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Opplysninger. 
 

LES Kamos 3 Bevisstheten DEL 2 BOK 2 Fysiske teorier/Evolusjon. 
 

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 
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Kapitel 1 Bevisstheten 

 

Kamos 3 - Bevisstheten 

Forandringskraften 3 Differensial-kraften 2 

 

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. 
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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.  



 

 

34 

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. 
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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. 
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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. 
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Bevissthetens romslighet 
 

 De fleste av oss merker at vi har ett slags 4-Dimensjonalt Bevissthets-inntrykk. Det vil si at det meste 

av det vi husker, og det meste av det vi ser, hører, våre bevegelser, virker romslig på samme måte som det 

rommet vi tegner fire-kanter og sirkler på tavla i, og som rommet inne i en bil, selve bilkjøringen på veien, at 

alt virker som det har en plass i en utstrakt og romslig verden med alle retninger rundt oss selv.  

Vi til og med leker og arbeider i en romslig verden, og opplever smerte og lyst, kulde, varme, gleder 

og depresjoner i en slik romslig verden. I tillegg så beveger vi oss, altså bevegelse, og dette tar tid, så lang tid 

som fra prosessen starter til den slutter, uansett hvilken hastighet vi sammenligner med.  

Vi kaller dette for 3 dimensjoner i rom, fordi vi har lengde, bredde og høyde her. Opp, ned, frem og 

tilbake, og til sidene. Men vi kan like gjerne gjøre rommet sammenhengende, sett fra ett punkt, hvor 

strekningene utvider seg sammenhengende til alle kanter lignende en oppblåst ballong som under opp-

blåsingen hele tiden er full av vann, altså en utstrekning som virker flytende eller sammenhengende: uten noen 

punkter som er avgrenset, fra et sentrum og utover i alle retninger uten gradsinndeling, men hel form.  

Dette som strekker seg ut i absolutt alle retninger kan slik oppfattes som romslig uten at vi avgrenser 

det til lengde, bredde, høyde, men et helt rom, kalt holistisk, helhetlig eller kontinuerlig: Og så kan man 

diskutere om dette rommet er endelig eller uendelig. Vi får alle retninger uansett. I det samme rommet dukker 

det altså opp noe så merkelig som bevegelse også.  

Ved siden av lengde, bredde, og høyde, som kalles romslig 3-dimensjonalt, så har vi bevegelses-tid 

samtidig; der bevegelse i den fysisk romslige verden betyr en forskjell fra slik det var, en forskjell i posisjon 

eller størrelse. Stort sett regner man at noe ikke blir borte her, fordi om vi spiser opp halve brødskiven, så har 

de fleste mistanke om hvor den andre halvdelen har havnet selv om vi ikke ser den; i magen til mystikeren. 

Men en forskjell, endring/forandring/å-skje, hendt, virket, er hva vi kan kalle bevegelse også, at dette med 

endring og bevegelse, virkninger, er en 4. dimensjon, forkortet til 4D.  

Fysisk, at 4 dimensjon står for bevegelse i naturens romslige verden. Altså 4-dimensjonalt, som er 3-

dimensjonalt rom, med tid/bevegelse i. Det er lite nyttig å snakke om tid fysisk som bevegelser i en romslig 

verden uten at noe flytter på seg og vi opplever noe. At de fysiske gjenstander endrer form eller beveger seg, 

eller gir en virkning som varme eller en magnet. Bevegende/virkende, endring, eller Bevegelse som mange 

naturforskere sammentrekker alt slikt i, er altså den 4. dimensjonen. Romslige forhold med bevegelse, der 

noen er tilstede og oppfatter noe bevisst, eller da gjerne som bevegelser, endringer rundt oss, virksomhet. 

Vi merker endringer, forskjeller, at noe skjer fysisk, gjennom at sanser, øyne, ører, smak, lukt, rørelse 

på huden som kulde, varme, kiles, kryping, stikking, vått, kaldt, tørt, formene noe har, sett og kjent på. Vi 

merker tyngde-mengde, tyngde-kraft, når noen løfter oss, at våre egne ben henger tungt under oss, at vi bruker 

styrke-anstrenger for å stå, gå, og at vi faller nedover når vi detter, vi merker balansen i bevegelser. Inne i øret 

har vi organ som merker vertikale, horisontale, og opp-ned-endringer, kalt balanseorganet, 3 halvsirkler med 

væske i som rører på noen hår-celler. 

Selvsagt burde det å merke sult eller vondt i magen, tørste, mangel på luft, at pust og næring like godt 

kan kalles sanser, som behov. Jeg kaller alle sanser, behovs-sanser. Men alle sanser er knyttet til behov for det 

som kroppen trenger, selv seksual-drift for å trekkes mot andre som kan føre til barn, kalt reproduksjon av oss 

selv; mere spisekropp, spising. Fordi at nettopp næring og luft er det vi trenger for å virke levende.  

Dette er energi for kroppen, og kropps-celler lever faktisk av dette, og som sundt, bevegelse til en 

nødvendig grad for å få tak i det som skal dekke vårt nærings-behov. I hud og sanser har vi samtidig smerte-

sensorer, slik at om disse utsettes for stor varme, stor kulde, sterkt lys, sterke støt, trykk, stikk, så gis det 

smerter. Vi har også lyst-virkende bevegelser og virkninger i sanser, nerve-system, som slik gjennom 

bevegelser gir oss ulike tilfredstillelser, smerte-/lyst-virkninger, mettelses-sans av de forskjellige behov. 

Enten det gjelder planter, dyr eller mennesker strekker de seg etter næring, beskyttelse. Vi kan se på 

folk at øyne tyter ut når det skjer noe spesielt, at hørsel skjerper ørene våre, de rører ofte litt på seg, at lukt og 

smak følges av at nese og tunge strekker seg mot gjenstander og lukt-kilde, at vi strekker hud, fingre, tær for 

å kjenne på saker, også ansikt, hode; om så mot pute/dyne. Sansene trekker seg gjerne tilbake, tunga inn, vekk, 

nese vekk, øynene kan synke litt inn, og vi kan dempe lyder litt ved svelgemuskler og hodebevegelse, holde 

for ørene. Kroppen spretter fort unna alt som brenner, iser, stikker, smerter. Felles for alle disse sanser er at 

bevegelses-muskler styrer oppsøkende strekk-funksjon og sammentreknings-funksjon av disse, og kropp, at 

kroppen trekker seg sammen, eksempel magesmerter, redsel, kryper sammen, klatrer vekk, løper. 
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Alt dette virker som at behovet vårt har forskjellige grader: Grad 1: Å fylle disse med næring, pleie, 

frem til at de er godt virksomme, både som behovs-organer og som sanser som helt tydelig er for og til de 

samme behov, altså at sanser er knyttet til behovene og at vi kan kalle de behovs-sanser. Fordi den cellen 

som vokser seg til et individ trenger lignende næring, det fortsetter som bedre organer som utvikler seg og 

trenger næring, og fra samme behovs-organer, samme egg-celle, ved vekst av flere, så vokser sanse-systemet 

ut av dette med de samme behovene som mål, grunn-leggende behovs-organer, behov, sanse-behovs-organer 

for samme kropps-system. Samme kroppsnæring. Sansene er slik behovs-forlengere; de er behovs-søkere:  

Grad 2: De ser etter hva som kan virke bra eller dårlig, altså sammenlignings-funksjoner, slik som 

Søk-Let-Finn-signaler, (like, ulike, husk/gjenkjennelse, altså sammenligning), de virker som koordinatorer 

for behovene våre. Det er bygd opp et signal-system til de ulike nervesentre, knyttet til ett felles lystsenter, 

angst-senter, som reagerer på sanse-signaler når noe er for mye eller for lite, og å merke skade-grenser. 

Samtidig så kan husk-funksjonen knyttet til sansesystemet oppdage farer samtidig med sanseopplevelsen, og 

slik kan man begynne å like og mislike noe som er ufarlig, eller like noe som er farlig. 

Det som er felles er at å se, betyr å åpne øyne, flytte øyne med øye-muskler, fokusere på noe, finne, 

se, høre, smake på noe, alt innebærer bevegelse, eller at vi merker bevegelser. Det nytter ikke å få vekk varme, 

kulde, få mat, uten bevegelse, det nytter heller ikke å puste, at hjerte slår, uten at lunger og hjerte er under 

bevegelse. Disse gir næring til muskler og nerver, som er vår kropps bevegelses-funksjoner, ved siden av 

enzymer i kroppen, altså organiske stoffer som virker som syrer og baser, organisk kjemisk kobling, utkobling, 

spalting og sammensmelting. Klær, mat, hi/bo, bevegelse, som holdbarhet. En del av moral. 

Grad 3: For å få tak i næring til at vi skal virke, fungere, få energi, må vi bevege oss så vi får tak i 

dette. Vi må tygge og svelge, om så det er rør inn i blodårer, finne en bevegelses-vei inn i oss for næringen.  

I magen så beveger mye seg uten at vi gjør så mye for dette som har kommet inn, fordi vi er født med 

syrer og baser som fordøyer maten til mer enkle sukre, fett og proteiner, som blodet og kroppen kan oppta.  

I alle cellene har vi noe som heter stoff-skifte, forbrenning, som gir karbon-di-oksyd og ammoniakk-

/-urin, ut igjen av kroppen. Fett, sukker blir stort sett CO2, og en del av proteiner også. Proteiner har sammen 

med enzymer ofte en god del nitrogen som blir ammoniakk/urin, NH2-NH3-forbindelser. 

Alt er gjennom bevegelser, kjemisk prosess. Uten disse bevegelser kan vi ikke si noe om hva som er 

vondt eller bra i kroppen, av det som er rundt og nær oss, får inn i oss. Nervene sier ofte i fra om noe skadelig 

er på gang, at vi har skjært oss, at vi har fått virus eller bakterier, dårlig mat, drikke. Ikke har fått sovet. 

Nervesystemet er slik fint for oss fordi disse sender signaler veldig fort, og har lange kanaler, slik at vi 

straks kjenner om vi får et stikk eller slag i foten, eller vondt inne i en muskel, har brent oss. Det gjelder både 

gode og dårlige følelser vi merker gjennom sanser. 

Det meste av det som skjer i bevisstheten og i våre drømmer, som vi husker, er forbundet til hendelser, 

bevegelser, at noe skjer, skrekkelig eller bra. Uten hendelser, bevegelser blir drømmen, bevisstheten, slett, 

matt, tom, reaksjons-løs, i de fleste tilfeller. Ikke så galt å drømme litt om noe du har opplevd, eller driver 

med for tiden, opplever i hverdagen på farer og gode opplevelser, erfaringer. Enkelte ganger kan det gå litt for 

langt som mareritt, angst, skrekk, og ganske ofte drømmer vi om noe vi ikke har funnet løsningen på, ikke vet 

hvordan vi skal forsvare oss, ta vare på oss i vanskelige situasjoner. Det kan hende at vi har funnet ut en 

sammenheng som enkelte andre ikke vil høre på, eller om, også, at drøm/bevissthet kobler saker sammen.  

Vi kan ikke komme unna slike grads-funksjoner, slik som behovs-system, noe som bruker energi til 

virkning, altså at alt virker bevegelses-energi-forbrukende, og at vi, bevegelige nok, merker forskjell, på like 

og ulike, å merke bra eller dårlig, at det samme funksjons-systemet virker som sammenlignings-funksjoner, i 

kropps-sanser, behov, og i psyke, bevissthet, som vi kan kalle koordinerings-system for oversikt, orientering. 

Og vi kommer ikke unna at vi da må ha både bevegelses-system og bevegelse som behovs-sanser/bevissthet-

følelse, og slik aktivt oppsøker eller trekker oss unna, altså utfører «kilde-orientering/sortering».  

Vi kommer aldri unna denne kombinasjonen av slikt fysisk indre virke, fysiske behovs- og sanse-

systemer, og følsomhet, bevissthet knyttet til bevegelse for å få næring/behovsdekning. Ikke alle har like godt 

utviklet sensitiv følelse, empatisk, sympati, her altså ment som omsorg. Vi kan være sterkt tilbaketrekkende, 

eller sterkt frem-støtende. I det ene tilfelle unngår man å hjelpe. I det andre tilfelle virker oppfatningen av at 

noen skades eller kan skades likegyldig eller ufarlig, eller lyst-virkende. Denne variant er farlig/despotisk. 
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Dette krever altså fysisk sett i stor grad en 3D-/4D-oppfatning, bevisst. Men vi trenger også styrke-

virkningen som del av samme tilværelse, som vi godt kunne kalt 5D, å merke bra eller dårlig, holdbart, 

sammenligne like/ulike, enten det er fysisk natur eller i følsomhet/bevissthet, og virke-lik-het mellom bevisst 

og fysisk tilstand. Og da altså ikke «fake-news», falske signaler, tilfeldige påfunn, preferanse-løse 

tilpasninger. Styrken, tettheten, kraft-forskjeller, hastighets-forskjeller, er en måte å merke forskjell på som vi 

kan kalle energi-formasjoner, og handler om fysiske egenskaper eller bevisste egenskaper som bruker fysiske 

egenskaper, og vil kunne være en 5. dimensjons-størrelse vi har fysisk og bevisst, knyttet til hverandre. 

Denne, hva vi er mest vant til å kalle dette vi beveger oss i 3D-verden, er altså helt tydelig slik 

bevisstheten oppfatter noe. Selv blinde som kjenner på sin egen kroppsform, kjenner på gjenstander, kan fint 

gjennom fingre, hud og bevegelser, danne seg 3D-kart som syns-bilde i bevisstheten. Det fins de som har klart 

å gi lyder som gir ekko, og slik ser i 3D ved hjelp av hørsel. Bevegelse og virkning kommer inn i bildet som 

den 4-dimensjon, slik at alt blir 4D. Styrkegrader, å merke energi-forskjeller burde forstås som 5 Dimensjon.  

Interessant her er at alle energier går over i nye energi-former, men summen energi er alltid lik fysisk. 

Videre tyder alt på at det som skjer i kroppen fysisk, og i naturen, er som kraft og motkraft, altså rett og slett 

følger opp det vi kan kalle balanse, eller likevekts-tilpasning, der bevisstheten det meste av dagen må balansere 

sin sammenligning til den fysiske tilpasnings-graden, som ofte er en fysisk ubevisst sammenlignings-funksjon. 

Vi kan også si at bevissthetens sammenligning også selvsagt er tilpasnings-formasjoner, feil eller ikke. 

Vi kan om vi er flinke telle med tungen og oppgi formene på det vi har i munnen, kule, pyramide, 

kube. Uten både hørsel og syn, kan vi allikevel merke vibrasjoner, og slik merke forskjeller på terreng, på 

musikk, rytmer, men mest kanskje at vi med huden og fingrene, igjen kan se for oss 3D-terreng. Vi merker 

også at hodet, bevegelsen vår kan orientere seg via balansen og retnings-sansen, ved lukt, slik som vaffel-lukt, 

kan bevege oss i denne retningen om vi ikke hadde noen andre sanser. Om vi bare trente på bevegelsesvei 

ville vi få dette som rutine, gjerne med kjennetegns-poster, og vil nok slik også merke oss 3D-virkning bevisst. 

Ikke så galt med tanke på at vi lever i en verden som er 3D, enten det er som forestilling eller virke-

lik-het, ett trinn nærmere funksjon, enn det likegyldige begrepet virkelighet som faktisk lenger ikke betyr 

noe i språket, men, fullt individuelt som selvfølelse. Det er denne virkningen bevisst, som slik sett godt bare 

kunne vært flat, uten illusjon av romslig virkning. Men alt tyder på at vi har slik egenskap, også med alle dyr 

som for eksempel har to øyne rettet fremover, uten tvil 3-D-orientering, og at de ved bevissthets-systemet 

konstruerer et romslig bilde av forholdene de med sanser og behov, snuser og ser etter. Smaker på. 

Vi kan da lure på hvordan dette fungerer i virke-lik-heten. I følge Differensialkraftens grunnfunksjon, 

så vil virkningen som rom-dimensjon, grunnet total forskjell, altså forskjell alle veier, også danne et ekte 3-

D-rom, ikke bare som forestilling, men også som 3-D-forestilling. Utstrekningen er en fellesfunksjon ved 

energier i bevegelses-kraften, altså lignende et rom-stoff-tid-produkt, men bevisstheten arbeider også etter 

plass/eksistens, med bevegelse/virkning/endring, og med energi/styrke-forskjeller som handler om de samme 

egenskaps-karakterer i saksforhold/ting/tanker. Følelser er styrke, eller styrkeblandinger. Tenk salt+sukker! 

At forestillingen faktisk kan være, eller er, utstrakt. At de er utstreknings-funksjoner også. Den må 

uansett sette sammen like og ulike. (Like-ulike, kjent-ukjent, gjenkjennelse, sammenlignings-husk-lager). Når 

vi kan beskrive et rom for hverandre, huske natur, veier, steder, oppgaver, bevegelser, sansning, likedan som 

det romslige vi ser rundt oss i det vi kaller nåtiden, så betyr dette at oppgaven er å forklare hvorfor: Kan 

bevisstheten virkelig konstruere, eller også være utstrakt, romslig, som funksjon i oss? I tilfelle så finnes det 

en romslig bevissthets-funksjon som benytter en skala for fremstilling som godt kan være milliarder ganger 

mindre i utbredelse enn den meteren, centimeteren vi bruker, men like effektivt konstruert for det samme. 

For å sammenligne kan vi ikke ha ett og ett stillbilde. Alt i bildet er også da enkeltutrykk. For å 

sammenligne det som er på et stillbilde, eller en hendelse, så må vi ha to like eller to ulike, eventuelt ikke-noe, 

sammenlignet med noe, for at vi skal kunne avgjøre forskjellen, og det går ikke kun med ett og ett stillbilde, 

enkelt-inntrykk. Når vi ser på en filmrull så merker vi at med 24 bilder i sekundet så virker filmen sammen-

hengende, at vi ikke ser skiftene, og oppfatter det som levende film.  

Med enkeltinntrykk vil vi aldri huske forrige bilde og retning som viser oss det neste. Årsak og virkning 

blir kuttet. De som ser en filmrull som går så sakte at de ser bildeskiftene glemmer at de ser at filmen ruller. 

Alt vi trenger for ikke å forstå noe, er å unnlate å legge merke til sammenhenger. 

Mens signaler gjennom øyne, lys, kan virke som enkeltpartikler glemmer vi at lyset frekventerer i bred 

bølge i økende og synkende styrke, har mye større bredde enn øyet, dekker hele hodet, at elektroner, lyd og 

lys har lange frekvensbølger rundt seg i nervesystemet, og i nerveceller, og berører ikke bare en, men mange 

fysiske og kjemiske funksjoner samtidig. Se kalium, natrium-ion-utløsningen ved nervecelle-signaler. 
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Vi kan ta utgangspunkt i 3 forskjellige tilstander med tanke på utstreknings-natur forbundet til 

bevissthets-forestillinger: 1. tenkt kun som forestilling der forestillings-dimensjonen er preferanse-løs eller 

mystisk. Med dette som utgangspunkt ser man for seg en tre-dimensjonal verden, altså at bredde, høyde, 

lengde, eventuelt en sfærisk kontinuerlig kule-modell av kosmos, er utgangspunktet for oppfatning bevisst av 

naturen. Men denne forestillingen må konstrueres ved hjelp av preferanse-sammenligninger.  

Slike forestillinger er ofte å finne i religiøse bilder der man ser for seg Gud som skaper av natur-

verdenen og bevisstheten vår, at Gud og himmel er over oss, noe høyere enn oss, enten som romslig forestilling 

med sammenligning med vår romslige forestilling, eller at det er noen mer ukjente dimensjoner, verdener, 

som godt kan være helhetlig knyttet sammen over alt, kun med forskjellige nivåer, mer eller mindre avansert.  

Med en slik høyere tilstand er det ikke så rart at Steiner ser for seg at det der oppe, ute, ved siden av, 

utenfor oss på en måte, betyr at det som er mer enn et menneske kan forstå, til gjengjeld er noe som en høyere 

bevissthet, slik som Gud kan forstå, og derfor at man kan tenke seg noe høyere, eller sfærisk som en overordnet 

tilstand, himmel, der Gud finnes, og som skaper av natur og bevissthet, slik er årsak eller senter for ideer og 

forestillinger, for eksempel husk, ide-bank. At Gud ordner tanker og ideer, sendes opp og ned igjen. 

Slik sett foreslår da Steiner at denne ide-banken, husken sammenstillinger og omstillinger av 

forestillinger for oppfinnelser, oppdagelser, ideer i bevisstheten blir sortert og ordnet her oppe, og stedet han 

peker ut er nord-stjernen eller like ved, ved himmelens nord-pol. Her er husk, minne, ideer og oppfinnelser, 

geniale egenskaper, og sortering og tilpasning av slikt, det stedet hvor slikt finner sted. Men poenget er 

allikevel hvordan preferansene bygger opp inntrykket av 3-D-forestillinger, bevisst, noe vi ser for oss, 

fremstillings-formen. Det vesentlige i saken er ikke forklart ved å dytte posisjonen et annet sted. 

Vi kan da si: 2. La oss ta utgangspunkt i dette utgangspunktet i at alt er bare forestillinger, men med 

den forskjellen at det her fremstilles 3-dimensjonal forestilling i motsetning til et plant, flate-lignende 

forestillings-bilde, eller et punkt-sentrert, eller utstreknings-løst forestillings-bilde, anti-utstreknings-

forestilling. At det er en annen dimensjon uten angivelige koordinater og størrelses-parametere som kjent. 

Altså; At utstrekning 3-Dimensjonalt kun er en forestilling, men som vi forestiller oss som romslig av 

alle mulige varianter å forestille seg noe på, og hvordan forestillingen kan gi et 3-dimensjonalt form-inntrykk. 

Det 3. utgangspunktet er å ta for seg begrepet eksperimentelt og analyserende, kritisk-analytisk. Da 

setter vi frem utsagnet: La oss ta utgangspunkt i at bevisstheten, naturen og bevisstheten, at begge i virke-lik-

heten, virkeligheten, er utstreknings-funksjoner, og at bevisstheten kan danne utstrakte virkningsfelt som 

faktisk da er 3-dimensjonalt. Hvordan skal den kunne det? 

Det 3. utgangspunktet er at vi faktisk har en utstreknings-verden der utstrekning er med i alt både i 

naturen og som prosesser, også som bevissthets-funksjoner. Kan godt ligne på at vi i hodet har slike små eller 

store feltvirknings-landskap, som er utstrakt som bevissthets-oversikter. Hvor det befinner seg, er her ikke så 

viktig som hvordan det virker, og klarer å få frem slike utstreknings-funksjonelle bevissthets-bilder, 

bevissthets-prosesser og bevissthets-systemer. Poenget er også her hvordan så denne funksjonen klarer å få 

frem en bevissthets-oppfatning som står frem som en, i dette tilfellet, en ekte utstrakt bevissthets-funksjon. 

Bevissthets-prosesser er styrke-form-prosess-sammenligninger, og sammenlignings-funksjoner. 

Det kan virke snodig å nevne slike forskjellige tilstander: Men selv vitenskapen må innrømme at når 

man legger frem et syn på en sak, så er det grunnet interesse fra flere livssyn-former, behov for å tale til alle 

så godt som mulig, enten man er i sjamanistisk trosverden, taoisme, buddhisme, alle religioner med gammel-

testament-orientert bakgrunn, de fleste vestlige religioner, med unntak av nord og sør-amerikanske varianter, 

en del stammereligioner fordelt over Euro-Asia, Oceania, Afrika, og Karibia, etc.. På sett og vis blir da 

vitenskapen ikke kun en tale til seg selv, men noe man deler med alle. 

Selv om religion langt på vei baserer seg sterkt på følelser, godt og ondt, mens vitenskap langt mer på 

fornuft og logikk, forskning, å se sammenhenger ut fra de tilstander vi kan gripe tak i, om vi kan si det slik, 

så er begge sider tilfelle hos alle, følelser og fornuft. At vi ser like-ulike, eller er følelses-ladet styrke hvor 

dette teller mer enn relasjons-sammenstillingen av fysisk form.  

I alle disse tilfellene med rekkefølger, årsak-virkning, at vi setter opp preferanser og sammenligne med 

som mengder punkter adskilt, eller en kontinuitet, sammenhengende uavgrenset utstrekning, så kan 

forestillingen, eller naturen, med denne egenskapen danne en romslig utstreknings-forestillinger eller 

virkelighet som faktisk er utstrekning av bevissthetsfunksjon.  
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Slik som når vi bygger oss en fire-kantet kasse, så vil vi få slike referanser som det vi ser og gjør, lager 

en kasse med høyde, bredde og lengde, ut fra det som vi forestiller oss eller av noe i naturen som gjengis for 

oss som tredimensjonalt og virker til å være med slik egenskap. Med sanser, følelser i fingre og hånd, med 

synet vårt, og med bevegelser, så samordner vi sanseinntrykk av det vi kaller utstrekning.  

Vi vil slik som med syns-sansen, som vi har avslørt som et forminskelses-apparat, funnet ut at de 

forskjellige lysstråler fra et objekt, et tre, en elefant, og lengden til disse gjenstander, er slik at det fremkommer 

størrelses-forskjeller og form-forskjeller, men at disse gjenstander ikke får plass i hodet vårt eller virkelig 

flytter inn i oss, eller i bevisstheten vår likedan som slik de er. Øyet eksempel på ekstrem forminskning. 

Det virker da ganske logisk at vi ser at øyet samler strålene mot et mer sentralt område, som en slags 

kikkert som forminsker det vi ser helt ned til nesten et punkt, et smalt fokusområde i øyet, men at alle andre 

inntrykk treffer lignende områder i øye som sidesyn som også kan lagres i hukommelsen vår. Fra en 4 meter 

høy elefant og ned til bare en liten prikk inne i øyet, superkomprimert lysbilde, så treffes øyenerver som 

bringer det vi ser mot det vi kaller husk-funksjon og mot det vi kaller bevissthets-funksjonen.  

Men ikke uten at dette passerer og reagerer i syns-senter i hjernen, i hørsels-senter i hjernen, også 

videre. Derfra går signaler mot ett senter som felles registrerer det vi merker som oppfatning, bevissthet. Da 

er bevisstheten og dette senteret svært sterkt tilknyttet hverandre: Samle-senteret og bevisstheten oppfatter 

begge samme styrke-økninger ved måling eller svekkelser av saksforholdene i styrke eller form; og at 

bevisstheten samtidig merker slik økning, svekkelse; at noe er lengre unna, at smerten stilner. 

Når er det så smått, kanskje også delt opp, og lagret, som bevisst fremstilt. Antageligvis ganske smått 

for en funksjon som kan behandle alt dette som at det var normal størrelse fordi bevissthetsfunksjonen 

tilsvarende da må antas å ha like gode miniatyrfunksjoner som signalene som kommer inn til oss. Men likedan 

som at et lite bilde i en filmrull som er en halv centimeter bred kan vise frem denne filmen eller bildet på et ti 

meter stort lerret, eller 20 meter stort slik lerret, så kan vi like gjerne tenke oss at bitene, virkningene, kan 

forstørres opp igjen eller projiseres samlet igjen på en skjerm. Her er likhet i proporsjons-forholdet saken. 

Etter at vi oppdaget en teknikk for å skape ekte tredimensjonal film, altså 4D med bevegelse, at vi 

klarte å få det til å se ut til at figurene, menneskene, bilene virkelig kjørte rundt i rommet eller på gulvet, som 

om de hadde hoppet ut av filmlerretet og blitt tykke i stedet for flate på tv-skjermen, så er ikke lengre tanken 

om at naturen fysisk, eller forestillings-funksjoner kan danne tredimensjonale bilder rart lenger. 

Vi kan da med våre sansebehovs-husk-funksjoner sammenligne med essensfølelsen vår, vårt følelses-

avtrykk/sinnsstemnings vår, i øyeblikket, da å identifisere dette tredimensjonale inntrykket som vi kan kalle 

skjermen, det tredimensjonalt fremstilte + bevegelse. Det er ingen sak å gjenkjenne preferanse-relative like 

og ulike forhold i et slikt bilde, film, tredimensjonalt. Men det vi kaller jeg-følelsen, jeg-bevisstheten må se 

hva som er på lerretet eller i rommet også i bevisstheten, så: Hvem ser?? 

Den som ser må eventuelt godta og gjenkjenne noe av de man ser som like og ulike med husk. Videre 

med all vår erfaring, viten, opplevelse med lignende saker. Jeg er slik en identifisering av våre egne behov og 

sanser, følelsesvirkningen vi har med dette, totalt sett i livet, og med den sinnsstemnings-følelsen vi har i 

øyeblikkene. Denne refleksjonen gir et klarsignal om hvordan dette virker på sanse-behovssytemets følelses-

grad-styrke i oss som husk og hvordan husk-summen, øyeblikks-følelsen som mottar inntrykket av filmen i 

3D, nå opplever denne formasjonen.  

Men om jeg ikke inntar den forestillingen eller preferanse-formen som dannes i 3D, så kan jeg ikke 

merke dette heller. Jeg som kan gjenkjenne, eller gi aksess og aksept av at bildet er sett og kjent på, godtatt 

eller ikke, om vi føler det godt eller dårlig, må inntas i prosessen, eller omvendt må bli en del av identiteten 

slik som sanse-behovs-opplevelse, følelses-styrke.  

Alt i bildet, filmen i 3D, 4D, blir oppfattet som at det er en del av oss, av meg, av jeg-et, ens bevissthet. 

Bevissthets-prosess. Jeg-et brukes her som begrep annerledes enn slik vi tenker på dette. Kort sagt så kan man 

ikke skille mellom seg, jeg, behovs-/sanse-/følelses-styrkene og sin identifikasjons-følelses-sum, erfaring, og 

det man har i bevisstheten, kun som fornektelse eller aksept av det man opplever her som det romslige.  

Disse utveksler nå den nye normalens balanse for hvordan de forskjellige styrkevirkninger har på 

hverandre, til en balanse som passer med graden vårt egenskapssystem oppfatter dette som, med tilbake-

melding, sammenligningen med husk, følelsessystemet vårt, erfaringshusk, sansene våre, og behovene våre 

som har en styrke og retnings-innstilling, først og fremst som en tilbakemeldende virkning som bevisstheten 

kan justere seg en del etter, og som har noe å si for hvordan da kropps-språket vårt, bevegelsesfunksjoner og 

nerver i kroppen vil innta av stillinger bevegelser. At vi er en sum behovs-sanse-sammenlignende. Jeg. 
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Dette betyr at jeg-identifikasjonen, til og med ett navn om det trengs, eks.: Ole, vår samlede 

inntrykks-verden med følsomheten vi har i øyeblikket, inntar det samme rommet som hele det inntrykket vi 

oppfatter av styrkevirkninger og sanse/behovs-formasjoner med referanseforhold, den tredimensjonale 

bygningen vi opplever, som bilde eller bevegelses-akt. Vi rett og slett som lignende det som skjer i 

bevisstheten med de andre objekter vi ser, som gir hverandre resonans-bølge-virkninger som utvekslinger slik 

har en kontinuitets-kontakt som et mer samlet bilde, med fokus-endring. Bevissthet er «å merke hverandre». 

Men i det samme bevissthet-bildet må våre egne styrkeformgrader, følelses-sanse-behovs-virkninger 

gi respons og være eller bli del av selve bevissthets-prosessen som slik 3D-akt. At vi føler helt på hvem vi 

er som opplever det vi opplever i bevissthets-sansen med den tilbakevirkende behovsmåling som sanse-

behovs-systemet og bevegelses-energiene i oss gir som tilbakemeldings-justering av det som vi opplever.  

JEG er en del av styrkegraden i det samme Bevissthets-bildet som JEG opplever, og derfor kan jeg 

oppleve slik inntrykk som kommer inn. Jeg er i utgangspunktet den stemningen, erfaringssummen og 

opplevelsen vi samlet har i øyeblikket. Jeg er ikke den samme jeg skulle ønske å være bestandig. Om hva vi 

er følsomt og hendelses-opplevd innstilt som, om dette ikke er del av hva vi opplever som bevissthets-inntrykk, 

så vil vi heller ikke oppleve det som er innkommende inntrykk, signaler. Og styrkegraden, følsomheten som 

genereres når slike signaler kommer inn. Vi inntar og opptar dette som del i Jeg-sammenligningen. Da føler 

vi det, og ser det for oss. 

Problemet er altså ikke sammenligningen og 3-4-5-D-effektens fremstilling, formene, men referanse-

virkningen som behovs-sanssystemet har som sammenlignings-grunnlag, husk, erfaring, og hvordan god-

kjennelse eller tilbakemeldingen fra vår opplevelses-verden er, at Jegets koordinat-aksiomer oppfatter dette. 

Altså iberegnet de forskjellige behovs-sanse-styrke-blandinger, og er, som vi kaller sinnsstemninger. Styrke-

bakgrunn og erfarings-sanse-behov-signal-bakgrunn. Ganske meget en refleksiv ressonans-masse. 

At jeg har en referanse-flate, meg-behovet, meg-tilstanden å sammenligne bevissthets-inntrykket med, 

med mulige tilbakemeldinger som kan si fra når forholdene er i balanse: Rett svar, Mett, angst-loop. Dette er 

det problemet jeg løser opp i med den differensielle ekko/resonans-virkningen der Meg-bølgevirkningen og 

inntrykks-bølge-virkningen er blandet som sammenlignings-felt-virknings-prosess i bevisstheten vår. 

Legg merke til det når du tenker, føler og opplever noe, at du/vi/jeg utelater mye, og forsøker å finne, 

eller automatisk har aksess til noe relevant som vi sammenligner med. Det betyr at husksystemet, og visse 

utsorteringer alt har hendt, utløses, selektivt valgt før vi blir bevisst saksforholdet. Ellers har vi ikke noe å 

sammenligne med, med unntak av at den pågående bevissthetsprosessen faktisk kan gjøre sammenligninger 

av det som er i bevissthets-innholdet der og da, med vanskeligheter med å forstå hva vi oppfatter.  

Vi kan trolig gjøre valg-prosess i selve bevissthets-feltet også. Styrkegrader mot sansebehovssentre 

kan avgjøre slikt som mer, mindre, passe, lyst, smerte-godkjennelse. Om vi da kan stole på denne. Bevegelses-

systemet kan faktisk reagere spontant i høy grad da, og kanskje gjøre riktig handling. Eller at vi låser oss. 

 Jeg mener utenom 3D-4D som holografisk laser-fremstilling i rommet, at også det samme har blitt 

gjort i prismer, glass-strukturer, og at lignende er blitt gjort som bevegelig system i lignende systemer, og kan 

tenkes som felt-effekt-transistorlignende strukturer og i elektro-magnetiske felt. Har ikke god informasjon her, 

utenom at jeg renger med at de har merket seg resonans, altså bølgevirkninger mellom alle bevegelige objekter 

i felt. Spørsmålet var om det fysiske kunne danne 4D-holografisk resonans. Det vet vi at de kan. 

Herfra går videre tale om disse saker over til felt-virksomhet i bevisstheten, og funksjoner i livsformer, 

slik som hos oss, og dypere forklaringer av hendelses-former fysisk-bevisst. Med alle småstykkene jeg har 

skrevet om felt og virkning, behov, sanser, valg, vilje, utviklingsstadier, relasjoner i eksempler, skal det være 

mulig å finne både en åndelig og fysisk sammenligning av våre prosesser; altså valgfritt ut fra forklaringene, 

men matchende som et visst bevissthets-forstående diplomatspråk mellom livs-synsformer.  

Nettopp fordi vi vet at vitenskapen og religionene sier at de ikke forstår bevissthets-funksjonens 

operative kilde-virkninger. Slik sett så kan altså fullt mulig selvsagt det samme skje ut fra feltkraft kun som 

naturkraft for de som kun tros på vitenskapen, uten at en annen livskraft, sjel, ånd lenger er benevnelsen for 

livs- og bevissthets-funksjoner. Men de samme proporsjonale forhold gjelder jo fordi som tror på ånd og sjel 

som livs-kraft-funksjoner, så hva spiller så det ene og det andre en rolle, når det å virke, og det å ha holdbar 

kropp, psyke og bevissthetsfunksjon oppegående på best emulig måte, gyldig funksjon for alle? 

Ulike livssyn, men lik funksjons-praksis i bakgrunnen. Ett opphav i samme Forandrings-Differensial-

kraft. Samme funksjon. Samme Logisk funksjon som opphav. Kvantefysiske, Utviklings-evolusjonære, 

psykologiske, moral-preferansene, er i annen del av boka. Logiske preferanse-sammenligninger av 4D og 

kraft/energi-form-egenskaper. Viktig å få frem at 3d-4d-5d-finnes i fysisk natur: Felt-resonans-virkning. 
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Tenkningens styrke og kraft. 
 

Tenkning, logikk, styrkegrad. Hvordan vi merker styrken fra tenkning følelsesmessig. Nesten uansett 

oppgave vi har teoretisk og praktisk merker vi vår bevissthets følelses-styrke og logiske justerings-styrke, 

fornufts-krevende oppgaver. Vi kan kjenne at vi anstrenger oss og styrken enten vi er glade eller deprimerte, 

har lette eller vanskelige oppgaver. 

Vi merker følelsesmessig og fysisk styrkegrad ved for eksempel en eksamen, ved viljes-saker, ved så 

og si alle sosiale hendelser, fysiske oppgaver, ved behov, sult, søvnig, fornødent, rett og slett hva som helst. 

For eksempel er det ofte at vi utfører hektiske saker, men først etterpå at vi sier at vi har anstrengt vår 

bevissthetsfunksjons tankekraft såpass mye at vi er slitne. Sær-eksempler: At du blir truet mens du utfører et 

nødvendig arbeid eller dekker et behov. 

Jeg tror ikke jeg trenger å nevne noe mer for at vi forstår oss på stress, anstrengelser, opplagt form eller 

sliten form i forbindelse med sanse-funksjoner, behovsfunksjoner sinnsstemninger, husk-oppgaver og fysiske 

og teoretiske utfordringer. Ikke minst sosial status og annerkjennelse. At vi vil bli godtatt og i noen tilfeller 

tvinger noen til å godta oss, og noen ganger at vi ikke ønsker å bli anerkjent, godtatt, eller at vi blir avvist. Alt 

med ulike reaksjoner bevisst som følsomhets-utladninger eller at vi tenker vårt om sakene. 

Følelsen av makt, kraft, virkning i forbindelse med hva vi kan få til med bevisstheten, og videre med 

fysisk utøvelse korrigert av bevissthetens orienterings-funksjon, sammenlignings-funksjon for oversikt og 

årsak-virknings-rekkefølger, om så, rå kraft, så merkes alt til en viss grad som en bevissthets-styrke også.  

Så og si umiddelbart så vet liksom bevisstheten at naturens virkninger er krefter, styrke, kraft, i ulike 

former, likedan som vi reagerer lignende på andre mennesker og samfunns-oppgaver, og ikke minst de 

egenskaper vi alle er utstyr med, sult, muskler, syn, merker kulde, må sove også videre. 

 

En annerledes kraft-funksjon 
 

 Følgende er slett ikke ukjent i fysikken, kjemien, astrofysikken og kvantefysikken, eller blant verdens 

forskere. Newton, Einstein, Dirac, Hawking, CERN, de fleste av dagens forskere, og modeller av partikler og 

universet, sier, innrømmer, stiller seg uforstående til, hva som er årsaken til gravitasjonen, gravitasjons-

kraften, hva det er, hvorfor det er til, og kan virke som det gjør. Ingen svar, Funksjon Ukjent! 

 Jeg kan ikke tilslutte meg den samme kommentaren. Grunnen er at jeg har kommet frem til en 

annerledes kraft-bakgrunn, en annerledes funksjon for en virkende kraft-modell, som gir gravitasjonskraft, gir 

gravitasjons-felttrykk som et biprodukt av den opprinnelige og grunn-leggende kraften som alle felt-krefter 

og differenser i slike oppstår fra. 

 Denne kraften, kalt differensial-kraften, ∂ƒ-Force, (Kamos - Forandringskraften), virker slik at den 

danner utstrekning, bevegelse, styrke, ut fra samme punkt, posisjon, kontinuitet, og er absolutt og overalt i det 

vi ellers kaller romtiden, eller i utstrekningen, og den viser ingen utstreknings-begrensning eller bevegelses-

begrensning, annet enn som at om alt er uendelig og ikke kan vokse mer, eller at alt har en endelig form, så 

vil denne kraften kun kunne utveksle i seg selv, hvilket betyr at den som samme funksjon er like tett, har 

samme bevegelses-kapasitet, samme ekspansjons-styrke, overalt.  

Den danner da en balansert likevektig bevegelsesenergi overalt, og at den gjennom utvekslingene 

danner felt-differensieringen slik. At det vi oppfatter som et kosmisk felt, partikkel-felt gis ut fra differensen 

mellom felt og deres utvekslings-krumninger, og at det vil være ulike romsymmetriske energi-polariseringer 

overalt i forhold til et bestemt lokalt felt alene. I en slik lokalt felt forsøker balansen å utjevne feltet, men 

balansen krever krumninger og hastighetsløkker i det lokale feltet som differansen til alle felt ellers.  

En lokal kraft vil innvendig forsøke å balansere seg maksimalt, og utveksling med resten av universet 

krever at denne utjevner også partikkeldannelser og overtrykk, undertrykk som forskjell mellom det lokale 

feltet og alt som heter feltkrefter ellers i tilværelsen.  

Slik sett vil utveksling mellom kosmos som er kjent og helheten av alt feltlandskap ellers, utjevne 

forskjeller ved å jevne ut utvekslings-partiklene, slik at kun det lokale feltet blir bærere av en jevnere mengde 

selektive utvekslings-partikler som har den bevegelige destinasjons-forskjellen i avstander som virker 

asymmetrisk i forhold til hverandre fordi alle andre felt-energi-bevegelser, krefter bestemmer i like stor grad 

hvor selektive partikkel-konsentrasjoner frigjøres i et lokalt felt.  
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Konsekvensen er at det blir ulik fordeling romslig sett hvor partiklene dannes, men som et og samme 

feltlandskap vil forholdet mellom felttettheten og partiklene holde seg likedan, og virke som jevne partikkel-

størrelser for overtrykks-grenser og undertrykksgrenser i utvekslingene, og et balansert likevekts-trykk for 

mettede partikler, altså nøytrale partikler i rommet.  

Ellers vil de danne differanse-trykk vi kaller spenninger lokalt i hastighets-løkke-rommet, altså 

graviterende funksjoner. Om vi aldri hadde gitt feltene navn, ville vi grunnet omdannelsene kunne si at det 

var samme kraft som endret seg. I nyere tid har det vært 120 år hvor tanken på en felles kraft har vært tilstede. 

Siden Einsteins tid, der samme energien nærmest ble påvist å være konstant i overenstemmelse med de 

forskjellige fysikk-lover og omforminger av energi, så har jakten på et enhetsfelt, gjerne formler som kan vise 

overgangen mellom felt-artene, og slik sett at alt kan tilhøre et felles bevegelses-energi-felttrykk.  

Det meste av dette har foregått gjennom å identifisere energien til elektromagnetisme og gravitasjons-

energier som kan utveksle og omdannes mellom hverandre, mens energien fremdeles er konstant, og at 

energien er i overenstemmelse også med hensyn til den sterke kjernekraft og de lokale partiklers kvante-

fysiske reaksjoner, samt et spørsmål om hvordan forbindelsesenergier som partikkel-anti-partikkel-parr 

dannes som vekselvirkning over avstander.  

 Differensialkraften virker slik: Jeg har her funnet en funksjon, virkning, som er logisk, som stemmer 

med de vitenskapelige formler, lover, vi har funnet. Og det ut fra en funksjon som ikke vil levne de 

vitenskapelige forskere noen tvil om at tilfellet virker, og er korrekt. 

 Ved undersøkelse av differensen mellom det mer rettlinjede felt-rom og hastighetsløkker for dannelsen 

av partikler som langt mindre enheter i et best mulig balansert felt-rom, fant jeg kjeglen mellom sentrum og 

overflaten til partiklene interessante, og ville finne kraft-differensen mellom overflate og halvveis inn, og enda 

fordelingen halvveis innenfor dette, med tanke på balanse av hvordan partikler fanget hverandre inn lokalt, 

eller som et fellesskap av partikler med spenningsforskjeller.  

Tallene virket kjente, også den geometriske tettheten, romformen, eller her rom-bevegelses-formen, 

romtid-formasjons-utvekslingen, og lignet bremselengdens økning når en bil stadig doblet farten og bremset. 

Her var det ikke tvil lenger. Det måtte være gravitasjons-akselerasjonen jeg hadde funnet, altså effekten, 

energien, spenningens-tettheten, strømningstettheten, motstands-effekten, hastighetsløkken som ga 

tidsforsinkelsen og tregheten til et objekt, og som stemte med Ohms lover og de elektromagnetiske lover. 

Transformasjons-forholdet var klart.  

Det betyr at den tilpassede balanse logaritmisk og proporsjonalt som i gaussiske mønstre dannes av 

hastighetsløkke-utvekslinger. Og selve sirkulasjonsløkken er Planck-balansen, konstanten, planckmassen som 

vil tilsvare utvekslings-energier i samme balanserte forholdet til den overveldende romtrykk-kraften som 

danner utvekslingslandskapet i rommet. Nøytralrommet vil virke som det er feltløst, motstandsløst, med 

unntak av forskjellen i tregheten, akselerasjonen. Rommet virker som en absolutt tett flytende aggregattilstand. 

Vi beveger oss fordi romkraften og utvekslingskraften utveksler balansert i de retningene vi beveger oss, med 

unntak av tregheten som akselerasjonsutvekslingen krever. 
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Hva styrer bevisstheten! 
 

Vi kan godt si at bevisstheten er det som i ulike former preger oss når det gjelder livssyn, forståelse, 

forestillinger. Vi har klart en bevissthet, altså oppmerksomhets-oppvåkning, oppmerksomhets-fokus, som 

omfatter de ideer, tanker, forestillinger vi får, kan merke, som forståelse, oversikt, orientering. Innspillet 

forstår vi mest som fra behovene våre, sansene, signaler fra hele sinns-stemnings-systemet, altså følelsesgrader 

og variasjoner her med alle kroppens behovs-sanser, husk, direkte hendelser og alle bevegelser og virkninger 

som influerer oss i øyeblikket.  

Sinns-stemning henviser jo både til følelsen og styrkene til disse i begrepet humør, lynne, innstillings-

graden vår, rettet mot noe annet, ved de kombinatoriske signal-styrkegradene, følsomheten. Dette virker da 

som et felles-behov for samme kilder som følelser virker som behovsgradene til, slik som at vi er sultne, men 

har vondt i en tann samtidig. PS: Bevisstheten virker som signal-løs, nærmest som en flat tom, nøytral, 

virkningsløs kilde-mottaker. Når signalene kommer virker den som at den blåser seg opp etter graden inntrykk 

og styrke på det innkommende signal og at det utgående signalet vil være en kombinasjon og styrkemengde 

rettet mot de ulike handlinger, organer som skal settes i virksomhet i visse styrke-mengder. 

Slik sett kan det se ut til at bevisstheten slik gir en effekt som tilsvarer, og er ekvivalent, proporsjonal 

med de elektromagnetiske styrker vi måler i det vi merker bevisst aktivitet, som eksempel i assosiasjons-

senteret, men også videre som styrken i det mer handlings-orienterte utløsnings-sentra i hjernen i forhold til 

muskel-styringer. 

Bevisstheten viser seg som formasjoner som skiftes ut ettersom oppmerksomhets-inntrykk varierer. 

Formasjonene har også styrke som vi stort sett kaller følelser. Både sanser, behov, vilje, og stemningen til 

kropp og bevissthetens innstilling, kvalitativ oppfattelses-evne, er med som styrkegrader vi kan kalle følelser, 

og styrkegraden er det vi forbinder med at det er en drivkraft, først oppdaget ved styrke-endringer i følelser 

og behov. Og ikke minst i viljes-saker som er en type behovs-retninger. Vår slutning er da som regel at noe 

forårsaker driften, altså en drivkraft, driv-funksjon. 

 Vi kan nå si at enkelte behov, kjønn, hormoner, opplevelser styrer bevisstheten. Men bevisstheten er 

allerede der som en mottaker og har en inngangs-innstilling, mottaks-innstilling før forestillinger og ideer, 

tanker og følelser, stemninger kan gjøre en innflytelse der. Bevisstheten har en grunnplattform for 

sammenlignings-funksjoner, som kan merke tanker, bilder, ideer, forestillinger. Bevisstheten må oppta eller 

omforme signalstyrker, formasjoner som kommer inn og sammenligne disse forholdene. Dette skjer et sted 

som vi kan kalle bevissthets-senteret, eller som vi også kan kalle «jeg», i den forstand som forståelses-bildet 

i de gitte øyeblikk viser seg som orientering, og med følelses-styrke og følelses-retning. 

 Det er denne plattformen der forskjeller skjer, livs-følelsen, oppmerksomheten kommer frem, kommer 

til syne, som er denne sammenlignings-plattformen som kan skille mellom og sammenligne tanker, følelser 

og behov, dets former, virkninger og styrke. Og gi tilbakemelding, kommunikasjon, med behovs-styrkene om 

noe virker tilstrekkelig til å dekke et behov. Her kan vi ikke lengre si at alt bare er forestillinger, og heller ikke 

at alt bare serveres fra andre steder, fordi denne bevissts-plattformen er et meget stort arbeidslokale når det 

gjelder å skille mellom og sammenligne hendelser, virkninger. 

 Vi har da kommet et skritt dypere ned enn til at det vi bare får ideer, former, forestillinger, tanker, 

inntrykk, husk, av sanser, forestillinger, stemnings-kombinasjoner intuitive signaler som anelser eller klarere 

oversikter. Dette gjelder også styrken i alle grader av følelser vi har i forbindelse med disse frem-kallelser som 

føres med som en del av det som blir synlig for oss, følsomhets-styrken vi merker i alle de forskjellige 

hendelser vi oppfatter.  

Bevisstheten er ikke noe som bare mottar signaler. Bevisstheten er en funksjons-plattform, uansett 

hvor den befinner seg, som en eller flere sentra, som noe alle sanser, behov, virkninger fra organer og kropp, 

husk, følsomhet er med-strukturer i, som slik sett sender sine virkninger til, nettopp for at behov og sansning 

skal kunne oppfattes, sammenlignes.  

Dette gir grunn til den oppfatningen at bevisstheten er en videre utviklet konstruksjon for de samme 

behovs-sanser, altså følere som kroppen i sum er, og der den ekstra utvidete synkroniseringen mellom behov 

og sanser gir seg til kjenne, og kan påkalle de assosiasjons-sammenligninger som den bevisste operasjonen 

er. At bevissthetsbildet har en forsinkningstid, retardasjons-funksjon, som gir rom for sammenlignings-

egenskapen til å sammenligne behov og sanser, husk og stemninger. 
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Former, egenskaper, det vi merker som forskjellene fra alle andre saker som vi kan sammenligne med, 

er som regel det vi oppfatter lignende matematikk, geometri og logikk, og som kvantitativt, kognitivt. Men 

følelser og selve sammenligningen viser styrkeforskjeller, og disse viser seg ved aktivt virkende sammen-

ligning, altså der styrkemengdene er de virkende, og da er dette følsomhets-styrken vi merker.  

 Vi tenker sjeldent på at hvert synsinntrykk tross alt er energier som kommer inn i oss, og at det videre 

er eller blir erfarings-relatert, eller at slik erfaring eller energistrukturer inne i oss alt er i en innstillingsmodus 

for reaksjon, refleks eller følsomhets-styrke-utløsning.  

Energiene er ut fra de andre energiene rundt seg, hva som er årsak til at noe kommer mer i fokus som 

sak enn noe annet. Her er bevisstheten selv en energi-formasjon, og som kan modifiseres, utvikles, endres, 

eller legge det foregående som hendelse inn som sammenlignings-grunnlag, at to eller flere bevissthetsbilder 

kan gi en rekkefølge. I hovedsak virker alt hele tiden, slik at det er en kontinuitet i prosessen, tross at 

strukturbildet trenger en noe varig for at sammen-ligningene skal kunne skje. 

Følsomhetsstyrke har likheter for alle affekter, refleks-følelser, plutselighet, pågående arbeidsstyrke, 

behovs-styrker, sansestyrker, som følsomhetsgrader. Dette kaller vi gjerne kvalitativt, eller komparativt, og 

viser oss styrkegrader. Vi kan ikke telle uten å sammenligne, og slikt er det med alt vi skiller mellom, at det 

er kvantitativt forskjells-virkende for oss, og det er kvalitativt som en styrkemengde, styrkegrad, en 

følsomhetsgrad. Vi klarer ikke å oppfatte noe kvalitativt uten at det også virker kvantitativt, og omvendt at 

noe kvantitativt virker som mengde, størrelse som en styrke-effekt, kvalitativt. 

Men både det kvalitative og det kvantitative er sammenlignings-funksjoner sett fra bevissthetens 

egenskap ved å merke forskjeller som like og ulike egenskaper. I det bevisstheten finner det som vi skal 

sammenligne med så er alt en eller annen styrkegrad og egenskap som en gitt mengde eller form alt satt, og 

dette kan være ganske forskjellig fra tilfelle til tilfelle vi sammenligner.  

Alle former for innspill kan ha fått sin styrkevirkning og sammenligningsprosess til dels ferdigstilt før 

bevisstheten har sin type kombinasjons-sammenligning med signaler som kommer inn, det vil si at hørsel-

senteret kan ha sammenlignet mye, syns-senteret kan ha sammenlignet mye, og også syns-senter og hørsel-

senteret seg imellom, før hver av disse sender sine formasjoner til bevisstheten som igjen sammenligner disse, 

og i den bevisste prosessen sammenligner dette med behov og følelsesstyrker som en respons, sammenligning 

av om erfaring eller behovsstyrker samstemmer med den balansen som bevisstheten prøver å tilpasse mellom 

sine inntrykk og behovsgraden totalt og enkeltvis hos kroppen. 

Bevisstheten hadde vært unødvendig om den ikke sammenlignet behovsgraden, behovsorganenes 

effektvirkning på de gitte bevisste signaler, og den tilpasning som bevisstheten skal gjøre med de inntrykk den 

sammenligner som skal være i forhold til noe, også den fysiske verden, stoff, kropp, materie. Den er ikke bare 

med som kun oppmerksomheten på det som skjer eller har skjedd.  

 

Hva er intakt i bevissthets-systemet, og hva kan påvirkes av dette. 

 

 Hva som påvirker innholdet i bevisstheten, og hvilke andre systemer som er med å utvikle ett 

bevissthets-system, er noe helt annet enn selve bevissthets-systemets praktiske oppbygning som sammen-

lignings-system, det vil si som det funksjonelle systemet. Vi kan godt si at kjønn kan virke inn som 

bestemmende på måten, retningen som er en tendens, eller adferds-mønster ved og i bevissthets-prosessene. 

Vi kan også si at et spesielt arbeid, yrke, kan prege bevissthets-virkninger, retningene som bevisstheten 

tvinges inn i som prosess, alternativ-medisin og yoga, livssyn, tro, viten, erfaring, husk, intuitiv følsomhet, 

arv, DNA, miljø, og endringer av miljø. Mulig hele det fysiske landskaps partikler og krefter under ett. 

 Men disse forklarer ikke at bevisstheten virker, og virker som den gjør. Bevisstheten er og blir ett 

sammenligningssystem der like og ulike, kjent og ukjent, sammenligninger, og gjenkjennelse, husk, er de 

viktigste ledd for at bevissthetens sammenligningssystem får orientering og oversikter, bevissthets-bildene, 

oppfatningen vår, for rekkefølger, årsak-virkning, mening. Oversikter vi kan kalle logiske eller mystiske.  

 De fleste ville syntes det var upassende å sammenligne bevissthets-funksjonene, eller ett organ for 

dette med leveren, hjerte og nyrer, med spesifikke funksjoner som kan variere en del. Derimot funksjonelt så 

kan det sammenlignes. At et organ innehar en grunnplattform der virkninger behandles etter spesielle mønstre.  

Vi kan slik tenke oss at en rekke forskjellige innvirkninger fra kropp og urtiden, fra dypereliggende 

utviklingserfaringer kan gjenspeile arv og utviklingsstadier som kan fremkalles fra underbevisstheten og til 

bevissthets-systemets klare våkne tilstand. Dette gjelder også for autistiske og fotografiske husk- og 

bevissthets-prosesser.  
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Antallet nerveceller og dendritter fra disse vil i visse tilfeller ligge nær opp til kalkyle-strukturer, og 

om dette fungerer godt i enkelte tilfeller kan vedkommende lettere oppfatte at en viss følelses-innstilling kan 

trigge denne strukturveien for signaler. Autister forstår selv ikke denne egenskapen. 

 Bevisstheten er og blir en mottaks-sentral, og den kan ikke behandle noe uten et behandlingsapparat 

som er innstilt for disse mulighetene. Ett eksempel er at vi uten å gjøre noen spesielle anstrengelser kan tenke 

oss at noe forstørres og forminskes, enten det er i intervaller eller som synkende eller økende volum eller 

størrelse. Men også at det er tempoforskjell i en slik sammentrekning eller utvidelse. Dette kan ikke bare skje 

utenfor bevisstheten. Selve bevissthetens innvendige bevissthetsprosess, innvendige feltstyrkevirkninger, gir 

en slik innvendig bevisst økning kontinuerlig eller i intervaller.  

Fremkallingssystemet må derfor være innstilt, bygget, virkende, med denne egenskapen som en av 

faktorene som bevisstheten benytter som sammenlignings-funksjon. Likedan er det med følelser. At styrken 

og retninger, tilhørende form eller saksforhold, er nødt til å bli opptatt på lignende måte, uansett om behov og 

følelser er del av denne indre plattforms-sammenlignende virkningen inn i bevisstheten. Vi trenger kanskje 

tid, husk, erfaring for at vi skal gjenkjenne og finne ut hvilke behov som dekkes av slike funksjoner, slik som 

sult, muskelstyrke, presisjons-bevegelser, hørsel, toner.  

Å vite hva vi liker. Hvor mye mat som kan se ut til å være nok. Hvor stor muskelkraft vi trenger, eller 

energi av andre typer. Hvor nøye vi må være. En hel del som regnes som riktig og galt, ondt og godt. Dette 

kan ofte være en rituell sak som slett ikke behøver å være en riktig slutning for begrepet holdbarhet, eller en 

god løsning.  

Det som er viktig å få frem er det vi tidligere kalte former og mønstre, ur-ideene som Platon kalte dette, 

eller det Kant kunne kalle begrep, og Heidegger for strukturer i husk, bevissthet, tanker, eller som elementene 

i forestillingene. Dette gjelder også elementer. De er i en funksjonell sammenheng best forklart som 

preferanser eller preferansefunksjoner. I følge differensialkraften vil ingen slike preferanser finnes før 

differensialkraften utveksler. Først da vil forskjeller som former og mønstre komme frem, for ellers vil de 

virke som forskjells-løse, tomme, lite sammenlignbar styrkemengde da slikt ikke er skilt ut som like og ulike 

strukturer i rommet som fysiske objekter, partikler, former, energier, kropper og materie ellers, formene vi 

oppfatter.  

Det samme gjelder bevisstheten, for uten at det skilles ut forskjeller gjennom utveksling slik at like og 

ulike strukturer kan dannes, bevegelige eller endringsbare, eller ikke, så kan heller ikke bevisstheten dannes 

som en plattform som kan skille mellom slike, og bevisstheten ville ikke kunne skille mellom like og ulike, 

slik som en mus og en giraff.  

Da bevisstheten bruker optimalt av sin energi på å orientere seg i rom etter alle verdens bevegelser 

hele tiden, og merker behov for pusting, smaker, lukter, og synsinntrykk hele tiden, og hudfølelser for å merke 

kaldt og varmt, vondt og godt, vått og tørt, å kjenne på formene eller se formene, og slik merke egenskaper på 

former, at vi merker magen vår, tyngden vår, balansen vår, og anstrengelsene våre, og at hjernen er involvert 

i alle disse hendelsene hele tiden, og til og med kontakt og bygning av nervesystem-signaler for følsomhets-

grader, så er det vanskelig å si at vårt daglig virke ikke knytter kropp og bevissthet sammen.  

Det er også liten grunn til å tro at følsomheten vår ikke også er del av det mest vesentlige i det vi kaller 

sjelen eller livs-egenskapene våre, og som ut fra kontakt med bevisstheten kan ta forbehold eller orientere seg 

etter hva som virker godt eller vondt, lyst eller smerte ved alt som virker inn på oss i dagligliv, enten det er en 

spiss stein, eller et sint ansikt på mennesker eller dyr. Vi vet at om enkelte deler av nervesentrene eller av en 

nerve er kuttet, så merker vi ikke lenger det som skjer nedenfor kutt-stedet.  

Men nerveendene som er kuttet forstår ikke dette, slik at berøring her, eller fra vår husk, kan få det til 

å reagere her, slik at vi kan kjenne, føle, det som er egentlig er kuttet vekk til tider allikevel som fantomsmerter. 

Dette kan utløses fysisk i nerven, men også fra følelsessentre, drømmesentre, fra fantasi, fra bevisstheten eller 

behovs-sentra og videre fra bevisstheten direkte enten det er innbilt eller tenkt ut med vilje. 

Det er like liten grunn til først og fremst å tro at en del av nerven i benet ikke har kontakt med 

forlengelsen videre av den samme nerven i benet, og at vi vet at signaler virker forplantende gjennom systemet, 

gjerne en vei av gangen fra nerveende eller berøring av denne et sted på nerven og til nervecellens senter, for 

videre å gå til det større nervesenteret for denne nerven i hjernen eller i ryggmargen. Alle operasjoner viser jo 

dette, også hjernekirurgi i smaks-senter, tommel-finger-senteret, øye, nese, øre, tunge-sentra, som alle er skilt 

ut i spesielle seksjoner slik i hjernen og til dels også enkelte av disse i ryggmargen. 
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Når mat kommer inn så aktiviseres deler av hals, spiserør, magesekk, tarmfunksjoner etter hvert som 

maten kommer videre nedover. og likedan opptak av næring som fraktes med blodet, og som behandles i 

leveren, og videre skilles ut til nyrer og tarmer som utføring av avfall. Hjerte fungerer her som en muskel slik 

muskler gjør, trekker seg sammen etter signalutløsninger og pumper blodet med næring og luft gjennom 

kroppen og hjelper slik lever, tarmer, hjerte, hjernen og nyrer, samt muskel-energi slik at de virker gjennom 

inntak og utkast av næring som må tas opp som ikke kan tas opp, eller er forbrent. 

Alt dette merker vi bevisst som behov, følelser, bevisst som stemningene vi er i. Er vi sultne og blir 

mette, så er det god følelse, og likedan er sinns-stemningen da snudd i en annen retning. Humøret er langt på 

vei en senere raffinering av de mer enkle sorteringer av oppgaver i kroppen, og bevissthetsoversikter og husk 

virker langt eldre og mindre avhengig av sterke sinns-stemninger eller følelser generelt rundt om det vi trenger 

og ikke trenger. Sulten vil kunne få oss, dyr, instinktivt som det kalles, til å hugge til oss maten når en grense 

er nådd for sultenheten.  

Når kroppens signaler oppfattes av oss er det grunn til å tro at bevisstheten befinner seg i nærheten av 

den. Like meget er det grunn til å tro at de forskjellige bevissthetsfunksjoner som skal sammenlignes i alle 

operasjoner, kreativt eller ikke, også er nærliggende sammenligningsfunksjoner som slett ikke må reise mange 

lys-sår unna de sakene som skal sammenlignes for at en klar sammenligning skal finne sted. Det er forståelsen 

vår i bevisstheten vi sliter mest med. Ikke at en firekantform dukker opp som en feltkode eller felftorm i et 

bevissthetsfelt, men hvordan vi tilnærmer oss en forståelse av denne. 

Forståelsen av om vi merker sult og så blir mette, er gitt gjennom en balanse eller likevekts-grad som 

utløser at vi nå er mette, enten gjennom denne spiseerfaringen, husk, sammenligning bevisst og i husk, og 

gjennom følelser av at det ble for mye mat og dermed at vi brekker oss, eller har andre dårlige erfaringer, 

likedan som at gode og passende erfaringer med en mer balansert metthet virker stimulerende for alle 

kroppsfunksjoner.  

Det er slike sammenligninger etter kroppsbygningen og dens signaler som er veiledende for hjernens 

lyst og ulyst, smerte og behag, og som justerer de fleste mennesker inn mot det vi kaller en normal-form i 

samfunnene. Eller i et enkelt individ. Da signalene danner alle våre verdslige inntrykk inn til bevisstheten og 

bevisstheten øves opp til å tilpasse seg de fysiske formene, gjennom øvelser og prøving, feiling, så er 

bevisstheten en lang øvelsesprosess før barn kan gå og snakke, være presise, kle på seg selv, lære språket og 

videre fag, oppdragelse, 

Dermed virker det som at det er langt mer enn å skille forskjellen i formene til mus og giraff som er 

gyldig, men også deres lukt, smak, kjenne formen deres, se formen deres, beregne deres bevegelser i forhold 

til våre egne, og adferds-mønstre de har, størrelse som en mer presisjonsgrad for om vi skal løpe unna eller 

gjette riktig på deres vekt. Om vi klarer å løfte dem eller ikke. Forskjellige utrykk hos dyr, alt fra å få til seg 

mat, jakt, spising, luft, pust, deres ansikts-utrykk, er slikt som vi finner likhetstrekk med hos mennesker eller 

kan identifisere som samme behov hos et dyr som hos oss. Derfor kan mange lære seg et dyrespråk å kjenne. 

Derimot har bevisstheten det som også fysiske kropper har. Forbindelser mellom virkende preferanser 

som tilpasses eller sammenlignes, noe som har lignende effekter for den videre hendelse i bevisstheten og i 

det fysiske. Kombinasjoner. Uten preferansene til preferanseplattformen til bevisstheten kan bevisstheten ikke 

fungere. Slik den enkeltes bevissthet fungerer så vil denne ha sin grunnstruktur eller egen endringsform av 

denne på preferansenivået. Altså styrkegrader eller mengden av de preferanser som danner plattformen.  

Plattformen skal på den ene siden være strukturbygger av bevissthetsfeltets fremvisningseffekter, og 

på den andre siden hele veien være samtidig, og er samtidig en art sammenlignings-funksjon av forskjeller 

som like og ulike. Videre skal denne plattformen være slik at den har inngang og utgang, med-styrings-

preferanse-plattform for å gi retninger til innkomne og utgående signaler til kommunikasjon med sanser og 

behov, og deres styrke omformet som følelses-styrke, som bevisstheten merker på behov, sanser, husk, og det 

vi kaller begrepsinntrykk som i språk, eller som symbolsk, eller som følsomhets-forståelse.  

Her er husk, minne, erfaring oftest et tydelig sentralt emne. Enhver lagring, minne, husk-form, koding 

slik, er likegyldig for bevisstheten så lenge det hentes frem og pakkes ut på samme måten som det ble pakket 

inn, lagret. Alt følger preferanser, de forskjeller som det bygges opp etter som like og ulike. Det som skilles 

ut fra en eller likedan og nøytral, eller likevektig kraftstyrke. Likevekts-energi. 
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Preferansene vil danne ulike strukturer selv om de er av samme kraft-form, og kan da danne plattform, 

plattform-virkninger, og sammenligningssystemer av ulike grad, eller også ganske likedanne slike. Så lenge 

bevisstheten må oppfatte en kontinuitet i en linje, eller i en bevegelse, og skal sammenligne dette, så kan det 

ikke være slik at det ene øyeblikket kan utelates, fordi sammenligning består av delene og responsen vår, og 

denne kunne ikke skapt forståelse av den andre eller forrige som forhold uten at det er en kontinuitet i 

sammenligningen, en sammenheng der refleksjon fungere med begge tilstede, eller fortid og nåtid eller en 

bevegelse, der vi forstår hvor dette skal ende.  

Her nytter ikke enkeltinntrykk alene eller piksler lenger. Noe er dårlig fungerende hos menneskets 

bevissthet. Som eksempel så vil Cern-arbeidere og datagrafikere fremdeles beskrive flater og kubiske rom ved 

hjelp av en type skrabling, fargelegging fordi de mangler begrep som kan dekke forståelsen av utstreknings-

sammenheng ellers. Vi må sammenligne steder for å få inntrykk av lengdene.  

Men hjernen, eller bevisstheten, lar seg ikke lure og bygger opp kontinuiteten ved nettopp at vi 

fargelegger, fordi ett hvert geni mangler begreps-forklaring til kontinuiteten, altså en flate eller et rom, eller 

en linje. Vi kan si at det er en ubrutt strekning mellom a og b, men vi vil allikevel mene at det er avbrutte 

punkter, selv om det like gjerne ikke behøver å være dette. I differensialkraften finnes det begrunnelser for at 

det ikke kan være en adskillelse, men en kontinuerlig helhet. 

Det er denne preferanse-sammenligningen og dens logiske kombinasjonsmuligheter som jeg legger til 

grunn for å kritisere, eller utvide forståelsen av den mer grundige tilstanden for en plattform som andre 

preferanser blir påvirket og drevet av, og som der preferansene kan kombineres som sammenligningsprosesser 

for å identifisere like og ulike hos alt vi kaller kjent og ukjent, og som også kan gi grunnlag for at kjent og 

ukjent kommer frem, og som oftest betegnes som mystisk og logisk, altså gjenkjennelses-grad, og som 

bevissthetens sammenligningsfunksjon som samme oppfattelser.  

At husk eller lærdom er viktig sammenligningsfunksjon er neppe en overraskelse. Vi tvinges til det 

samme med intuisjonen, som er å merke forskjell på likt og ulikt fra en vag anelse til det klare oversiktsbildet 

av noe. Denne må også bevisstheten sammenligne og godta gjennom behovssammenligninger eller husk 

sammenligninger.  

Uten å kunne sammenligne med et behov for oversikt eller et behov vi har ellers, og som kan sende 

tilbake signalet godkjent, at det passer som kjent eller ukjent eller som nok, tilfredsstillende, så hadde vi ikke 

fått følelsen av forståelse eller signal om at vi kunne gå videre til neste oppgave. Vi hadde heller ikke klar tå 

sette oppgaver på vent, og ta de frem ved anledning heller, noe som vi gjør nettopp gjennom at vi kan 

sammenligne styrken tiden, behovsgraden for når slikt passer. Etter klokker eller etter behov. 

Differensialkraften forklarer en kontinuitet i bevissthets-funksjonene ut fra kraftstyrke-forskjeller på 

en slik måte, at det gir en viss bekreftelse på at bevissthetsfunksjonene er nærliggende åpninger og 

blokkeringer av inntrykk som kommer inn og som sendes ut, og en behandlingstid i mellom dette. At det er 

liten grunn til å tro at sammenligningen ikke kan utføres av en lokalt dominerende bevissthet knyttet opp til 

en annen preferansedannelse som kroppen som kan være en funksjonsplattform for bevisstheten. 

Her står debatten. Er de av det samme eller ikke. Er det kroppen som styrer og utvikler bevisstheten 

eller omvendt. Eller er det to prosess-strukturer i det samme som fungere sammen i en viss kontinuitet. 

At bevisstheten fungerer kun om en annen mekker den, er et mekanistisk verdensbilde om bevisstheten.  

At når et behov virker mettet eller tilfredsstillende nok, at det ikke har fått for meget, og heller ikke for 

lite, så opphører bevissthetens lyst, bevissthetens søken og interesse etter mer mat, eller mer av smak og toner, 

og de neste aktuelle behov, saker tar plass i bevisstheten.  

At bevisstheten sier seg fornøyd og opphører ved et tilfredsstilt behov, og konsentrerer seg om neste 

sak viser at behovet har tatt del som virkning i bevisstheten, og at behovet er mettet, altså i likevekt, nøytralisert 

behov, også er signalet til bevisstheten gjennom opphør av manko og over-mettelse hos behovet, som signal 

som betyr godtatt, akseptert behovsmål, og som samtidig er forståelsen til bevisstheten.  

Manko og overskudd eller nøytraliseringen av behovet er slik også bevissthetens forståelse, og at 

behovet tilfredsstilles er da også bevissthetens forståelse av behov og det som bevisstheten forstår som behov, 

og som orientering og oversikt for rekkefølger som årsak og virkning. Sluttsummen er at bevisstheten slik har 

fått en endelig forståelse av kilde og mål for behovs-saken.  

Og dette kan vi vel si er lignende den saksproblemstilling Hume arbeidet med. At han anser det som 

vaner vi har tilegnet oss. Likt Humes sak blir det ikke, da Hume ikke sikter til klare preferanser eller referanser 

slik som sult-funksjonen selv, men er konsentrert om vanen. Vanene danner likedanne behov, men at vi er 

sultne kan ikke velges på samme måte som andre vaner som ikke dekker de primære behov. 
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Derfor er det gitte funksjoner som alltid teller for liv, for behovene vi ikke kan velge om vi har eller 

ikke, kan ha, ønsker, vil ha eller ikke. Vi kan betvinge slike primære behov av ulike grunner, men det igjen er 

i mange tilfeller farlig, fordi helt vekk med slike behov er lik døden. 

Bevisstheten virker inn på og i romslige forhold, slik som der vi merker at bevisste behov, sanser, 

muskel-bevegelser påvirkes av bevisstheten. Vi kan reagere refleksivt uten at bevisstheten er inne i bildet. Vi 

kan nettopp som ved et froskelår, der vi setter en svak strøm på nerven i denne, få denne til å sprelle. 

Bevisstheten kan være med å tilpasse lignende elektriske signaler i nervesystemet ved at den vurderer, tenker, 

og finner en slags justerende fin-motorisk tilpasning til hvordan styrkene i bevegelsene skal være.  

Samtidig følger bevisstheten en styrke-funksjon ut fra størrelsen på følelses-styrke, og på mengden av 

slike tilfeller, saksforhold som sammenlignes. Det er ikke vanlig å bekrefte dette som romslig aktivitet, da 

selve informasjons-karakteren ikke lar seg påvise slik, utenom som at vi måler assosiativ romslig 

elektromagnetisk effekt under assosiasjonen. Vi kan merke at det gjelder de samme begrep ut fra hvor sterkt 

vi tenker på eller oppfatter slike forskjellige begreper.  

Men det er ingen følelser, ingen sinns-stemninger, ingen tanker, husk, angst, lyst, behov og sanse-

signaler som kommer unna våre begrep om balanse, stillstand i forhold til at det skjer en endring, det vil si at 

vi finner tilstanden lik om vi ikke merker noen hendelse, og at vi ellers alltid finner like eller ulike, kjent som 

ukjent, likt som begrep om mystisk eller logisk, som gjenkjennelsesprosess logisk. Altså logiske 

sammenlignings-funksjoner, likt som det bevisstheten har som den absolutte funksjon for orientering og 

oversikt. Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon!  

Enten vi velger de romslige romtidenergier i kropp, fysisk aktivitet, også i hjernen, og samtidig som 

den aktive bevissthets-prosess og energier som virker tilknyttet dette, så fungerer logikken på lignende måte 

fysisk og bevisst. Den eneste funksjonen som markerer at det ut fra en kraft-, eller virknings-kilde som kan få 

frem preferanser som bevisste eller fysiske er slik som differensialkraftens funksjon, og denne bringer frem 

alle variabler av logikken, virkninger i rom, bevegelser, styrke, og slik sett er det en tilpassende balansering 

mellom bevissthetens preferanser og de fysiske preferanser.  

Forvirring eller unøyaktighet tilsvarer den sikkerhet eller usikkerhet, uvitenhet, uerfarenhet, som gjør 

forskjellen i oppøvelsen av hvor godt vi forstår et saksforhold eller klarer å handtere noe fysisk, også som lære 

i språk, matematikk, geometri og symbolikk. Enhver tilpasning, justering, er en sammenlignings-prosess av 

like og ulike. Grad tilnærming. 

Da ingen andre kjente begrep enn forskjells-funksjonen til differensialkraften samstemmer eksakt med 

de forskjellige kjente forhold og de ukjente forhold som vi merker, og den eneste sikre kjente bakgrunn for at 

det dannes preferanse-dannelser logisk som bevisste og fysiske preferansetilstander, så hevder jeg med den 

styrken jeg kan, at dette er grunnlaget for preferanser i det hele tatt, der andre modeller, teorier og funksjons-

modeller uansett faglige områder, ikke klarer å sette en sikker kilde til preferanse-dannelser ellers.  

Det er forskjells-funksjonen som må til for at vi skal få forskjellene to like og to ulike av punkter, 

posisjoner, kontinuitet, og som logiske variabler. Det samme gjelder en bevegende, endringsbar, virkningsfull 

forskjell som skjer, kalt hendelse. Dette kan kun en slik virkende forskjells-funksjon så langt jeg ser dette få 

til. Differensialkraftens funksjon er en differensierende differensialfunksjon som derfor virker som en vekst- 

og ekspansjons-funksjon som ut fra analysen er en absolutt kraft som utveksler balansert og i likevekt som en 

og samme totalenergi som lignende kraft og motkraft.  

Logisk og som kraft-mot-kraft, eller som logisk energi, fysisk energi, så fungerer dette etter forskjells-

funksjons-prinsippet, som vi deduktivt og logisk kan konstatere. Så langt. Dette må til uansett som en aktiv 

virkelig fungerende virkende funksjon, og ikke lenger kun som bare et begrep, abstrakt, i den forstand at det 

virker energi-løst. I bevissthet og i den fysiske natur er denne forskjells-funksjonen absolutt på-krevet! Uten 

denne ingen logikk, hendelse, bevisst eller fysisk preferanse! 

Det gir meg grunn til å påstå at dette er grunnleggende funksjon til de preferansedannelser eller 

feltkrefter som bevisstheten er bygget opp av eller fungerer etter, og som grunnlag for dennes virknings-

effekter. Denne grunnleggende bygge-strukturen av energi, drivkraft, forskjells-virkende styrke, hevder jeg 

som grunnlag for bevissthetens plattform likedan som jeg hevder den for den fysiske og partikulære 

plattformen fordi alle de fysiske lovene blir likedanne når vi ser på differensialkraftens utveksling slik jeg har 

lagt frem som logisk grunn-modell, teori, og med bevis i hovedbok: Kamos2, Forandringskraften 2, kalt 

forenklet rettet mot forskning: Differensialkraften. 
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Da ingen annen funksjonsforklaring finnes som alternativ til den ene og Samme funksjonen av 

Forandring og formasjons-vei, valgfunksjoner logisk, så kan jeg ikke tenke meg annet enn at dette er 

preferansefunksjonen som bygger bevissthetens grunn-virkende kombinatorikk som er under endring. Det 

virker nesten likegyldig funksjonelt om hva bevisstheten eller det fysiske er, fordi det er rekkefølger og logiske 

virkninger som vi identifiserer eller ikke i alle tilfeller. Og uten denne funksjonen ingen årsak-virknings-

sammenheng.  

Dette er grunnen til at jeg mener at andre funksjoner ikke umiddelbart er bevissthetsfunksjonen i det 

saksforholdet behandles eller fungerer i akkurat den ene prosessen som skjer. Men at differensialkraften sier 

at det er kontinuerlig sammenheng drift inn og ut der bevisstheten er en endrende del av denne kontinuerlige 

driften. Uansett kan andre egenskaper påvirke i styrke denne bevissthets-preferanse-plattformen, slik at 

grunnenhetene slik sett kan endre styrke og virknings-retning, slik som at sinns-stemninger påvirker vår 

bevisste dømme-evne, som tydelig alt følelse-funksjonelt har avgitt sin dom, altså lyst-ulyst-grad i forhold til 

et visst mål eller holdbarhet.  

Repetisjon av viktige detaljer ved begrep. 

Problemet vårt ellers er jo at Gud og Natur, Ånd, materie, bevissthet, fysisk, kropp og sjel, Vilje, Ondt 

og Godt, ikke gir noen funksjons-forklaringer til de samme funksjoner og hendelsene: Likedan med ord, 

gjenkjennelse, forestillinger, navn, nettopp fordi disse kun er samle-ebetegnelser for det vi opplever. Slik sett 

vil utsagn om at alt er forestillinger gå tilbake til begrepet forestilling som lenger ikke kan forklares uten om 

med noe annet. Og så kan vi igjen si at dette er forestillinger. Kort sagt: Vi får ingen sammenlignings-

funksjoner ut av dette. Bare en mystikkens vegg, ukjent! 

 

Hva styrer bevissthet, altså hva er intakt og hva er påvirkelig eller endringsbart. 

 

Når først det som er tilhørende plattformen funksjonelt hos en bevissthet, det vil si de preferanser den 

er bygget av eller har utviklet seg til som grunnplattform, er så langt påvirkelig av alt som kan tilstøte eller 

endre disse preferansene. Men i første omgang, før endringer skjer, enten det er feltvirkninger, energikilder vi 

ikke kjenner godt, gener og arvelige faktorer ellers, så er disse preferansene som danner plattformen til dels 

intakte og varige i periodens sin. Dette peker til de celler, de stoffer som utveksles ved et slikt intakt system, 

og de virkninger som disse har i sitt samspill. Påvirkninger mellom delene som fungerer sammen i dette 

systemet vil kunne endre noe på tilstandene, men det vil allikevel være en viss oppegående struktur som 

befinner seg innenfor de bevisste preferanseobjekter her. Celler kan skades dø, endres i arvestoff, endres av 

næring og av anstrengelser.  

Alt som en celle kan gjennomgå i det hele tatt. Organiske systemer har oftest en balanse, en likevekts-

tilstand som opprettholdes for fysiske celler og vev. Bevegelser, trykk, feber, væskemengder, slag mot hodet, 

giftige stoffer vil kunne påvirke en slik plattform. Videre kan vi illustrere det samme med påvirkninger 

innenfor en mer abstrakt logisk fremstilling av bevisstheten, som åndelig, eller ukjent, eller mystisk. Fordi her 

er også funksjonsdelene tilstede, eller en kontinuerlig driftsvirkning mellom de preferanser som danner 

bevisstheten. Konsekvensen er at andre energier kan påvirke, ødelegge, endre dette systemet. Men ikke mer 

enn at det har sin bevisste virkning inntil denne fysisk eller logisk, mystisk, opphører. At de fungerende 

kommunikasjoner lenger ikke er i slik funksjon lenger. 

I utgangspunktet er vi vant tik at en viss fornuft, følsomhetsaktivitet, bevissthet, er til stede. Og denne 

normalen setter på sett og vis standarden for det vi kaller bevisste funksjoner. Dette er vi vant til fungerer 

passende bra fra en viss ung alder og til alderdommen. Yngre er ofte litt mer forvirret ovenfor alt det nye, 

verden, mens eldre begynner å bli forvirret fordi bevissts-systemet er i ferd med å svikte av fysiske årsaker.  

Dert er her energier kommer inn i bildet, tilpassende med næring, proteiner, fett, sukker, vann, og andre 

mineraler og vitaminer vi trenger. Passende og noe lunde riktig kosthold holder hjernen og 

bevissthetsaktiviteten oppe uansett hva vi tror eller mener om hva bevisstheten er. At den i verdslig 

sammenheng trekker seg tilbake eller fremhever seg med hvordan de normale behov blir passet på, og hva vi 

gjennomgår som påvirker stemningene våre, kroppen og hjernen vår, og videre hvordan vi behandler 

hverandres fornuft, følsomhet og bevissthet. 

Vi kan vel bare ane et høyere antall påvirkninger kjente og ukjente som virker inn på bevissthets-

preferansene enten de er fysiske, abstrakte, åndelige, alle de benevnelser vi kan sette på dette. Poenget er at vi 

normalt fungerer til dels likedan, tross at mange kan ha annerledes egenskaper i mange tilfeller, eller at vi har 

forskjellige forestillings-oppfatninger av verden eller alt.  
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Når alle variasjoner som kan inntre i et allerede tilrettelagt bevissthets-preferansesystem, arbeids-

effekten i plattformen, energien og strukturformasjoner som virker bestemmende for å kunne skille mellom 

noe, hvilket tydelig er en bevisst grunn-funksjonell primær-egenskap i forhold til mange andre funksjons-

tilfeller for preferanser, som gjør det samme ut fra mer enkle koblings-funksjoner. 

Vi kan si at for øyeblikk til øyeblikk så har bevissthetsplattformens preferanser en viss gitt evne til å 

fungere som mottaker av energi for å frembringe et styrkefelt som kan motta og sortere i signalenes strukturer 

og gjøre om disse til en formasjonsstruktur som virker sammenlignende for å skille mellom like og ulike 

forskjeller, som igjen skal ses i en mest mulig kontinuerlig sammenheng slik at årsak og vikrning, rekkefølger 

og mening, vaner, kjent og ukjent blir til en behovsdekkende sammenheng vi finner aksept for, antagelig ved 

sammenligning med det behov som kan oppfatte eller har sendt ut informasjonssignalet. Sanser er en slags 

behovs-forlengelse, behovsfølere av ulike typer. 

Til en viss grad kan plattformen forskyves, bli distrahert, av sinnsstemninger kroppsbevegelser, av 

fysiske og feltvirkende forhold, men i hovedtrekk nok til å balansere dette inn igjen til en slags normal 

tilpasning til forholdene vi er i. Og videre vi innkommende signaler kunne forstyrre de bevissthetsprojiseringer 

som bevissthetsfeltet har og selve feltets helhets-aktivitet.  

Alle behov, sanser, følelser, stemninger og husk kan influere selve bevissthets-aktiviteten. Men også 

denne har ofte det vi kan kalle en normal intaktlinje som den balanserer seg inn i mot igjen. At 

bevissthetsplattform-preferansene er der, er en av de intakte forholdene i hvert øyeblikk, selv om dette over 

tid har endret seg, og i fremtiden kan endre seg, utvikle seg, eller reduseres. Videre er også konstruksjons-

feltets dannelse tilstede. Dette utgjør en bevisst intakt preferanse-funksjon som kan merke forskjell på saker, 

og som kan påvirkes og endres av ulike forhold.  

Felt-effekten er en energi-opprettholdelse som kan endres, men det er lett å anta at dette kan være et 

aktivt felt som kan rekonstruere sin struktur ut fra plattformens styring i form av at det danner et mottak og en 

omforming av innkommende og utgående signaler. Vi vet at følelser kan være så sterke at det har virket inn 

på oss med å skade bevissthets-systemet vårt. At følelser og frykt, også lyst kan i sterk nok grad gi hjerneslag, 

eller uansett, at vi ser at bevisstheten mister dømmeevner, eller evne til å forstå mye av det som vi tidligere 

forstod. Her snakker vi om absolutte signal-veibrudd, eller varige eller midlertidige blokkeringer, også for 

bevissthetsegenskapens evne til å se forskjell på likt og ulikt.  

Bevissthet, og påvirkninger utenfra, skal nå finne en balansegang der begge deler har en varighet som 

funksjoner som intakte funksjon før og etter at signalet ankommer til det er omformet og på vei ut igjen av 

systemet. Dette fungere som en normal og logisk sammenligningsfunksjons-prosess. Men dette kan også være 

signalet som skader bevissthetspreferansesystemets plattform og evne til å behandle forskjell på en måte som 

ikke distraherer og skaper feilsignaler i systemet ut fra de behov som melder signalet.  

Det som er intakt er altså bevissthetsplattformens stand og den grad av våkenhet, bevissthetsgrad som 

fremdeles er tilgjengelig funksjonelt. Det samme gjelder for drømmer der bevisstheten, eller 

assosiasjonssenteret viser en aktivitet, men denne er nå ikke så godt styrt fra sanser og behov på alminnelig 

måte, men behandles mer følsomt av de andre indre systemer som vi kaller underbevisst.  

Dette viser aktivitet i syns-senter, hørselssenter, sultsentre, angst og lyst sentere, husk-sentre og 

bevegelses-sentre som ikke har direkte tilgang i samme grad fra lyder og synsinntrykk utenfra, men behandles 

innvendig i systemet vårt, og signalene virker tydeligvis nå innenfra, men med inntrykk av at det kommer 

utenfra. Dette igjen kan virke som at det skaper slike følelser, sanse-inntrykk, behovsinntrykk som går fra 

husk eller fra sentrene den motsatte veien, og skaper indre virkninger vi tror kommer utenfra. At hørselsnerver 

og synsnerver kan aktiviseres.  

På denne måten vil vi kunne få slike rapid-eyes-reflekser, og lignende for lyder. For psykisk syle så 

vil mange slike hindre, eller sorteringsforskjeller mellom de indre inntrykk likt som med drømmer og de ytre 

sanseinntrykk eller behov, være et skille som viskes ut slik at vi våken tilstand ikke skiller mellom drøm og 

virkelig våken sansning, eller behovssignaler. Vi kan få åndenød, angst, for noe som ikke virker reelt, noe som 

tyder på at dette kommer innefra, men kan utløses fra bevissthetsprosessen også som forestillinger vi får om 

en tilstand selv om denne ikke er riktig. 

Før vi går videre inn i drømmeland eller behovs-landet, så trenger vi å få en litt bedre oversikt over 

bevissthetssystemet.  
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Hvorfor blir synkroniseringen av data i bevisstheten fra sanser og behov bedre med bevisstheten, 

bevisstheten kan fryse ned eller holde oppe bevissthets-inntrykket en stund og dermed behandle innholdet en 

kort tid annerledes enn de reflekser som lyst, og angstsenter gjør eller som de sammen-kjøringer som skjer i 

andre, og mellom andre sentra for sanser og behov. Slik kan finjusteringer skje, som en balansetilpasning som 

korresponderer og har feedback-kommunikasjon med sanser og behov. 

Et holografisk bevissthetsbilde kan slik sett fungere like godt som et miniatyrlandskap av det vi 

oppfatter i den ytre romslige verden fordi bevissthetsfeltet kan like godt via resonans virke sammen-

konstruerende slik vi logisk oppfatter kontinuitet og sammenlignings-funksjoner logisk i bevissthets-

oppfatningen uten å tenke på at bevisstheten har en plattform å stå på. 

 

Preferanser i en bevissthet, og i sammenligning. 
 

 Om det som skal oppfatte preferanser, og sammenligne disse ikke finner virkning fra preferansene vil 

de ikke bli oppdaget eller kunne sende en styrkeformasjon som skiller seg fra andre styrkeformasjoner, 

energier. Derfor må bevissthets-preferansene utveksle en styrke, en styrke-form, gjerne som sammenlignet 

med en feltstyrke, og vi kan like gjerne kalle dette en egen type feltstyrke. Om vi tenker oss at en bil kjører 

vekk, husker dette, ser vi for oss at bilen blir mindre, og slik sett at lyden og hastighetene virker annerledes 

mens den kjører vekk, Bilen kunne like gjerne ha kommet mot oss fra det fjerne.  

Poenget er at alle kontraster, styrker, farger, former endres i akten, slik at vi kan huske stadier, altså 

rekkefølger, hva som kom først og sist, det forrige og det neste. Da må alle styrkeformasjoner være i endring 

ved det forløpet vi oppfatter. Styrken vil altså i enkelte tilfeller avta til lengre noe kommer bakover i tid, eller 

øker fordi vi innstiller oss til en viss tidsdel av det vi tenker på, slik at vi kan oppfatte dette som utgangspunktet 

i oppmerksomheten.  

Det er ikke mulig for en oppfatning, bevissthet, og hente opp informasjoner som ikke er der. 

Informasjonen må sende virkninger og berøre vår bevissthetsoppfatning, hvilket betyr at en vedvarende 

virkning hos preferanser krever at de tilføres og avgir energi som likedan i styrke, sterkere eller svakere i 

styrke, eller slettes, byttes med andre styrkeformasjoner, inntrykk.  

Min påstand er derfor: At preferanser i bevisstheten selv er utvekslingsfunksjoner for styrke-formen, 

og gir sprednings-styrke-grad til bevissthetsoppfatningen for hvor nært, fjernt, stort, lite, likt og ulikt det er 

med andre preferanser av slike energivirkninger. 

  Vi vet at alt virker. Tilværelsen virker. Den virker ikke mer enn slik som den virker, og den kan 

ikke ta vekk sin virkning fordi det ikke finnes noe som kan ta i mot en forkastet virkning. Stort sett kan den 

bare gå over i en annen virknings-form. At alt som betegnelse på enhver tilværelse, og at tilværelsen finnes, 

væren, noe hverken en bevissthet eller noe fysisk kan noe for, hverken kropp eller sjel, Gud eller Natur, så har 

vi en virkende tilværelse som vi aller lettest forstår med styrken til virkninger, effekt/energi.  

Tilværelsen har altså drivkraften i seg. For den fysiske natur har vi kommet frem til at den fungerer 

som en total eller konstant energi som utveksler, og som alltid er i drift og utveksler. På den måten dannes de 

fysiske preferanser.  

 Vi har her i vårt språk, eller synonymer i andre språk, også særegne ideer innenfor språk, mange 

betegnelser på virkninger og årsak-virkning, rekkefølger, begrep om endring fra en gitt tilstand. Uansett om 

vi tenker oss at noe ukjent, eller at en annen sender oss signaler, tanker, fysiske energier, at vi har et hvem, et 

hva, eller hvilken/hvilket, og slik sett hvordan og hvorfor det: Til alle hendelser! I forskjellige språk og også 

internasjonalt, men selvsagt ofte i fagområdene, så har vi følgende avslørende saks-forhold i språkene, hva vi 

kommuniserer: 

 Vi antar at en kjent logisk, eller en ukjent mystisk: KILDE, sender et signal, en energi, en 

endringsfaktor fra et utgangspunkt, og som dukker opp i vår bevissthet som et annet utgangspunkt. Oss eller 

et annet utgangspunkt som MÅL. KILDE-MÅL. Dette er bare en måte å si at tilstanden har endret seg fra A 

til B. Det er ikke det samme lenger selv om det er samme kraft, funksjon, men en ulikhet i forskjells-

funksjonell stand.  

Vi regner oss som med egen identitet, eget oppfattelses-nivå, at noe er annerledes mellom oss, og vi 

kaller det fortolkning eller persepsjon, altså hvilken måte vi forstår noe på, eller helhet av vår forståelse i 

forhold til andre i det hele tatt. Vi regner også med at det i naturen er slik at noe følger av noe annet, enten en 

stein treffer en annen stein og spretter eller dytter denne videre, eller at noen sier «pass opp!», slik at vi fort 

snur oss for å se hva vi skal passe oss for. 
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Vi snakker slik om tid og bevegelser i den praktiske hverdag stort sett som at det forrige fører til det 

neste, at det er en årsak som har et virkningspotensiale, som gir en virkning videre til det som endrer seg 

senere. Vi kaller en slik kilde for årsak til, og veien dette går for bevegelse, at noe skjer som virkning, eller at 

kun noe bestemt blit berørt på veien mellom A og B. Dette kaller vi under ett for ÅRSAK-VIRKNING. Vi 

kan godt rygge bilen bakover til foregående sted, men ikke uten at dette er det neste som hender:  

Vi har da ikke kommet lenger frem av den grunn. Og i hverdagen har også tiden gått videre mens vi 

rygget. Alle de andre har kommet lengre frem. Vi kunne like gjerne snudd fordi vi ombestemte oss, og da 

ligger veien bakover igjen, foran oss i strekning, som hastighet, tid og vei-strekk. 

Alt tyder på at det finnes rekkefølger for de fleste tanker og fysiske årsaker og vi legger våre vaner etter slik 

som naturlover og vår viten om andres humør er. At noe virker på noe annet og blir forstått av oss, er det som 

gir oss begrepet mening. Vi er så vant til dette, at årsaken som virker slik at noe annet virker, får virkning, 

regnes som sikre rekkefølger, selv om vi ikke kjenner kildene som utløser dette.  

Dette betyr at vi har både mystiske og logiske forståtte virkninger der vi kjenner kilder og mål, og 

rekkefølgene. Fordi Rekkefølgen er den mest vane-dannede, men også erfarte bevegelses-rekke vi kjenner, og 

også som rekkefølger i språket, i det vi stort sett oftest foretar oss i tenkning, hva vi føler og hva vi gjør i 

praksis.  

Begrepene MENING ment som begrepene ÅRSAK-VIRKNING, REKKEFØLGER, er antagelser 

også om det er ukjente kilder som er sendere, med oss som mottakere. SENDER og MOTTAKER, som KILDE 

og MÅL. 

Når vi vet at helheten, enheten, tilværelsen, kontinuiteten kan se ut til å være fra samme funksjons-

helhet, så vil drivkraften slik som Differensialkraftens funksjon, også være en medvirkende del av helhetens 

eksistens. Det betyr at endringen som virkning eller bevegelse hos årsak-virknings-rekkefølger har felles 

opphav. At denne drivkraften har alle virkende preferanser som dannelses-former inne i seg, og som utveksler.  

Konklusjonen blir at bevisstheten også er en utvekslings-funksjon. En Utvekslende sammen-lignings-

funksjon eller virknings-interaktiv styrkevirknings-sammenligning. 

Hvordan kan jeg med en viss sikkerhet påstå at alt virker? Hvordan kan jeg påstå at bevisstheten 

må følge visse preferansekrav for å være bevisst og virke bevisst. Jeg benytter her den innerste beskrivelsen 

av enhver funksjon jeg kjenner. Alle endrings-funksjoner som finnes! At det virker som en forskjell fra den 

tilstanden det befinner seg i!  

Det andre er at jeg benytter den minste funksjon jeg kjenner som det vi kaller, væren, plass, verden, 

dimensjon, væren, eksistensen, tilværelsen for alt, at det heller ikke her nytter å tro, vite at noe er forstått og 

er forklart ved at det har et navn, eller at vi gjenkjenner noe. At noe har et navn eller at vi gjenkjenner noe, i 

bevisstheten eller kjenner på fysisk, så vet vi ikke hva det er for det. Om bi kaller noe et stoff, for eksempel 

jern, så finner vi ikke ut hva det er utenom en ide om minstepartikler som vi kan oppfatte.  

Men vi vet altså ikke hva materie, stoff, krefter, er for det, hvordan det kan være, og hvordan det kan 

få seg til å virke, ha egenskaper. Om vi finner forløpet for en egenskap, så mangler vi grunnfunksjon for at 

egenskaper i det hele tatt finnes, er konkret eller abstrakt, kjent eller ukjent, som virkefunksjon til 

strukturforskjeller som gir egenskaper eller alle egenskaper. Vi vet heller ikke hvorfor det er orden og uorden 

kosmos eller kaos, av den grunn. 

Den minste forskjell av hva en dimensjon, væren, er stopper opp ved så langt v kjenner til hvordan 

dette fungerer for oss. Det neste trinnet er alltid uvisst. Men det vi merker ved alle egenskaper som verdener 

og det som kan være innhold i dem, er at det finnes forskjell, differens, som punkt, posisjon kontinuitet, at 

egenskaper kan ha forskjellige muligheter i den eksistensen som det er i, og det hadde vært umulig om den 

være-tilværelsen som noe kan være i ikke har rom for egenskaps-forskjeller for en enkelt, eller alt som måtte 

finnes der ellers i en slik væren.  

På denne måten avdekkes det at dimensjoner verdener, selv rom-tiden, har slik forskjells-funksjon, 

eller differensialfunksjon som punkt, posisjon, kontinuitet, uansett hvilke dimensjoner, størrelser, mål som 

ligger til grunn for disse. Vi behøver ikke å sammenligne med det vi kaler romtiden, men det er en enkel måte 

å vise like og ulike på, som vi kan gjenkjenne fra hendelsesforhold og egenskaper hos utsagn om andre 

dimensjoner.  

Om vi ikke fysisk har målt, registrert, observert, kunne sette noe inn i en kategori-boks, avdekke 

hvordan vi får til det samme selv, så blir det automatisk filosofisk, eller religiøst, at vi tror, vet, men ikke mer 

enn at vi undrer oss over hvordan funksjonene er mulige. 
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Alle stoffer, naturen, naturkrefter, også fysikk, kjemi, matematikk og geometri, språk, kommunikasjon, 

er slik at vi har slike forskjells-funksjoner som egenskaper. At egenskapen er, og til forskjell fra ande 

egenskaper, eller også at disse egenskapene kan endre seg, omdannes eller bevege seg, at noe skjer. At noe 

skjer er en forskjells-egenskap. Og til denne krever vi en virknings-funksjon, og all bevegelse, vilje, hendelse, 

at noe skjer, deler at det er en forskjell fra det som var, et forrige og et neste, en egentlig årsak-virknings-

rekkefølge. Her gjelder ikke det neste som fritak om vi rygger, eller trekker oss sammen igjen.  

Hverken i tid eller rom, eller i en ukjent dimensjon. At noe er et utgangspunkt nå, for at vi får det neste 

som forskjellen fra den tilstanden som er eller var. 

Når vi tar kun fysikken, eller den fysiske verdens rom, tid/bevegelse, styrkeenergi/stoffene, 

egenskapene, og benytter disse i en eliminering av alt, også deres virkelighet og mulighet, årsak og virkning, 

fjerner vi også like godt alle like og ulike, altså gjennom all forskjell og egenskap som kan sammenlignes med 

det. Vi vil da tenke oss det samme med alt annet, abstrakt, andre dimensjoner, all livskraft, følelser, behov, 

kjent som ukjent elementer og verdener, og på den måten sitte igjen med at alle forskjells-funksjoner som 

beskrivelse av hvordan noe virker på oss som kjent og ukjent er eliminert, tømt, lenger ikke finnes. Det betyr 

at utstrekning rom, dets tomhetslengder som like og ulike også er fjernet.  

Vi vil da få et absolutt ingenting som er: Uten Forskjell. Uten Like og Ulike, Uten to like, uten to ulike, 

ingen endring som det å skje, hendelse, dannelse, at noe virker, uten virkelighet og mulighet, uten årsak, uten 

årsak og virkning, uten funksjon/egenskap, Ikke materielt eller åndelig, abstrakt eller konkret, uten en tomhet, 

uten noe som kan tømmes eller fylles, er tomt eller fullt. Ute rom, tid, bevegelse, fysisk verden, fysiske 

energier, men selvsagt heller ingen bevissthets-funksjoner følelser, det vi kaller livs-egenskaper, sjel eller 

kropp, identiteter. 

Dette, elimineringen, denne tilstanden med alt fjernet, er altså uten forskjell, uten mulighet. Det 

forteller oss samtidig at kun det som er motsatt, annerledes av ingen forskjell, ingen mulighet, er muligheten 

som betyr virkningsfunksjon for en tilværelse, væren, i samlet form som en total forskjell, er det som gir 

egenskaper, eksistens, som en total forskjell fra et slikt absolutt ingenting.  

Jeg testet denne forskjells-funksjonen på begrepet rom, tid, bevegelse og styrkeenergi, fordi alle slike 

stort sett deler samme punkt og kontinuitet i utbredelse, og hvordan kunne alle være i samme punkt, eller være 

et produkt, virke sammen? Jo nettopp, der forskjellen bevegelse, og forskjellen rom-utstrekning, i samme 

funksjon som en tenkt født forskjells-funksjon som er en forskjell som blir forskjell fra seg:  

Da ville dette virke som hjelp for begge disse funksjoner slik at bevegelsen hjelper utstrekningen og 

utstrekningen hjelper bevegelsen som i en felles vekst-funksjon av rom og bevegelse, eller som en romtid-

funksjon. Og virknings-effekten, er nettopp at den indre funksjonen gir en total forskjell, som utbredelse og 

forskjell fra seg, altså den forskjellen vi kaller det neste eller logikken, forskjeller, som slik virker som en 

ekspansjonsfunksjon.  

Uten annen motstand, så ville denne øyeblikkelig ha eksplodert med uendelig hastighet, blitt uendelig, 

og da ikke kunne vokst mer eller skrumpet inn grunnet sin indre funksjon, og dens eneste mulighet er å 

ekspandere rombevegelseskraften innvendig i samme funksjons-utbredelse, hvor den straks over alt ville gi 

en kollisjon og et ekspansjonstrykk som er uendelig overalt, og likeverdig grunnet samme funksjon.  

Denne har som en fysisk romtid-natur lengre ikke noe sted å gå, som fyll av alt, eller fyll av romtid-

energi, slik at denne uendelige elelr absolutt og likeverdige kraftvirkningen vil nå kun kunne utveksle 

bevegelsen av romtiden, altså av bevegelsesvolumet som utstreknings-endringsfunksjonen har som rom-

bevegelse, samme funksjon, gi slike utvekslinger vi finner i de minste bestanddeler vi kjenner fra all forskning.  

Disse er til dels kuleformede eller virvleformede kraftfelt med en ganske tett kjerne av styrk ei sentrum, 

og følger samme lov for krafttetthet og kraft-tetthets-svekkelse, som det vi kaller de fysiske lover innen alle 

feltlover som vitenskapen har funnet som en balanse mellom alle energiformer og energiformenes indre 

balanse. Og disse fant jeg etter kort granskning av hva som hender med utvekslinger.  

Uten måleinstrumenter, men at jeg kunne se på utvekslingene at det matematisk og geometrisk sett ble 

de samme proporsjonale forhold som lovene tilsier i det strømningene skal til å utveksle som en virvel eller 

en kule, det som er vitenskapens akselerasjonslover, treghetslover, samt tidsforsinkelseslover, og 

tetthetsgradene til strømmene som utveksler, sprer og samler seg. Dette ble sammenlignet og stemte nøyaktig. 

Så kommer driften av bevisstheten, oppbygningen, virkningsfaktoren som får den til å virke effektivt 

videre, opprettholdelsen av den, og kropp, så lenge det er snakk om at dette er i slik form.  
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Igjen forstod jeg at samme funksjonen fantes som en lignende forskjells-funksjon av væren, endring 

og egenskap, at den samme totale forskjell gjengis i lignende funksjoner som et produkt av væren, tilværelse, 

(plass), og av endring, virkning, bevegelse, tid, at uansett hvor relativt det kan virke for en bevissthet så er 

relativiteten nettopp en av forskjells-funksjonene, og væren endring og form er samme egenskap som et 

produkt, også for bevisstheten. Forskjell er en faktisk fungerende med-egenskap i virkeligheten. 

En likedan begrunnelse for virkning, en forskjell som blir forskjell fra seg, altså en virknings-

ekspansjon som kommer til en viss balanse av og i en absolutt kraft, form-modell, men som en ekte eksistens 

en virkelighet, at noe er og virker, er hva også bevisstheten er underlagt. Men Differensialkraften sier en ting 

til som vi ikke lett merker: Alle disse egenskapene er del av hvert punkt, hver del, hver posisjon, av hver 

kontinuitet i hele kraftnaturen.  

Dette vil bety at bevisstheten har samme grunnleggende betingelser som det den fysiske naturen har, 

og bør da være en utstreknings-ladet funksjon, en funksjon som utbrer seg som større elelr mindre styrke også 

i romtiden, og at romtiden og bevisstheten hører sammen.  

At det er en helhetlig kraft, enhetskraft, en logisk virkende kraft som er avdekket gjennom dens grunn-

funksjon. Og slik sett kan vi si at om dette er funksjonen og den gir de fysiske lover og logikkens alle lover, 

så er det grunn til å si at vi har en logisk virkende tilværelse. Det betyr også at jeg vil presentere bevisstheten 

som en dimensjonal utstreknings-forskjell som blir forskjell fra seg som bevegelse, tid, og virkning, grunnet 

styrke-endringen som utvekslinger av signaler gir, eller som også er en grunnleggende funksjon hos samme 

kraft, Forandrings-kraften eller om vi vil Differensialkraften.  

Bevisstheten er en funksjon som er differensial og som differensierer seg, som en funksjon i samme 

produkt, grunnfunksjon, som ikke kan deles fra hverandre. At den er, virker, endrer seg med styrke. Den har 

de samme ekspansjons-muligheter som romtidens uendelige utvekslinger. Utvekslingen gir automatisk 

samlestasjoner, det vil si forsinkelser, fysisk sett virvler, og bevisst sett som formasjoner som endrer seg over 

kortere eller lengre tid. Utvekslingene er det vi kaller former og preferanser, og da egenskapene i de former 

vi har bevisst og fysisk, fordi preferanseutvekslingene er og gir styrkens tetthet eller tids-effekt, akselerasjoner, 

kreftenes relative forhold.  

Jeg har ingen grunn til å mene noe annet enn at bevisstheten består av virkning, form-endring, styrke, 

og slik sett vil gi oss den logiske natur som like og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelsesgrader og 

sammenligninger som husk og bevissthets-funksjonene er, og at det er et produktivt forhold som fysisk-bevisst 

produkt-funksjon. Altså virker interaktivt som utveksling-funksjon. Gradene fysisk-bevisst kommer an på 

effektmønstrene til de ulike behov. 

Uansett hva vi tenkte oss eller ønsket, bevisst, så ville vi ikke kunne få til noe med det fysiske, eller 

noe annet om dette var stivt, altså ikke virket. Bare var form, uten endring. Vi ville da kunne prøve oss med 

de egenskaper vi mente stoffer hadde, men uten virkning, så fungerer ikke de endringer og virkninger som 

egenskaper har fysisk. Vi ville ikke fått det til å virke fordi det er og forblir uten virkning.  

Ikke noe magnetisk eller elektrisk, felt, ikke noe lys som virket, ikke noen gravitasjon, ingen tiltrekning 

eller frastøtning. Det virker ikke. Vi hadde vel kanskje rett og slett heller ikke fått flyttet dette, fordi om det 

ikke virker, så vil heller ikke energier vi kunne ha brukt fysisk virke heller, og da ville det høysete vi kunne 

tenke oss kun være å få noe til å stille seg sammen eller flyttes unna hverandre, men uten at stoffer i naturen 

hadde gitt andre egenskaper, slik som spenningsforskjell eller nye kombinasjoner som plutselig kan røre seg 

mer enn andre, slik som den fysiske naturens objekter virker.  

Heller ikke bevisstheten, og følelsesforskjeller, behovsforskjeller ville virke, om de var stive, eller uten 

virkning. Vi ville ikke merke forskjell på noe slikt eller kunne endret følelsen, eller dens styrke. Om 

bevissthets-preferanser og sammenligningsfunksjonen til bevisstheten av disse preferanser, ikke virker, eller 

var uten virkning, så ville orden og oversikt, sammenligninger av like og ulike, husk, behov og følelser, 

stemninger humør, ikke blitt oppfattet og heller ikke virket bevisst. 

Sakene må virke, der virkning er det samme som drivkraft. Dette kan ikke selekteres ut som kun en 

type egenskaps-funksjon slik som viljen. Det er like mye forutsetning for driftsvirknings-funksjonen i hver 

eneste eksisterende del, punkt, kontinuitet hvilket betyr at alle deler av det fysiske, deler av følelser, deler av 

behov, deler av stemninger og bevissthetens sammenlignings-funksjon, har denne drivkraftenergien.  

Og her holder det at drivkraft og energi-a, som utvekslinger kalt energi, er en konstant og balansert 

likevekt av kraft-utvekslinger styrke, at kraften skiller ut fysiske og bevisste preferanse-formers struktur-

funksjons-mønstre, som merkes som en forskjell som like eller ulike det som vi sammenligner dette med.  
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Uten preferansestasjoner får vi ikke sammenlignet noe bevisst eller tilpasset noe fysisk, som i utgangs-

punktet er samme samstillings-egenskap. At noe er i overenstemmelse med hverandre når og hvor. At vi kan 

godt ha grunn til å betegne noe som rett sted til rett tid, likt som felt-sted til rett tid, eller feil sted til rett tid. 

Balanseutjevningene og likevekten krysser referanse-styrkene slik at preferanser kan komme i 

ubalanse med hverandre, mens helheten i styrken eller feltet er i balanse totalt. Det vil forklare hvorfor ulike 

grader av motgang og medgang endrer på seg for bevisste og fysiske preferanser.  

Mens et fjell som må unngjelde for en slik indre utvekslingsubalanse; styrke-endring, så vil denne 

neppe merke dette på ondt og godt, mens ubalansen i fysiske og bevisste funksjoner i en bevissthet som har 

smerter og følelser bundet til sanser, behov og bevissthet, vil merke dette på godt og ondt.  

Se lyst-sentre, født med og uten smerte-reseptorer, se angst og lyst-sentre ellers, og hormoner og midler 

som endrer på slikt, og hvilke deler av hjernen som ved operasjoner viser seg at enkelte slike onde-gode 

funksjoner ikke oppstår mer. 

Om noe annet virker, slik vi vet at vi fungerer, så vil det gi annen eksistens virkning for oss også. Men 

uten utveksling av styrkesignaler effekter, så vil vi ikke stå igjen med virkning, men slik virkning finnes som 

Differensialkraftens funksjon. Der vi ikke lenger har holdepunkter om vår bevissthet, mener jeg at et slikt 

holdepunkt finnes i differensialkraftens funksjon. Den skaper sitt eget fraspark, både fra intet og fra dets indre 

funksjon.  

 

Differensialkraftens relativitet 
 

Det blir like riktig, med oppdagelsen av Forandringskraftens funksjon, Kamos, en differensierende 

differensial-funksjon, som Differensialkraften bygger på som en videre undersøkelse der naturlovene 

oppdages denne veien, og kalle, si at: Altet er en Logisk Differensial-Kraft. Det blir like riktig ovenfor en 

slik romtid-helhetlig funksjon, styrke/energi, å kalle dette en absolutt relativitets-teori, som det å kalle denne 

for en total relativitets-teori for en rom-bevegelses-tid-fysisk fullstendig utveksling: En fullstendig relativitets-

teori for rombevegelses-verdener, eller et rombevegelses-/romtid-Alt. En helhetlig relativitets-teori for 

romtid-feltstyrke-formasjoner, en absolutt romtid-energi-relativitets-teori. Begrep: Gravitasjons-teori=tillat! 

 

Total romtid--energi-relativitets-teori 
 

 Om Differensialkraften blir ansett som en riktig sammenligning av sammenligningsbare forhold for 

romtiden og dens energiformasjoner så vil også denne være en relativitets-teori for tilværelsen, og derfor en 

total eller absolutt relativitets-teori for romtid-preferanse-formasjoner. 

Fysisk sett som hele differensialkraften, som uendelig men da begrenset da den ikke kan vokse mer, 

og med likedan mengde kraft-motkraft, bevegelsesenergi, mot-bevegelsesenergi, betyr dette at den konstante 

energi-mengden, og de partikler, masse-formasjoner denne danner, også danner proporsjonale balanse-

størrelser likt som slik Einstein, Planck og Lorenzs formler gir som endelig konsekvens.  

Disse ligner virvler i vann, der objekter tar til seg så mye mer eller mindre når de splittes eller kommer 

sammen, som er proporsjonalt med Planck-masse og treghets-forskjellen, tids-forsinkelsen, som oppstår ved 

de ulike trykk-energier som stemmer med formlene vi finner ut fra målinger.  

Mellom alle slike felt-lag har vi overgangs-turbulente felt som kan danne de langt mindre faste lov-

oppsett for virkninger og blandinger, med den konsekvens at vi får krefter som akselererer og retarderer, og 

gir virkninger av kraft-blandinger vi ellers ikke kan si sikkert hvordan virker. Men slike krefter virker rundt 

utløsningene av nervecelle-funksjoner og rundt de assosiarivt virkende områder i hjernen, og følelses-sentra 

vi har her.  

Sjansen for at disse typene feltkraft kan ligne svært meget og proporsjonalt med bevisste formasjoner 

og følelses-virkninger vi kjenner igjen i bevisstheten. Om ikke det skulle være dette som gir slik virkning, har 

differensialkraften fremdeles det kontinuitets-differente potensiale som skal til for å kunne sammenligne 

effekter kontinuerlig, her ment som at vi kan ha flere inntrykk, enkeltinntrykk, oppe samtidig som samkjørte 

sammenligningsfunksjoner, hvilket ikke er mulig ved stive objekter og ved enkeltobjekter som er hver for seg, 

da det forrige og det neste aldri kan sammenstilles og sammenlignes. 
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Funksjonen gir en absolutt relativitets-teori fysisk, og for fysikk og kjemi. 

 Funksjonen gir en total relativitets-teori fysisk, og for fysikk og kjemi. 

 Funksjonen gir en uendelig relativitets-teori som er balansert fysisk, og for fysikk og kjemi. 

 Funkjsonen gir en fullstendig relativitets-teori for gravitasjons-rom-felt og partikkel-felt. 

 Dette dekker den spesielle og generelle relativitets-teorien hos Einstein. 

  

Funksjonen gir også da den mulige og ubegrensede relative funksjonen som absolutt for bevisste og 

følsomme funksjoner, uansett om disse er bundet til det fysiske, eller ut fra andre forestillinger om kosmos. 

 Hva har en differensial natur, eller eksistens med bevissthetens virkemåte å gjøre? Først og fremst må 

vi da vise til funksjoner som bevisstheten er avhengig av, hva vi vet og forstår av denne ved hjelp av logiske 

forklaringer. Intuisjonen er å merke forskjell, selv om det har pågått en underbyggende og nderbevisst 

sammenslutning av informasjoner. 

 

 Bevissthetens egenskaper som vi ikke kan unngå å tillegge den: At den er virkende. 

At vi uten bevisstheten, tanker og følelser ut fra sanser og behov, og alt det praktiske vi da må gjøre for å 

dekke behov, må opptas og forstås av bevisstheten. Hadde vi ikke hatt noen bevissthet ville alle følelser, 

behov, sanser være likegyldige for oss, og vi ville ikke trengt, eller behøvd noen fysisk aktivitet. 

 At bevissthetens preferanser er virkelige strukturer. 
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Teorier og Differensialkraften 
 

 Fra grunn-funksjonen til Kamos – Forandringskraften, kommer det frem at behandlingen omfatter 

hvert eneste tenkelige punkt, om de ligger inntil hverandre, eller uansett hvilken størrelse disse punkter har, 

og om det er uendelig lite eller uendelig mye av dette, om det er begrenset eller ubegrenset rom, så gjelder 

konklusjonen for helheten av det vi kan kalle rom, utstrekning, men merkelig nok det samme for det forrige 

og det neste, samt forskjell i egenskaper av væren, endring, at noe skjer, og preferanser, uansett kjent, ukjent, 

bevisst eller ikke for andre dimensjoner, størrelser, altså om vi vil ukjente dimensjoner, uansett om det er Gud 

eller Natur, Åndelig eller Materie, uansett energi-styrker, drivkrefter. 

 Det gjelder for mer enn bare punkter. En forskjell kan være adskilte punkter, adskilte størrelser. Men 

forskjell kan også være en kontinuitet, sammenhengende, at det ikke er adskilt noe sted, og slik at 

utstrekningen, ofte kalt tomheten, tom-rom, men også andre dimensjonale forestillinger som viser differens i 

egenskap, der forskjellen ikke betyr adskillelse, men ligner det grenseløse, fortsettelse, sammenheng, helhet, 

og dette kalles kontinuitet, og er det Einstein sikter til når han sier at romtiden er en kontinium, og mener at 

felt og partikler er tilhørende et kontinium, ett sammenhengende funksjons-felt.  

 Da Differensialkraften har tatt opp alt med hvilke saksforhold og funksjoner punkter og kontinuitet 

kan ha på denne måten er ikke en del av helhet i romtid, eller noe punkt av helhet i romtid utelatt ved tanken 

på at romtiden innebærer kraft-motkraft, lignende bevegelses-energi og mot-bevegelses-energi, slik som ved 

en absolutt og endelig konstant energi, og likhet i energi pr lengder, og heller ikke som kraft-/mot-kraft som 

en helhetlig styrkekraft for hvert punkt eller kontinuitet uansett hvilke måleenheter eller enhetsverdier vi vil 

sammenligne med hverandre for å beskrive like deler av det neste som punkt eller kontinuitet. Deler blir et 

begrep som kun referer til posisjoner. 

 Når så de fysiske lover blir en logisk naturlig del av en absolutt tett kraft som utveksler, og der 

sirkulasjoner er deler av, utspring av, den store styrke-strømmens trykk, så betyr dette at det dannes slike 

balansetilpassede preferanser, for eksempel partikler, partikkel-felt med økende og synkende tetthet, med 

akselerasjons- og retardasjons-proporsjonale funksjoner. 

Differensialkraften viser ekvivalensen, likhet, mellom dens logiske funksjoner, matematisk-

geometriske funksjoner og de fysiske lover, romtid-bevegelse-formasjoner, og deres likhet i 

proporsjonalitet, og viser hvorfor det forholder seg slik ut fra en logisk grunnfunksjon som felles basis. 

Differensialkraften kan altså med stor tilnærming brukes samlende for alle de grqavitasjons- og felt-

teorier vi har. Og: At vi kan benevne denne som det feltet vi mener å ha funnet:  

Gravitasjons-felt-teorien. Der i og hva som partikler og felt skiller seg ut av og utveksler med. 

 At jeg i denne kraft-modellen ikke velger å følge opp begrepet Gud, eller begrepet Naturen, på den 

måten dette tas opp som det faste og abstrakte, er fordi uenigheter og dogmer preger tilstandene uten definisjon 

og forklaring, og ender i mange blindspor. Jeg foretrekker derfor og holde meg til funksjons-forklaring om 

bevissthets-prosesser og fysiske prosesser. Da kan vi gjengi det vi lurer på funksjonelt, gjenkjennelsen, og 

finne ut noe funksjonelt som betingelser for preferansene våre. Alt vi lokaliserer, observerer og forestiller oss. 

Livssyns-konfliktene, ofte de elementære livs-syn, er mer eller mindre blind-gater; blokkerer for mange 

funksjoner. Altså sperrer veien for innsyn. Først etter at den grunn-funksjonelle forklaringen til denne kraft-

teorien er forelagt, vil det være på sin plass og finne denne tilpasset åndelige og naturfysiske livssyn, og 

eventuell korreksjon til samfunn og politikk, juss, holdbarhet, moralen, andre faste holdepunkter i tilværelsen. 

 Jeg mener denne kraft-modellen er et godt utgangspunkt for de fleste andre modeller fordi den har en 

mengde korrigerende hermeneutiske egenskaper. Den kan så vel fungere som en samfunns-veiledende 

orientering for fremtiden. Derfor vil jeg i en senere bok vise til hvordan dette kan og bør være av «verdi» slik. 

 At den kan komme med som del av eller som en parallell til et livssyn vi alt har, er fult ut en mulig 

kombinasjon, og vil slik sett mellom livssyn altså, kunne fungere som et godt fortolknings-verktøy, og kan ha 

en diplomatisk positiv funksjon. Fordi det er ikke noe annet grunnlag for tenkningen bak det hele at det er et 

verktøy for forståelse, der nettopp oppvåkningen kom som et mål med å bevare liv, menneskene, den humane 

siden av denne kraften, og likeledes at kropp, bevissthet og natur, hadde som mål denne holdbarheten. 

At psyke-fysis-logos ble understøttet for helhetens del. Til vitenskapens teorier er denne modellen helt 

klart korrigerende til alle andre natur-fysiske teorier, og forhåpentlig til god hjelp for disse. Jeg legger godt 

merke til at teoriene velger felt-energi-side og hevder denne fremfor de andre, selv om de fleste rådende teorier 

har en slags felles basis.  
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Kapitel 2 

Bevissthets-funksjons-teorien 
 

Påstand og utsagn for bevissthets-egenskapen. 

Bevissthets-hypotese. Bevissthets-teorien. 
 

Bevisshets-funksjons-teorien 
 

Følgende Utsagn, Påstand ut fra sammenlignings-funksjonelle gitte deduktive preferanser ligger til 

grunn for Bevissthets-teorien: 

 

 Bevisstheten er: Styrkefelt, energi, kraft, da den merker kraft, energi-forskjeller selv.  

 

Hele kapitel 2 er innført under temaene som fordeler seg over mange kapitler og emner. 
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Bevissthets-plattformens signal-mottaks-omdannelse til en 

variabel felt-prosjektor. 
 

 

Hvordan vi kan tenke oss at bevissthets-plattformen kan variere som en serie posisjoner som virker 

som en variabel feltprosjektor for innkommende signaler. Dette er overført inn i andre deler det er naturlig å 

ta opp dette i, under de forskjellige temaene, slik at man får relevante eksempler! 

Hele kapitel 2 er innført under temaene som fordeler seg over mange kapitler og emner. 
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Kapitel 3 Bevissthets-Tilstander. 

Bevissthets-Vitenskaps-hypotese. 

A Hoved-bevissthets-teoriene 
 

Filosofi undring spørsma ̊l og svar 
 

 Filosofi 

 

 For det første vil jeg si at tidligere definisjoner av begrepet filosofi her settes til side fordi det kommer 

en ny avklaring av saken og dets funksjon. 

 Alle sinnstilstander og følelser, hendelser kan gi oss en orienterings-mangel. Det vil si at vi må finne 

ut noe eller korrigere vår adferd, våre bevegelser, retninger, veien, for å tilpasse oss endringer i den samme 

tilværelsen vi befinner oss i, selv om alt bytter plass, endrer seg i balanserte form-endringer. Vi kan godt si at 

nervesystemet vårt, sansesentre, sanser, organer, behovs-signaler fra organer og kropp, fysiske og psykiske 

påvirkninger, virker slik at bevisstheten får en endelig mengde styrkesignaler der enkelte saker i helhetsbildet 

i bevisstheten har sterkere dominans enn noe annet.  

Ett eksempel kan være at noe i synsfeltet er mer opplyst enn resten av synsfeltet, og vi har tross alt her 

en mengde nerver i det skarpeste fysiske fokuset som en bevegelse eller form på noe som vekker interesse og 

innstilling ut fra vår erfaring, vår husk, lyst og smerte-opplevelser, angst og glede, opplevd fra før av, som 

dermed utløser sterkere signaler. Sanser, og opplevelser vi har erfart, samt det som virker sterkest i 

signalstyrke i bevissthets-senteret, vil danne et lignende saks-fokus i bevisstheten og få første-prioritet som 

behandlings-sak.  

Dette betyr at resten av helhetsbildet er der, men nå vil det som har sterkest signalfokus være det som 

alt som behandles blir sett i forhold til. Da både angst, sorg, smerte, glede, lyst, trygghet, hvilke som helst 

fysiske og psykiske påkjenninger kan utløse vårt behov for å korrigere oss, så vil dette virke som en 

sammenligningsfunksjon som er likt med begrepene vi har som alle spørsmåls-former. Ofte må vi korrigere 

oss refleksivt, men både refleksive og dvelende tids-behandlinger av korreksjons-behandling virker som 

spørsmål, undring, nysgjerrighet fordi vi vil vite om det er mer eller mindre smerte, lyst, behovs-retninger som 

vi kan trenge å få dekket. Vi sanser alt vi klarer å sanse som behovs-signaler, sanse-signaler, erfarings-

utløsende signaler, slik som husk.  

Den gamle erfaringen eller definisjonen til Platon om at undring, spørsmål, korrigerings-funksjoner 

kun skal defineres som at Filosofi = Kjærlighet til viten, er ikke en gunstig nok forklaring som definisjons-

forklaring til filosofi og filosofiske virkninger, filosofisk grubling, filosofisk forstått som undring over 

tilværelsen. Å undre seg betyr at en finner det merkelig eller bemerkelses-verdig at noe er til stede, eller at 

noe fungerer som det gjør, at vi lurer på hvorfor noe er som det er, eller virker som det gjør, eller at vi oppfatter 

noe annerledes en annen gang vi står foran det samme.  

Å lure på, å være nysgjerrig, å undre seg, handler om det samme som spørsmål som mangler svar, at 

vi mangler en eller annen informasjon, eller et praktisk ledd for at noe skal fungere tilpasset det vi vil ha 

tilpasset. Filosofi er derfor sammenlignende tenkning, at vi prøver å finne like eller ulike med det vi behandler 

i praksis og teori, altså så lenge vår bevissthets-oppfatning er med på noe, at bevisstheten er aktivt ledd i 

prosessen. Denne, filosofien, er altså en korrigerings-utprøvelse av svakere eller sterkere grad som en 

sammenlignings-funksjon. Når vi undersøker noe nytt, samme hva i samfunnet, gjør vi det samme.  

Å stille spørsmål og undersøke er slik sett en form for undring og filosofi, uten å sammenligne med 

filsofi, altså undrende spørrende tenkning, selv på det praktiske planet, like mye som det teoretiske. 

Mange ganger, og ofte, så vil signalene, styrkegraden være så svak at vi lar andre sterkere og mer 

behovsrettede signalstyrker behandles i skiftende rekkefølger før en eventuell fordypning over noe vi aner 

eller merker som ligger mer under overflaten enn det den praktiske og fysiske verden forteller oss mer direkte 

ved berøring med denne. Eller at behov som sanser og følelser knyttet til behov, slik som kos, mat, frost, 

trygghet, at dette dominerende som styrke kan legges til side en stund for å kunne behandle underliggende 

årsaker eller funksjoner som virker mer dunkle for oss, virker mer gjemt, ukjent, mystisk. 
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Filosofien virker slik sett to veier. Den ene virker som en korreksjons-sammenligning mer direkte med 

praktisk virksomhet med naturen og med andre levende og døde funksjoner, slik som språk, kommunikasjons-

midler og kommunikasjon i samfunn, årsak-virknings-rekkefølger der det forrige og det neste ses i lys av 

situasjonen nå. Nå-et er posisjon for innspill og utspill, tilførsel og utførsel av signalveiene.  

Nå ligger det til rette for enklere eller mer kompliserte forklaringsmodeller som vi lærer opp barn i, 

om hvordan man mener verden erfart er og virker, årsak og mening for dette. Mengden livssyn er slik stor, og 

virker mer som en kontrollerende styring for adferd. Begrunnelsene som det henvises til for funksjoner i 

verden er derimot svært svakt underbygget. Det er sjelden en Virke-LIK-het. 

Den andre delen av filosofien går ut på utprøving og testing av alt fra teoretiske og praktiske tanke-

ganger om følelser, tilstander, og hva som kan være praktisk mulig, og også eventyrlige funksjoner, science-

fiksjon. At noe kan skje som vi stort sett ikke enda har erfart om er mulig eller ikke. Denne utprøvende 

korreksjons-muligheten har ikke som krav at noe må virke slik, men at det kunne virket slik. At noe skal virke, 

slik det ikke kan virke, er her et usikkert krav i en tanke-rekke, følelses-rekke.  

Å åpne for lyster eller fysiske muligheter vi enda ikke har opplevd. Her er det ikke gitt at noe må være 

virkelig, og slik sett kan dette fungere som inspirasjon til oppfinnelser, til eventyr, til fantasi-rekkefølger, til 

underholdning, for eksempel trylle-kunst, og til en rekke magiske og mystiske hendelser grunnet at vi ikke vet 

hvordan noe utføres, mens ureglementerte og reglementerte forsøk med fysiske og følelses-bevisste metoder 

like godt kan gi effekter vi enda ikke har forklaring på som virkelige funksjoner. 

Vi gjenkjenner ganske mye av det åndelige, eller religiøse, eller tanker om ukjente dimensjoner av 

ulike typer, både tenkt som fysiske funksjoner og bevisste funksjoner som ganske usikre forklaringer på 

hendelsesforløp, funksjoner. Mange svar henger i lufta. Mange lar slike forklaringer bli sine alternative 

virkeligheter fordi det overgår andre forklarings-opplevelser vi har, i styrke. Om vi finner noe aldri så virkelig 

men at det ikke tilfredsstiller oss, så vil mange heller velge et mer spennende, mer attraktivt forestillings-bilde 

som motivasjon i livet. Sannheten er slik ganske diffus. Poenget er her at den enkelte holder seg oppegående. 

I mange tilfeller er alternative nytte-former også noe som bryter mange mennesker ned. 

Filosofi, slik jeg definerer dette, er egentlige alle former for sammenlignings-funksjoner og ligner 

derfor litt på alt intuitivt, alt vi merker, som fungerer likedan, men mest innrettet som struktur og styrkegrad. 

Å ane noe, merke noe, legger mer vekt på styrke, effektiv konsekvens, enn det den friere stilte filosofien er, 

at alt kan tenkes over uten at vi bestemt opplever et direkte innspill fra virkninger ellers. Å filosofere er å 

utprøve både de mulige riktige og de mulige feilaktige slutninger i en sak. Slik sett følger både intuisjon og 

filosofisk tenkning en korreksjon, altså en sammenlignings-prosess for likt og ulikt. 

Filosofi har slik sett fått ord på seg for å være for fri, for lite styrt, for utsvevende for mange. I stor 

grad kommer dette av at en slik filosofisk utøvelse ikke setter krav til funksjoner som skal underbygge en sak 

logisk, altså at det kreves en konsekvens, sammenheng, mellom kilder og mål.  

Men i natur-filosofien som innlegg til vitenskapen, naturen, miljøet, psykologien, og bedre teologisk 

begrunnede modeller, også som praktiske funksjoner i teknologien, så er filosofien under en langt mer logisk 

funksjonelt styrt prosess, og som kan utdypes noe mer enn den del av den fysiske virkeligheten vi har opplevd, 

og også om bevissthet og følelser, dypere grunn-funksjoner som vi heller enda ikke har erfart på direkten.  

Mange av disse sammen-ligninger, tenkning, forholder seg til det vi direkte kan bekrefte uansett hvilke 

livssyn vi har. Dette er en langt mer logisk filosofi, og som holder seg til logisk funksjonelle beskrivelser som 

er mulig å kontrollere, undersøke av andre. Mye av dette handler blant annet om språk, kommunikasjon og 

teknologi, men også psykologi. Det at naturfilosofer har medbrakt tidligere mytiske og mystiske begrep er 

ikke det som gjør en naturfilosof til en naturfilosof.  

Tenkning er mer eller mindre all form for tanker som kommer til oss. Men svært mye av dette er fysiske 

og psykiske signaler inn til bevisstheten som vi ikke velger, slik som myggestikk, at vi blir sulten, at et farlig 

dyr står foran oss, at vi sier fra at vi vil sove, er trette. Både affekter og bevisste meldinger om egen tilstand, 

gir oss mulighet til kortere eller lengre praktiske eller teoretiske veiledninger, alternative responser på slike 

tilstander.  

Vi kan si at en rekke slike tanker er praktiske og under-forståtte godt erfarte saks-forhold, der vi tar for 

gitt at det tilhører noe vanlig, noe vi ofte forholder oss til gjennom ganske likedanne handlinger. At vi spiser, 

irriterer oss over myggen, drøfter, dikuterer hva vi skal gjøre i forhold til det farlige dyret, og som akutt, ofte 

at vi løper unna, ser etter en utvei, om vi ikke er stive av skrekk.  
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Alt det vanlige derimot er med oss som medspillere i retning av fremtiden i livssynet vårt, eller i planer 

om hva vi ser for oss som videre vei i livet, slik at alt dette alminnelige kommer opp på tapetet med en gang 

vi skal flytte til ny adresse, dra på ferie, til sykehus, gjøre en arbeids-prosesss. At tenkningen, vaner, slik 

kommer i bakgrunnen, eller plutselig kommer frem i lyset som del av en større prosess vi er i gang med. 

Slik sett har vi selvsagt hverdags-filosofi, altså vurdering, spørsmål, til og med noe så enklet som å 

tenke over trappetrinnene inn til huset, om disse skulle vært endret på. Og det gjelder ofte mange saker på 

jobb, i skole, annet, at vi lurer på hvordan vi skal forholde oss og hva en oppgave betyr, hva er målet. Og ikke 

så sjeldent er svarene slik at vi enten kan se en viss nytte, eller fremdeles ikke ser noe poeng i aktiviteten.  

Men det er det som er nytt som vi kan undersøke, selv om forholdet rundt disse funksjoner ikke er 

begrunnet på samme måte som dette nye ble oppfattet som først. Et eksempel er Demokrits atomer. Dette ble 

ikke det mest sentrale i hans tid og ettertiden. Tankene om slikt våknet opp på 16- og 1700-tallet, og stadfestet 

som forsknings-syn fra 1800. Først rundt 1900 ble dette mer allment dokumentert og der endelig vitenskap 

ble tillat på universiteter. Atom-teorien ble godkjent og forsket på.  

Dette stemte. Men slike atomer kunne videre deles opp, og virket med feltvirkninger som ikke ligner 

slik Demokrit foreslo. At kun bevegelse alene ga tilfeldige rekkefølger på konstruksjoner, og at atomer var 

minste udelelige objekter. At det er heftelses-virkninger hadde han rett i, men dette var altså ikke faste kroker, 

men tiltrekkende og frastøtende virkninger i felt-styrker. At bevegelse blir retnings-balansert skyldes ikke 

bevegelse alene. Romslighet og drifts-styrke må tas med i bildet. Slikt trenger en funksjons-forklaring.  

Se Differensialkraften, med utgangspunkt i Kamos – Forandrings-kraftens grunn-funksjonelle 

virknings-faktor. Franklins ide før 1800: Naturen fordeles elektrisk negativt, positivt og nøytralt. Stemte! 

Vi har her omdefinert filosofi som enhver grunn til korrigerende tenkning, bevisst forståelse av dette, 

og enhver behovstilstand som utløsende årsak til at vi vurderer tilstander rundt oss. Logisk tankegang og 

logiske funksjoner der vi tar for oss direkte allmene virkninger vi kan undersøke fysisk og bevisst som naturen 

vår og bevissthets-funksjoner vi viser i adferd, og i menings-innhold, er også en langt mer praktisk filosofi, 

men også langt på vei en stor del av enhvers hverdags-filosofi. Mye av det spekulative er utprøvende filosofi 

som er korreksjoner om muligheter uten at det settes noe kritisk krav til dette i forhold til natur og bevissthets-

funksjoner vi normalt vil vite hvordan fungerer, og som allmenn adferd og moralske ideer. 

Filosofi, tenkning, undring, er slik et generelt redskap for all innsikts-undersøkelse, fleip eler fakta, 

som grunnlag for hva vi skal undersøke. Undersøkelsen er slik en bevisst korreksjon, sammenligningsprosess, 

der mange forskere ikke en gang er klar over at de tenker, selv om eksperimenter byr på overraskelser og 

oppdagelser. Om vi skal få til noe nyttig eller praktisk, og oppfinneren grubler virkelig hardt på hvordan 

løsningen kan være, og likeledes store forskerteam, så er de ofte ikke klar over at denne praksisen for praktiske 

oppgaver er en filosofisk sammenlignings-prosess av spørsmål og svar, sammenligning av like og ulike.  

Nytten og det praktiske regnes som en dementering av tenkning, filosofi. Filosofi skal ta opp et aktuelt 

tema, sak. Men både som eventyr og praktisk virkelighet. Poenget er at mange filosofer kommer til modeller 

de ikke har utprøvd i praksis og at mange modeller kan vise seg å være feil. Slik sett har mange filosofer kun 

en, eller få temaer, som de har sitt store funn i, som ettertiden ikke lett klarer seg uten, mens det meste av 

modellen deres ellers må forkastes, eller settes i en annen sammenheng enn det den enkelte filosof satte det i. 

Her er det virkelig viktig å legge inn begrepet «kan» i formen hvis, hvis a, så funksjon b. Vi benytter 

her ofte begrepet vil, der vi heller burde brukt faktisk funksjon. At a virker slik a totalt virker, unntatt ved 

endring i omstendigheter. Fordi a virker ikke alltid likedan i alle tilstander. Og a kan ha form-endring, 

smelte. Eller endre seg til vinter. Konsekvenser er store eller små. Skuddene i Sarajevo. Vinterfrost slår 

ut elektrisiteten i en by. Tunguska-kometen. Å skylde på en annen. 

Kan er derfor et spørreord, og betyr egentlig oppfordring til sammenlign a og b, eller undersøk a eller 

b. Kan vises med svar, praktisk eller teoretisk visning. Forskjell på filosofi og praksis, annen tenkning, er 

moral-kontekster, og at vi fysisk og bevisst har foretatt undersøkende kritisk forskning på saksdata. Mens 

filosofisk sett kan det virke like godt som teori og modell logisk sett, men er da ikke undersøkt i praksis. 

Om en modell, filosofisk og teoretisk bygger på de faktiske fysiske eksperimenters resultater også fra 

tidligere og som vil gi konsekvenser som er testet av andre senere, så er teorien grunnbelagt så langt, uten at 

en selv har utført, prøvd, oppdaget dette i eksperimentet. 

Fra tidenes morgen har ikke filosofi vært noen konflikt for religiøse og praktisk funksjonelle spørsmål 

om bevissthet, følelser, naturens virkning for levende og dødt. Ofte ble det ikke lagt så godt merke til fordi 

det er en naturlig prosess vi ofte ikke trenger å tvinge frem selv. 
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Det er mer slik at opposisjon til de bestående ideer har blitt regnet som forårsaket av tenkning utenfor 

malen. Konsekvensen er at det tradisjonelle er blitt truet, eller har følt seg truet, selv om det slett ikke har ført 

til bare dårlige løsninger.  

Men i maktkamper om økonomi, gods og gull, også revir, herskeområder, og kamp, kjærlighet og hat, 

sjalusi, forbundet til kjønnslig og ekte-fellesskap, så har tenkning vært brukt som knep, som våpen, lureri og 

som fare-momenter. Opposisjon og filosofi har slik urettmessig blitt knyttet sammen til at det er et slags 

løsgjengeri, noe fult og ondt, og slik endt som et slags lovbrudd for alle systemer som er vedtatt. 

At det er fritenkning, ment som en mulighet for at noen er på gale veier eller vil kunne komme inn på 

gale veier. Slik sett har tenkere, oppfinnere, kunnskap også ofte kommet i en slik bås der tenkning og kunnskap 

samlet ses som et onde i forhold til tradisjoner, med unntak der de støtter og forbedrer de tradisjonelle 

systemer. Filosofi som et onde er oppstått fra at det utfordrer mye av det tradisjonelle. Utenfor den faste læren.  

I andre tilfeller har filosofi, tenkning over tilværelsens funksjoner og sammenhenger tatt tid fra 

praktiske oppgaver, og at arbeids-prosesser har stoppet opp for en lengre tid, noen ganger lengre enn at helt 

nødvendige oppgaver har blitt utført i tide. Også tilfeller der andre har måttet gjøre oppgaver i stedet, eller at 

slaver er innført for å frigjøre andres eksperimentelle tenkning, har gitt grunner til at mye filosofisk virke har 

blitt bannlyst av praktisk samfunn og maktsystemene, religiøst, politisk, økonomisk, vitenskapelige. 

Teknokratene har også hatt et ambivalent forhold til filosofiske trender.  

Vel og merke finnes filosofiske og alternative slike suppestasjoner og sekter som slik også direkte har 

gjort skade på folk, og bedrevet maktmisbruk av folk, dyr, natur. Det er ikke alltid at et menneske selv vet 

hvilke drifter og behov underbevisst som driver frem spesielle tankemønstre, og vi har ikke alltid den beste 

styring på oss selv slik. Vi stopper gjerne opp den kritiske og utspørrende forsknings-tenkningen der vi virkelig 

vil vite mer om oss selv og verden, eller at vi ikke har kunnskaps-redskaper til å styre en fordypende tanke-

prosess og havner på ville følsomhets-veier som like gjerne kan gå tvert i mot den forbedring vi selv ønsket 

oss. Her kan eget overmot bli til hovmod og fall, eller rett og slett overkjøring av alle og alt annet. 

Filosofi er en spørrende men utfordrende sammenligningsform for mulig korreksjon av vår bevissthet, 

og derfra ofte en omlegging av fysisk adferdsmønster. Hva som helst kan utløse slik tenkning, eller enda bedre, 

kritisk logisk tenkning. 

 

 

 

 

Forståelse og Natur-filosofisk bakgrunn 
 

 Det er jo ikke unormalt og unaturlig at vi anså den verden vi møtte, opplevde i vår tidligste historie; 

som jord, luft, ild og vann. Ilden ga lys og varme, slik at det ble regnet som en egen kilde. Et slags element i 

naturen. Vann fant vi som livfullt for skapninger vi spiste, for oss selv, planter, og likedan med jord som 

planter levde av og som dyr siden spiste, og disse spiste så vi. Jord måtte vi ha for å ha noe å gå på, og at 

planter og dyr fikk i seg jord i omdannet nærings-form-prosess, og slik kunne vokse seg til.  

Vann måtte dyr, planter og mennesker ha. I vann kunne dyr og mennesker vaske seg i. I regnvær ble planter 

vasket, og i vann kunne livsformer leve, som fisk og havdyr. Luft er ellers noe alle kjente dyr tidligere trengte, 

og både planter og dyr trenger stort sett oksygen. Men det finnes altså en del bakterier og kryp som ikke 

trenger dette, og som faktisk heller produserer oksygenet vi trenger fra lufta. Jord-Vann-Luft-Ild. 

Vann, jord og ild, der solen ble regnet som kilde til lys og varme likt som ilden, trengte de fleste planter 

og dyr for å kunne vokse og overleve. Luftstrømmer flyttet vanndamper som ble avkjølt slik at det kom regn 

ned på fjell, ble til bekker og elver og innsjøer og til slutt rant ut i havet. Mange tidlige og erfarne mennesker 

merket seg et slik kretsløp mellom disse elementene som ble kalt jord, luft, ild og vann og samarbeidet som 

måtte til mellom disse for at liv og vekst skulle opprettholde seg, fordi de fant ut at uten lys, varme, uten jord, 

uten vann, uten luft, så ville livs-organismer dø ut.  

Vi så også årets årstider, og et kretsløp i dette, slik at et kretsløp i naturen, og hos sol, måne og stjerner, 

natt og dag, og lignende mønstre i alt dette virket som et jevnt kretsløp, selv om det kunne komme uvær og 

naturkatastrofer til tider. Mest måtte vi passe oss for lokale farer, farlige buske-torner, greiner og stein som 

kunne knekke eller rulle over oss, groper og spisse steiner, og de farlige dyrene som var giftige, eller ville 

spise oss som mat. Vi kunne reagere sterkt på at andre mennesker viste seg lumske mange ganger også.  
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Sol, blå himmel, dag, hang alltid sammen. Natt, svart stjernehimmel, månen hang alltid sammen. Dag 

og natt kunne overskygges av gråvær, lyse og mørke skyer. 

Vi forstod ofte ikke hvordan bevissthet og følelser fungerte, med det til følge at angst oppstod, hvor vi 

ikke så lett skilte mellom drømme-bilder, hva som var virkelige eller uvirkelige dyr, fordi vi nettopp opplevde 

livsfare ved mange av disse silhuettene i natten, grålysningen. Både fantasi og realistiske forståelsesformer 

utviklet seg i menneskelivet. Men hvordan skulle vi kunne skille mellom alt dette når vi ikke visste hva som 

fantes, og stadig ble overrasket over nye livsformer vi møtte, både vennlige og farlige.  

 Når vi anså jord, luft, ild og vann, samt metaller som elementer, tross i at vi ikke forstod hvordan slikt 

kunne finnes og virke slik de gjorde, så ble gjenkjennelsen av dette vårt faste holdepunkt i tilværelsen, samt 

mennesker med god erfaring og innsikt i handlinger som kjente natur og mennesker bedre enn de fleste. Disse 

ble ofte kalt seere eller vise, altså visdom, en slags tidlig vitenskaps-lignende og natur-filosofisk forståelse, 

samt forståelse for sinns-stemninger dyr og mennesker befant seg i. Humøret og behovet til andre, dyr og 

natur. Vi kunne nemlig oppfatte uvær, torden og lyn, storm, kulde, hete, som forskjellige krefter, at naturen 

hadde et dårlig humør, eller at noe bevisst eller åndelig, livfullt, befant seg i disse natur-kreftene. 

 I dag kan vi si at begrepene jord luft, ild og vann, samt metaller, var en tidlig sorterings-form, og et 

tidlig holdepunkt for oss alle. Det vi ikke viste den gangen var at det fantes enda mindre elementer som dette 

bestod av, og som dannet de forskjellige jordarter, vann, luft, og ikke minst ild, lys, varme. Selv om Demokrit 

lanserte en ide om atomer, en slags minstedeler i naturen som ikke kunne deles mer, så ligner ikke dette helt 

de nye grunnstoff-elementene vi i dag har funnet. Den moderne atom-teori og grunnstoff-teori er den samme. 

 Demokrit mente det jo slik at stoffet ikke kunne deles til slutt, eller deles helt til det ikke var noe igjen, 

eller lenger ikke var likt stoff, og derfor mente han at det var en grense for minste-delene som stoffene kunne 

befinne seg i. Til en viss grad så ligner dette atom-grunnstoff-elementene vi har funnet, og at vi slik kan bruke 

kjemiske og fysiske eksperimenter og beregninger med i dag, med all den tekniske kunnskap og oppfinnelser 

vi da kunne gjøre, og som vi neppe hadde kunne fått til med den gamle oppfatningen av stoffene.  

Det var undersøkelsen av jord, luft, ild og vann for å finne ut hva som var inni disse, som nettopp 

avslørte at det fantes ganske faste mindre enheter som vi kunne styre blandings-forholdene til. Slik kunne vi 

beskrive de forskjellige bergarter og beregne de forskjellige bevegelser, fortelle hvilke stoffer som kunne 

binde seg, eller oppløste stoffer, og hva slags former disse dannet og med hvilken styrke og egenskaper. Hva 

ga strøm, spenning, magnetisme, hva virket som motstand eller isolatorer. Hvilke krystaller ville bli bygget, 

hva slags stråling ga de som lys eller radiobølger, eller positive og negative partikkel-stråling. 

De gamle elementene ga mange svar. Men de nye elementene som bygde disse gamle elementene viste 

seg å kunne beregnes på hår-strået eller prikken nøyaktig hele tiden, stort sett. Vi fant nøyaktige lover for de 

forskjellige natur-tilstander, og i alle fall at de beholdt sin energi-mengde inntakt i energi-landskapene. At 

energi-mengdene kun løste seg fra hverandre eller smeltet sammen, at mange mindre eller større samlinger, 

tilsvarte en konstant energi-mengde.  

Systemet minnet ganske likt ideen til Demokrit med atomer med feste-anordninger som minstedeler 

fordi det ved fysiske metoder ikke gikk å få et annet stoff enn de forskjellige atomer, eller kombinasjon av 

slike festet sammen som det vi i dag kaller molekyler. Det vi senere har kalt atomforskning utenom spenninger 

som base, syre, PH, elektrisk negativt og positivt, og gravitasjonen til disse partiklene, er at vi begynte å 

observere hva atomer bestod av.  

Alle de 100 forskjellige grunnstoffene består av elektroner, protoner og nøytroner, og lys-partikkel-

utvekslinger mellom disse, fotoner som varme, lys, og andre egenskaper som denne frekvens-variasjonen kan 

lage. Det eneste og minste, letteste atom-stoffet, kan ha bare ett proton og et elektron, kalt Hydrogen.  

Dermed er vi inne i atom-partikkel-fysikken. Egentlig er det hovedsakelig balansen mellom styrken til 

partiklene som bygge-stener i naturen som da er forbundet til de fysiske krefter vi kjenner, og som er 

utgangspunktet for å bygge elementer, grunnstoffer, og som kan variere litt med tyngde og spenning, som 

isotoper og ioner. De mest vanlige isotoper er da det vi kaller de vanlige grunnstoffene. Isotop er at samme 

grunnstoff kan ha variasjon av nøytron-mengde, som merkes på endring av tyngde/gravitasjons-tiltrekning. 

Som innføring i atomene eller våre univers-elementer som substans, stoff, materie og kraftfelt, energi, 

så holder det å starte med Super-Nøkkelen: Elektron, Proton, Nøytron, og Foton, (lys, varme). Ut fra disse 

får vi en funksjons-oversikt til det vi kaller fysisk verden, fysikken og kjemien, og ganske myer av det vi kaller 

kvante- og kvark-fysikk. Altså et innspill til det som de oprerer med på CERN, LIGO, om gravitasjons-bølger 

og energier i partikkelfysikken, og som beskriver hva som kan beregnes om reaksjoner vi forventer oss fra 

galakser og soler, og lignende for jordas form og virkninger. 
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Fotonets oppførsel er partikkel-nøkkel-funksjonen til lys, varme, laser, røntgen, farger, tv- radio- 

mobil- satellitt-signaler, og mange lignende fenomener. Fotonets frekvens-energi utgjr forskjellen stråling. 

Andre små partikler, lignende lys, eller som de 3 større partiklene i atomet, har likedanne egenskaper som vi 

kan måle styrke og energier i. Gravitasjon, elektrisk, magnetisk og elektro-magnetiske spennings-felt. Og 

omvendte partikler som bare snur veien og effekten til slike, kalt antipartikler og som kan minne om at det 

finnes overskudds- og manko-virkende partikler. Trykk eller vakuum-partikler. Så dette er hele pakken.  

Hvorfor ikke titte litt på de 100 stoffer, de fire felt-energityper og de fire grunn-partiklene i fysikken 

slik at den fysiske siden blir kjent: Disse operer i alt stoff kalt mineraler og organiske stoffer som biologiske 

funksjoner i organismer har som funksjonsgrunnlag. Bevissthets-sammenlignings-funksjons-prosessen, og 

følelses-prosessen må tas opp i et annet avsnitt. 

Alt du behøver å vite i grunn-læren for fysisk verden: Les på de 96 stoffene selv, og dets 4 partikler: 

Dette er din fysiske bevissthets-ramme: Verden alene utenom følelses-bevissthet-sammen-ligningen. 

Her er de 96 stoffer vi trenger å vite som byggesteiner for kropp, naturen, kosmos, fysisk kraftstyrke. 

De 96 dannes av de 4 stoff-partiklene i Super-Nøkkelen. Antallet av de 4 avgjør stoffet og egenskapen. 

Disse 96 grunnstoffer representerer all kraft, styrke, energi vi kjenner: 

Super-Nøkkelen: Elektron, Proton, Nøytron, og Foton, (lys, varme). Danner styrke-energiene: 

Gravitasjon, positiv/negativ, nøytral elektrisk, magnetisk og elektro-magnetiske spennings-felt. 

Fotonets frekvens-energi-styrke = fotonets partikkel-nøkkel-funksjon som er: Endre kun frekvensen: 

lys, varme, farger, røntgen, laser, tv/radio/mobil/GPS/satellitt-signaler, gamma/stjerner, BlackHole,  

syrer og baser PH, det vi kan kalle den kvante-fysiske bindingsevne i alle stoffer, og i kjemien. 

Mens andre partikler kan holde seg i stabile posisjoner, så er fotonet rommets ekko-energi- 

overføring, forplantingsbølgen av overførings-energi for balansen i kosmos, jorden, kroppen. 

Gir: Trykk, Støt, Friksjon, Lyd, Lys, Ekko/Dopler, Binding/oppløsning, overførings-energiene. 

 Transfomasjons-energiene i den fysiske verden. Bevegelse/virkning. Kaos-Kosmos. 

Disse 96 stoffer som dannes av Super-Nøkkelen, dekker begrep som jord, luft, ild, vann, metall, 

frysepunkter, smeltepunkter, kokepunkter, tetthet/tyngde/masse, spennings-forskjellen i binding, oppløsning, 

faste, flytende, gasser, superledning, mineralriket, det organiske riket, det biologiske mangfold, gener og 

arvestoffer, behovs-organer, sanser, reproduksjon, teknologien, mekanikken, mineralogi, geologi, krystallo-

grafi, økologi, nærings-stoffer som sukker, fett, proteiner, hjelpestoffene i kroppen, signalveier i kroppen som 

trykk, støt, varme, kulde, vått, tørt, form-gjenkjennelser, lys, varme, lyd, friksjon, all akselrasjon, retardasjon, 

bevegelse, energi.  

Disse 96 stoffene som syre, base, positive, negative, nøytrale feltstyrker, dekker altså det vi kaller livs-

fysiske kropper, anatomien, fysio- og kiro-praktisk, lege-vitenskapen, og for virus, bakteriologi, infujsonsdyr 

og sykdommer fysisk slik, og energien i kosmos, soler, galakser, blackholes, magnet-optiske skannere og eeg-

tester. Dette utgjør en stor del av kriminologi, etterforskning, hva vi kan lese ut av alle spor, også fossiler. 

Foster-læren. 

I tillegg til disse stoffelige livs-kropp-funksjoner, alt kosmisk kjent stoff, og i verden, kun 96 stykker, 

så har vi orienterings-egenskapene bevissthet og følelser som sammenlignings-funksjoner. Og denne evnen 

til å merke all forskjell, påvirkes, og påvirker, andre likedanne egenskaper, vår fysiske oppfattelse, fysisk 

handlingsevne, der bevisstheten er det som vi undrer oss mest over. Men denne kan vi også bli godt kjent med. 

Selvsagt vil følelser og bevissthet med ulike husk/øvelses-erfaringer og spesielle utnyttelser av 

egenskaper representere egne særtilfeller som livs-egenskaper. Men vi merker fysisk-bevisst kobling. Emnet 

tas opp i bevissthets-prosessene. 

Fra gammelt virket det som endrings-prosesser i naturen, kretsløp, stadige variasjoner i landskap, vær, 

og opplevelser som variasjoner mellom kaos og kosmos, uorden/orden, endret seg med tiden som gikk. Ut fra 

dette kommer ideen om at kosmos, orden, oppstår fra kaos, altså fra uoversiktlige forhold til at det oppstår 

strukturer vi finner en orden i. At naturen og vekster inntar og rydder opp selv i det uordnede. At vi vi forlot 

natten og sol-lyset kom, føltes som en slik forskjell mellom kaos og klart overblikk, som fra kaos til orden. Vi 

kan rote til orden og ordne rot til orden, og naturen gjør mye det samme.  

Vi er litt usikre på hva som vi kan kalle virkeligheten, og hvordan vår egen oppfatning av denne kan 

endre seg. Det samme gjelder usikkerhet om hva vi har og hva vi kan oppdage senere. Og dette, mulig eller 

ikke, er grunnlag for både science-fiksjon, drømmer, også innbilning og fantasi, og ofte hva vi kan forbinde 

med angst og trygghet. Konsekvensen er at vi har en mengde forestillinger som vi ikke kan være sikre på skal 

plasseres som orden eller uorden, altså kosmos eller kaos. Drøm eller virkelighet?! Oversiktlig eller ikke. 



 

 

74 

Men det er en oppdagelse at bevisstheten er en sammenlignings-funksjons-prosess som merker 

forskjell på like og ulike styrker og formasjoner, egenskaper. Det er også en oppdagelse at vår holdbarhet 

gjelder hele organismens alle organer og bevissthet, psyke og fornufts-funksjoner.  

At først og fremst så må alt kroppslig og fornuft-psyke-bevisstheten nettopp virke holdbart og søke å 

være holdbart og likedan ikke ødelegges av oss selv eller andre, og slik sett tilpasse seg omstendigheter med 

dette som grunnlag. At dette har alt å si for etikk-moral, regler/erfaring, estetisk-godt/vondt, fint, ufint, og 

vårt faste holdepunkt-trygghet (vår tro/viten, tillitt/håp), å se noe ut i fra. 

 

Anaximander sier at Altet, det eneste mulige, er ETT, UENDELIG OG BEVEGELIG, og dets prinsipp, 

funksjon, er det Grenseløse Prinsipp. Former og egenskaper dannes gjennom gjenstridigheten, en slags kraft-

motkraft, og dette som alle himler og verdener oppstår av, går de også med nødvendighet til grunne i. Det er 

tydelig en uopphørlig prosess han beskriver, en evighet som er og som er under konstant endring. 

De som forstår Anaximander forstår at det er en kontinuerlig og uendelig romslighet han beskriver, og 

at i stedet for ingen bevegelse eller virkning, så er denne med i alt, hele utstrekningen her som en uendelig 

uopphørlig bevegelse og som danner former der de møtes som stridighet, indre motstand. Dette er uten tvil en 

tidlig forfattet relativitetsteori for romtiden og de egenskaper formene har her. Anaximander ser dette som 

både de fysiske og bevisste preferanser og referanser som utvekslinger. Eleven hans innførte utvekslingen. 

Balansegraden for former i en likevektig grenseløs verden. At det ikke er grense mellom rom-tid-bevegelse. 

Anaximander mente også at liv kanskje oppstod i mudderet, og utviklet seg etterhvert som jorden eldes, 

og at i så tilfelle måtte et hjelpeløst barn bety en lang og komplisert utvikling. Dette er altså en 2600 år gammel 

evolusjons-teori, fordi han mente at forholdene mellom livsform og miljøutvikling hadde påvirkning på 

hverandre. Så hjelpeløse våre fostere var mente han, betydde en lang og komplisert utvikling? Hvem ville ha 

tenkt så langt i dag om forutsetningene var en utvikling? Ikke alle i all fall. 

Han tegnet også et slags planetarium der måne og sol liksom gikk i baner som kjerrehjul utenfor 

hverandre. Jordens årstider mente han kom av at jorden beveget seg opp og ned som i en sylinder i forhold til 

sol og måne. Her har Arkimedes modell 400 år senere noe bedre vinkling på sitt planetarium, men de ligger 

ikke så langt unna hverandre.  

Hans elev regnet ut jordens omkrets på grunnlag av solens forskjellige skygger på samme tid på dagen 

ved forskjellige brønner langt unna hverandre. At da ble det en kurve-lengde som ga en sirkel som tilsvarte en 

lengde lik jordens omkrets. Ikke dårlig. Den ene brønnen hadde loddrett skygge, den andre skrånet skygge. 

Anaximanders elev, Anaximenes mente at utvekslingen var hovedsaken i dette altet som hans lærer 

beskrev. Og alt tyder på at Anaximenes så det som en ganske nøyaktig balanse. Uten å beskrive det nøye 

hadde han ingen spesiell grunn til at han kunne se dette annerledes enn sirkulasjoner selv om han ikke sier 

dette. Han viste at fortynning og fortetting slik som å blåse med knepen eller åpen munn ga kald eller varm 

luftstrøm som fysisk egenskap. Han knytter fysiske egenskaper og kvantitativ egenskap til alt det samme. 

Han viste da til styrke-forskjeller i den fysiske verden. Han godtok ikke at kun bevegelse og 

utstrekningslengde, at rom var nok, og at det måtte være et stoff også som lik luft, kunne fortynnes til ild og 

varme, og som fortettet kunne gi vann og enda fastere jord, og som i et kretsløp med omdannelse. Dette passet 

godt til eter-kraften som grekerne så for seg, og som lignet en åndspust av krefter som var ledende tanke fra 

mange eldre sjamanistiske religioner for kretsløp de så i naturen.  

Vi kan nå se litt nærmere på hva det er som virker holdbart eller forklarende nok hos Anaximander og 

hans elev Anaximenes. Hva skal til for at det grenseløse prinsippet finnes, eller virker som en funksjon? Hva 

skal til for at vi kan si at det er en grenseløshet, eller kontinuitet, en sammenhengende verden uten avbrudd 

totalt sett? Hva skal til for at vi skal få en slik funksjon som tomhet, utstrekning, romslighet? Og hvorfor skulle 

da en bevegelse bli til, eller gi bevegelse en funksjon og en samtidig het med romslige formers bevegelser, 

eller som avstander og hastigheter i rommet? Hvordan kan noe så forskjellig bindes sammen til en og samme 

felles funksjons-virksomhet?  

Hvorfor er alt det eneste mulige, og hvorfor skal da dette bety at utgangspunktet betyr at ingenting er 

umulig? Hvordan fungere egentlig utveksling og formdannelse, egenskaper, preferanser oppe i alt dette 

kombinert med bevegelse og romslighet. Hvorfor har fysiske egenskaper utstrekning og styrkevirkninger. Her 

er det ikke snakk om hva som har skapt dette, fordi de samme problematiske gåter gjelder funksjonen til den 

kilden som mange ser på som opphav, nemlig Gud, som da har bevissthet og egenskaper, og virker og kan 

bevege seg, få noe til å skje i romtiden med fysiske og bevisst egenskaper.  
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Hans bevissthet og egenskaper er altså like gåtefulle under samme funksjoner som ligner de fysiske og 

som styrkekrefter. Altså virkningsfunksjon som gir resultater og konsekvenser i det hele tatt. I Anaximander 

og Anaximenes forklaringer, beskrivelser er alt tenkt tatt med, samme hva det er, Gud og Natur, eller om det 

bare var en av de som var virkeligheten. De tenker altså funksjonelt, innover i, innside-beskrivelser av den 

verden vi opplever bevisst og fysisk og ikke på alle funksjoner mellom det som alt består slik alle folk som 

regler ser verden. 

De utfordret tilværelsens dybde-virke-funksjoner, funksjoner som bevissthet og fysisk natur var 

avhengig av for å være som de virket.  

Anaximander beskriver ikke hvordan han tenker seg ingenting, eller hva en eliminering av alt betyr 

men anser det som umulig, og at det er derfor han i motsetning til ingenting, vi derfor har uendelig tid, som 

uendelig bevegelse, og uendelig utstrekning, og uendelig med egenskaper, som henger sammen som ett hele, 

en kontinuitet som virker likedan mye overalt. Men om vi fjerner all virkelighet, fjerner vi også virkeligheten, 

virke-lik-heten med funksjonen mulighet, altså at mulighet og virkelighet ikke lenger eksiterer.  

Da Anaximander, Anaximenes og Parmenides ikke skriver ned denne logiske forklaringen om 

ingenting, men kun sier at dette er umulig, og derfor kun mener alt det værende er det eneste mulige, og at 

Pythagoras, Xenofanes og Empedokles, tydeligvis Heraklit og Anaxagoras også, så mangler den antikke 

forklaringen og definisjonen på dette, kun at alle er enig med at den som henviser til ingenting er dårer, et 

utrykk som er uheldig for ettertidens tenkere som ikke vet helt hvor de skal begynne å lete etter faste 

holdepunkter.  

De vil jo selvsagt prøve ut alt, og her kommer Platon inn med enda en problemstilling, nemlig at om 

ingenting ikke er definert, så vil det utenom væren og virkelighet kanskje være noe annet, annet-het, eller det 

ene, som et prinsipp vi ikke forstår som årsak, funksjon.  

Slik oppstår transcendent funksjon uten holdepunkter, kun en tro på en årsak vi ikke finner 

forståelig?! Er fortsatt menings-løs og uten årsak-virkning, intet holdepunkt. Hva skal man med det for 

å forstå bevissthet og fysisk natur: Selvsagt ingenting. Det vil for alltid gi kun absolutt ingenting, og da 

er det rart at en så dyktig tenker som Kant, men også Hegel, slutter seg til noe så intet-sigende. Moral, 

hensyn, ikke ødelegge hverandre blir altså en transcendent funksjon, (det ONDES Problem), som en 

fraskrivelse av vår egen overkjøring av andre, slik at vi får «gjøre hva vi vil uten å tenke, føle hva det 

går utover her og nå, eller i morgen. 

 Hegels «en bedre dag i morgen», ønske, manifesterer på en slik måte at hensynet ikke tas, altså 

det ondes problem som uløst, og mystifisert. Og så er det en logisk funksjon som løser moral-problemet, 

noe som viser seg i etter-tiden. Dette ligner på Mills-parets nyttetenkning som heller ikke klarer å 

forutse noe som helst, og er helt uten faste holdepunkter til helse, kropp, psyke og fonufts-holdbarheten, 

at vi fremdeles ikke har «kropp» nok til å tenke over skader på denne.  

At alt fysisk som skader kroppen ikke regnes med til psyke-bevissthets-konsekvensene. Andre 

betegner all lidelse som like mye verdt enten det er vondt eller godt, eller klarer ut en modifikasjons-

balanse rundt hensynet. Dette er litt samme misforståelse som tilgivelse, avlat og karma har som 

tilslutnings-feller for oss, at vi kan gjøre som vi vil uten mer hensyn enn det som passer oss selv, og ikke 

oppnår opplysningen! 

Anaximander sier aldri noe om en slik eliminering, og hvilke krav en slik definisjon skal ha, og det 

gjør heller ingen andre av de som sier seg enig med han, slik som Anaximenes, Pythagoras, Parmenides og 

Empedokles. Og Xenofanes, teologen. At ingenting er ikke mulig (Parmenides), fordi det som tenkes kan 

like så godt være, og ingenting er umulig, og noe annet er bare tåpelig tenkt.  

Problemet er bare at om ingenting blir ansett som mulig av noen, eller kan tenkes, så betyr utsagnet at 

dette kan være til allikevel, men det hadde aldri vært mulig med en riktig elliminasjons-prosess. Parmenides 

redgjør ikke nok til at vi kan vite hvilke av de to valg-mulighetene han snakker om. Slike blir han et innspill 

for Frege, Platon, Kant, Hegel, som ikke har noen holdepunkter til sine værens, eller ikke-værens-

forestillinger. 

Når vi sier at det grenseløse prinsipp er grunnfunksjon, så forteller ikke dette hvordan vi da skulle ha 

en grense å sammenligne dette med. Heller ikke hvordan det grenseløse prinsipp skal oppstå, og hvorfor noe 

annet er umulig. Heller ikke hvordan utstrekning, eller romslighet og tomhet er bygd opp, slik som retninger, 

punkter eller sammenhengende, fordi det trengs et argument som funksjon for å beskrive hvordan grense-

over-skridelser skjer.  
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Plotin, likt som omvendt modell hos Cusanus, lagde en fantasifull overskridelses-kraft-beskrivelse av 

slik holdepunkt-løshet som kan oppstå ut fra en usikret beskrivelse fra Anaximander modell av tilværelsen. 

Det rare er at de fleste av antikkens tenkere og forskere sa seg enig i beskrivelsen selv om de fylte litt mer 

kjøtt på beinet som fysiske argumenter, men manglet god beskrivelse for slik fysisk eksistens-form-dannelse. 

Med en slik usikkerhet rundt en begrunnelse eller krav til begrepet ingenting, så er sikkerheten om at 

alt som det eneste mulige plutselig virker svært usikkert av de fleste som en virkelighets-beskrivelse. Videre 

er grenseløshet en slags observasjon av romlengder og bevegelser, og aktive egenskaper som lett kan være en 

utvendig beskrivelse, men som Anaximander gjør om til en innvendig funksjonsbeskrivelse.  

Problemet her er at hvordan oppstår det grenseløse og det som vi oppfatter som grenser. Den delen av 

forklaringen er slitspm å få til å bli logisk med begrepet grenseløst. Hadde han benyttet forskjell i stedet, hadde 

det vært bedre. Anaxagoras benytter forskjell, som det alt, verdensfornuften, et slags prinsipp som er logisk i 

naturen skiller ut som like og ulike, likt det Heraklit sier. Men igjen vet vi ikke hvordan forskjeller i alt 

mangfold som skiller seg ut, som like og ulike, om det er en orginal forskjellsfunksjon eller ikke, fordi det 

poenget komme rikke frem av Anaxagoras beskrivlese: Kun at alt skille rut forskjeller, like og ulike, og vår 

fornuft likt med verdensfornuftens virksomhetm er å se forskjell, at sjelen skjelner mellom dette, sier han. 

Men hvordan oppstår dette som noe annerledes enn det motsatte av intet. Dette beskrives ikke. Selv 

om også Anaximander også anser fysiske gjenstander som noe med forskjellige hardhet og elastisk, som små 

og store partikler, stoffer og stoffegenskaper, så finner han dette nærmest som en tetthet av romslig bevegelses-

kraft/gjenstridighetens tettere og tynnere dannelses-mønstre. Vi kan godt si at Anaximander ser stoff som ett 

ledd av en tynnere eller tykkere del av tilværelsen som en flytende egenskap.  

Men nøyaktig det samme gjør Bertrand Russell når han sier at Alt er bevegelse. Dette kan ikke under-

bygges mer enn at alle andr egenskaper inkluderer bevegelse fordi det er ikke mulig ut fra bare bevegelse å 

vise at rom-dimensjoner og styrke-grader kan oppstå. 

Det er ikke noen klar beskrivelse av hva, hvordan, og hvorfor slike ordensformer virker slik som de 

gjør, med styrke og med for eksempel like former i mange tilfeller. Orden og uorden er ikke klargjorte begrep. 

Det sies lite om fasthet og forbindelses-egenskaper. Stoff hos Anaximander ender som et bevegelig rom-

bevegelses-objekt, et slags rom-tid-objekt som mangler forklaring til konsistensen vi kaller substanser, stoff 

eller materie og naturlovene ut fra dette. Men det gir et klart relativitets-bilde for en konstant mengde 

vekslinger av former vi idag kaller bevegelses-energier.  

Dette mangler også Einstein. Ideer om sammentrekning av samme kraft, viser ikke til noen mot-kraft, 

eller spesiell grunn til å virke slik som at dette også skulle trekke seg sammen igjen, eller være en selv-

regulerende ekspanderende og sammentrekkende veksel-virkende funksjon. Gravitasjonen stiller han seg likt 

som Dirac og Hawking, noe uforstående til, at de utrykker klart at de ikke vet hva den er, og hva den kommer 

av, eller kan fungere slik den gjør.  

Samtidig viser reguleringen til gravitasjonen som en balanseutjevning mellom masser og planck-

funksjoner at den oppfører seg som en motkraft-utjevning i balanse med alle naturlovene ellers. At den har to 

oppgaver, den konsentrerte og den utjevnende for objekt-samlings-tettheter. Den er altså i oppførsel ikke noe 

mer mystisk enn det objektet og dets elektromagnetiske egenskaper er, og når disse er i balanse med hverandre 

eller med romkraften, gravitasjons-felt-styrke-rommet. Energienes konstant. 

Ikke så ulikt Platons modeller, så er form-virkninger ganske diffuse hos Anaximander. Men han har i 

alle fall med utvekslingslignende virksomhet; gjenstridigheten som minner om kraft-motkraft, men uten en 

forklaring til styrken og bevegelsesaktiv årsak. Hans elev Anaximenes drøftet og la frem utvekslingen. Men 

vi vet ikke om det betydde balanse og likevekt, noe som er den eneste slutningen de kunna ha hatt for denne 

ene og samme egenskap: jfr, ikke ulikt buddhismens: Det samme. Eller at alt er TAO, samme funksjon. 

Drivkraft-funksjonen her, avhenger igjen på romslige bevegelser, og hvor vidt grad dette kan gi styrke 

eller ikke, samtidig, som da er usikkert formulert. Er hans verden tynnere eller tykkere noe sted? Og om den 

er likedan tett over det hele, hvordan beskrives det? Enhet og kontinuitet er beholdt i beskrivelsen, og på sett 

og vis må det jo være samme funksjon, likedan overalt. 

Men om ingenting er umulig så må funksjonen være overalt. Det gis ikke sikkerhet for at 

styrkeforskjeller i deler av tilværelsen er forskjellige, eller om det er like mye bevegelse eller like mye 

gjenstridighet. Hvordan vi får likt og ulikt, de forskjellige formene er heller ikke gitt ved bare rom og 

bevegelse. Produktet hat ingen beskrivelse som vi automatisk har sikkerhet for å godta. Men beskrivelsen er 

allikevel ikke feil. NB: Men om det grenseløse er uendelig kan det ikke vokse mer og er også endelig! 
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Den har bare ikke begrensinger for visse grenser, nettopp som orden for formene og egenskapene. 

Anaximenes faste trykk på utvekslingsbegrepet virker ganske så sikkert likedan, likevektig og balansert, men 

hva som kommer likt ut og inn er ikke beskrevet. Men fortetning og spredning som fysiske styrkeegenskaper 

klarer han ikke å illustrere. Både Anaximander og Anaximenes mener og sier egentlig at alt i deres modeller 

er den ene og samme funksjonen. Men hvorfor det skulle komme styrke-forskjeller ut fra bevegelse og rom 

beskrives altså ikke. Romtidens relativitet kommer istedet til klart utrykk, likt som Einsteins former. 

Vi står tilbake med rom og bevegelse som så skal gi gjenstridigheten, og som mer eller mindre 

representerer former for tomhet, ingenting, for de fleste. For Platon, bare former, men hans opprinnelses-

former var evige og uforanderlige. Han mente at vi allikevel kunne oppnå den mest perfekte form som alle 

andre former var etterligninger av. 

Det er vanskelig å være sikker på oppstandelse i grader av orden og uorden i verden med disse 

beskrivelsene, selv om det dypt inne i slike tanker faktisk finnes grunnlag for nettopp dette. Mest tilblivelse 

og oppløsning av formegenskaper ut fra samme funksjons-tilværelse.  

Pythagoras og Parmenides legger frem hver sine versjoner av bevegelse inne i samme modell. 

Parmenides mener at ingenting forsvinner av rom og beveglse/tid, forandrer seg slik, uansett om hvordan vi 

puffer noe rundt eller deler det opp. At det fantes sikrere, fastere former for orden, både fysisk og moralsk. 

Noe Platon henter opp som evige uforanderlige former. Pythagoras mener at summen av alle bevegelser er 

konstant som den uendelige mengde bevegelse og at små og store bevegelser alle veier betydde at summen 

forble konstant, og slik at det kunne lages et bevegelses-regnskap for alt.  

Dette gir et hint ti Aristoteles om uendelig energi, men at puffet, drivkraften, måtte finnes. Energia. 

Pythagoras gjør så en euklidisk feil: Han sier at alt derfor er urstoffet, og urstoffet er tall. Men tall og punkter 

har det til felles at de ikke har utstrekning og ikke har eller kan gi kontinuitet, det neste. De er permanente 

posisjoner ikke ulikt Platons evige uforanderlge former. Rombevegelser blir umulig, og også sammen-

ligningen av to like, ulike. 

Heraklit mener med forandring, ikke det samme som Parmenides. Han er enig at alt er og ikke 

forsvinner, men han tenker på bevegelse totalt sett som forandrings-funksjon, fordi hvorfor skulle bevegelse 

være om ikke et puff eller funksjon, en drivkraft nettopp endrer tilstanden fra ro, til bevegelse. Forandringene 

som skjer med egenskaper og bevegelsens veier, kommer av en underliggende funksjon som han kaller 

forandringsårsak. Eller forandringsfunksjon.  

Heraklit innfører like og ulike parr, eller det ulike og like som i samlet sum gir an absolutt balanse i 

alt, et nettverk, likevekt som holder forandringen, eller bevegelsenes løp i en orden. Han tror slett ikke på et 

kaos. Og han beskriver funksjonen som flytende da ett og samme felleskap slik virker som flytende 

overganger, riktignok med fastere og løsere egenskaper ved det meste, men at formene viser seg å være for-

gjengelige, oppstår og forgår i den formen de er men forandre form til en annen formasjon.  

Det er ikke snakk om at den fysiske verden og bevissthet ikke er tilfelle. Det er forandringens årsak, 

eller bevegelsens årsak og samtidig at vi får like og ulike, som er årsaken og kilden som Heraklit vil finne 

funksjonen til. Dette er hva Aristoteles kalte alle årsakers årsaker og prinsippers prinsipp, altså at noe hender, 

endres til aktivitet, at noe skjer, altså drivkraften i alt, og til alt. 

At man kunne mene at enten jord, luft, ild eller vann var ur-elementet, urstoffet, og som kunne 

omdanne seg til de andre formene ut fra temperatur og andre omstendigheter kom gjerne av ideer der luft 

kunne bli fuktig og bli til regn, og at vann kunne fryse til is, som de trodde kunne være rent eller møkkete når 

slikt forsteinet seg til kvarts og andre mørkere steinarter. Stein kunne smuldre til jord og leire, og da bli kost 

for plantene.  

Alle formene som elementet omdannet seg til hadde livgivende kraft. Den modellen som var mest 

populær var luft-elementet som urstoff fordi denne kunne likt som vindstyrken, virke noe lignende som 

humøret vårt, at man trodde at livskraft og bevissthet var en tynnere gjennomtrengende del av egenskapen i 

luften. Luft-kraft, eller ånds-kraft blir her byttet med begrepet eter, ment som en litt mer innholdsrik element-

styrke, altså en slags kraft, med adresse til Plotins reduserte Anaximander-modell, med sin indre overskridelse 

som kraft-styrke-grader.  

Andre mente at vann eller jord, kanskje ild var grunn-elementet. Mange var sikre på at alle disse fire 

var tilstede som hvert sitt ur-element. Og dette fører videre til Empedokles og Aristoteles popularitet senere 

som mente at disse fire elementene var fire ur-elementer som alltid var til stede, og helst i like stor mengde 

bestandig. Demokrits udelelige atomer, og tilsvarende sjels-atomer, gir samme kontinuitets-krise som Platons 

former. 
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Slik sett er også Demokrits atomer slike ur-elementer. Da den belgiske fysikeren som i 1926-27 la 

frem en ekspanderende funksjon for universet med beregning av doppler-effekt i lys-kilder 2 år før Hubble, 

og viste dette til Einstein, så mente denne belgiske fysikeren at alt var samlet i et slags ur-atom. Einstein 

avviste dette først, men mange beregninger stemte. Han ba belgieren fortsette sitt arbeid. Når Hubble fant det 

samme, gikk Einstein i gang med beregning for et ekspanderende univers som fikk sitt navn etter sarkastiske 

utrykk, «Big-Bang». Ideen ble kjent utover på 1930-tallet.  

Emepedokles som bestemmer seg for å holde fast ved de tidligere element-oppfatningene deklarer at 

alt, elementene, er hver for seg jord luft, ild og vann, alle som ur-elementer hver for seg, som kombineres og 

løses opp, og at det er lik kraft og motkraft, harmoni, men som kan endres som overskudd av den ene av disse 

inne imellom. Den tanken er noe usikker, selv om det lokalt kan være at det dannes dominans av kaos og 

kosmos.  

Men neppe som en total helhet av en drivkraft som er konstant. Empedokles sammenligner så slik 

endringer i tiden der kraft og motkraft i betydning for oss handler om hat og kjærlighet hva som holder oss 

sammen eller splitter oss, lignende som for den fysiske natur, at kropp og sinn kan bli ødelagt eller bygd opp. 

Aristoteles sier seg enig i disse fire elementer som fysiske bestand-deler.  

Kraft og motkraft som kan endre seg i den totale balansen av alt kan neppe sies å være underbygd, 

kontrollert, eller verifisert. Han har ikke annen logisk argumentasjon for dette enn sammenligningen vi gjør 

med hva som passer oss eller ikke. Og det merker vi godt som forskjell i balanse. Men totalt sett er ikke 

argumentet dekkende logisk.  

Nå dukker Anaxagoras opp i Athen med alle papirer, bøker, det stoffet som de joniske naturfilosofene 

har gitt ut, og er slik kilden til at vi har behold det meste av dette, og som beskrevet i Aristoteles filosofiske 

skrifter. Anaxagoras sier at verdenesfornuften, den orden som finnes som total tilværelse, er balansert 

tydeligvis. At denne orden beskrives som at den skiller funksjonelt ut forskjeller i tilværelsen og fornuftens 

(sjelens)oppgave er å se forskjell, skjelne forskjellene fra hverandre. Hvorvidt balansen kan forsikres ved hans 

beskrivelse er ikke synlig annet enn at han henviser tydelig til de andres modeller, slik som Anaximander og 

Anaximenes mener også at alt beholdes konstant i virkning, slik Parmenides sier. 

Vi må her spørre oss hva Anaxagoras mener med forskjellene som skilles ut, og at vi skjelner slike forskjeller. 

Fordi det er jo da en funksjon som må gi forskjeller, og også som bakgrunn for sjelens oppgaver.  

Anaxagoras viser tydelig til sammenligningsfunksjonen vår, og til funksjonen som virker ved hele verden, 

Altet, det fysiske og annet. Han sier også at det er sirkulasjoner, utvekslinger, men beskriver det som 

kontinuerlige ringer, sirkler. Problemet er at sirkler er lukkede.  

Anaxagoras lar en sirkel inngå i en annen mindre eller større slik sirkel, og som berøringer av 

hverandres kurver. Hvordan effekten ev endringer virker her og hva som er drifts-kilder, finnes ikke i 

forklaringen annet enn at det minner om Anaximanders og andre tidligere modellers informasjoner.  

Men at forskjeller i naturen, og fornuftens forskjell, sammenlignings-egenskap, som her tydelig 

henviser til samme forskjells-funksjon, gjør at vi kan si at han beskriver en ytre beskrivelse av rom, tid, 

bevegelse og egenskaper i et fellesskap, ganske likt mye av Einsteins beskrivelse. Hva vi observerer på 

utsiden.  

Anaxagoras mener det jo slik at denne egenskapen også finnes inne i denne tilværelsen som prinsipp 

som skaper forskjeller som en helhet. Han kunne ha beskrevet dette som en original forskjells-funksjonalitet, 

grunnfunksjon, men det er helt klart at produktet av tid, rom, bevegelse og former, likt som Einsteins problem, 

at hvilke faktor er det som binder rom, tid og energiformer sammen som et produkt. De ser på en måte ikke 

muligheten for at en og samme funksjon danner alle de andre, selv om de ser at grunnformene virker likedan.  

De klarer ikke å forbinde disse forskjells-funksjoner sammen til en felles virkningsform, og her er da 

beskrivelsen til både Anaximander, Anaxagoras, Anxaximenes og Spinoza, samt Leibniz, like gode eller 

bedre. Leibniz har vanskeligheter med å beskrive utvekslings-funksjonen, og om hvorfor det skulle være like 

og ulike. Produktet rom-tid-energi-former kommer ikke enhetlig frem. Han finner opp den binære digitale 

logiske matematikken.  

Leibniz lager en bedre og lettere differensial-formel enn Newtons som vi bruker i dag. Han finner også 

massenes tyngdepunkt og er nær på å da løse de samme masse-formler for planeter og gravitasjon. Legg merke 

til at Leibniz gjør dette gjennom masse og bevegelse-rotasjons-beregninger. 
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Vi får et problem med faste sirkler eller ikke hos Anaxagoras, eller om han mener spiraler eller virvler, 

og videre om han mener at det virkelig er forskjell som forskjells-funksjon for sin alt-beskrivelse totalt sett. 

Forskjellene handler helt klart om Heraklits problem, at like og ulike, det Aristoteles kaller logikken, og 

likedan syllogismer, at denne funksjonen for like og ulike i et totalt helhet dannes som forskjeller av to like 

og to ulike, eller de like og ulike. 

Demokrit er klar over at de andres begrep om elementer, om det fysiske, også om bevissthet, at de 

andre faktisk snakker om, og behandler den fysiske verdens funksjonelle egenskaper, og slik sett at slikt ikke 

betviles av han. Men han velger å tro at naturen klarer dette funksjonelt uten at det er noen skaper, men at 

tilværelsen, og at endringer er bevegelses-egenskapen som alltid har vært. Han velger også å tro at stoffene 

har flere egenskaper, og at det kan tyde på forskjellige små stoff-egenskaper, og som sin lærer så definerer 

han dette som atomer, små minstepartikler som neppe kan deles mer, og som har en slags hektefunksjon, 

kroker, hva som må til for at de skal feste seg til hverandre eller hektes fra hverandre.  

Demokrit gir ingen beskrivelse for utstrekningsrom-funksjon eller bevegelses-tids-funksjonens 

tilstedeværelse eller dets funksjons-prinsipp, og heller ikke for hvordan stoffene kan være til eller oppstå. Men 

han mener at en likhet mellom fysisk og bevisst verden ligger i etterligning, gjengivelse, gjenkjennelse, at vi 

ser fysiske hendelser og objekter, og lignende små enheter som om vi har sjels-atomer, og de vil da legge seg 

i samme rekkefølge som formene og bevegelsene vi kan sanse og se. Han har jo litt rett i følges-tanken her.  

Men vi ser det samme tydelig gjengitt ved at noen ser noe i naturen og gjengir dette i tegninger og 

statuer. Når vi helt fra steinalderen finner de fineste keramikk-gjenstander, synåler, tilhugde og til-spikkede 

figurer som er helt naturtro dyr og mennesker, og tegninger av det samme brukt som et slags ord-setnings-

språk, videre bokstaver, alfabet.  

Videre avdekning av avløsende figurer som steinhuggere og husbyggere benytter, en rekke 

oppfinnelser av hjul og trinser, så er det helt klart at rent praktisk arbeid og hverdags-bruks-gjenstander viser 

at folk hadde kjennskap til de fleste egenskaper til stoffer, væsker og gass-former. Ild-røyk, vann-damp. Luft 

og gasser var mest mystisk, og var delt opp i god frisk luft og dårlige luft-typer. 

Hverdagsbruk og tilværelses-forholdene, miljø, alt levende og vårt eget behov for å leve godt her, fikk 

folk til å undres over tilværelsen. Det er en nysgjerrighet ut fra hva som kan virke godt eller dårlig for oss. Vi 

kan si at bevisstheten vår er en sammenligningsfunksjon som forsøker å orientere seg slik, der nysgjerrighet 

er et slikt søke-redskap. Søk-let-finn. Det er tyelig at det er behovene våre som er mål for nysgjeriigheten søk-

let-finn; Bra eller dårlig?! Har vi bruk for det, godt eller dårlig for oss og våre behov. 

Antikkens og nåtidens hovedproblem er formene, alt fra tankeformer til fysiske former. Spesielt er det 

antikkens problem med begrepet stoff, materie, eter, ur-elementer, atomer, i hvilken grad disse er foranderlige, 

endrings-bare, eller er faste og evig varige former som ikke kan endres, og i hvilken gra det ene eller andre 

navnet og egenskapen til dette er det mest riktige. Stort sett begrep, navn for samme kilder og mål, samme 

egenskaper, altså.  

Hvorvidt de kun er harde biter som ikke kan oppløses eller påvirkes videre, eller om de er flytende og 

tøyelige, om de er gassformer, hos noen, kun ideer eller forestillinger. Alt fra konkret endringsløse faste, til 

abstrakte luft/eter, åndskrefter, kun ideer, forestillinger. Livskraft og bevissthet danner en overordnet rolle. 

Om stoff er en hard tett kraft, eller om det er kun en hard uavhengig stoffegenskap. Det samme 

problemet som i dag, der noen fysikere holder på dette absolutt harde, punktet, fastheten likt som Platons 

uforanderlige former. Eller at det er kraftlignende grunner til partikkeldannelse lignende slik vi ser virvler i 

vann, eller lignende kule-lyn. Kule-former som månen, og slik form partikler i atomer oftest har.  

Spørsmålet er fremdeles om dette er en kraft-form som virker flytende eller at rom, bevegelse og 

stoffegenskaper er 3 uavhengige egenskaper som kan opptre sammen.  Tankene var ganske like i spennvidde 

som dagens tankeformer om det samme, men sakte men sikkert har man avslørt at disse egenskapene viser 

oss feltkraft-forskjeller gjennom det meste av slike elementer. De ha lenge spurt seg om hvor den egentlige 

partikkelen befinner seg. 

Forandringskraften, eller Differensialkraften, slik som min modell, sier ikke noe om ånd, materie, 

navnet på noe, fordi navnet og gjenkjennelsen sier oss egentlig ikke noe. Det er alltid funksjons-beskrivelsen, 

eller funksjonene vi oppfatter, som forteller oss noe. Det som gjenkjennes og navngis. 

Sokrates og Platon er konsentrert om nivågrader av bevissthet og følelser, om hva som er dårlig og 

hva som er bra, vondt og godt, det gode og det onde. Det som er perfekt og helt regnes som godt, riktig, og 

det som er ondt er da mangelfullt i forhold til noe som er helt. 
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De sammenligner bevisste forestillinger med naturens grader av klarhet og oversikt ut fra belysning, 

opp-lysning. Om vi kun hører noe men ikke kan se i mørke så aner vi ofte kun at noe skjer. Dette sammenlignes 

med mørket om natten. Om vi så skimter litt i skumringen, og ser skygger, så er dette å ane noe, og her mere 

vagt, litt usikkert.  

Om vi så snur oss mot det stedet hvor noe er belyst, så ser vi hva det er. Men vi trenger også å bli mer 

kjent med saken, få kjennskap til noe, altså vite mer om egenskaper og virkninger. Vi blir da med i en klar 

tankeprosess, som ender med kjennskap, og etter hvert utbredt kunnskap om saken. Sak-kyndige. Men i det 

vi lurer på hvordan og hvorfor slikt finnes materie, tankeformer, bevegelse og styrke, tide-gang, årsak-

virkning, så leter vi etter prinsipper, eller funksjoner, som vil bety funksjonen og årsaken til slik eksistens og 

virkning.  

De deler det i intuisjon(anelsen), tenkning, kunnskap og filosofisk innsikt om prinsipper eller 

funksjons-årsaker. Prinsippene er det høyeste, mest fullkomne. Samtidig fungerer det samme slik Spinoza 

sier, at anelsen og sikkerheten følger hverandre fra det minste vi merker til det fult klare bildet vi har av 

sammenhengene, og dette fører til at han anser alt som er bevisst som grader intuisjon.  

Intuisjonen, merkbarhets-evnen/graden vår, er også det vi kan kalle følsomhets-styrker, og dermed den 

estetiske siden av bevissthets-inntrykk. Hva er skjønt, og hva er ob-skjønt, godt eller grusomt. Vi endrer ofte 

graden, smaken, hva vi føler for noe hele tiden, at det skjønne senere kan virke motsatt på oss, og omvendt. 

Det estetiske handler også om å forsøke å gjøre forholdene finest mulig, og i noen tilfeller verst mulig, enten 

det er som straff mot noen, eller for å teste hvordan noe virker, eller som ledd i opplæring, oppdragelse. 

Jeg innfører her mer bevisst ett begrep som angriper virkelighets-begrepet vårt, nemlig at det skal 

forestille det som funksjonelt faktisk skjer. I stedet benytter jeg da begrepet som skal bety det samme, men 

som beskriver hva som skal være bevissthets-formen og den fysiske virkningen som likhets-grad. Begrepet 

mitt er VIRKE-LIK-HETEN. At bevisst tankefunksjon er mest i overenstemmelse med den fysiske 

virksom-heten vi observerer.  

Dette kan også gjøres gyldig for følelser og bevissthets-prosesser også! At det vi forstår av noe, 

betyr grad lik-med, en annens bevisste og følsomme posisjon, saks-forhold, og derfor graden virke-lik-

het med, og mellom slik vi oppfatter noe, hva det gjelder, og hva som trengs av respons her, i hvor stor 

grad likhet vår bevissthets-prosess virker osm i forhold til den andres bevisste posisjon, altså hvilken 

overenstemmelse det er mellom en bevisst forståelse og en anenns bevisste forståelses-virkning, 

saksforhold. 

Når vi tar hensyn til naturen, natur-lover, hva tro og egen oppfatning er, faller ganske mange tros-

retningers beskrivelser og mange viten-beskrivelser igjennom et hull i gulvet, og her vil både mang en filosofi, 

vitenskaps- og religions-former vi opplæres i, eller tror, vet, falle gjennom hullet i gulvet. Altså at argumentene 

viser seg å ikke beskrive virkeligheten virke-likt. At det ikke har samsvar med virkelgiheten i det hele tatt. 

Her kan andre logiske funksjonelle forklaringer gi bedre og mer riktige argumenter for saksinnholdet 

ved at grunn-funksjoner gjengis likedan for bevissthets-forestillingen og det fysiske virknings-saks-forholdet. 

At forståelsen som betyr er-lik også er i graden mest mulig likt(=) mellom bevissthetsinnhold og fysisk 

virknings-innhold. Både i test og forståelse, den bevisste oversiktens sammenlignings-funksjonens gjengivelse 

og kryss-referanser. 

Hva Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras og Spinoza, og Leibniz, så er det at virkningen er der 

over alt, enten det er i begrenset eller ubegrenset verden som da ikke kan vokse mer, og derfor også er endelig. 

Innenfor en slik tilværelse så fungerer hele virkningsspekteret, og kan godt ligne kraft og motkraft. Denne 

kraft-virkeligheten som kan ligne Newtons kraft og motkraft, uansett hvor liten eller stor verden er, ble tidlig 

i tiden mellom 1800 og 1917, mer eller mindre fjernet fra oversikts-orienteringen, og erstattet med et begrenset 

bilde av noe som virket mellom de energier vi hadde lokalt som inntrykk av den hele virkeligheten.  

Fra et kulerundt bestemt størrelses-funksjonelt univers, erstattet med Bing-bang-teorien som ble 

helheten, forstått som en tettere funksjon av tilværelsen, av universet, av kosmos, som at det var en vekst fra 

et punkt av høy tetthet g som spredde seg ut, og der gravitasjonskraften fikk rollen som sin egen middelverdi, 

som denne enten ikke kunne overgå eller undergå uten at den da enten ekspanderte eller trakk seg sammen.  

Mens det hele egentlig baserer seg på en likevekt i kraften vi har observert som frastøtning og 

tiltrekning mellom de generelle energier vi kjenner, og balansestabiliteten i energien som virker konstant. Om 

denne er for stor i volum eller for liten så vil beregningene vise sammentrekning eller ekspansjon. De definerer 

så dette som helheten, mens både Einstein og Hawking med tiden mener at helheten kanskje er uendelig 

allikevel.  
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I tillegg til dette fremmes enhetsfelt-teorier som i første omgang kan se ut som til dels ubegrenset, men 

det gjelder kun våre lokale energi-konstant-balanser som er i et gitt felt-lands-skap som ikke forteller noe som 

helst om det er en omliggende motkraft med i bildet og som kan ha avgjørende betydning for trykkstyrken 

som får en ekspansjon ti lå skje, og at dette videre fører til en mulighet som nettopp klarer å dreie 

galaksemasser rundt mens de farer utover med lyshastigheten.  

Dette kan ikke forklares med hvordan masse-krefter kan virke slik mellom kraftstyrken som lanseres 

for gravitasjon og elektromagnetiske energier som en konstant i vårt synlige og beregnings-mulige univers-

modell i dag. Energien som trengs er hinsides de energi-styrker vi i dag kjenner. Det virker jo videre som at 

stramheten i masse-gravitasjonen er høyere enn det som skal til for energiske bindingskrefter, og her innføres 

da mørk materie og masse. Det sier jeg mitt om i Differensialkraften om partikkeldannelse og mindre kraft-

virvler i utjevnings-landskapet mellom felt og i felt-landskap lokalt. 

Denne beskrivelsen gjelder like mye for både bevissthets-forståelsen og for den fysiske verdens 

funksjoner, altså både for fysikk og bevissthet. Språk, kommunikasjon, definisjoner og endringer av slike. 

Men for bevisstheten vil vårt fysiske system være en del av avhengigheten til bevisstheten, gjennom behovene 

våre, og bevegelsene våre, balansen, om vi faller, og hvilke energikrefter vi må benytte for å oppnå alt vi gjør. 

Hva skulle viljen ville om den ikke hadde motstand og strevbare forhold å virke i. Eller et behov å dekke, en 

drift som setter viljen og viljes-gradene i gang. 

For det biologiske celle-systemet vårt i alle dens varianter så er det fysiske utvekslinger av kraft-

retninger eller om vi vil bevegelses-energi-former. Alle de kjente til nå, biologiske reaksjoner, biokjemiske 

reaksjoner, genetiske reaksjoner, arvelighets-funksjoner, planter og livs-kroppers stoffskifte og fotosyntetiske 

effekter som er beskrevet og beregnet, og ikke minst de genomen for fullstendige oversikter så langt av de dyr 

og planter, og mennesket arvemasser som er kartlagt:  

Alle våre organer bakterier og virus sykdommer, så gjelder de fysiske, kjemiske og fysikkens lover 

både eksakt og i gjennomsnitt for det meste av dette. I andre tilfeller er ikke alt kartlagt, og heller ikke alle 

påvirkningskilder på de forskjellige omstendigheter og organismer, individuelle funksjoner, som derfor 

representerer mennesket og befolkningens avvik fra gjennomsnittet av funksjons-normalene.  

Vi sliter med forståelsen av enkelte topp-prestasjoner og super-virkninger, men finner stadig mer ut av 

slike funksjoner hos dyr, mennesker og organer. Vi finner også en mengde virkelige skadefunksjoner på natur 

og mennesker som skyldes miljø-innhogg. Og at vi påvirker naturen med 1 million millionbyer som slipper 

kloakk og avfall i havet, plast og jordbruks-sprøytnings-stoffer, og også ganske mye ut i atmosfæren.  

Det varierer mellom hva som tas vekk fort, hva som absorberes, og hva som blir liggende over lengre 

tid, og som påvirker matressurser, skogs-systemer, og dyregrupper. Økosystemene må ofte opptre med nye 

livsvekster som ikke er like gunstige overalt. Balansen og troen på at alt balanseres, gjelder nødvendigvis ikke 

lokalt. Det holder med at eksos kommer inn i bilen at vi forstår at dette kan virke dødelig, og likedan at vi 

påvirkes over tiår av andre gifter. 

Ideen om at vår virksomhet ikke virker på miljø og atmosfære, samt hav og land, også temperaturer, 

og videre at dette ikke i mange tilfeller kan virke over lengre tid som skadelig, er egentlig en ganske 

overbærende forbigåelse av ganske mange faktiske forhold, og er ofte forbundet til en dogmatisk doms-

beskrivelse av hvorfor noe hender her i verden. At det ikke vedkommer oss, fordi det er bestemt som plan og 

ordnes av balansen. 

Hogger man hodet av noen eller forgifter en plante, så er det en skade, og det nytter lite å skylde på 

balansen gjennom avlat og karma. Det forblir unnskyldninger for å hevde sine egne behov på bekostning av 

alt annet. At man regner det som ferdigbetalt og rettferdiggjort. Det er ikke uten grunn at store mestre i 

Buddhismen i dag skriver bøker om hvordan man skal kunne hoppe av karmahjulet for å finne mer holdbar 

opplysnings-vei mot det høyere målet. Å komme nærmere Nirvana, og ut av begjæret som fortærer alt. 

Å hevde at alt er det ulike er en feilaktig beskrivelse av helheten jeg tidligere har gjort i forhold til det 

grunn-funksjonelle, fordi det er bare preferanseforskjellene i utvekslingene som fungerer slik. Grunn-

funksjonen er «Det samme», samme funksjon, som egentlig gir både like og ulike. Slik sett skylder jeg 

Buddhismen en unnskyldning for at dette kan misforstås, men er enig med at det er samme funksjon i 

tilværelsen. Regn dette som mester-kastet/forstått, og saken på plass, endelig tolket, og vær fornøyd, for 

ryggen min vil sikkert ikke tåle den fysiske påkjenningen. 
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Sokrates, Platon, eteren, og Aristoteles, neppe eter, men substans, tar virkelig for seg følelser og fornuft 

bevissthet og logikk, og gjerne det vi kan kalle induktiv og deduktiv tankegang. Aristoteles kommer med et 

gjennombrudd her, som vitenskap og logikken! Dette tilhører både bevissthet, følelser og moral-

kodekser, slik at det må tas opp gjennom holdbarhetsbegrepets preferanser for liv og virke i eget 

kapitel.  

 Den videre forskning i stoff-egenskaper hadde mange mål som lykke, hemmelig innsikt, livs-

forlengelse som mål, den vise sten, krystall, ungdomskilde, livets vann, og gjøre annet stoff til gull, hvor 

kvikksølv ble mye testet. Mange kjemiske egenskaper avdekkes gjennom alkymien fra antikken og frem til 

1800, da Lavosiers kjemi og Daltons atommodellen ble plattform for atomforskningen og kjemi. Nå vender 

altså eter-livskraften, jord, ild, vann, luft, de gamle elementene seg i retning av de mindre bygge-stenene seg 

over til en stadig mer overbevisende og beregningsbar naturlov ut fra atom-egenskapene. 

 Lavoiser og Dalton tar stoff og egenskaper ut av mystikkens magiske forestilling kun som bevissthets-

funksjonelle egenskaper, og over i en mer naturfilosofisk og praktisk logisk funksjons-forståelse av splittelse 

og sammenføyning av en viss mengde ulike stoffer i naturen. At de kan kategoriseres med egenskaper, og som 

kan være gyldig for muligens alle disse fysiske stoffene. Om hvorfor de virker eller ikke virker i de ulike 

tilfeller av kjente og nye test-metoder, ut fra natur-miljø-betingelser, og naturlover. 

 Det er overgangen fra teori til praktisk fysisk viten, og oppdagelse, og vitenskapelige bevis, lover. 

De omsetter Newtons oppdagelse fra at det er mystisk at noe virker slik som naturlover, til at det er virkelige 

natur-egenskaper som vi kan finne ut av, selv om feltvirkningene ellers virker mystiske, ubegrunnede 

funksjoner. Men det antas av mange at en slik funksjonell sammenheng, funksjon, finnes. 

 Her beviser man at faste og mindre elementer er bestand-deler som bygger jord, luft og vann, og at ild 

er elektroner som avgir lys- og varmestråler, og som virker inkludert som samme stråler. Mange er innom 

faget slik i tiden 1700 til 1850. Maxwell og Gauss-Weber løser de mest mystiske problemer før Planck, 

Lorents og Einstein setter inn sitt omveltende støt i fysikken og kjemien. 
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Bevegelse, forskjell og observasjon 
 

At differensialkraftens differensierende differensial-funksjon virker slik at vi kan sammenligne dette 

med en utstrekning, enten det er punkter, posisjoner eller kontinuerlig sammenhengende funksjon uten 

avbrudd, og som endrer seg fra sin posisjon. Utstreknings-differensial og bevegelses-differensial må da være 

sammen og samtidige i gjeldende punkter, posisjoner og kontinuitet. Om funksjonen gjelder for forståelse av 

en tenkt dannelse, skapelse fødsel, fra at det ikke fantes noe, og tenkt fra et punkt ville en slik differensial som 

blir forskjell fra seg som en total forskjell virke som en utstreknings-bevegelses-vekst, og som uendelig og 

ferdig utvokst der den ikke kan vokse mer, så ville dens indre vekst-funksjon forsøke å vokse og vil 

virke som et absolutt ekspansjonstrykk, trykkfelt, energi-felt.  

Dette betyr at funksjonens eneste bevegelses-mulighet nå er at den utveksler, og da i like mengder kraft 

og motkraft, eller romslige bevegelses-energier og romslige mot-bevegelses-energier, og med dette dannes 

det former og preferanser. Og som jevnt er i endring, slik vi kjenner de forgjengelig former, eller at bevissthet 

og fysiske saksforhold endrer seg over tid. 

Ett avsnitt i skrå-tekst, Italic, beskriver dette litt nærmere, basert som informasjon til fysikere, 

kjemikere, atom-fysikere, astrofysikere, kvante-fysikere, og biokjemikere, biogenetikere: 

Funksjonen som en differensierende differensialfunksjon for rom-bevegelse vil virke, fungere som en 

og samme vekst-/utvidelses-funksjon av rom-bevegelse/rom-tiden. Likt en vekst fra et punkt til uendelig. 

Den uendelige rom-bevegelsen kan da ikke vokse mer, og er jo da også endelig, med unntak som en 

innvendig vekst. Men dette indre veksts-trykket, rom-bevegelses-ekspansjonen, som blir til et absolutt 

uendelig energi-/kraft-trykk-potensiale kan heller ikke vokse mer, og blir en endelig; absolutt energi/kraft.  

Denne samme funksjonen slik med samme trykk overalt, en og samme konstante energi, og med drifts-

potensialet i seg fortsatt, utveksler med like store mengder kraft/energi, likt som kraft=motkraft, og 

bevegelses-energi=mot-bevegelses-energi.  Dette er fordi det er en og samme funksjon overalt som da er lik 

seg overalt, og danner en likevekts-balanse.  

Dette bestemte trykket ut fra samme funksjon gir samme grad av motstand, gir sin egen funksjons 

mot-styrke, den samme drift, slik at trykket 1 har en motstand 1, og gir strømnings-mengden 1, utveksling, 

som vi kan kalle både rom-bevegelse og virkning. Denne kraften vil virke som flytende energi, flytende masse. 

Absolutt kraft, bevegelses-energi, gir samme fasthet, styrke, hardhet som det absolutt stoff/materie.  

Absolutt tetthet i utveksling fordi det er samme enhet som danner dette. Følger altså Ohms lov. 

Utvekslingen skaper formene, (verdens-fornuften, logos, som skiller ut forskjeller vi bevisst ser forskjell på), 

slik at forskjeller som like og ulike proporsjonale forhold oppstår som akselerasjoner og retardasjoner som 

hastighetsløkker, altså kraft-tetthets-forskjeller i utvekslingene, og danner grunnleggende virvler og kule-

former i jevnere felt-landskap. Bevisstheten merker forskjell som gir like og ulike, kjent og ukjent, 

gjenkjennelsen/husk, at bevisstheten er en sammenlignings-funksjon. Om det ikke er kjent type like/ulike, 

kalles det mystisk(funksjon). 

Selve utvekslings-formen er i likevekt i kraften og danner derfor det vi kaller planck-balansen 

proporsjonalt i størrelses-forskjellene på objektene og i feltene som dannes slik. I og med at det er inngående 

og utgående virvler i strøm-retningene, også mot-virvler for balanse-likevekten, så dannes både mot-partikler, 

mot-felt, men også tiltreknings- og frastøtnings-effektene, og virvel-former som er i likevekt med trykk-

landskapet vi ville velge å kalle nøytrale partikler.  

En samlet Planck-masse i sentrum av en partikkel eller en virvler i feltet rundt, er den masse-effekten 

som ikke gir seg til kjenne fordi den er i en utvekslings-sirkulerende likevekts-mengde med kraften den er 

dannet av og i. Dette er årsaken også til forskjellen mellom potensiell og kinetisk energi, hvilket kommer frem 

av partikler og felts oppførsel som gis av de følgende tilstander: At en total energi fordelt over bevegelses-

energi fordeler seg i summa potensiell energi pluss kinetisk energi, altså oppspinnet og ut-spunnet bevegelses-

energi-mengde som til sammen gir total-energien til partikler, felt og rom-kraften rundt disse. (Felt-energi). 

Feltet rundt disse objektene og objekt-størrelsene, vil da tilpasse trykkene sine proporsjonalt med 

trykkfeltet rundt seg, som er årsak til planck-forskjellen i lysfrekvenser og felt, ved siden av objektene, og 

samlede objekter vil trenge mindre tilførsel da strømningene utveksler med hverandre, og derfor trekker seg 

noe sammen med økende mengde der energi tapt i objekt-forsamlinger finnes igjen som mengden energi i 

feltlandskapet rundt objektene, begge beregnelige med Planck-konstanten. 
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Men tiltreknings-strømninger av like-strømnings-rettede partikler, at slike tiltrekker hverandre er også 

årsaken til at det dannes selektive valg-balanse-partikler.  

Dette ved siden av at rom, bevegelse, trykk, danner former som er kontinuitets-differensielle, der rom, 

tid, bevegelse, styrken, alle sammen som tetthetsgrad er differensielle funksjoner, altså forskjells-funksjoner 

der forskjellen skaper graden like og ulike. De logiske forskjells-virkende funksjoner. Disse variable 

funksjoner følger balansebevegelsene innenfor den konstante likevektige energimengden. 

Det er dette som danner de logiske funksjoner som selektive formasjoner for partikler og felt, men også 

i heterogene felt, transformasjons-felt-overgangene, som ikke trenger å holde seg til et fast bytte som de 

isolerte logiske fysiske lovers stadier, men som er ofte svært variable fra gang til gang, og betegnes som 

irregulære feltutvekslinger og kaos-teorier, slik som for eksempel resonans.  

Det er i denne uendelige bundne nærhet av partiklenes blandingsfelt at vi kan få holografiske styrke-

endrende bevissthets-funksjoner. Blandings-styrkefelt som kan ligne følsomhet og bevissthets-perspektiver. 

Bevisstheten ville da befinne seg mellom romkraften og partikkel-stabilitetens balanse-energier. 

Vi får at alt da egentlig endrer seg. Og at det dannes preferanse-posisjons-relativitet mellom alle 

tilstander. Det betyr at alt i selve kraftvirkningen er relativt, og da alle feltobjekter og felt. På sett og vis det 

gode grunnlaget for å kalle dette for endrings-former i den formelle logikk; men manko av styrke-graden. 

For en observatør vil dette oppfattes som at noe blir forskjell, virkning, bevegelse som kommer ut av 

posisjon gjennom det vi kaller en retning, og endringer av retninger, eller at det er observatøren som beveger 

seg, virker, (virkning, Heisenberg usikkerhetsrelasjon), eller at det blir forskjell ut fra observatørens posisjon, 

at for eksempel observatøren beveger seg fordi posisjonen, jorden, stedet observatøren oppholder seg på, 

beveger seg, eller gir virkninger ut fra posisjonen. Alt dette kan oftest merkes som retninger, innefra og ut, til 

sidene, utenfra og inn, eller ganske retnings-rettlinjet eller krummet i retning. 

Dette kan gjennom flere observasjoner vi gjør av himmelrom, og atomer, kvantefysikk, kvark-energi, 

vise seg som at både observatør, måleapparat og objektet som observeres rører seg, har uro, vibrerer, flytter 

seg i forhold til hverandre, ut fra ulike metoder som kan måle dette. I dette tilfellet vil det oppstå relativitet 

jevn der alt det aktuelle beveger seg i forhold til hverandre og gir bevegelses-retninger slik i rommet. Einstein 

klager litt her og sier: Ja men alt har jo retninger, eller at det er retninger, som en kommentar til at dette ikke 

er tilfeldig, men kan følges som matematiske og fysiske lover, og forhåndsberegnet som kraft og geometrisk 

mengde-forhold for posisjoner med endring av en faktor som stemmer for de alle.  

Differensialkraften virker slik at den danner endring av bevegelses-retninger hele tiden og at det 

oppstår relative form- og posisjons-endringer. Akselerasjon og retardasjon i fysikken. Grunnen er at 

bevegelsesretningene slår løkker som virvler og kule-former ved gitt mengde trykk. Men spinn og spiral-

bevegelser gir også akselerasjon, retardasjon, og danner akselerasjons-endringer i feltet rundt objektene også.  

Det er slik med forholdet mellom rette strømmer og kolliderende strømmer at det tvinges frem 

sirkulasjoner i kraften, der sirkelen er en gjennomsnitts-ut-balansering, selv om formen er oval. Men en slik 

hastighets-løkkefunksjon endrer lengde i forhold til en rett strømning i feltet, og der hastighetsløkken danner 

grunnlaget for tids-forsinkelsen, og streknings-forkortelsen, og derfor tregheten til objekter og felt. Denne 

tregheten av mengden hastighetsløkker er det vi kan kalle gravitasjon, og elektriske og magnetiske tregheter 

tiltrekning, frastøtning, eventuelt det samme for anti-partikler i samme trykk-landskap, romtiden. 

Den rette strekningens lik rom-bevegelse som meter pr sekund, ms, gir da også hastighetsløkken og 

krumningenes akselerasjons- og retardasjons-treghetsgrader, tidsforsinkelsesfaktor, tiltrekning som meter pr 

sekund pr sekund i forhold til den rette strømnings-retningen, og kan da beregnes som m/s2. Ikke rart at dette 

er logisk hva like og ulike proporsjonaliteter angår. I rom vil alle lignende funksjoner være gyldig for hittil 

uoppdagede kraftvirkninger, både matematisk og geometrisk, og som styrkegrader, altså hos ukjente 

romkrefter, og som følger like/ulike på samme måte hos de ukjente kilder romkraft. Mystiske krefter. 

Observatøren kan da oppleve at jorden, kikkerten, tross banen ti jorda og Mars, virker slik at vi tar 

igjen mars sin bane, men da vi reiser fortere i banen innenfor så er det et par dager det virker som vinkelen til 

resten av himmelrommet er slik at Mars ser ut som den retarderer, kryper bakover igjen, stanser og går andre 

veien igjen, men dette er bare fordi det er krumningen i jordbanen som får slik vinkel til punkter på sirkelbuen 

der den indre sirkelen som er mindre, og objektet der har kortere bane, vil danne en vinkel innenfor til objektet 

i banen utenfor, så det ser ut til at objektet utenfor kryper motsatt vei på himmelen noen dager.  

Bevegelsen er ikke funksjonelt begrunnet av naturforskere eller ånds-egenskapene, for hvordan en slik 

egenskap er til eller kan iverksettes. Her beskrives den som til og fra-bevegelse lik 0, ingenting. Allikevel 

pågår den hele tiden i virknings-sammenhengen. Det samme gjelder for hvorfor Gud eller fysisk Natur virker. 
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Observatøren vil altså måtte forholde seg til at enten er det bare objektet som har bevegelsesretning 

eller virknings-styrke-utbredelses, eller så er det observatøren selv, eller så er det begge to som beveger seg 

eller utbrer styrkevirkningen i rommet. Nå kommer det an på retningene om de er helt forskjellige om hvilke 

hastigheter og retninger som virker som hva, om noe går vekk, eller kommer i mot oss, om det er krumme 

eller mange endringer i retnings-bevegelsen, på om hva observatøren sanser med øynene, hva vi sanser med 

måleinstrumenter, og hva som må beregnes på grunnlag av gode eller dårlige data-informasjoner. 

Dette er hva Einstein tar opp om retninger og argumenter han har om fysiske lover og feltkrefter, 

energier i rommet og som geometriske logiske konklusjoner av de samme bevegelsesforhold, romtiden. 

 

 

Effekter 
 

 

 Effekter. Effekt er ikke styrke, energi, bevegelse alene, altså beskrivelsen av deres funksjoner, men 

beskrivelsen av forholdet mellom deres allerede tilstedeværelse og videre funksjon som hastigheter, 

styrkegrader og tettheten til felt og partikler, og dermed en sammenlignings-funksjon for slike verdier. Dette 

betyr at vi tar en viss kvote, mengde, kvantum, av lengde, bevegelseshastighet, og styrke i en gitt virkning av 

dette, og setter opp en enhet for lengde, for sekund, for virkningsgraden vi finner, og samler alle tre i enhet 

som et kraftmål ala Newton og Watt. Effekt er sammenlignings-graden, men vi kaller det ofte energi. 

Hos Newton hva slik virkningsgrad er ved gitte punkter og forholdet for ett sekund, og som så kan 

beregnes for økning eller forsinkelse av styrkevirkning og fart. Watt derimot lager ett oppsett i formler for at 

arbeidet pågår over en viss tid for å beregne drivstoff-mengde. Konsekvensen av dette er at mengden tid som 

dette fungerer over, en time, 10 sekunder, for jevne og akselererende funksjoner av virknings-mengden, og 

slik for arbeids-mengden som kan utføres der han kaller dette effekt, og ikke bare effekt for et gitt øyeblikk 

eller et isolert tilfelle, men som kan benyttes som formel for alle tilfeller for sammenligning av virknings-

graden av energi, styrke, bevegelses-mengder.  

Slik kommer det opp et begrep om effekter i de forskjellige grader virkninger som sammenlignes, og 

formlene slik har fungert på de fysiske funksjoner, virkninger fysisk. Vi regner energier med en viss effekt 

styrke for et gitt tilfelle med lignende kraft som Newtons, men nå som sammenligninger for styrkevirkninger 

og hastighetsvirkninger, eller påvirknings-endring over tid som der et kraftfelt øker i styrke, som magneter og 

elektriske effekter, for kull og koking av vann, vanndamptrykk, og som er sammenligning god nok for 

energiberegninger av de fleste fysiske tilstander, og fysiske lover vi finner. 

Euler gjorde et stort for-arbeide med hensyn til dette, en stafett-pinne som Gauss tok opp i forbindelse 

med krumnings-effekten til forskjellige saker som krummet seg, ved siden av at han beregnet seg frem til at 

masse-bevegelses-effekten tilsvarte utbytte i de elektriske lovene som Maxwell fant ut av, og dermed at masse 

og lyset som Maxwell beskrev, slik gir Gauss som en første knytter av en energitotalt mellom masse og lys. 

Det er først med Einstein, Planck, Lorenz at det avsløres hvilke proporsjonale endringer som skjer når 

masser øker, eller hastigheten til masser øker, at massen ikke følger den alminnelige summen av masser, men 

endrer seg med bevegelseshastigheten der tid er en fysisk faktor og som om lyset er en konstant hastighet også 

kan benyttes som tidsfaktoren omvendt proporsjonalt med bevegelses-retningene.  

Øker massens hastighet så øker massen, øker samlingen masse så blir summen masse mindre. 

Resteffektene er energimengden i rommet rundt hastighetsobjektet eller masse-samlingene. At man beregner 

Planck for både partikkel og felt rundt. 

 Energi, energi-a, energi-a, krever langt mer omfattende undersøkelse enn effekter. Energi-a betyr 

drivkraften, det vil si det prinsipp, grunn, den årsak, den virkningsutløsende faktoren som gjør at bevegelse 

og endring finnes. Energi-a gir oss energiene. Vi sammenligner energier som godtatt eksistens og funksjon. 

Men det er ikke forklaring til, eller årsaken til at energien fungerer. Styrken, tetthetsendringer. Kraft og 

motkraft, at bevegelses-energier fungerer som like mengder bevegelsesenergier og mot-bevegelses-energier.  

Differensial-kraften har en slik funksjonsforklaring som kan se ut til å rede ut hva som skjer, foregår 

der vi har bevegelse og endring i proporsjonale forhold i energier, og dermed effektene. Dette er da et prinsipp, 

og der vi kan kalle prinsipp, årsak, grunn, årsak-virknings-utløsningen, for funksjoner, og her er det full verdi 

i å forstå hva den differensierende differensial-funksjonen gjør. En kontinuitets-differensial.  



 

 

86 

Altså i forhold til at det ikke fantes noe, et forskjells-løst, mulighetsløst, virkelighets-løst, og årsak-

virknings-løst Absolutt Ingenting uten en forskjell, uten to like eller to ulike, uten bevisst og fysisk egenskap, 

uten tid, rom, feltobjekter og lover, og uten noe som kan fylles og tømmes. Ikke noe skjer, gjøre, kunnes, 

finnes. 

I stedet gir total forskjell en mening som eksistens med endring i samme funksjon der utstrekning og 

bevegelse, virkning, kan fungere i samme punkter, posisjoner og kontinuiteten. En forskjell som blir forskjell 

fra seg skaper en vekst-lignende rombevegelse-funksjon, lignende en utstrekning som endrer seg eller en 

endring som har utstrekning hos seg.  

Og som uendelig eller absolutt så kan den ikke vokse mer, og vekstfunksjonen danner ett absolutt og 

likedan ekspansjons-trykk i stedet. Med bevegelsesvirkningsfaktoren finnes det da bare en bevegelse, en 

balansebevegelse, der like mengder bevegelse av trykkstyrken utveksler seg mot like mengder bevegelse av 

trykkstyrken som da er rom-tid-kraft, eller romtid-bevegelses-energiene. Altså feltstrømmene til de fysiske 

egenskapene og de fysiske lover som er i overenstemmelse og er blitt funnet gjennom denne modellen, på 

tvers av den normale vitenskaps-forskningen vi ellers har gjennomgått historisk. 

At energien er konstant men kun endrer form. Slik er den indre funksjonen til kraften, energien, satt 

opp som modell, fysisk funksjon for naturen og den fysiske verden så langt.  

Jeg vet at bevisstheten befinner seg innenfor det samme altets likedanne kraftegenskap, men denne er 

noe mer komplisert å forklare. I hovedsak lar det seg gjøre. Det er også en grunn til at vi under prosessen vi 

fungerer som bevisst, ikke klarer å observere den samtidig, men vi kan rede den ut logisk for at den virker 

som den gjør, og at vi kan føle bevisstheten og vårt behov-sansende husk-system. Dette er en variant av ett 

resonans-system med styrkegrader. Og dermed også sammenlignings-funksjon som basis. Sammenligningen 

er også tilpasnings-grad altså selektiv funksjons-grad. Grad Virke-LIK-het.  

 

Fysikk og Meta-fysikk 
 

Meta-fysikk betyr vel minst 3 forskjellige saker.  

Den ene grenen er at det er snakk om fysiske krefter, felt, energier som vi enda ikke har avdekket, og 

som slik sett ligger rundt og innunder, over eller under den fysiske avdekningen vi gjennom lover har funnet 

for energiene. I store deler av naturvitenskapen og de fysiske lover, så er det forskere som bestemt mener at 

om vi finner disse, vil de tilhøre den fysiske natur, og at det regnes til fysiske naturfunksjoner, og ingen religion 

eller filosofi, eller spekulativ metafysikk som virker uordnet og uten holdepunkter og referanser. 

Den andre er at vi har prinsipper som vi ikke sikkert kan bevise, men som kan fungere vel som 

underbygnings og forklaring, i alle fall regnet som deltagende funksjon hos de krefter vi kjenner, og kanskje 

også for de krefter vi ikke kjenner slik som Pythagoras uttalelse om at summen av alla bevegelser er konstant, 

eller at alt er det grenseløse prinsipp, eller eventuelt atomteorien til Demokrit, at Gud eller Naturen har en 

funksjon som ikke er avdekket, og for den saks skyld at andre virkninger enn de vi oppfatter, dimensjoner, 

kan være til-stede.  

Også at alle energier er konstant som hos Aristoteles. Hvordan skal vi kunne bevise slikt. Og hvorfor 

virker noe? Den andre grenen er slik sett tilhørende både filosofi og vitenskaps-filosofi. Krav ut fra usikkerhet 

om det virkelig er riktig forståelse vi har om forholdene. Dette har derimot fungert meget utmerket så langt. 

Vanskeligheten med å si at Naturen bare virker slik, eller at Gud har skapt det med vilje, er at dette ikke 

forklarer ikke om funksjonene. Heller ikke at noen av dem virker eller er som det beskrives. 

Den tredje grenen er at metafysikken er gyldig for alt tankegods, som kan tenkes både ikke-

eksisterende og eksisterende, ha hvilke som helst dimensjoner, eller avgrensede arenaer som ufo-dimensjoner, 

eller åndskraft som kan omdanne tilstandene uvilkårlig, nærmest tilfeldig, eller med vilje, og kan påvirke hva 

som helst. Altså ut fra gemytt-tilstander. Og at det er kun magiske, mystiske basis-funksjoner, enten det er 

kaos eller kosmos-teorier.  

Alt irrasjonelt som kan hende ved tilfeldige innfall, fysisk eller bevisst påvirket, eller påvirket av noe 

ukjent. Meta-fysikken slik har ett vel av ideer, også innen science-fiksjon og religiøs fanatisme. Men de fleste 

har eller har hatt slike ideer om en spennings-fylt verden som vi ikke har helt innsikt i og som vi kan frykte 

eller glede oss over. I enkelte tilfeller så er det ideer om at noe kan skje uten kilde eller mål, årsak, grunn. 
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Blant annet om hva del og helhet, enhet, og mangfold, hva dette som virkelighet og væren, enten her 

kan anses at årsak ligger i denne som immanent, i andre tilfeller som annet-het, utenfor væren og virkelighet, 

som kalles det transcendente. For eksempel en årsak til Natur eller til Guds egenskaper. Men det betyr jo også 

da at slik årsak ikke er tatt med i begrepet virkelighet og væren, at det slik sett ikke er noe konflikter mellom 

virkelighets-mengden i det hele tatt, kun forskjellige definisjoner av hva som er innhold og ut-hold. Det 

utenfor, annet-het, er slik definert at vi ikke kan forstå det, mystisk, og at mennesket forstand ikke strekker til.  

Det transcendente virker litt som at du skal forstå at det er noe du ikke kan forstå, og hva da, men det 

vet ingen, så virker det litt slik som, Ikke-prøv deg! Altså en avvisning fordi man ikke forstår det selv, og med 

sikkerhet om at en annen ikke kan forstå dette. Og det kan man ikke være sikker på. Noen kan ha en egenskap 

som ligger bedre an til å avklare også mystiske tilfeller. 

Men om noe er forståelig eller ikke av en ukjent grunn, vet vi jo ikke noe om, og samtidig vet vi ikke 

om det er noe transcendent, knapt noe immanent. Grunnen er at transcendent og immanent er en type samle-

definisjoner. For eksempel lignende forestillinger som stadig endrer seg. Når Hegel sier at alt er bare 

forestillinger så er dette et samlebegrep for våre bevisste funksjoner vi klarer å oppfatte, mens hvorfor det er 

skifte i forestillinger, forskjellige forestillinger, eller at forestillinger endrer seg, eller kan bevisstgjøres, er slik 

sett ikke forklart, og det finnes ingen funksjons-forklaring om dette. Hegel har også en slik blokkerings-

funksjon: Ikke-prøv-deg! Hans logikkbrist med at alt blir til intet og intet blir til alt igjen, fungerer neppe. 

Det er noe du kan tenke, men her har du noe du ikke får lov til å tenke. Man kan tro alt, men dette kan 

du ikke tro eller undersøke om det finnes et godt svar på, eller en funksjon for som kan avdekkes. Når det er 

utenfor den menneskelige forstand så kan aldri Platon, Hegel, Kant, ingen over hode, vite om det er noe 

transcendent, at annet-het finnes, som ikke er virkelighet, så Platon har egentlig ikke kommet på dette?! 

Derimot isolerer det tros-bevisstheten mot motstand eller avklarende argumenter. Kant kan ikke si at det trolig 

er transcendent.  

Det Kant, Platon, Hegel kan si er at: Vi vet ikke! Fordi det ligner på astrofysiske måle-teknikere, som 

mener at før vi har observert dette, så eksisterer det ikke. Den riktige løsningen er: At før vi har målt noe, så 

vet vi ikke om noe annet eksisterer eller ikke enda? Med bedre instrumenter og beregninger gjør vi nemlig 

hele tiden nye funn.  

Det samme ender i en viss grad Damman opp med. Om det kan være en immateriell årsak bak rom og 

tid. Om teologer ikke vet hva ånd er, og fysikere ikke vet hva materie er, eller materielt-fysisk, hvordan skal 

vi da vite hva immaterielt er? Vi kommer antageligvis nærmere med å forstå mer av funksjonene til disse, og 

da spørre etter hva som kreves for å oppnå en virkende funksjon slik.  

Abstrakt og konkret, materielt og immaterielt gir oss ikke funksjonen. Hva er tid og rom i objekter, om 

ikke objektet er der? Damman peker mulig på at det ligger en funksjon eller et prinsipp til grunn for dette, 

som vi ikke klarer å fange opp. Vi møter samme problem med bevissthets-funksjonen vår. 

Det er helt klart at svært mange vitenskapsforskere i høyere grad enn før går for at det er ett ordnet 

balanse-system i naturen, at det er en naturkraft som grunnlag for naturvitenskapen, og at man tror at levende 

og bevisste egenskaper, samt følelser, og de fysiske funksjoner tilhører samme naturfunksjoner, eller lik nok 

funksjonelt at det skulle være naturlige logiske funksjoner til grunn for denne verden, den fysiske verden.  

Det på en slik måte at kombinasjoner av ideer og fysiske virksomheter kan opptre som rasjonelt og 

irrasjonelt. De vil da avvise enhver metafysikk som ikke forholder seg til den fysiske verden vi alt har i den 

forstand at dette inngår som lover og logisk sammenheng med de kreftene vi alt kjenner, og vil kunne 

observeres og måles når den slags oppdagelse kommer for dagen. 

Min versjon av bevisstheten begrunnes i den samme kraftmodellen jeg har lagt frem. Hva som er i 

overenstemmelse mellom denne modellen og bevisstheten kommer tydelig frem av forklaringen. 

 

 

Bergersen. ∂ƒ-Force. 
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Bevisstheten. 

 

Til allmenheten. Til Alle. 

 

 Bevisstheten er en aktiv prosess, en virkende sammenlignings-prosess. 

 

Bevisstheten: Evnen til å oppfatte noe, merke forskjeller, og som vi kan sammenligne som like og 

ulike, dermed kjent og ukjent, fordi bevisstheten, uten sanser, behov, kroppslige referanser, og 

nervesystem, stort sett sentralt sammenknyttet, lokalisert, i hodet, ikke ser ut til å oppfatte noe, og at 

stemninger skyldes en balanserende funksjon for ulike egenskapers virkningsstyrke, energi, sammen 

med erfaringshusk, og som forhånds-preferanser som virknings-egenskaper må virke som en lagret 

egenskap i oss, arv-miljø, for reaksjon, følelses-virkning og stemnings-skapende virkning i oss.  

Bevissthetens sammenligningsfunksjoner og sammenlignings-prosesser virker som at det er et kraft-

feltlandskap som kan kryss-referere alle de innkomne data som det skulle være forskjellige styrke-ekko-

sentrerte referanser i en væske-beholder. Endringen i disse kryssreferanse-påvirkninger bevisst, merkes på 

sammenligning med behov, sanser, bevegelser og stemninger, som igjen blir med i sammenligningsmaterialet 

i bevisstheten. Bevissthet: Virkning, Energi, Kraft-felt som holografisk sammenlignings-funksjon. 

Om bevisstheten ikke kunne sammenligne noe ville vi vært ubevisste. Ett stillbilde alene ville ikke gi 

noen bevissthet. Sammenligningene av forskjeller som like og ulike, kjent og kjent vil med husk og erfaring, 

og arvelige energifunksjoner som reagerer slik som følelsessystemet, gjøre at vi ved sammenligning av like 

og ulike som kjent og ukjent, får gjenkjennelsen frem til bevisstheten og stemningssentra, og som igjen ved 

bevissthetens sammenligning med husk-signalformer kan få en balanserings-prosess, sammenligningsprosess 

som gir oss oversikt som orden og uorden, som orientering, som årsak-virknings- og tids-rekkefølger, også 

styrke-rekkefølger. Det finnes en lagrings-/til-lærings-funksjon i oss. 

Vi merker og erfarer virkninger fra både andre bevisste og fysiske virkninger vi gjennomlever, påvirkes 

av, og vi påvirker andre bevisstheter og fysiske forhold i lignende grad. 

Vi kunne kalt bevisstheten en holografisk resonans-kraft-felt-virkning, med evne til å skille alle 

egenskapers punktlige, posisjonsgitte og kontinuerlige funksjons-forhold, og der bevisstheten kan gjen-

konstruere kontinuitet som vi ikke kan forklare med de permanente begreps-sammenligninger. Matematikk, 

geometri, form-lære, kan ikke forklare tidens, bevegelsens, rommets kontinuitet, styrkens kontinuitet, mens 

bevisstheten fint klarer å gjenskape slik oppfattelse. Årsak-virknings-funksjons-forståelse. 

Det som ikke kan forklares med permanente stive funksjoner: Et Eksempel på at vi får inn to referanser, 

gul og rød, 0 og 1, er og ikke-er, 3 og 6, opp og ned, vondt og godt, 2 bevegelses-hastigheter, er at vi 

konstruerer en kontinuitets-overgang for stadier mellom disse, både som punkter, posisjoner og kontinuitets-

sammenhengende uavbrutte saks-forhold, hendelser. Stadiene av virkninger i mellom referanser fylles inn av 

bevissthets-funksjonene våre. Men vi klarer ikke dette uten å ha de posisjonelle referansene som vi bygger 

skalaer og kontinuitet mellom. Uten referanse-formasjoner virker ikke bevisste og fysiske funksjoner. Den 

kontinuitet eller punktvise forståelse vi finner mellom to stadier er selv stabile eller variable styrke-preferanse-

formasjoner. 

Styrkegrad i signaler, uansett hvilke, ser ut til å bevirke styrkegraden vi får av følelser og stemninger 

i lignende proporsjonal grad, og en alt for stor styrke kan virke ødeleggende og for svak styrke kan være 

ødeleggende. At vi spiser til vi sprekker, eller får for lite mat. At vi ikke sammenligner bevegelser og dermed 

smeller for hardt inn i andre gjenstander, eller ikke klarer å holde vår egen mat i hendene.  

At vi får svake og sterke signaler, gjør at vi kan tenke oss at egenskapen kan tenkes som virknings-

sterk nok til at egne felt-kraftsent i oss klarer å skille ut forskjellige i retningen som lyst og ulyst for både 

sterkt og svakt. Vi finner en mer balansert vond-skala eller god-skala som vi justerer oss innenfor individuelt.  

Glede og sorg, angst og lyst, ser ut til å være bundet sammen som lignende funksjoner. Begge kan 

virke hemmende og motiverende for handlinger og forståelse. Stort sett ser vi vondt som ondt, og godt som 

det gode, selv om det utgjør referanse for de samme hendelses-funksjoner og handlings-funksjoner.  

For å gå nærmere inn på dette vil behandlingen av bevissthet og de emner vi oppfatter med 

bevisstheten, ta for oss bevisstheten og følelser, behov, sanser og sinnsstemninger, samt husk, arvelig og erfart, 

på en slik måte at Gud, Ånd, Natur, materie, ikke benyttes som referanser, da disse allikevel ikke forteller oss 

noe funksjonelt, og at jeg derfor heller benytter en funksjonsforklaring.  
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For å kunne forklare bevisstheten funksjonelt må jeg henvise til eneste kjente kilde jeg vet om, som 

behandler differensielle funksjoner, nemlig differensialkraften, den kraftmodellen og dens virkningsfunksjon 

som vi finner to steder, i boken Kamos – Forandringskraften 1994. Se Nasjonal-biblioteket. Altets-filosofi, 

natur-filosofi, natur-vitenskap. 

Kamos - Forandringskraften 1994 og i Boken Differensialkraften the df-force, fra 2018. 

Svartmarkert understreket, betyr at det er søke-ordet du kan benytte på Nasjonalbiblioteket og i Oria-Bibsys. 

I Nasjonalbiblioteket kan du også søke på alt som har begrep om altet, om logisk, logisk funksjon, logisk 

natur-vitenskap, bevissthets-vitenskap, bevissthets-funksjonen, eller forskjellige fysiske funksjoner som 

logisk elementær-partikkel-funksjoner og relativitets-teoriens funksjon, logisk vitenskaps-modell. 

Differensialkraften finnes også som: Kamos – Differensialkraften, med tilleggs-bøker: tillegg 1 og 2, logisk 

teori for grunnstoff-lista og Planck-funksjonen, konklusjons-bok, 4 figur-bøker som kunne vært i en bok.  

Med funksjons-forklaring har vi muligheten til å se på ulike sider av hvordan egenskaper fungerer eller 

hvordan de kan virke, betingelser for dette funksjonelt uten å blande inn så mye av historie og nyheter, eller 

altså religiøse, filosofiske, ideologiske og vitenskapelige fortellinger, antagelser. Se bredt på funksjons-

mulighetene, og de vilkårene som det ikke kan fungere under! 

Dette var kanskje litt tungt, men det er ikke meningen at du skal måtte absorbere alt av dette. Alt stoff 

jeg skriver har så mange vinklinger at du en eller annen vei begynner å forstå stoffet bare du leser på. Når 

visse nøkkelbegreper går opp for deg vil du få sjeldent sterke aha-opplevelser som kan gi deg enorme 

perspektiver du ikke ante eksisterte. 

 

Til alle forskere, eksperter og mestere. 
 

 Bevisstheten er en sammenligningsfunksjon som trolig er holografisk, kontinuerlig, kraft-styrke-

virkning, eller energi-endrings-virkning, med effekten å kunne sammenligne hva som helst med behov, sanser, 

bevegelser, kropp, styrkevirkninger i alt dette, også behovene, og videre vår evne til å sammenligne forholdene 

i og mellom alle disse virkningene, mellom mer stabile funksjoner, og de mer endringsbare funksjoner som 

husk og erfarings-basis: Det vil si forståelsen: kjent og ukjent, gjenkjennelse av like og ulike. 

En egenskap skiller seg ut: Å innta nytt, lære, huske, lagre, der vi i vendinger kan innta nye 

sammenlignings-forhold av virkninger, alt som kan oppfattes og virke på oss, så sant bevisstheten kan oppfatte 

dette. Tester viser at vi inntar langt mer enn det vi er bevisst over i de gitte oppfattelses-øyeblikkene. Det er 

mange forhold i bevissthets-sammenlignings-prosessen som virker aktivt.  

 Denne introduksjonen om bevisstheten kan kanskje få mange av dere til å svette litt. Denne vil ta for 

seg en del omstendigheter funksjonelt som ikke bare ene og alene fungerer ut fra de kjente fysiske lover som 

en hvilken som helst ferdig tabell, ferdig formel-bruk, ferdig kjente kombinasjoner og videre prøve-

beregninger av alle forhold vi kan ta frem ved de kjente fysiske tilstander og kombinasjoner av lover. Her er 

det grense-områder som kjemien og fysikken sliter med. Nb: Kan likevel tenkes som fysisk logiske variabler. 

 Den forklaringen og vektleggingen ved denne innføringen her, er av en slik karakter at vi ofte må 

omstille våre preferanse-sammenligninger og forståelse av årsaker og virkninger. Dette vil først og fremst 

være en funksjons-forklaring. På forhånd er de fleste mennesker, forskere, innstilt på hva som er målet og hva 

de skal oppnå med forskningen sin. Vi kaller dette livssyns-påvirkning, eller livssyns-ledende mål og formål. 

Vi kan si at de fleste har ferdige avgjorte meninger, standpunkter, innenfor spesielle referanser som 

benyttes innenfor materielle og åndelige livssyn. Vi kan også kalle dette religiøse fundamenter og eventuelt 

ateistiske eller vitenskapelige fundamenter.  

De mener da at det finnes en stabil kilde, at enkelte preferanser ikke endrer seg, og vi kan godt spørre 

oss om hvilke referanser dette er. At vi ikke er åpne for å undersøke våre egne preferansers holdbarhet er en 

selvfølgelighet, for uten preferanser som vi sammenligner med kan vi ikke holde en mening eller forståelse i 

gang.  

Vi vil finne en rekke slike preferanser som vi mener er evige stabile, inntil vi undersøker hvilke 

forutsetninger som må ligge til grunn for referansens, eller preferansens holdbarhet og funksjon. Jeg velger 

derfor å benytte funksjons-forklaring av den grunn at begrepet åndelig og begrepet materielt ikke forteller noe 

videre om tilstandene de er opprettet som, kun hvordan de virker for oss med funksjoner utad.  
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Men med en renere funksjons-forklaring vil vår mulighet til å gå inn på den funksjonen vi mener er 

stabil, og undersøke de indre funksjoner eller preferanser som denne er avhengig av, uten antagelsen av hva 

som alt er gitt som en fast stopp for videre granskning. Og her må vi som sagt fremdeles utfordre vår 

bevissthets sammenlignings-evner. Vi setter veldig lett opp en oppdagelse som gjenkjennbar, kjent og ukjent, 

altså like og ulike, slik at vi like ofte kan finne på å anta dette som stabilt, varig, sikkert, ofte tenkt som en 

konstant varig og ikke-endrings-bar faktor vi kan forholde oss til. Men mye tyder på at en funksjon aldri kan 

operere isolert, men er påvirkningsbar. 

Som nevnt ellers så vil signaler, krefter, energier, ha en viss styrke, tetthet, virkning, og om dette ikke 

er endringsbare funksjoner kan vi ikke merke om noe er sterkere eller svakere. Styrken kan godt være veldig 

stabil når det er full balanse, men vi merker den allikevel fordi den påvirker oss slik at vi kan si noe om en 

virknings-tilstand vi er i, eller merker.  

Uten forskjell, altså uten endring, eller forskjell som virkning, så vil ikke noe hende eller virke: Da vil 

det ikke være slik at noe skjer eller kan skje, ikke at noe kan hende, hendelse, og hverken kraft, energi, 

bevegelses-energi, eller signaler kan overføres, transformeres, og all transformasjons-egenskap, er lagt 

fullstendig død, ikke-virkende.  

Hverken det fysiske, følsomme, bevisste eller det fysiske kan da lenger virke. Og vi kan si det samme 

om alle ukjente dimensjoner, alle metafysiske tilstander, at dette da ikke hender, skjer, virker. Så en drivkraft, 

en energivirkende funksjon, noe som får bevegelse og virkning til å inntre aktivt som eksisterende funksjon 

må til. Her svarer vel så mange at dette er Gud eller Naturen, eller begge deler.  

Det er en voksende skare av de som innfører naturen som en viktig faktor som dominerer stadig mer 

av troen. På den annen side er det en voksende styrke i mange religiøse grener for at dette er Guds mening, 

styring, et gode eller en straff, eller årsak, som Gud bestemmer.  

Når vi kommer nærmere inn på hva begrepet Gud og Natur forestiller, så begynner vi å snakke om 

krefter og egenskaper, og bak disse begrep er ideen om funksjonen avgjørende. Slike funksjoner ser helst på 

virkninger og behov som sammenlignes utad som virkninger, og graden dette passer med oss selv.  

Men om vi er virkelig kritiske, så vil vi se at våre forestillinger, navn, bare er etiketter, pekere, 

kopier, henvisninger som vi setter som adresse på alt vi vet om, og at kun funksjonen i gjenkjennelsen 

fungerer som forklaring, tro, viten og forståelse. Vi forstår ikke et grantre, en bil, bare ved navnet deres, eller 

gjenkjennelsen. Hvem kjenner alle kjemiske og fysiske prosesser for å forstå alt som gir bilen dens funksjon 

absolutt? Og hvem kjenner til alle forhold som gjelder for et enkelt tre alene? Hva bilen og treet gjennomgikk 

av endringer for hver eneste stund av virkning og eksistens.  

For fysikere stopper slikt opp ved kvantefysikk og Heisenbergs usikkerhetsrelasjon, og videre kraft-

virkninger som besvares med: At vi forstår ikke hva gravitasjonen er, eller hva den kommer av. Dette fører 

oss inn til at funksjons-forklaringen er viktig, og den egentlige virknings-faktorens fremtredelse som virkende, 

og eventuelt hvordan virkende. Det er denne egenskapen som gjør at jeg velger bort Gud og Naturen, velger 

vekk begrepet åndelig og materielt, konkret og abstrakt, som referanser ved funksjoner.  

Jeg benytter heller begrepet kraft, energi, styrke-funksjoner, og virkninger som begrep for egenskap, 

form og endrings-funksjon. Som en kraft-modell vil det være snakk om disse eksistens-funksjoner. 

 Her holder det ikke med begrepet stopp, ved å henvise til hardt, fast, materielt, fysisk, eller som 

konstant, absolutt, og uforanderlig, eller endrings-løs funksjon for det som ellers settes som faste verdier, 

referanser, til Gud eller det åndelige, og begrepet ånd, eller naturens fysiske objekter og felt-målinger. 

Jeg vil også henvise til begrepet metafysisk der visse fantasier, forestillinger ut fra sin tro, viten, kan 

være bygningsmaterialer for hva man tror og mener er årsaken eller fysisk tilfelle som vi ikke kjenner så godt 

til. Enkelte av disse viser seg å bli til virkelige fysiske lover og oppdagelser, slik at vi kan si at slik metafysikk, 

ukjente fysiske funksjoner, virker inn, inntil vi har avdekket dette som beregningsbare og målbare funksjoner.  

Andre igjen har drømmer og ønsker som lett kan føre oss over i eventyr, eller overbevisninger som vi 

ikke har sikker kontroll på, men mener at dette er virkelige funksjonelle saker. Her oppdager den etablerte 

vitenskap en mengde vrang-forestillinger da de kan forklare dette med oppgitte funksjoner fra tidligere ved å 

undersøke sakene selv. Begrepet vrang-forestillinger og forurensning som tankegods blir flittig brukt av 

åndelige og vitenskapelige syn om hverandre, og i enkelte tilfeller kan de ha god grunn for betegnelsen.  

I noen tilfeller blir folk syke av sine forestillinger enten det er riktig tenkt, eller feil tenkt. Mange 

henger seg opp i sanse- og behovs-dyrkninger av tro, viten, livssyns-former som vi kan si virker angstfulle 

eller lysttilfredsstillende, lignende som besettelser, avhengige av virknings-opplevelsen. 
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Men det er en side av det metafysiske som vi ikke kan bort-forklare. Mellom alle kraftkilder finnes det 

virknings-potensialer som kan være både sterkere og svakere enn det vi kan forklare umiddelbart. Og disse 

områdene, selv inne i kjente felt, så har vi blant annet kaotiske funksjoner, tross at den totale energien er i 

behold, og vi har funksjoner mellom tilstander som vi ikke har klart å kvante-forklare, og at feltlovene, kvante- 

og kvark-fysikken, ikke får holdt styr på dette.   

Bare dette med å akselerere partikler uten å kunne forutsi om at et treff mellom slike er akkurat rettlinjet 

på hverandre eller på skrå, at de utløser ulike mengder energi om de treffer annerledes de fleste ganger. Hva 

skjer i rommet rundt disse partikler og energier i stoffer i naturen?  

Slike rom, og når noe absorberer eller emitterer energier, så blir det vanskelig å forklare 

transformasjonen, hvorfor et hoppende elektron eser ut og freser ekstra, om hvordan transformasjonen eksakt 

hender mellom gravitasjon og elektromagnetiske felt-funksjoner. Dette kan kalles metafysisk område, kalles 

for spekulativt. Men også at de kjente forklaringene ikke er absolutt ferdig-gjorte. Manglende ledd om 

konstanter eller balanser, og partikkelvirknings-muligheter, og omformingen av energi.  

 Mellom partikler, eller de fysiske funksjoner i tilværelsen fungerer krefter, feltvirkninger som er berørt 

av alle de involverte fysiske funksjoner som danner løpende og sirkulerende felt som vi kan si er balanse-

tilpasset som både ordnede og uordnede felt, altså homogene og heterogene feltvirkninger, fordi de endrer seg 

også stadig ved de virkninger som all den fysiske tilstanden opplever av virkninger. Altså ny-balanseringer til 

stadighet. I slike felt vil jeg ta opp en særdeles viktig funksjons-mulighet som handler om bevissthets-relatert 

virkning vi ikke kan se bort i fra. 

 Jeg vil vise at Differensialkraften funksjon kan virke inn i de ovennevnte begreper, både som stivt og 

som endringsbart, men at jeg er redd det nok er et blandings-produkt her, der det er snakk om gradene av 

endrings-barheten funksjonelt.  

 Vi har en kropp. Denne består av de samme stoffer som vi kaller fysiske, altså en fysisk kropp. De 

samme stoffer som fysikk og kjemi kaller fysiske, og de har funnet de fleste beregnende lover til. Vi tillegger 

liv og livs-funksjoner en rekke egenskaper, og i denne forbindelsen er det at vi snakker om, eller er uenige 

om, at disse bare er fysiske. Vi snakker da om det er andre krefter med som virker bak de kjente reaksjoner vi 

har, men som vi ikke kjenner til. Eksempel her er Gud, Livskraft eller andre metafysiske ukjente krefter. I 

vitenskapen er det mange som mener at de ukjente funksjoner i egenskaper er fysiske de også.  

Hvorfor jeg stopper opp litt med å se forholdene på denne måten er fordi de fleste kunnskaper vi har, 

både om former i naturen og i bevisstheten, og prosesser begge disse steder, kraft fysisk, psykisk, bevisst, er 

fordi at om vi spør de beste teologer om hva ånd, eller livskraft er, så vet de det ikke, forstår ikke hvordan det 

kan virke og hva substansen i dette er.  

Spør vi vitenskaps-forskere, og ateister, natur-filosofer, atomfysikere, og om så troende forskere som 

behandler stoffene, det fysiske, gjenkjenner dette, om hva dette egentlig er, så vet de ikke hva det egentlige 

stoffet, de stofflige krefter, egentlig er, eller kan virke som de gjør. Eksempel er elektrisk og magnetisk kraft 

og tyngdekraft, gravitasjon. Forkortet sier jeg det slik:  

Teologene vet ikke hva ånd, kraft er, og vitenskapen vet ikke hva stoff, kraft er! De gjenkjenner og 

undersøker egenskaper, fordyper seg, avslører sammenheng, men aner ikke noe om hvordan tilværelsens 

aktiviteter kan finne sted og virke, inkludert Gud, Kraft, Natur-vitenskapelige funksjoner. 

Blant enhver troende er det oftest slik at man mener at dette er en annen kraft, metafysisk eller Gud, 

guddommelig, over-naturlig, ment som at det ikke er fysisk natur. Gjerne at bevisstheten og i mange tilfeller, 

viljeskraft, er fungerende årsak til årsak-virkning. I dette tilfelle står samle-betegnelsen «mening» til dels 

definert som årsak og virkning. Mange naturforskere mener dette er feil forståelse. At de tror ikke at en bevisst, 

villet, eller psykiske tilstander er årsak til eksistensen av bevisste og fysiske funksjoner fra grunnen av. At 

disse er funksjoner for det fysiske som er avhengig av at noe virker slik at de fysiske og bevisste egenskaper 

oppstår eller er til.  

Felles er det at bevisstheten og følsomheten tross alt er evner og egenskaper, funksjoner vi allikevel 

kan snakke med hverandre om. Funksjonelt kan vi gjøre dypere sammenligninger av bevissthet og følsomhet. 

Dermed har vi en introduksjon til temaet bevissthet. Bevissthets-funksjonen og bevissthets-prosesser. 

Hvordan vi kan oppfatte, balansere, sammenligne, se for oss noe, uansett hva vi kaller dette. Tanker, 

Ideer, Forestillinger, Logiske funksjoner, husk, Følelser, Psyke, Sinnsstemninger, Fysisk handlings-mulighet. 

 

R. Bergersen Differensialkraften The df-Force. 
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Bevisstheten 
 

Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon, en sammenlignings-prosess, ett sammen-lignings-kraft-

felt, som virker som en kontinuitets-holografisk funksjon. Det vil si evnen til å opprette et syns-felt-lignende 

sammenlignings-bilde/film, av det vi oppfatter. Slik sett vil vi merke oss lengde og tyngde gjennom å ta på 

noe og løfte på dette, mens vi normalt har synet som sammenligning av form og størrelse. 

Bevisstheten er en oversikts-funksjon som fungerer slik at vi kan gjengi hva vi merker, hva vi synes, 

føler, gjennom sanser og behov, som ligger til grunn for den bevissthets-funksjonen vi har når det gjelder 

referanser. Generelt er bevisstheten om våre primære behov og sanser, som merker vår kropp, og naturen rundt 

oss, og de andre livs-formene, også andre menneskers virkemåte, som fysisk, psykisk, og bevisste 

forestillinger og holdninger. Virke-funksjoner som egenskaper. 

Bevisstheten inneholder slik reaksjoner, omstillinger, ut fra husk, gjenkjennelse av hva som er likt og 

ulikt, som kjent og ukjent, altså gjenkjennelsen, og kan gjøre dette ved sammenlignende informasjon direkte 

i bevissthets-prosessen også, og virker som det da kan være knyttet mer til det vi kaller korttids-minne. 

Tross dette korttids-minnet, eller som referanser som er i bevissthets-senteret, om vi kan se forskjell 

på saksforholdene her, at det også kan komme avgjørelser ved sammenligning av det samme innholdet her, 

før det er lagret som husk av lengre varighet, eller kortere varighet, som i korttids-minnet.  

Mange tester viser at vi kan bære med oss mye informasjon som vi ellers ikke husker så godt som er 

deler av opplevelsene som vi ikke anser som viktig. Men som kjent, ukjent, ved det vi oppfatter i bevisstheten, 

der denne skal avgjøre sammenligninger mer direkte i prosessen, må altså begreps-opplevelsene våre ha husk-

tilknyttet prosess. Ellers forblir bevissthetens innhold uten forståelse, kun forvirring. Eller uten å merke 

forskjellene. 

Bevissthets-senter-begrepet er ikke tvunget til å ha bare en avdeling, et senter for alt, men at det kan 

være fordelt gjennom flere slike sentra, eller forskjellige operasjons-former flere steder. For det meste virker 

det som at de fleste sammenlignings-former vi gjør oss, kommer til en felles prosess, som gjør at vi kan si at 

vi trolig har ett spesielt sentralt bevissthets-senter. Assosiasjons-område for både følelser og fornuft.  

Ved operasjoner grunnet hyper-reflekser, epilepsi, og kreft, der hjernehalvdelene splittes fra hverandre, 

har man oppdaget at begge hjernehalvdeler fremdeles beholder bevissthets-assosiasjon. At den ene hånden 

kan tegne mens den andre løser regne-oppgave. 

Vi kan ha mange tilleggs-behov og tilleggs-sanser, både fysisk og bevisst, psykisk, som ved følelser, 

sinns-stemninger, som mulig kan verifiseres og legges inn i vår oversikt over bevisste, og til dels ubevisste 

slike behovs- og sanse-systemer, som merker andres bevisste og fysiske reaksjoner, og noe annet på oss selv 

som ikke er avklart i forhold til om det er sanser og behov.  

Forskere alt i alt ser ut til å ha funnet en rekke tydelige behov og sanse-former som vi normalt ikke 

tenker over. For eksempel kan dette være slik som vårt balanse-system, som er en form for sans fysisk, og 

bevisst, og som også er et vitalt viktig behov for bevegelig virksomhet, slik en sans kan gi oss varsel om 

smerter eller giftige emner. Vi finner jo ut langt flere smaks-funksjoner, hørsels-funksjoner, sinns-stemnings-

tilstander enn det vi primært har beskrevet tidligere, og konsekvensen er dypere forståelse av mange psykiske 

og fysiske funksjoner i kropp og psyke, evner og egenskaper. 

I den alminnelige biologiske læren vil det meste handle om fysiske tilstander der nervesystemet, nerve-

sentere, ryggmarg og hjerne-seksjoner, og samarbeid mellom disse, utprege forklaringer om hvilke områder i 

oss som er i virksomhet fysisk når vi opplever psykiske og bevisste prosesser, også stemnings-forholdene 

våre. Mye tyder på at nerveceller inneholder funksjoner og husk-koordinerings-strukturer som kan sendes i 

signalform, og ande nerveceller kan rekonstruere informasjonskodens betydning eller innhold.  

Et eksempel er dette når en nervecelle fyrte, ved gjenkjennelsen av en bestemt person alene, men ikke 

om det var andre ved siden av på bildene. Reservasjon. At cellen aksepterte kun en sentral sak. Vi kan videre 

se at dersom noen av disse funksjonene faller ut fysisk, så faller også det psykiske og bevisste ut for signaler 

denne veien, den normale observerte tilstanden. Ofte er det slik at endel andre områder, sanser, bevegelses-

funksjoner, klarer å innstille seg, omstille seg, til å merke de samme områder for virkning som var tidligere i 

andre sanser og fysiske bevegelser, samt behovs-funksjoner, og slik kan overta et mangel-områdes oppgaver.  
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Det vi kan oppleve er at egenskapen forsvinner øyeblikkelig og kan vare over en lengre tid, kanskje 

hele livet, slik som ved skader, ulykker og sykdom. Vi ser også at visse funksjoner kan komme tilbake, vokse 

seg til, fungere mer direkte gjennom andre sanse-områder. Eller at vi kan skjøte på tekniske midler eller kun 

en tynn ledningstråd, for at visse kontakt-nett i sanser og assosiasjon, kommunikasjon, skal fungere igjen.  

Vi har også eksempler på stamceller som kan få til vekst av nye tenner, øyne, lever, ben, fingre, det 

meste til å vokse ut igjen på nytt, og enkelte slike funksjoner finnes i oss fremdeles, slik som at vi mellom 2 

og 12-årsalder, kan få fingre som rives av, eller kuttes til å vokse ut igjen om vi bare tuller en fille rundt dette 

stedet. Det kan jo også gi betennelse. Vi har mange reproduksjons-funksjoner i kroppen. Mest vanlig for oss, 

er vel at sår på huden, skader, danner ny hud eller nytt vev. Mange har opplevd slik gjennom beinbrudd. 

I motsatt fall der muskler, nerver og sanser ikke brukes, risikerer vi at disse svinner, eller dør helt. Slik 

som synsnerver, muskelsvinn, skjellet-svinn, og cellene som er forbundet med dette i hjernen kan dø. Det 

samme kan skje ved hode-ulykker. Virke-funksjoner ødelegges eller dør, og funksjonene herfra forsvinner. 

Det gjelder ikke bare for de fysiske relaterte sanse-funksjoner slik, men tyder på fysisk funksjon allikevel, i 

og med at husk, minner, kan forsvinne for godt, eller midlertidig.  

Vi har andre tilfeller der lyst og angst kan bli satt ut av spill. Lobotomi, eller at signaler til lystsenteret 

ikke kommer frem, eller at lystsenteret paralyseres av stoffer. Om vi ikke produserer adrenalin, eller opererer 

vekk binyrene som produserer adrenalin, så kan for eksempel høyde-skrekk, angst for en rekke saksforhold vi 

sanser, forsvinne. Mulig også mange signaler fra behovs-sentrene, behovs-organene våre. 

 

Differensialkraftens bevissthets-funksjons-beskrivelse. 
 

I dette skriftet om bevisstheten har vi bare differensialkraften å forholde oss til som sammenlignings-

grunnlag, plattformen for bevisstheten. I denne sammenhengen fungerer også alle livssyn som slike 

sammenlignings-funksjoner. I begge tilfeller kan vi tenke over begrepet «det faste holdepunkt». Hva vi ser 

livet og verden ut i fra som en støttebjelke å sammenligne med. Vi har ellers nok av referanser vi kan 

sammenligne som er varige eller variable innenfor vår oversikts-egenskap.  

Oversikt, orientering, årsak-virkning, rekkefølger, retninger, form, endring, styrke, er alle sammen 

sammenlignings-funksjoner. Vi har som regel en mal vi sammenligner med, fordi denne virker mer solid enn 

andre sammenlignings-referanser for oss. Slik sett er navn på tall, mengden dette tallet er, enheter som meter 

og sekunder, og kraftmål og styrke, tetthet, som kg, sekunder, meter og endring ved bevegelse, gitt ved en gitt 

mengde av hver av disse, et kraftstyrke-mål.  

Navnene på mål referer til noe vi mener ikke endrer seg mer enn at vi kan benytte det til sammenligning 

av det meste annet innen lignende område for virkninger. Det gir ikke like lett forklaring til, og sammenligning 

av bevissthets-prosessen og følelser, det siste som vesentlig styrke-funksjon ved sinnsstemninger og merkbare 

endringer i sanser og behov.  

For eksempel kan 1 meter, bestemt lengde, men som kan oppdeles eller summeres, merkelig nok gi 

oss inntrykk av punkter, posisjoner, kontinuitet, det vil se ubrutt lengdestrekk, volum, videre linjer, flater, 

volum, rom, visse former for tomhets-begrep, begrepet alle veier, det neste og det forrige, over, under, bal, 

foran, men også alle variabler og endringer, bevegelser, omforming og utveksling av alt sammen, vekst og 

fortæring, geometrisk tenkt som utgangspunkt.  

Begrepet lengde, utstrekning, blir benyttet som vinklingen vår til sammenligning av avstander, 

startpunkt, sluttpunkt, møtepunkt i samme kontinuitets-utstrekning, såkalt halv-veis. Våre begrep slik som ord 

for noe, tall for noe, er henvisninger eller en form for faste referanser. Disse faste referansene er stort sett 

pekere til, og kopier av, altså gjengivelse av det vi har blitt kjent med, enten det er en sak vi ikke klarer å 

forklare og mener at det er en ukjent funksjon, eller noe vi mener at vi forstår inderlig godt, som kjent. Dette 

gjengir vi som mystisk eller logisk. 

Språk, ord, er altså former, rekkefølger og styrkegrader som vi peker til gjennom symbolske lyder og 

tegn. Men vi kan også illustrere mye av det samme med bilder, tegninger, om vi vil fotografier. Vi kan møte 

noen som ikke forstår språket eller språk, men som ved dirkete å vise, prøve, kan lære å kjøre en traktor. Til 

og med et fly. Så språk og tall er ikke alt. Man kan erfare avstander og handlinger gjennom direkte erfaringer. 

Da heller ikke sanser og behov, bevisste funksjoner, direkte er saken selv, av det meste vi gjenkjenner 

av naturen, dyr, sinte utrykk, eller glade stemninger, så betyr dette at heller ikke dette er den virkelige sakens 

forhold. Det kan ligne litt på at forholdene er «ding an sich», tingen i seg selv, som Kant sier.  
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Men dette er noe annerledes enn det han antagelig oppfatter dette som. Uten en kontinuitet i virkning 

vil vi ikke kunne oppdage dette, og heller ikke om det ikke er av samme kraft, natur, verden. Vi kan for 

eksempel ikke ha plass til alle trærne og campingvognen i hodet, selv om vi husker dette. Allikevel er formen 

og fargene, mengden trær, et inntrykk som kommer til oss, og som virker som et brennglass, altså gjennom 

øye-linse-systemet, og som får en forminsket, en mikroskopisk størrelsesorden. Det er heller ikke de fysiske 

bestanddelene som kommer inn til os, men lyset som kastes akkurat i retningen av oss, og som skiller seg 

spesielt ut fra resten av omgivelsene lyskastning.  

Det er lettere å forstå slik forminskning som oppfattelse som kan lagres, kanskje enda mindre gjennom 

videre forminsknings-systemer, det man kaller husk-celler, eller husk-informasjons-molekyler. I dette tilfellet 

er det at de fleste sammenligner data-hukommelse og kamera og mikrofon, samt kjemiske følere, lignende 

som hud, merker trykk og egenskap hos noe annet, og slik sett at datamaskiner kan utføre mange lignende 

operasjoner ut fra likhet med det vi ønsker og slik vi selv tenker oss saker. Slik sett kan fort en datamaskin, et 

program, virke dårligere enn et annet, fordi det er ikke alle som tenker riktig over tilværelsen. 

Vi kan ta et eksempel med at slik noe virker, kalt virkelighet, egentlig betyr VIRKE-LIK-HET, 

ment som at det optimalt er VIRKE-LIKT, det samme som noe, Ekte virkning. Det å FORSTÅ noe, 

betyr også ER-LIK, om noe er virkelig forstått. Og om det ikke er helt misforstått, så betyr Forståelse 

Graden av hvor likt vår oppfattelses-form er i forhold til saksforholdet. 

Allerede ved at vi ikke kan absorbere selve gjenstandene bevisst innenfor kropp, hodeform, i hjernen, 

så har vi kun de signaler av lys og lyder, hudfølelser, som vi slik gjennom styrkegraden her, kan danne oss 

omrisset av noe, og slik sett klar å sammenligne forholdene hos saks-objekter, saks-forhold, slik at vi kan 

tilnærme oss en ganske mer sikker virknings-forståelse, der vi kan si at Forståelsen og Saksforholdet virker 

likt ut fra antagelse, erfaring, for virkemåte.  

Vår bevissthet er en sammenlignings-funksjon. Sammen-lignings-funksjonens oppgave er rett og slett 

Er-lik. At det vi ser granskes, til vi har fått mest mulig lik oppfatning av hvordan noe virker. Slik sett er 

sammen-ligningen her er lik som bevisstheten, at graden sammenligning er også lik forståelsens funksjon, 

at det vi oppdager og det som fungerer: i oppfatning og i saksforholdets virkning, er mest mulig like.  

Det er her jeg mener at Livssyn, natur-oppfatningene, naturfilosofiene og annen filosofi over verden, 

alternative og religiøse retninger, skrifter, teologier, politiske ideologier, mange ideologier ellers, personlige 

oppfatninger, og vitenskaps-teorienes orienterings-funksjoner svikter en stor del.  

Derfor er det viktig at jeg ut fra differensialkraften som utgangspunkt, viser hvordan en bevissthets-

modell sannsynlig virker ut fra dette.  

Ut fra differensialkraften blir det kun en og samme virkningen en og samme kraft, der samme funksjon 

virker i alle punkter, posisjoner og i kontinuitets-sammenhengende ubrutt utstrekning. Da alle egenskaper 

oppstår fra samme logiske funksjon slik som i forklaringen til hvorfor er beskrevet i differensialkraften, så er 

det slik at om vi kan garantere for en funksjon, for eksempel at utstrekning eller bevegelse finnes, drivkraft, 

så vil bevegelsen og drivkraften også ha utstrekning, og lignende at utstrekningen har drivkraft g bevegelse. 

Vi kan ikke skille produktets egenskaper fra hverandre uten at egenskapene hver for seg forsvinner.  

Det betyr at bevissthet og fysiske objekter er oppstått fra samme kraft, og som alltid har vært og er. I 

utvekslinger og omforminger så dannes de fysiske og bevisste preferanser, kalt former og objekter, eller 

virkende former og objekter, eller som differensialkraften tilsier, at det er en variabel omdannelses-prosess, 

forandrings-prosess innen den samme konstante energi hele tiden.  

Men det betyr langt mer enn dette. Uansett ukjente dimensjoner og størrelser og egenskaper, og alle 

kjente slike, så betyr dette at en gitt egenskap som utstrekning, om det kun er i bevissthetens oppfatning av 

virke-muligheter vi oppfatter, eller om utstrekningen finnes i virkeligheten, så er denne egenskapen med i alle 

de andre egenskapene. Kort sagt, om en av egenskapene som et felles produkt i en kraft, er utstrekning så 

gjelder dette også for de andre egenskapene.  

Det betyr at selv om vår naturoppfatning er slik at naturen og det fysiske har utstrekning, og at 

differensial-kraften klarer å vise at naturlovene og formdannelsene, virkningene vi kjenner fysisk, fysiske 

lover for våre partikler og kjemiskfysiske funksjoner, så stopper det ikke opp med dette.  

Det betyr at det parallelt med dette, at bevissthetens funksjoner og bevisstheten som oppstått fra samme 

kraft gjennom preferansedannelsesprosesser, slik sett dermed også må ha utstrekning, og bevegelse knyttet til 

seg. Og ifølge differensialkraften som et produkt. 



 

 

95 

Dette er overaskende nok. Få argumenter finnes i verden for sikkerhet om dette. Men det er tydelig at 

de fleste med en viss biologisk tro på livet, ateister som har det fysiske som referansegrunnlag, mange ikke-

troende systemer, ideologier, og mange evolusjonister og vitenskapsforskere, biokjemikere, genetikere, 

sykdoms-forskere, nettopp anser bevissthet og følelser so fysiske utstrakte bevegelsesfunksjoner.  

Med energi, kraft. Dette er det ikke spesiell dokumentasjon på som kan vise at følelser slik sett virkelig 

har fysisk utstrekning selv om denne skaper slike virkninger videre fysisk. Alle kan jo si at de kun godtar det 

de selv aksepterer som forklaring, bevis. Og da er det ikke så mye undersøkelse av forholdene.  

Men differensialkraften sier at det som vi oppfatter som rom, utstrekning volum, og det som vi 

oppfatter som bevegelse, endring, drivkraft, er bestemt med for alle funksjoner av denne grunnkraften. Altså 

at utstrekning, styrke, bevegelse, dermed også tidsfunksjon, å være alltid, eller som hendelse, at dette gjelder 

for alle faktorer som finnes med differensialkraften som virkelighet.  

Dens grunnfunksjon skaper rom-tid-kraft-utvekslingen som en og samme logiske funksjon, dimensjon. 

At den er en og inneholder alle funksjoner. Om like og ulike ikke fantes, ingen forskjell, og heller ikke 

verdener og himler bevissthet, kraft, fysiske forhold, at all mulighet og virkelighet var tatt vekk, vill vi få et 

intet uten forskjell, uten like og ulike uansett egenskap, og heller ikke egenskapene. Dersom intet slik er uten 

muligheter, umulig, uvirkelig, ikke finnes, uten forskjell som like og ulike, så kan ikke verden hende, skje, til 

forskjell fra dette. Det kan ikke skje noe. Tilværelsen og egenskaper kan da ikke oppstå. 

Om derimot den totale forskjellen som en kontinuitet ble til, eller er til i stedet som en sammen-

hengende forskjells-funksjon, så vil grunn-funksjonen til rom-utstrekning, bevegelses-virkning, driv-

kraft/vekst-funksjon, styrke-kraft, ekspansjon, være til som samme funksjon overalt. At først med en slik total 

forskjell, kan like og ulike dannes, to like og to ulike, grunnlaget for like og ulike tall og avstander, geometri, 

og eventuelle proporsjonale forhold matematisk, slik som lik forståelse av en forskjell som 1 eller en enhet. 

Og da har man en kraft som uendelig, ikke kan vokse eller minske mer, men er endelig også, der 

utveksling betyr at det er balansert like mengder tid-rom-styrke som utveksler innenfor et konstant trykk, 

ekspansjons-drivkraft-funksjon. Ut fra dette fant prosess-funksjonen som gir de fysiske lover. At en og samme 

tetthet, bevegelse, hastighet, styrke, utstreknings-funksjon som felles produkt-samvær overalt, ved 

utvekslinger ga de relative funksjoner hos de fysiske lover, relativ rom-tid, logisk for den fysiske verden.  

Om det er samme grunn-funksjon i kraften har utstrekningen ikke bare funksjonen som Platon og Hegel 

sier, at alle former finnes, som Platons ideer, og som Hegels forestillinger, som gjerne anser bevisstheten som 

det eneste som finnes, men som en total forskjell, og om alle fomer finnes, så finnes også den utstrekningen 

som er utstrekning i virkeligheten, ved siden av at vi har forestillinger og ideer om dette. Og forestillinger og 

ideer er her noe som vi merker forskjell i og som sammenligningsfunksjoner, og som disse ikke kan forklare 

opphavet av selv. De er bare samlenavn for de bevisste funksjoner.  

Det samme gjelder det for Kant og Newton, at vi bare må forstå, akseptere at rom og tid, og stoff 

finnes, og at vi kun kan ha dette som oppfatninger i bevisstheten, og at disse egenskapene er adskilte. Det 

betyr jo da også at vi ved å bare måtte akseptere dette, ikke har en gyldig forklaring, argument for hvorfor de 

er adskilt. Berkeley arresterer således Newton ved å si at vi ikke får hastighet uten både bevegelse og vei, altså 

at tiden og hastighet er knyttet til de andre funksjoner som bevegelse og vei i den forstand at forholdet finnes 

i alle punkter, og vil ikke klare seg uten hverandre.  

Kant har ingen videre forklaring. Hans begrep om at alt finnes kun bevisst for oss, som om vi ikke 

kunne oppdage noe nytt, er hva Hegel misforstått omgjør til at alt kun er forestillinger der Kants tese, antitese, 

lignende Vicos spiral-modell av utvikling, gir en syntese, og kun som bare forestillinger. Dialektikken. En 

oppdagelse kan uansett forestilling eller ide finnes som egenskap uavhengig av forestilling og ide.  

Mye er oppdaget som ikke var tidligere forestilling eller ide, som kjent av hva vi kjenner til. En slik 

konklusjon er det med funksjonene om intet som forskjells-løst, og alt som total forskjell, at om dette er tilfelle, 

så finnes utstrekning og bevegelse uavhengig av bevissthetens forestillinger. Likeledes at som kontinuitet at 

kropp og sjel, det fysiske og bevisstheten ikke er dis-kontinuerlig adskilt. Sammenheng finnes. 

Når vi snakker om Ptolomaios flate verdensbilde som kunne stemme med stjernetegn vest-øst, ved 

ekvator, og litt sør og nord for dette, også om vi gikk rett nord eller rett sør, så stemte dette bra.  

Det som Copernicus oppdager, er muligheten for at stjernebildene endrer seg slik, også med planeter, 

at han finner sikker sirkulasjon for alt dette rundt sola, altså et heliosentrisk verdens-bilde 1500, og jorden 

kanskje er rund. Copernicus gir ikke noen sikre tegn på at jorden er rund. Dette kom med Columbus 1492 

reiser og grade-forståelse som viste feil ved Ptolomaios verdensbilde, men lignet Aristoteles og Arkimedes 

kulerunde verden. 
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Den kopernikanske vending i bevissthetsoppfatningen viser til en Copernicus som av den grunn 

ikke har noe sikkert argument for jordens form, utenom at gradende kanskje kan tilsi dette. Det er slik sett 

også mangler i Kants argumentasjon for tid, rom, bevegelse, stoff-egenskaper. Først med Einstein så er vi 

tilbake til en slags kopernikansk vending. Columbus, Keppler og Galilei, er sikrere på jordens kule-form. 

En omvendt kopernikansk vending. Det utenfor oss, naturlovene, gravitasjonen, tids-forsinkelse ved 

naturlover og masse-felt ut fra hastighets-funksjoner, endevender at bare forestillingen finnes alene. Kants 

forstillings-begrep bygger ikke på forskning om denne, bare hva slike funksjoner kan utrette. Einstein tvinges 

til å se de relative forholdene, og at det kanskje, i motsetning til Kant og Hegel, finnes en deduktiv funksjon 

for analyse av naturens eksistens. At de forholdene vi arbeider med finnes. Konklusjonen, ide, begrepsfornuft 

og forestillinger har inntil nå ikke hatt noe å arbeide, virke i. Vårt virke finnes ikke. Det er ytre virke. 

Det Kant, Hegel, Platon virkelig forteller oss, er at vi i innskrenket grad bevisst har forestillinger, ideer, 

begrep som innhold og virke-funksjoner i oss, som en prosess i oss, og viser til mangler her, som da betyr at 

denne forestillingen i oss ikke er en sikker kilde. At det er bare bevisst vi kan si at vår verdensforestilling er 

all den bevisstheten vi har som forståelse av verden, og at det for bevisstheten ikke finnes noen andre kilder 

enn det som denne til en hver tid har. Vi kan selv se at vi ved opplæring av barn, at de endrer seg og forstår 

mer, og at bevisstheten slik sett er en utviklings-prosess. 

Vi kan si det samme om en stein som ruller eller en plante som vokser opp. At det utvikler seg en 

endring. Å påstå at bevisstheten med dens begrensninger skal være mal for hva som finnes i oss som 

påvirkende signaler, en indre verden, og hva som er finnes, eller om at det er tilfelle, at det er en ytre verden, 

er ikke annerledes enn at vi gir navn til det vi oppfatter som indre og ytre verden.  

Det er funksjonelt bra nok slik at diskusjonen om en indre og ytre verden, som tross alt responderer, 

utveksler med hverandre, likedan som at vi bevisst stadig oppdager nytt fra det vi kaller en indre verden, betyr 

faktisk at vi heller ikke har noen sikkerhet for at det finnes en indre verden. Funksjonelt så er det såkalte bevis 

for den ytre og indre verden mer eller mindre et feilspor, intetsigende funksjonelt løsnings-begrep.  

Det eneste som teller er at det vi peker til fungerer, og at begrep som indre og ytre er funksjonelt. Om 

noe er bare fantasi, løgn, sant, virkelig, klarer ikke å hamle opp med den funksjonelle forklaringen, eller 

funksjonene, og som vi kan gi navn til som faktorer i psykologi, i forpleinings-øyemed, omsorg, eller som 

samfunns-retnings-linjer, og videre som forskning i fysikk og kjemi, biokjemi, økologi, og teknologi, for 

nettopp å klare å kartlegge funksjoner som ikke blir borte og funksjoner som kommer og går periodisk.  

At bevissthets-forståelse og saks-forholdene stemmer overens med hverandre funksjonelt, slik som 

med naturlover, eller som psykisk og bevisst medfølelse for en venns, fremmeds, vanskelige forhold, eller 

sykdom, og den grad man kan hjelpe til praktisk som omsorg. 

Argumenter av den type om vi ved bevissthets-forestillinger kan bevise om den ytre verden finnes, 

ligner veldig på dette med at vi tror på noe, men bare promiller av hva det er mulig å kunne tro om dette, og 

at vi som viten vet noe, mens det bare er promiller av hva det kunne være mulig å vite om det samme. Det vi 

tror og vet er bare fnugg i havet av hva vi kunnet tro og vite. Men det har ingen sammenheng med hva vi 

funksjonelt opplever, finner ut, og som så langt er dekkende for alt vi vet og tror.  

Så hva skal da i all verden det bety at vi skal bevise den ytre verden, eller en indre verden. Skal naboens 

ergerlige oppførsel være mer å stole på enn et tre vi hogger opp som ved. Begge er en slik ytre verden. Er 

naboens psyke mer sann enn treets. Og om den ytre verden ikke finnes, er da at noen fryser i hjel, dør av 

sykdom, og moral totalt intetsigende? Vi kun oppfatter psykiske tilstander, og kun oppfatter et tre. Om vi løper 

på treet så oppstår det psykiske signaler, og lignende, en bevisst handling hugger ned treet.  

Så skal da den ene saken være sann og den andre usann, den ene beviselig, den andre ikke? Slik sett 

tror jeg aldri vi kan bevise den indre verden. Vi kommer ikke lenger enn til det at begge er falske. Og til 

Hegels oppskrift, at alt er bare forestillinger og at alle forestillinger finnes. (Hvilket da betyr at utstreknings 

og utstrekningsobjekter, og bevisst utstrekning faktisk finnes, motsatt av hva Hegel selv hevder).  

Da må det til noe som gjør at disse dukker opp og skifter form, byttes med annen forestilling, og at 

forskjeller i forestillings-begrepene, og sammenstillinger her, samt forskjell som at forestilling dukker opp, 

eller funksjonen; at forskjell for å få alle forestillinger, må hvile på en funksjon. Og en slik funksjon er det 

differensialkraften viser. Hvorfor de byttes ut og er differensial-funksjonelle.  

Og hvorfor slik forskjell kalt forestilling, ide, form fines, eller bevisst, fysisk, fungerer funksjonelt. 

Funksjon/virkning/forskjell-total, er her samme funksjonalitet, virkning. At vi har forskjells-virkning som gir 

like og ulike, og da de relative forhold fysisk og bevisst.  
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Ytre og indre veden, (objekter, bevissthetsrelaterte funksjoner), er ikke noe annet enn preferanse-

funksjonelle pekere. Den relative forskjells-funksjonelle natur/eksistens for bevissthet og fysiske preferanser. 

Den ytre og indre verden handler om i hvilken grad noen stoler på sitt eget sinn, bevissthet, usikkerhet om hva 

man skal tro eller vite noe om, og mitt råd er at: OK, Begynn å undersøk selv! Og ikke hvem og hva som man 

skal tro på! Se verden fra blanke ark uten Gud og Natur, bevissthet eller fysiske virkesaker. 

Det viser seg at det kun tross alt er en forskjell i bevissthets-forståelse, eller livssyns-forståelse. Kant 

sier det selv. At så langt kan vi ikke bevise noe fra eller til om naturens fysiske eksistens, det vil si at 

utstrekning og stoff-egenskaper finnes utenom i vår forestillings-verden. Men det igjen er jo hva vi som 

forestilling mener er sikkert. Om forestillingen ikke stemmer med de faktiske forhold, så må en ytre egenskap 

fungere allikevel.  

Det er like tvilsomt at vi kan bevise noe i bevissthets-prosessen, at vi oppfatter noe, at en indre verden 

eksisterer. Det eneste vi vet om den indre verden og den ytre verden er at dette er «det andre». Alt vi vet er at 

vi har et bevissthets-bilde, en aktiv prosess for forståelse eller ikke av noe vi kaller følelser og fysisk verden. 

Vi visste altså ikke hva noen av delene var eller hvor det kom fra, annet enn at det traff bevisstheten, og slik 

forestiller denne seg da det som hender. Men det forklarer ikke begrepet forestilling eller dens funksjon.  

Den er nemlig ikke uten at noe kan få frem en forestillings-struktur, og det er det som ligger til grunn 

for bevisstheten. Vi er født med, mener vi, egenskaper, visse evner til å oppfatte og klare visse saker, som til 

slutt det å lære å gå, snakke, gjøre noe, til og med lære å spise må vi, fordi som født klarer vi ikke dette selv. 

Går vi unna nyfødte på et gulv, dør de kort og godt.  

Men i denne nyfødte bylten finnes det stort sett en husk, en oppfattelse, en søkende styrings-mulighet, 

orienterings-mulighet, om hva alt er og hva man kan få til. Altså sammenlignende og tilpassende funksjoner 

som til slutt gjør at vi kan smile og krabbe. Derfra er veien fremdeles ganske lang. Med noe medfødt, og noe 

som vi identifiserer fra dag til dag, hvordan vi selv virker: Kjenn deg Selv! At ikke visste vi hva slik mat 

smakte, ikke viste vi at vi likte dette, ikke visste vi hva det var til, og til å begynne med vet vi ikke hva våre 

egne hender og ekskrementer er til?  

Det medfødte er liksom hele tiden ikke noe indre eller ytre, men Det gamle. Og alt som hender selv 

om det har hendt før, er Det Nye. Som husk virker dette som før og etter, og gir funksjon til årsak-virkning-

forståelse. At når vi fikk mat så ble vi rolige, mette, fornøyde. Den ytre, indre, gamle, nye, før og etter, er kun 

funksjoner. Vi kan overhode ikke tro at om vi slutter å mate barnet eller oss selv, at da går det bra, uten sult, 

og full overlevelse.  

Slik velger allikevel mange å tenke seg tilværelsen, selv om mange mener at de er gale, og så sulter jo 

da mange i hjel. Men uansett kommer vi ikke unna at det å merke virkninger på oss selv, ut fra behov, sanser, 

husk, opplevelser, også er det som gir oss referansen hvordan jeg virker og er, som behovsvesen, fysisk aktivt 

vesen, som det jeg ved siden av mitt navn identifiserer som Meg, Min bevissthet, Min føling av meg selv og 

verden slik. Du svarer hva du føler du er, og med de referanser som du tror passer til situasjonen.  

Det eneste som er virkeligheten for oss, er vår bevissthets-oppfattelse av verden, enten vi tror verden 

er rund eller flat. Denne tilværelses-anskuelsen vår er vårt livssyn, selv om vi ikke forstod at vi hadde et slikt. 

Mange sier nemlig at de ikke har noe bestemt livssyn. På sett og vis regner man noe som fastere og noe som 

mer variabelt, men også at verden og oppfatningen vår kan variere og endres, og derfor kan man lett si at ikke 

har noe livssyn eller bestemt livssyn.  

Utfordres man derimot på slike holdepunkter kommer det som regel frem flere sikrere holdepunkter. 

Mange er så usikre på hvordan tilværelsen er, og har heller ikke fått seg til å avgjøre noe dypt eller sikkert om 

den, noe som først og fremst gjelder mange ungdommer. Andre er i en slik psykisk forfatning, noen ganger 

skyldig fysiske vanskeligheter, at de ikke helt forstår spørsmålet da primære fysiske og psykiske behovs-

oppfyllelser krever hele kapasiteten deres. 

Derfor kan man si at alle har sin individuelle bevissthet, sin individuelle virkelighet, og at kun denne 

egne oppfattelsen, bevissthets-oppfattelsen, er den eneste virkeligheten man kjenner. Dette er inkludert at man 

kjenner noen som vet mye om en sak man selv ikke kjenner like godt til.  

Slik sett kan andres ideer og bøker, hva som helst, regnes som egen bevissthets-lagring, altså 

bevissthets-kilder. Men på spørsmål om egen oppfatning, så klarer man sjeldent å få frem mer enn den 

forståelsen som vi bevisst har til nå. Bevisstheten er vår sammenlignings-funksjon av behov, sanser, 

husk/erfaring og stemningen, inntrykket vi har fra øyeblikk til øyeblikk av sammenhengen, oversikten vi 

klarer å ha frem, eller likedan av følelsene våre. 
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På spørsmål om det er en sammenheng mellom tilværelsen kraft-ut-spenning, og referanser, fysiske, 

psykiske og bevisste, og oss selv som referanser, og slik sett om vi er bundet til annet, eller er del av en større 

bevissthet kan avgjøre om vi mener at bevissthet ikke er en individuell alene, men en større bevissthets-

funksjon som har en forbindelse i tilværelsen på en eller annen måte, og som vi kunne kalle en alter-bevissthet.  

Denne kan forstås som at alt er en bevissthet, eller at alt har bevissthets-funksjon som del av seg, eller 

at vi kan oppfatte det som bevissthetens alt, eller at man er bevisst alt, altet som omfatter alt kjent og ukjent 

som finnes. Man behøver altså ikke å vite årsaken eller funksjonen, selv om man legitimerer seg som en alter-

bevissthet. 

Å dele verden inn etter en indre og ytre verden, for eksempel spiser mat i den ytre verden og blir tilfreds 

i den indre verden, er slike eksempler på at sanser og behov ikke skiller mellom det ytre og det indre, og at 

det er funksjonelt likegyldig. Om alt er virkelighet, faktisk er her slik vi oppfatter det, eller om alt kun er 

forestilling, og at bare forestillingen finnes, gir altså ikke noen funksjon for denne virkeligheten eller 

forestillingen, som slik kun er samlebetegnelser; begreps-navn, eventuelt definisjoner uten forklaring. 

Det som er klart er at vi skiller mellom bevissthet, følsomhet, husk, stemning, og det fysiske. Ingen av 

delene er vi uten. Om vi tenker at vi er kun er en bevissthetsform, ikke noe annet, så er vi allikevel klar over 

noe av det vi kaller det fysiske. En bevissthet som ikke har behov for noe, har heller ikke behov for oversikt, 

og trenger ikke bevisstheten, og er ikke bevisst. Behov betyr her påvirkelighet og evne til å påvirke noe. Ingen 

har behov om det ikke påvirker noe. 

Hvorfor skal det vi oppfatter og slik vi oppfatter dette, med adskillelse, og hvorfor skulle vi oppfatte 

noe om det vi oppfatter ikke fantes. Den ytre verden, det fysiske, og vår indre verden, bevissthet, psyke, er 

fremdeles bare navn, pekere til det vi har oversikt over, og der oppdelinger kun er skille av virke-måter. Kan 

ligne forestillinger i en helhet slik Hegel sier, men her gjentas det at alt bare er bevissthet eller forestilling. 

Vel: Som alterbevissthet, ja, kontinuitet.  

Som funksjoner vil neppe en stein assosiere så voldsomt, og likedan; at vi neppe ved assosiasjon har 

grunn til å tro at assosiasjonen er eneste egenskap som finnes. Sikkerhet handler om behov for noe, og dette 

kan være egoistisk, eller gjelde kun for mennesker, handler mye om primære behov og sanser, og orden og 

oppførsel, moral, holdepunkter slik. Men naturen viser ikke slike holdepunkter. Vi fornekter kanskje naturens 

eksistens fordi behovene våre teller så mye for oss. Naturen kommer ut av syne funksjonelt. 

Om en vulkan ikke tåler magma-presset, så eksploderer den. Oppførselen vår passer ikke på alt. Passer 

ikke som funksjons-forklaring på alt. Så behov alene kan ikke forklare natur-funksjonene, så lenge det er 

primære funksjoner moralsk sett vi sikter til. Vi må ta utgangspunkt i at noe kan fungere uten at det er 

bevissthet eller behov som ligger bak funksjonen. Finnes det? I utforskningen av rommet, kosmos, eller 

universet, så håper noen å få forklaring på opprinnelse og faktisk bevis for enten Gud eller Naturen som årsak. 

Men da er det fremdeles behovene som styrer, for vår egne behovs skyld. Hva om så alt dette vi ikke 

visste om rommet, ble undersøkt fordi det kun var til stede, og at vi vil finne ut hvordan det ser ut og virker 

generelt, uten at det dekker annet behov for oss, enn at det er et omgivelses-terreng og som kanskje kan virke 

inn på oss. Hva fins og hvordan fungerer dette. At det ikke er noe spesielt vi skal bevise ellers. 

At vi er nysgjerrige er fordi vi vil vite om noe er farlig eller bra for oss rundt neste bakketopp, primær-

behov-styrt. At behov, sanser, sammen arbeider som enhetlig sammenligningsfunksjon av fysisk og psykisk 

art, altså tilpasnings-funksjoner. Hva passer sammen eller ikke fysisk og bevisst, psyke og kropp. Sammen-

lignings-funksjonene er beskrevet som de reaksjonsfunksjoner celler og nerver har, at de trekker seg unna 

smerte eller skade-funksjons-frembringende forhold. Nysgjerrighet=Sammenligning, (søk, let, finn). Her for 

behovene våre: Er det noe bra, dårlig eller en fast trygg grunn? Ondt, godt, trygg tillit. 

Ut fra differensialkraften så oppstår eller fungerer alt som en grunn-funksjonell kraftfunksjon som er 

absolutt. Utvekslinger danner preferanser, referanser som former og signaler. Fysisk dannes dette gjennom 

utvekslings-sirkulasjoner som er balansert.  

Slik sirkulasjon danner virvler, slik som lys, eller kule-partikler, slik so nøytroner, gravitasjons-

objekter, og der elektroner og protoner blir balansepartikler, som så mange andre sub-atom-partikler. All-

kraften er som ett hav der det er dønnings-påvirkning uten stans. Virkningene slutter aldri. 

I denne bevissthets-modellen så blir det samme kraft som danner både det fysiske og det bevisste. 

Bevisstheten består av samme logiske grunnfunksjon som den som danner de fysiske former. Bevisstheten har 

noe annerledes feltvariabler, men kan fint matche forholdet med de fysiske forskjeller som dannes ved møte 

av kraft utenfor partiklenes utvekslings-dominans. Utenfor, men ikke uavhengig av kraftfeltet utenfor 

partiklenes fossa. Altså omdannelses-sonen mellom to forskjellige felt-formasjons-virkninger.  
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Fysiske partikler kan ved kryssende fysiske felt danne fluks-virkninger i bevissthetsfeltet, som 

samstemmer med styrke-variasjoner vi merker i bevissthets-kraft-feltet. En fysisk virknings-styrke, sanse og 

behovs-signaler, gir lignende følelses-styrke, som gir lignende bevissthets-styrke-variabler. Som et mikro-

kosmos skal det ikke så mye til for å skape preferanseform-virkninger i et slikt felt ut fra det store virknings-

potensialet fysiske felt-virkninger kan ha. 

Mest av alt så vil bevisstheten i denne modellen bli tvunget til å ha følgende: Utstrekning, Styrke/kraft, 

behandlings-tid, uansett hastighet. Og kraftvirkningen virker som en utveksling av kraftsignaler inn og ut av 

prosessen, som er en sammenlignings-prosessering.  

Slik sett må bevisstheten også fungere som et felt, et strømningsfelt, og som av samme kraft har likheter 

med fysiske kraftfelt, med unntak av formasjons-virkningen. Denne foregår nesten på tvers av de fysiske 

prosesser, fristende å si vertikalt på de fysiske prosesser. Grunnen til å tro dette er fordi alle fysiske preferanse-

virkninger gjennom fysiske behovssignaler og fysiske sansesignaler slik sett gir lignende bevissthets-

preferanse-virkninger.  

Som et virkningsfelt slik vil gravitasjonskraften i rommet, og de fysiske objekter, danne buffersoner 

mellom et felt i mellom disse. Disse virker ikke på samme måte sfærisk utover mot gravitasjonskraften slik 

lys og elektroner, samt elektromagnetiske forskjeller virker sett fra virkninger ut i rommet fra partikler, der vi 

kan snakke om elektrisk rette og magnetisk vertikalt-stående feltlinjer i forhold til disse, men danner ett lagdelt 

felt rundt de fysiske objekter som feltdominans-område. Dette kunne like gjerne gjelde et fysisk bevissthetsfelt 

med en viss kontinuitetsarena.  

Utvekslings-arena for egne preferansedannelser i samsvar med fysiske virkninger ellers. Men det kan 

like gjerne anses som et kraftfelt som ligner det som fortidens modeller hadde fra mytisk tid, og fra antikken, 

at bevisstheten og sjelen, livsstyreevner, ble satt ned i den fysiske materien for å styre denne. Dette, denne, 

nedsettings-modellen, virker litt suspekt. Skulle bevisstheten da bli nedsatt i skaperen, for livssyn som er av 

denne oppfatningen? Bevisstheten er mest trolig en egenskap som dannes av kraftens egen strukturfunksjon. 

Når de rette blandinger kommer sammen så oppstår bevissthets-funksjoner som en kraftfeltfunksjon. 

At vi definerer noe som fysisk, og annet som livs-bevissthets-funksjoner som separate funksjoner, gjelder ikke 

for differensialkraften. Den er et kontinuerlig kraft-felt-virkende utvekslingssystem for inn og ut-energier 

uansett formasjon kraftfelt har. Det samme gjelder modell-strukturert sett for hva som kommer inn og går ut 

av bevissthetsfunksjonen av nettopp energier, kraft, graden styrke og mengde i signaler, hvor signalene også 

er kraft-over-førings-forskjeller, feltvirkninger. 

Modellen støtter først og fremst de vitenskapelige funn og funksjoner. Slik sett holdes disse funksjoner 

adskilt fra alminnelig spekulasjon over noe som virker trolig, mulig. Men det er en annen vei som vi oppfatter 

det meste på også, gjennom følelses-perspektiver, intuisjon og tilstander, endring i stemninger. 

Det er slik sett ikke så rart at jeg kan påstå at denne modellen, som til-grunne-berettiger en fysisk 

verdens-natur som med evolusjon og bevissthetsfunksjoner kan virke for lover og livsfunksjoner, at jeg også 

påstår at samme funksjoner like lett kan inngå i et kraftbegrep som ånd eller Gud. Det handler da mest om 

behov, følelses-funksjonenes verden, og tryggheten som tillit til at det er noe som man kan stole på. 

Skriftet er en oppdagelse, det vi si differensialkraften, et funn, og som slik sett ikke er adressert bare 

til vitenskapen. Det er et innhold som enhver tros-retning og enkelt-person kan ha som supplement. Både de 

religiøse og ikke-religiøse livssyn, ideologier burde gå for en logisk funksjons-verden sammen. At en livssyns-

modell konverterer form-forståelsen til denne modellen lar seg sikkert fint gjøre. Jeg har sett likhetene og at 

differensialkraften oppfyller de fleste vilkårene. 

Hva er så den vitenskapelige endringen i forhold til Newtons og Kants tanker om tilværelsen, det indre 

og det ytre? Vel, det praktiske. Dette skiller ikke like meget på det indre og ytre fordi begrepet gjøren og virke 

ut fra behov, bearbeider dette som nettopp om det skulle være en syntese av bevissthet og fysiske former.  

Ettersom Lavousier sammen med kone, assistent, bearbeidet stoffer som at det var bindings-

egenskaper og splittelses-egenskaper, og at tanken var at det var noen egentlige egne former, lignende atomer, 

slik Demokrit foreslo, som var de egentlige grunn-elementene, innenfor det vi kaller jord, luft, ild og vann, så 

oppdaget han nærmere 30 slike stoffer. Lavousier regnes som kjemiens grunnlegger. 

Dalton ble oppmerksom på dette i 1800, at tyngde, tetthet og bindingsstyrke, ikke minst, kokepunkt, 

smeltepunkt og fryse-punkt, og aggregat-tilstandene gass, flytende og fast form, kunne systematiseres med 

deres egenskaper hos de enkelte stoffer, og at atomer og deres egenskaper kunne beskrives kjemisk, og fysisk. 
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Dette ble kalt Daltons atom-teori. På midten av 1800-tallet finner en russisk forsker ut at tyngden virker 

til å øke proporsjonalt i vekt hos atomer og kunne sette opp en tabell for bindings-styrken og vekt-tallet, og så 

da tomrom mellom flere her, som tilsa at det her fantes grunnstoffer som vi senere har funnet til plassen.  

Atom-teorien og egenskaper, kjemien, kunne nå bekrefte atom-teorien som mindre bygge-elementer 

enn den tidligere modellen av jord, luft, ild og vann, i og med at dette var satt sammen av disse atom-partiklene. 

Antagelsen om at atomet var udelelig, viste seg å være feil, blant annet fordi lys og elektroner kunne fare ut 

og danne andre egenskaper for atomet, ioner, og at etter nær 50 års forskning frem til 1930, kunne fastslå at 

hvert atom var bygd opp av stort sett likt antall elektroner, protoner og nøytroner etter vekttallet, atom-tallet.  

Slik sett fant man ut at snittet var et elektron, et proton, og et nøytron stigning for hvert atom-tall som 

da ga cirka 94 naturlige grunnstoffer i naturen. Antall protoner bestemmer atom-type, samme antall elektroner. 

Unntaket var hydrogen som oftest kun var et elektron og et proton, altså 4 ganger lettere enn grunnstoff 

nr 2, helium, mens de andre atom-vekt-tallene oppover kun skiftet med et proton, elektron og et nøytron for 

hvert nummer oppover. Det andre unntaket var isotopene, at de forskjellige atomer kunne ha variasjon i antall 

nøytroner slik at det var vekt-forskjeller innen samme grunnstoff-nummer, og som kunne gi enkelte andre 

kjemiske egenskaper. 

Etter dette funnet ble eksperimenter kjemisk og fysisk utøvd, hvor man fant ut av atom-energi-

mengden det kunne utløse maksimalt ut fra Einsteins energi-mål i beregningene der formelen E=mcc spilte en 

viktig rolle. Fisjon- og fusjons-reaktorer ble omtalt, i alle fall som bomber som virket. Fisjons-reaktorer ble 

bygd og leverer i dag strøm til mange. Fusjons-reaktor arbeider de fremdeles med å få kontroll på. 

Fra 1700 kom en lengre serie med ideer om kontinental-forflytning over tid, og at en teolog og forsker 

på rundt 1650-80 klarte å beskrive sedimenter, andre bergarter, og mineralogi-fag, samt fossiliserings-

prosessen, og videre hvordan lys, krystallografi, kunne gjengi stoffer og egenskaper, så kom det også til ideer 

om at planter og dyr kunne klassifiseres, slik Linne gjorde med planteriket og senere andre gjorde med zoologi, 

og som Linne fulgte opp. Bestefaren til Darwin la frem utviklings-tanker, mer knyttede til krysninger og vekst, 

og hierarki i plante og dyreriket, men ikke som egentlig evolusjon, utviklingslære generelt.  

På denne tiden begynner også eksperimenter med kjemi, hvor blant annet organiske stoffer skulle 

fremstilles av uorganiske, og der urin var det første syntetiske organiske stoffet som ble fremstilt. At 

forbrenning ut fra watt og andre, viste at det var en bestemt mengde frigjort energi fra organiske stoffer, og 

videre tester med planter og dyr, ble det klart at dyr benytter oksygen til forbrenning, mens planter klarer å 

spalte karbon-di-oksyd til koblinger med andre stoffer å gjøre om mineraler til organiske stoffer.  

At fotosyntesen og stoffskifte slik ga et omløp i naturen. Her er altså den økologiske kretsen oppdaget 

før andre har klassifisert dette som økologi, mens Darwins lære gjør dette i sin helhet, men ikke som et 

utdannelses-fag. Marx aksepterer ideen, og regnes som forkjemper for den økologiske modellen som en del 

av livssyklusenes basis. Lamarck la frem utviklingslære inkludert at visse opplevelser kunne arves. 

Man hadde også forståelsen av været, som regn, sol, vind, bølger, og kunne beregne det meste av dette, 

hvor stor kraft ulike mengder og styrker hadde. Det holdt ikke som meteorologi enda. Like tidlig begynner 

Volta og Faraday å utvikle modeller ut fra ideer fra gammelt om statisk elektrisitet og magnetisme, ikke minst 

ideen om positiv og negativ likevekt i naturen, der uro ga elektrisitet, og slik sett at Volta med de første 

elektriske batterier, og med Faradays eksperimenter, at likestrøm/vekselstrøms-prinsipper også kom frem.  

Elektro-motoren og dynamoen, turbin, aggregatet, apparat som kunne veksle mellom likestrøm og 

vekselstrøm, og omvendt, ble slik i tidligste format bestemt ved lover, slik at like-strøms-lover og veksel-

strøms-lover sakte men sikkert vokste frem: Ohm, Maxwell, Kirschoff med flere, og Gauss-Weber kartla 

magnetisme, og fant at magnetisk kraft og fysiske bevegelser var i overenstemmelse med det elektro-

magnetiske regnskapet til Maxwell og andre.  

Gravitasjon, masse, elektro-magnetiske forhold, gasstrykk, temperatur-trykk-grader for væsker og 

gasser, ble slik faste lov-formler, og dette i seg selv kunne være nok til å se at det var faste energi-omvandlinger 

som kunne gi Einstein med flere ideen om at det var en konstant mengde energi, også i omvandlingsprosesser 

mellom energiformer.  

Før vi går inn på mer av dette, så må det sies at kroppens blodomløp, muskler, nervesignaler, 

forskjellige celler, befruktnings-prosesser, og vitale organers betydning for stoffskifte, og lignende for planter, 

var i full utvikling. Dette ga en ny virknings-forståelse. Også hjerneforskning ble foretatt. At visse deler 

reagerte ved bevegelser eller følelser i oss om vi berørte hjerneceller, hjerne-avdelinger, ble klart, og ble 

etterfulgt av forskning på nerver.  
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Blant annet hadde Liugi som var konkurrent til Volta, funnet at døde froskelår rykket på seg om det 

fikk statisk strøm i seg. Han trodde strømmen kom fra frosken, kalt livskraften, men Volta antok at det var 

spennings-forskjell mellom metaller som var involvert i eksperimentet, hvilket var riktig. Strøm ble nå regnet 

som en del av nerve-funksjoner, og Nansen var en av de som eksperimenterte med dette på fisk. Mulig at den 

elektriske ålen her var av interesse.  

Den elektriske rokken hadde lameller under buken som Volta antok ga forskjell i spenning som den 

kunne lagre opp, og prøvde dette med forskjellige metaller som hadde forskjellig overflate-spenning, der han 

lot en syre eller base virke som transport-middel for de elektriske ioner eller elektroner, selv om han ikke 

kjente til disse spesielt. Han fikk utladninger, og lagde det første batteri-element. Davy lager så bedre slike. 

Fordøyelsesprosessen ble en utfordring, men det ble klart at organene fikk sin betydning og funksjon 

slik vi kjenner dette, før 1900. Videre ble gener, arv, krysninger og seleksjon, beskrevet av Darwin og av 

Mendels eksperimenter med erter. Alvoret i denne forskningen gikk ikke opp for de fleste før etter 1900. Men 

da eksploderte også mange funn av det vi kan kalle kjemisk-organiske funksjons-eksperimenter.  

Det er her vi finner at feil, naturskade, sykdom eller arvelighet gir de forskjellige symptomer som vi 

regelrett kan fikse, eller i det minste forstå. Det gir oppstart av eksperimentell bakteriologi og virus-forskning, 

først medisinsk-eksperimentelt, og senere som kostholds-balanse om noe mangler.  

Videre at visse stoffer, oljer, mineraler, og til og med gifter, kunne bremse ned uønsket adferd fra 

organer, nerver, og til en viss grad folk. At alkohol, hasj, kokain, en rekke andre elementer, kunne døyve eller 

fjerne visse fysiske og psykiske forstyrrelser ble kjent, men også opium, heroin som var blitt brukt lenge.  

Det som er spesielt med de fleste funn er differensieringen, og ikke minst differensieringen i kraft, 

altså økt eller svekket tetthet og styrke. Dette fulgte nå balanserte lover av like mengder energi ut og inn, også 

som mengde energi når energien gikk over i en annen energiform. Som om all kraft holdt seg i samme mengde 

uansett hva man gjorde. Det ligner også påstanden at det til all kraft finnes en tilsvarende mot-kraft.  

Det er ikke annerledes funksjon når man sier at energien er konstant, og at det er like mengder 

bevegelses-energier som mot-bevegelses-energier. Og at summen av energi-forvandlinger er i en konstant 

energi-mengde. Uansett hvilken energi-form en energi omvandles til. For eksempel at et batteri med lyspære 

til slutt slukker ut, der mengden lys har vært lik mengden kjemisk omvandling til elektrisk energi, som igjen 

har gitt styrken som avgir lysmengden som har blitt brukt.  

Det er disse stoffene og energiene som utgjør den biokjemiske kroppen og dens stoffskifte-funksjoner, 

og som det sendes trykkbølger og elektromagnetiske signaler igjennom, etter visse strukturer, som også 

produserer eller opptar lys og varme som en del av prosessene kjemisk. Organisk kjemi og varmeproduksjon, 

og kjemisk energi til spaltning og sammensmeltning av nye proteiner.  

Organismene trenger sukker, fett og proteiner som i utgangspunktet er enkle bygge-stener. I en kropp, 

plante, så produseres nye varianter av disse som koblinger og spaltninger. Så kommer blodomløp, hjerte, 

hjerne, nyrer, mage-tarmsystem, leveren og milten, samt lungene, og selvsagt behovs-funksjoner og sanse-

funksjoner knyttet opp mot hverandre, og knyttet til det vi kaller sentralnervesystemet og bevegelsessystemet, 

muskler og nerver her. Skjelettet har ulike funksjonelle oppgaver. Ved siden av dette finnes det immunsystem 

som er av stor betydning for oss. 

I den fysiske natur trengs en fysisk kropp, og kroppen er her en del av den bevisste funksjons-operative 

hovedsaken til et menneske i denne verden, grunnet pust, føde, temperatur, bevegelses-egenskap, sanser og 

behov, som slik bevisstheten forholder seg til At i slike behov har vi følelser, også for hva sanser utsettes for, 

og slik endrer følelser seg noe etter den samme graden styrke som behovsorganer og sanser merker av signal-

styrker. 

Vi har funksjoner i tillegg til dette som vi mener er spesifikt utover alminnelige behov, men som ofte 

settes i sammenheng med slike, så hva er primært eller ikke, og hva er supplement til det primære og hva er 

sekundært, og hva er spesielt for bevissthetens følelser og sinns-stemninger.  

Desmond Morris var opptatt av menneskers og dyrs oppførsel. Vi kan snakke om adferd her. Han 

studerte mennesker som et dyr, og hva som ikke var vesensforskjellig fra andre dyr. Noe kontroversielt og 

hyllet. I 1967 utgav han bok om hvordan menneskets biologiske natur har formet kulturen i vår tid. Bøkene 

hans regnes som tidlige verk for sosiobiologi og evolusjons-psykologi. Begge deler er omtalt av Darwin. Aldus 

Huxley har også gjort betydningsfult innslag i debatten opp mot dagens forklaringer. 

Vi kan se at vi tar energi inn og gir det samme ut igjen om det ikke er samme mengdeforskjell som 

lagres i kroppen. En slik balanse her er likt med at det som tas inn er det som det er behov for som aktiv 

virkning, og som generelt gir friske kropper. Kroppen gir da et gunstig forhold for bevissthet og følelser. 
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Vi kan se på sult, tørste, behov for å puste, og de viktige bevegelses-evnene for nettopp å klare oss. Å 

trekke seg fort tilbake eller fort frem til kilder vi har behov for eller ikke har behov for, alt fra refleks-

bevegelser, sanse-affekter hos alle sanser, og når vi er utsatt kunne gjemme oss, være stille, så forstår vi godt 

hvilken tilknytting dette har til hurtige bevegelser og utstyr, sport, bilkjøring og romfart, våpen, nettopp fordi 

vi lar oss overrumple eller imponere av bevegelses-effekten, og ikke ulikt dyr som blir overmodige eller redde. 

Angst og glede, lyst og ulyst tennes på som om det er dynamitt i oss, eller adrenalin. Nerve-puls-fyring. 

På samme måte reagerer vi med alle sanser, der hvor godt vi ser eller er oppmerksomme på noe, eller 

høre forskjell på noe, alt fra musikk til lyder vi gjenkjenner fra dyr eller menneske-stemmer og teknsiske saker, 

hvor både krim, IQ og EQ-tester føres inn som målbare forhold. Vi gjør det samme med smak og lukt, vin-

kjennere, kokke-kunst.  

Vi vil allikevel ha konkurranse fra dyr som bjørnen som har 40000 ganger bedre luktesans, og kan 

lukte formen på et terreng og hvilke andre dyr som finnes her, og dets bevegelses-retninger. Videre flaggermus 

som kan orientere seg etter hørsel og med lyder utover den menneskelige hørselen. Også synet til en ørn skulle 

vi ønsket oss å ha. Med tekniske redskaper oppnår vi det over-sanselige.  

En fargeblind forsker lagde en antenne som tok opp stråling og koblet dette til ørenerver, og slik kunne 

han se farger gjennom å høre dem. Forsker-venninnen ville gjerne ha evne til det som elefanter merker og 

seismografer, og koblet en slik til føler til nervesystemet, og kunne vært 8 minutt si fra at nå var det jordskjelv 

ett sted på jorda igjen. 

Det er klart at vi lar oss imponere av sanser, smak, hørsel, hudfølelser, hørsel og syn, og ikke minst for 

toner og farger. Likedan om hva vi klarer å spise eller ikke, drikke, hva som er bra og ikke bra her, for oss og 

andre ut fra deres stå-sted. I alle tilfellene spiller bevegelses-funksjonen en avgjørende rolle. Like imponert er 

vi over husken mange har, gjenkjennelses-evnene, og hva vi kan utrette med denne.  

Det er slike primære funksjoner som også dyr har, og lar seg imponere av. Eller blir redde for eller 

glad i. Kos er ofte former for stillinger og bevegelser som gjør oss trygge. Nærkontakt er ofte en del av slikt 

behov, og kjent for de fleste. Når dyr og mennesker kan kommunisere blir vi enda mer imponert og i alle fall 

for alt det som dyr klarer som vi også gjør. At våre sanser og behov gjennom fysiske bevegelses-systemer slik 

lar oss bli overkjørt, imponert, satt ut av spill eller blir i over-ekstasiske, fungerer slik at det overgår mange 

av våre egne evner med det samme, eller skjer slik vi på det ypperste selv kunne klart, eller tenkt oss. 

Ekstremsport, bilsport, muskelsporter av alle typer, men også sjakk, spill, praktisk handtering effektivt, 

er alt slik som kan skape adrenalin og også tilfredstillelse i oss, slik at bevegelses-evnene gjerne er underkjent 

som den faktiske faktoren for beundring og ekstase, i andre tilfeller angst, skrekk. Alle våre alminnelige behov 

krever bevegelse, ikke minst for å ha et trygt sted å sove, hus og seng. Avgjørende for god søvn i de fleste 

tilfeller.  

Vi må gjøre noe for å hvile, ha ro, hente inn ny energi i kropp og bevissthetsfunksjoner. Er vi for trette 

svarer vi feil, avgjør mye feil, og feiler i praktiske oppgaver og bevegelser. Vi blir utsatt for farer lettere. Altså 

holdbarhets-mål for alle våre funksjoner. Om vi er utslitte, ikke har hvilt kan vi sovne eller besvime, og da er 

vi et lett bytte for kulden, dyr, eller fienden. 

At vi er født med ulike responser som smak, bra eller dårlig, fungerer likedan for alle de andre sansene, 

at vi smaker på lys, lyder, hud-berøringer, bevegelses-effekter, styrken i alt dette. Vi finner balanser i forhold 

til vår tilstand og sanselighet av behov og sanser, og bevegelser, og slik sett merkes det som det vi kaller bra 

eller dårlig, Om det onde eller det gode ikke ga effekter som bra eller dårlig for våre funksjoner så ville ikke 

det onde og det gode være funksjonelle systemer. Virkninger.  

De eksisterer bare om de fungerer som merkbart bra eller dårlig for oss, og gir oss lyst eller smerte. 

Om det ikke var bra eller dårlig, lyst eller smerte, så ville vi heller ikke ha bruk for viljen, viljes-drifter. Viljen 

er stort sett slik en kraftutløsning, og som oppstår ved at det kommer inn signaler som utløser en kraft-retning. 

For eksempel merker vi at det er lite mat i magen, og det er mye mage-syre, og det sendes irritasjons-signaler 

eller smerte-signaler, som dermed påvirker lyst for bra, dårlig, og her dårlig, at mangelen er mat, og graden 

lyst er lik graden vilje.  

Driftestyrken som bevegelse og lyst har sammen som samme følelses-orden. Viljen uten energi og 

signal-leverandør er en rotløs og neppe funksjonell vilje. Hva vi vil, viljen, er mange ganger uten noen bestemt 

adresse. Signaler gir oss frustrasjoner, kjedsomhet, bevegelseslyst, lyst på et eller annet vi ikke klarer å 

identifisere som behovsdekkende. Vi kan da bli irrasjonelt irriterte, som depresjon eller grinete på de rundt 

oss. Årsaken kan være vanskelig å finne til tider. 
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Vi kan slik se på begrepet vilje hos Augustin. Summen av referanse-holdepunkter samles gjerne i 

begreps-trioen: Viljen, rettferdigheten og det gode, ikke ulikt Platons modell, og heter derfor også en ny-

platonisme. Fra samme tid er Plotin og Longines som har stått for ny-platonismen, den ene i kraft-form som 

kun godtar den bevisste åndelige funksjon som det eneste, Plotin, mystikeren, og Longines som mente at vi 

hadde former i naturen også, og der disse to var i konflikt. Augustins summa gjør en forskjell fra platonisme. 

Manekeismen som hadde sin versjon av en forklaring på det onde, mørke, moderlige, var noe Augustin 

måtte fordype seg en stund i, og ga visse preg til hvor han fant driftene våre på gode og dårlige veier. En viss 

prest Ambrissio, satte Augustin inn i ny-platonismen. Nå mot slutten av sitt liv skriver Augustin ned sin modell 

for stat og lære, og som slik danner en modell, kanskje noe annerledes enn han tenkte seg, for hele middel-

alderen frem til Machiavellis real-politiske lære om staten. Det ble en start på veien mot ny tids tenkning. 

Viljen som i utgangspunktet ikke har noen bestemt retning og som dukker opp i oss, på forskjellig og 

motsatte måter, at det den ene vil, det vil ikke den andre, og hva man vil kan også være tilfeldig, og humøret 

kan lett styre hva som gir utslaget i en viljes-retning. Slik sett kan viljen være en fare for både det gode og for 

rettferdigheten. Viljen er her sikkert ment som hvilken kraft som kan settes bak det å få til rettferdighet, og 

det å få til det gode.  

Men det finnes ikke noen klarhet av funksjon i vilje, som en drivkraftstyrke som kan virke som en 

velger for hva som er godt, og rettferdig, altså som klarer å velge ut det rettferdige og det gode. Når viljen slik 

ikke kan styre sin retning, valgfunksjoner, bekrefte hva som er godt eller dårlig, og slik er redskap for både 

det som er bra og dårlig, det onde og det gode, må vi se på om Augustins begrep om rettferdighet og det gode 

klarer å avklare noe mer i saken.  

Det gode er som vi vet at noe er godt, spesielt når det er riktig for våre hverdags-primære behov. Men 

også for en del interesser som kan hjelpe våre primære behov. Alt som er godt, eller hva som er mangel på 

noe, er ikke alltid godt å vite sikkert. Men at vi har kropp og sanser intakte slik som natur-retten til stoikerne 

foreslo, var blant de saker som Platon, Aristoteles, men også Augustin bifaller.  

Tross dette er de gode handlinger, hva som er godt, ikke alltid det som vi klarer å ha oversikt over, og 

som vi kan få til å virke i den rette anledningen det burde ha fått virke i. Når alle tenker egoistisk, som ett 

eksperiment, hva er god tfor meg, og hva synes jeg er godt nok for andre, så får vi en ganske skjønns-bestemt, 

altså tilfeldighet i avgjørelsen om hva som er godt. I begrepet makt så er det en som bestemmer at de andre 

skal følge dette synet på handlinger, og bestemmer hva som er viktig.  

Å stille spørsmål om det er riktig at man her skal bestemme, det skal det gode mot-argumenter til. Men 

hva vi føler er det gode i saksforhold er altså påvirket av humør, stemningene våre, følelsene og erfaringene 

våre, og hvilket vi skal bedømme som godt eller vondt, ondt, ut fra bibelen er heller ikke lett da den har like 

mange svar på samme tilfelle som den da kan slå ned på eller støtte ut fra skriftene.  

Konsekvensen blir da for eksempel at om det gode er å hjelpe vedkommende ut av nøden, men så har 

denne en annen tro så da skal han egentlig drepes, sendes til helvete, om så pines. Når viljen skal gjøre det 

gode, eller at man skal gjøre det gode og det rette, så finner vi altså motstridende opplysninger i rettledningen, 

og må stole på eget skjønn, egen dømme-evne, sammenligningsevne mellom alternative goder og onder som 

vi selv synes er rett.  

Slik sett, så brukes karma og avlat likedan som en billett til å gjøre alt det som passer seg. Det blir kun 

etterfulgt av en straff, en ofte meget senere straff, om det viste seg å være uriktig handling. Budene og lovene 

brukes på samme måte, ikke for at alt skal løse seg til det beste for begge parter, men for å hevde at det er jeg 

som har retten, og slik sett at man finner de lover som passer seg, og med snedighet, at man kan vri noe godt 

til vondt og vondt til godt, men til fordel for seg selv.  

Hvilket humør vi selv er i, dommere, advokater og leg-dommere, jurien, er slik sett det som vi har 

erfart tilsier at vi får meget merkelige utfall i mange saker, alt etter om det er overvekt av en menings-retning, 

som ikke er allment. Når det som er godt skal utledes av den enkelte, likeså bedømmelse av ondt, vondt, 

ødeleggende, uriktig, så får vi mange motsetninger som svar. Kort sagt, at vi vil det gode, og har mening om 

hva som er godt, er ikke likedan, og graden vilje til å etterfølge dette analytisk og slavisk, og finne ut av dette, 

har mange ikke sans for, og ofte ikke tid til i akutte tilfeller.  

Hos Platon er det slik at formen skal være perfekt og det er det delte meninger om hva er. Og hva som 

da mangler er det delte meninger om hva dette skal være. Slik sett har hverken Platon, Parmenides, eller Plotin 

klart å sikre graden og formen til det som er perfekt, eller rett styrke, fordi de heller ikke har definert disse 

skillene.  
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På mange måter har Dantes himmelske komedie om himmel, helvete og skjærsild, og hva man må 

igjennom for ikke å falle ned i avgrunnen, og hvilke straffer og goder man får som verdi ut fra sine gjerninger 

her, som straffgrad om man faller ned, og som gaver når man kommer opp, mer eller mindre sikkert vært mer 

veiledende for mange, enn bare utsagnet om at noe er perfekt eller det gode.  

Vi ser derfor at en vilje som ikke har annen orientering enn at vi vet eller antar at den har kraftgrad fra 

0, uvirksom, til uendelig som drift med eller mot i retning, og om hva som er med og mot er bestemt av 

saksforholdene, og avgjørelsen om hva som er godt og ondt. Slik sett så er da den gode vilje noe usikkert, men 

er ment godt. Begge termene mangler god nok definisjon. Det står ikke noe bedre til med rettferdigheten.  

Slik sett så har vi ikke noen stor sikkerhet i begrepene: Viljen, det gode, og rettferdigheten. Den gode 

vilje, og slik sett viljen til det gode har fremdeles ingen referanse å henvise til. Har det noe med mennesker å 

gjøre? Ja! Hva da? Moralen, holdbarheten vår, sikkert både fysisk og psykisk, kropp og sinn, at vi beholder 

en funksjonell bevissthet.  

Men å gjøre det gjennom usikkerheten som ligger i bedømmelsen av det gode, viljen, den gode vilje 

og rettferdigheten, eventuelt vilje til rettferdighet, og om noen ikke vil, så må de tuktes til den gode vilje. Her 

nærmer vi oss faktisk noe av Olav den helliges forstand på hvilken tro folk skal ha, ved at det langt fra var 

enighet fra det norrøne folk å bytte ut viking-troen med den nye kristne tro. Legitimt. Retten til «å leve». 

Vi trenger en meget bedre forklaring til begrepet holdbarhet enn det som er gjennomført i definisjoner 

tidligere, likeså om hva som er holdbart for mennesket, og den verdens livs-vilkår vi lever i. 

Bevissthets-feltet. 

 

Så lenge bevisstheten merker styrke-forskjeller må det være en allsidig apparatur, spesielt når de 

merker følelsesstyrker som er blandinger av syns-opplevelse og smaks-opplevelse, andre sanser og behov, 

stemnings-summene. Altså må bevisstheten kunne sammenligne, oppfatte dette, selv om de forskjellige 

sentrene ellers kan ha avgjort blandingsforholdet, og aksept/avvisning av signal-formen.  

Det betyr at det er mellom de fysiske formpartiklene at vi finner at bevisstheten opptrer, fordi det er 

her forskjellige reaksjoner, nyanser blandes, og vi kan kalle dette for transformasjons-sonen. Ikke uavhengig 

av det fysiske, men avhengig at det er transformasjonsovergangene som bevisstheten merker svært mye av. 

Men hva er så da bevissthetens faste holdepunkt? Vel, at det er et relativt fast holdepunkt som ikke 

endrer seg like fort, slik at bevisstheten kan ha tid til, og plattform av referanse-kilder som den kan bearbeide 

informasjon og signaler ut i fra, altså den styrke som skal til for å bygge en formasjon, og styrken som skal til 

for at det skal medbringes en energi som kan merkes, og variasjoner i slike styrkegrader. Slik sett minner det 

oss om at vi kan måle styrke-forskjeller i materien, spenninger i natur-objekter og deres kraft-bevegelser, 

hvilket vil si at alle kjente natur-energier er med i virknings-prosessen med ulik virkningsgrad, når stoffer 

berører kroppen vår gjennom bevegelser.  

Kroppen svarer med en viss balanse-grad da den er fysisk, biokjemisk oppbygd, og gir tilsvarende 

energi-grad gjennom varme, elektron-vandringer og støt-bølger, og slik at nervene til sansene reagerer, likt 

som nerver og signal-stoffer som utløser nerve-reaksjoner, slik som i lyst og angst-sentere, slik sett har med 

seg virknings-gradstyrke, som alle sier at de kjenner. De kjenner det, og de kjenner det med ulik styrke, og vi 

kaller dette for behovs-følelser og sanse-følelser, der begrep som kaldt, smerte, lukter og smaksformer, farger 

og toner, lyd og lys, samt balanse-følelse, er slike følelser av betydning for daglig-livet vårt som vi merker. 

Både kropp og sinn, bevisstheten vår, har nytte av at vi kan orientere oss slik. Vi merker styrkene ut 

fra hvilken sensitivitet, følsomhets-grad vi har i nervebygningen, som varierer mellom folk. Men til gjengjeld 

blir de fleste vant til hva som er en normal for dem, og merker forskjeller på noe ut fra dette. Vi merker godt 

at mange tåler mer eller mindre enn gjennomsnittet for folk.  

Men vi merker allikevel forskjellen på styrkegrader i de forskjellige sanser og behov, og slik sett så 

merker vi også at styrkeforskjellen som kan måles ved berøringer, sanser og behov, tilsvarer den styrken vi 

ser nerve-systemet endrer seg med av energi, styrke-grad, og at vi merker følelses-styrken fra alt dette i samme 

økende eller avtagende grad som likt som dette. 

Bevissthetens holdepunkt er ellers holdbarhet/trygghet/bevarelse, hva vi tror er mest stødig, vi har tillit 

til, stort sett kjernen i det vi mener er mest sentralt, stoler på, i livssynet, slik som Gud eller Naturen. Slik sett 

fungerer fysiske krefter, sanse- og behovs-nerve-krefter, og følelses-kraften i en slags takt vi kan si er i 

samsvar med hverandre. 
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Vi merker slik ganske godt forskjell på de direkte sanse- og behovs-virkninger, fra det vi eller husker 

av hendelser, og når vi snakker om hendelser. Selv om vi kan komme så nær den gangen vi knakk benet vårt, 

at vi føler at vi nærmest opplever dette på nytt.  

Men i hovedsak er vi klar over, og har en viss grad mindre styrke i slik husk-opplevelse. Om vi derimot 

har en mer reel angst for saken, eller lyst på en sak, så kan derimot bevissthets-opplevelsen fra det vi husker, 

eller slik underbevisst, skape forsterkende signaler som til tider kan overgå selve opplevelsen.  

Vår bevissthet merker det fysiske, sanser og behov, sinnsstemninger, følelser, og husk/erfaring, 

opplevelser/hendelser, om vi tenker oss om rundt dette, som lignende styrke-grader. Vi ville ellers ikke skilt 

mellom der vi kjenner smerten, og de følelser vi får av dette, smerte-følelsen. Men bevissthetens følelsesgrad 

følger de samme mønstrene av gradsvirkninger. 

 

Drømmer og Feed-back-funksjoner. 

 

Drømmer. 

 

Når vi drømmer, kan dette være noe godt, noe alminnelig, eller vondt. En lykkelig lyst-drøm, eller et 

mareritt. Vi kan delvis sann-drømme, at noe vi har fryktet i hverdagen, eller ønsket oss i hverdagen faktisk 

skjer senere i virkeligheten. Kanskje det også da er slik at omstendighetene faktisk har gitt positive eller 

negative signaler i denne retningen, eller at vi vet med oss selv at vår egen adferd kan svekke eller styrke et 

saks-forhold i virkeligheten. At vi kun håper at det positive skjer, eller at vi slipper det negative. Og så skjer i 

mange tilfeller kanskje det omvendte. At vi blir skuffet, eller glade.  

Vi drømmer for eksempel at noen vi respekterer blir sinte på oss, og sier noe bestemt vi husker når vi 

våkner. Den vi respekterer har sovet denne tiden uten å ha drømt noe. Familie-medlemmene rundt oss, merker 

at vi har kommet med urolige lyder på morgenen, og tenkt at nå drømte du. Til og med hunder bjeffer i søvne 

slik at vi kan huske hvilken opplevelse som hunden sikkert har drømt om. Vi kan også høre når en katt eller 

hund som sover har mareritt. Altså klynkelyder, paniske lyder. 

Når vi kan bekrefte at det ikke er andre til stede, så skjer slike tydelige setninger eller humør-

påvirkninger i drømme, tydeligvis uten at det er virkelighets-opplevelsen som er i gang. Mer at det fungerer 

som varslings-signaler, forsvar, angrep. Det hender at noen drømmer og er i sinne da, kanskje til og med 

banner. Men det må jo foregå noe. Vi vet at vedkommende drømmer, kjenner den som de har drømt om, og 

vi vet det er opplevelser i gang rundt slik. Når ingen er til stede og vi drømmer slik, så må det altså skje noe. 

Vi har tydeligvis vår husk, erfaring, en slags tro eller viten som er lagret, huskes, som utløses.  

Vi kan lett frykte, eller ønske oss noe, søkende vekk fra eller til noe, noe bra eller dårlig, som vonde 

og gode drømmer. Mareritt eller lystighet. I begge tilfeller kan årsakene være ukjente, slik at vi kan også 

drømme om alt som er fremmed for oss. Det fremmede har da ukjente egenskaper, eller kan få i stand gode 

eller dårlige tilstander for oss.  

Spesielt når det går bra i stedet for det vi drømte, at alt gikk galt. Så om drømmen er sann eller ikke er 

det ikke noen garanti for. Men ofte bekymrer vi oss, eller irriterer oss over saksforhold i hverdagen, enten det 

er natur-opplevelser eller arbeidsforhold. Natur kan bety vannskrekk. Arbeid kan bety at vi vil klage på forhold 

i arbeids-prosessene. Lyst og angst er tydelig funksjonelle ved drømmer også.  

Dette betyr at husk, fantasi, hva det enn er som utløser dette, så fungerer følelsene også i drømme, og 

det er ikke ulikt som i fantasier hvor vi i stor grad snakker om lyster, opplevelsesmuligheter, og angst, redsel 

for noe. Spøkelses-historier er ofte noe man forteller til hverandre som en blanding av lek og alvor. Vi har en 

undring med oss: Tenk om det kunne skje på ordentlig!?  

At bevisstheten trenger faste stasjoner, slik som kroppen, nervesystemet, sanse og behov-sentre, angst 

og lyst-reaksjoner, for at vi skal føle graden av å oppsøke noe, eller trekke oss unna, hva som er bra, godt, 

vondt, farlig, er tydelig. Kroppen, våre sanser og behov, spiller en meget stor rolle i hva vi gleder oss over 

eller bekymrer oss over, hva vi blir lei oss av. Når vi drømmer slik, så ligner dette bevisstheten i våken tilstand. 

Signalene kommer som former og styrker, lignende sanse og følelses-opplevelser vi ellers har opplevd, og 

drømmen virker mer eller mindre virkelig eller uvirkelig.  
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For eksempel kan en som drømmer våkne, og si at dette er ikke sant, at det jeg drømte nå var bare tull. 

Drømmen har blitt dømt nedenom og hjem. Det er stort sett gjenkjennende språk og episoder vi drømmer, at 

følelser og saksforhold finnes på ordentlig, slik som trær, myrer, mørke, blod, smerter, truende mennesker 

eller dyr, og like mye av alt det som virker godt, lystig, morsomt og bra. Drømmen er som regel ikke helt 

fremmed. Om noe drømmer at de opplever et lys innerst i en tunnel, eller har nær-døden-opplevelser, så er 

virkeligheten full av folk som tror, tror på en annen verden, tror på gjenfødelse, eller et nytt liv nede eller oppe 

et sted.  

Og historier fra folk som har svevd mellom liv og død i ulykker, sykdom, skader i krig eller 

arbeid/natur, er mangfoldige. Usikkerheten rundt de samme forholdene fjør sterkt inntrykk, og blir ofte et 

saks-dilemma, og diskusjons-emne blant mange. At man opplever noe lignende selv, er hverken rart om man 

er syk, skadet, truet, eller om man savner noe godt, eller noen som er borte. En annen verden kan også bety 

mareritt, enten det er ufo-historier eller er helvete man drømmer om, at den onde selv sitter nattvakt over oss. 

 Det finnes klart noe i kroppen vår, i nervesystemet, som sanser og behovs-funksjoner fysisk, som slik 

er faste holdepunkter for bevisstheten og dens følelser. Som en plattform så vil disse mer eller mindre stabile 

signalgivere være styrkeplattform som vi kan stole på til en viss grad, altså som graden holdbarhet vi føler om 

livet vårt og opplevelsene av livsvirksomheten. Vi føler altså fra et visst register av følelser inntil så svak 

følelse at vi lenger ikke merker dette, til at det er så vondt at vi får panikk, ulidelige smerter, eller også, at vi 

kan besvime. Man har hørt om folk som har dødd av skrekk.  

 Men det er også for det meste en normaltilstand som varierer mellom svært vondt, ubehagelig og til 

ganske bra, eller kjempegodt, behagelig. Det er som regel hva vi er vant til fra vår egen normaltilstand og der 

vi kan si at vi har det gjennomsnittlig vanlig, dårlig eller bra. Dette dekker holdbarhetsgraden til vanlig for vår 

opplevelse av kroppsfunksjoner og vårt humør, holdbarheten for våre følelser, sinnsstemninger, vi kan si 

nerver, og reaksjoner vi har. Reaksjoner er feedback-signaler på opplevelses-signaler. Både som bevissthet og 

som fysisk reaksjon. En balansegrad ut fra vårt ståsted fysisk og bevisst.  

Vi kan si at utfallet av bevissthetens sammenlignings-funksjon er et overskudd eller underskudd i 

forholdet til opplevelsen og hva vi anser normalt holdbart som styrke. Svakere eller sterkere enn toleranse-

grensene. At vi kan ta mer av, eller mindre av dette. Fysisk sett fungerer sammenligningens balanse som 

tilpasningsgrad som overskudd eller underskudd av styrke som da må endre balansetilstanden. Ett knekt ben 

er en fysisk tilstand, men skaper ubalanse. En for sterk smerte-opplevelse er uholdbart for bevisstheten og 

setter oss ut av balanse i følelsene. 

Om bevisstheten fungerer som et lag-nivå, ikke ulikt et atmosfærisk høydenivå, eller som et dypt havnivå, så 

er lagene i balanse her, og i stedet for at alle krefter går inn og ut av en sentrums-utveksling så blander 

virkninger seg her i et tilsvarende likedan balansenivå innenfor et likedan trykk-landskap som kan variere i 

styrke lignende lavtrykk og høytrykk i samme høydenivå, eller havnivå. En pussig sammenligning. 

Om vi tenker oss at atomer, molekyler, stoff, grunnstoffer, nettopp nerver og fysisk hjerne har signaler 

slik fysisk, og at bevisstheten merker dette i tilsvarende gra, og at om differensialkraften er virkelig og sann, 

så betyr dette at gravitasjonsrommet er et uendelig mye høyere trykk, press, som ikke de fysiske objekter 

slipper unna, og der disse fysiske objekter holdes på plass som former.  

Mellom disse formene er det variasjoner i feltet som ikke slipper unna, og det fungerer i et lag-nivå 

der variabler i felt kan foregå. Og det er faktisk romslig og romtid-energisk formet og virkende, og skulle 

kunne konstruere noe slikt som tredimensjonale kopi-lignende formasjoner av det fysiske, samtidig med 

variasjoner i styrkegradene. Her vil alle referanser stemme med de kroppslige signaler som klarer å nå frem. 

Vi kan, om vi vil, da kraft-naturen allikevel ikke egentlig består av en spesiell substans, godt kalle det 

samme for åndelig. Altså en bevissthetskraft som ikke lar seg kategorisere som substans, stoff, eller mekanisk 

prosess i den forstand, men som likegodt kan klassifiseres som fysisk natur-egenskap. Konflikten mellom 

disse syn ville her bli ganske så mye borte, ubetydelig. I begge tilfeller oppfylles vilkårene for muligheter. 

Utgangspunktet om at bevisst og det fysiske ikke er mulig, tror jeg er feil. Jeg tror denne kraftmodellen 

virkelig har forutsetningen for å si at bevissthet og fysiske forhold er fult mulig. At disse både kan dannes som 

en u-tiltenkte formasjoner, og som kombinasjoner, og at de også kan lages ut fra bevisste påvirkelige prosesser, 

selv om begrepet kunstig bevissthet faktisk er kunstig.  

At det er mange gode innvendinger vi kan ha som krav til at en mer ekte bevissthet skal oppstå, enn 

stivere fysiske funksjoner, og der endrings-faktorer for slike felt-funksjoner må være påvirkelig ut fra 

endringer i tilstandene.  
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Det ville bety at kraft-retninger og styrkegraden til en diode og transistor måtte kunne endre retning 

og styrke ved siden av de mer logiske funksjoner, og kunne skape forhold utover grensenes holdbarhets-

funksjoner. Eventuell restaurering ut fra slike endringsforhold i styrke og retning. 

I den modellen der slik vi tenker oss stoff fysisk kropp, hjerne, nerver, celler biokjemisk aktivitet, at 

dette er holdt innenfor et lag slik av gravitasjons-styrken uhyggelige press, så vil også et lag som veksling 

mellom feltvirkninger utenfor selve objektene, men innenfor samme grense av gravitasjonstrykk gi et isolert 

område som disse feltvekslinger skjer på, altså variable styrkeformasjoner rundt stoffobjektene i et ganske så 

fast lag som kan ligne en isolasjon, et likt nivå for referanse-utvekslinger i takt med de fysiske tilstander, og 

hva som kan memoreres fysisk.  

Ved å utløse slik fysisk lagring vil det så oppstå nye variable feltstyrker i dette isolasjons-laget. Og 

selvsagt ville det være feedback mellom de fysiske objektstyrker som kommer i drift og de variabler vi har 

her, og det som blir variasjoner og tilbakemeldings-signaler fra dette isolerte laget. At om dette er bevissthets-

feltet så er bevisstheten fanget mellom stoff-naturen og gravitasjonsrommet, og om vi vil mellom lokale 

stoffkonsentrasjoner og differensialkraftens utvekslings-styrke ellers, balansene.  

Det er fristende å si at denne da befinner seg mellom stoff og himmelrom, eller er satt ned i kroppen, 

slik eldre historier forteller dette. Nå formes jo alle disse formasjoner, fysisk og bevisst funksjonelt av 

differensialkraften. Det vil si en kraft som kan oppfattes som en uendelig utstrakt forandringskraft. 

Skjematisk logisk, blir disse eksempler likegyldig, fordi her befinner balansegrader for kropp pg 

bevissthet seg i en overenstemmelse med hverandre, at smerter ofte betyr skade, og at bevisstheten fungerer 

som refleksjon på slike effekter, bra og dårlig, og virker som et feedbacksystem på slike livs-egenskaper som 

sanser, følelser og kroppens stoffskifte og bevegelighet, og reaksjoner på natur-forhold, miljø. 

Om fysisk balanse kan vi si at vi ikke klarer oss i for dypt hav eller i for stor høyde. Om vi ikke har et 

visst trykk innenfor en atmosfære med en balansevariabel temperatur vi tåler, dør vi. Om kroppen kommer ut 

i rommet, space, så eksploderer den av sitt indre trykk. Et indre trykk myntet på den verdens trykk som den 

kommer fra. Det er her like fristende å si at vi her er utsatt for balansetrykket til gravitasjons-rommet, slik at 

det er denne som skaper energibalanse ved den fordelingen som skjer av massen. 

Det er helt klart at den fysiske naturs styrkeforhold som kommer frem også biokjemisk som nerve-

funksjoner gjennom avlevering av signalstyrker fra sansefunksjoner og behovsfunksjoner i kroppen, fungerer 

slik på hjernesystemets sanse-nerve-sentere, og behovs-nevesentere, og de signaler dette sender som styrke 

som følelses-styrke-funksjonen som vi merker, og gjengis som styrkegrad, gjennom det fysiske som virker 

som en prosjektor for bevissthetens nervesentra.  

At behov og sanser samt følelsestyrker samles i bevissthetens sammenligningsfunksjonelle senter, først 

og fremst fysisk i den form at denne er nærmest i kontakt med bevissthets-prosessens omformings-

feltformasjoner som merker det samme i sin egen felt-formasjons-styrke-form.  

Det fysiske, og da en god del av det vi kan kalle faste holdepunkter for signalgivelse, virker som en 

prosjektor for bevissthets-feltet. Gravitasjonskraften slipper ikke disse signalene ut fra kroppen i stor grad, 

fordi de elektromagnetiske effekt-feltene presses til balanse mellom gravitasjons-kraften og stoff-feltene. Sli 

sett fungerer gravitasjonstrykket som en skjerming av informasjon, utenom som signaler gjennom fysiske 

media som lys, syn, lyd i luft, i øret, hørsel, skrift og språk, ansikts-utrykk,  

Gravitasjonskraften virker da som storskjermen. Den gjør slik som en storskjerm gjør. Vi tror bildet 

kommer fra prosjektoren og blir sittende på skjermen. Men det er ikke skjermbildet vi ser, fordi vi ser det lyset 

som kastes tilbake. Det samme skjer med feltformasjonene fra gravitasjons-skjermingen. De kastes tilbake fra 

romgrensen. Skjermen.  

Dette gir felt-feedback-funksjoner og resonans i bevissthets-kraft-feltets nivå-området som feltkraft-

formasjon og gir dønninger gjennom dette nivået fra alle preferansesignaler. Bevissthets-prosessen foregår 

stort sett innvendig i denne vekslings-kraft-fasen.  

Det er all grunn til å tro at dette gir en holografisk virkning av styrkeforhold, preferanser, fordi de er 

av samme feltvirkningstype. Altså de variable felt-kreftene utenfor selve objektene, med objektene som 

prosjektorer av fysiske variable styrkeformasjoner. Vi kan si at følelser er den formasjonsoverlevering ti 

bevissthetsfeltet som det fysiske gir, men som dialog, balanseresponsen mellom bevissthets-feltets styrke-

funksjoner og de fysiske objekters styrkefelt.  
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I grunne kunne man like gjerne kalt alt fysisk, og for den sakens skyld likt som en åndskraft, 

bevissthetskraft, mer eller mindre konsentrert i forskjellige oppførsler. 

Det viktigste her er at det fungerer. Funksjonen i et slikt holografisk samstemt felt med forskjellige 

styrke-preferanse-virkninger som gir referansesignaler mellom hverandre som nettopp forplantninger er at det 

kan bygges opp et holografisk avstands-bilde, som ligner romtidens fysiske geometriske forhold. Bevisstheten 

kan slik sett tilpasse seg, eller det fysiske tilpasses ut fra bevisstheten gjennom at funksjonen i bevisstheten 

og det fysiske funksjonelt er i overenstemmelse. Uten at det er gitt at det er besvart på hvordan bevisstheten 

kan virke eller det fysiske kan virke.  

At forståelsen funksjonelt er-lik med den fysiske prosess-funksjonen. At forståelsen er-lik, og er-lik 

med det fysiske forholdet i mest mulig overens-stemmende grad. At vi forstår en annens holdning, mening, 

eller fysiske funksjoners forhold. I den grad vi kan trenge inn i naturens funksjoner og eventuelle lover, om 

de finnes. Og det kan det se ut til at balansen i differensialkraften bekrefter dette. 

Og at lignende gjelder for bevisstheten, at denne også fungerer som sammenligninger av balanse-

forhold mellom de preferanse-signaler som kommer inn, slik at tilpasningsforhold og sammenlignings-prosess 

er en og samme sak, mer eller mindre, og svarene, meningene, og konklusjoner, følsomhet er grad deretter. 

Virksomheten til bevisstheten foregår ut fra dette mellom de fysiske objekter og rommet, men lokalt 

samme sted. Står vi i mobilen med et annet lands feriested, kan vi jo spørre oss om hvor lokalt vi fungerer. 

Mange mener vi kan «sende» tankene våres også, telepati, og ting, «tele-transformasjon». 

Fysiske og bevisste balanse-forhold i differensialkraften 

 

Det hadde vært mest ønskelig å fremstille differensialkraften på en myk og vennlig måte. Som at den 

bare er søt, logisk, bra. Altså bare holdbart. Dessverre må jeg si at det mot mitt eget ønske så virker det som 

konklusjonene for kraftvirkningen av denne natur, må sies at det som helst ikke skulle bli bombasting, basta, 

absolutt, ser ut til å bli slik allikevel. At den absolutte balanse ved kraftens utvekslinger bygger og river ned.  

Det betyr at dens balanse for bevisstheten og for den fysisk natur, veksler, og at den slik gjør at 

bevisstheter seg i mellom, og fysiske objekter seg i mellom, og forhold mellom det bevisste og det fysiske vil 

variere mellom konstruktivt og destruktivt. At det er opp til oss selv hvor langt vi kan klare å få oversikt, og 

finne på noe som holder best på holdbarheten vår, det å leve og det å leve godt, er av målbevisst betydning. 

Konsekvensen av differensialkraften likevektige balanse og som utvekslinger er slik at dette vil bli 

basta bestemte konklusjoner på denne kraften. 

Faste funksjoner for helheten i denne kraftfunksjonen: 

Hvordan kan vi tegne tanken av geometriske konstruksjoner likt med slik en fysisk konstruksjon virker 

geometrisk. Og nettopp matematiske proporsjoner. En forklaring ligger slik allerede i differensialkraftens 

forklaring til begrepet like og ulike og hvorfor balansekraften virker proporsjonalt, og som lover, med kun en 

mulig løsning for denne muligheten, og som da også har et mønster bevisstheten må følge om noe skal stemme. 

Men våre bevisste og fysiske midler, funksjoner, kan lett feile. Ett ødelagt bruks-verktøy, skadet hånd, feil 

tankegang, manglende informasjon. 

Slik bevissthetens balanse, sammenlignings-funksjoner, på lignende måte som kraften virker, er 

utvekslende og variable som sammenlignings-funksjoner, både i styrke, endring av utvekslings-formasjoner, 

slik at den virker både styrke-variabel og sfærisk variabel, som sammenlignings-funksjon. At det er ikke bare 

en stille-stående 0 og 1 tilstand logisk. Dens balanseforhold er like mye avhengig av vekslinger som endrer 

grads-styrker, og påvirker både dens funksjons-plattform og sammenlignings-funksjons-evne. Inkluderer hva 

allerede følelser, angst og lyst, allerede kan medføre, eller at kroppen ikke har næring, har gifter i seg, eller 

trues av ett eller annet. 

Vi er ikke født med enhver presisjon ferdig her i verden, og sanser må lære seg betydning av det som 

kommer inn via sanser og behov. Man tilvenner seg, og utprøver seg, og erfarer hva avstander og farger kan 

bety, og hva det koster av bevegelser å tilnærme seg gjenstander i verden. Mor, eller et tre, en leke. En stol. 

Det skjer en koordinering mellom bevisstheten husken, og den fysiske verden. Tilpasnings-, og 

sammenlignings-funksjoner. Altså å merke forskjeller på forskjellene. Merkelig nok blir det født mange 

mennesker som omtrent ikke trenger å justere visse egenskaper noe spesielt, og som nær refleksivt klarer 

oppgaver med nesten perfekt presisjon. Men dette er med arv/vekst-synkronisering balanse-innstillinger som 

er så bra tilpasset. 



 

 

109 

Hva betyr egentlig denne vekslingen i balanseforhold når det egentlig alltid er en konstant balanse 

overalt. Det betyr at vekslingene for å opprettholde balansen har utvekslinger med ulik styrkegrad lokalt. Som 

at når det minker av den ene strømnings-retningen så øker det i den andre strømnings-retningen. Det betyr at 

det skjer kraft-endringer lokalt for både bevissthets-funksjoner og de fysiske funksjoner. At i noen tilfeller 

operer dette likt, balansert, ved mange tilefeller, situasjoner.  

Om vi ønsker oss aldri så gjerne noe, så vil balanse-utveksling i strømninger slik som været, kunne gi 

en vind som løsner en grein som vi kan få i beinet vårt eller i hodet. Dette igjen påvirker følelser og bevissthet 

i og med at vi har smerter og hemmet bevegelighet, og det vi skulle ha vært med på, må vi stå over. Det er 

mange mindre tydelige saksforhold som virker inn på oss. Virus og bakterier fungerer også etter balanse-

vilkårene for når det er gunstig for disse, eller de har endret genene sine, og slik gir oss sykdom.  

For en hel klodes vedkommende så ville kollisjon mellom to kloder, planeter, eller en komet eller stor 

meteor, kunne skade formen og aktiviteten som er normalt for vær, eller normal balanse frem til kollisjons-

øyeblikket. En planet kan bli ubebolig, den kan løsne fra sin bane og fare av sted nærmere en sol, eller faktisk 

ut av solsystemet, hvilket skal kraftige krefter til. 

Mellom mennesker, mennesker og natur, kan det oppstå psykisk-bevisste forhold som ikke lenger 

stemmer med de forutsetninger vi har trodd på eller forestilt oss som vår vei i livet, eller løsningen som vi 

ønsket oss i et spesielt saks-tilfelle. Vi skal være representative, og så skiter en fugl på klærne våre i det vi 

skal inntre i representasjonen. Lite betydningsfullt kanskje, i forhold til om vi skal redde jorden fra en miljø-

katastrofe. Men det fungerer nå slik fra sakstilfelle til sakstilfelle. 

Altså, konklusjonen er at vi bevisst og ubevisst vil bli utsatt for, og bevissthet og fysisk natur blir utsatt 

for: bra og dårlige saksforhold. Mest betydningsfullt må vi si at de psykisk-sosiale forhold mellom mennesker 

teller mest, fordi dette avgjør om hvilke grader vi kan oppnå forskjellig holdbarhets-kriterier for oss selv, og 

for de vi har med å gjøre. Altså at det skjer mye vi ikke kan styre over også, som graden vekslende forhold 

rundt om i verden. Vi kan tro at vi kan vinne alt i en sportsgren, og så har et land funnet trenings-metoder og 

avlet opp noen helt suverene talenter vi ikke har hørt om, og som slår til og vinner.  

I andre tilfeller kan det gjelde kunnskaps-grener og oppfinnelser. Vi ser på verdens lands konkurranse 

teknologisk, og industrielt. Plutselig endrer forholdene seg drastisk, og det som før skjedde med hundreårs 

mellomrom, skjer nå i løpet av fra 2 til 10 år. For eksempel balanse mellom den østlige verdens, og vestens 

økonomi som det så ofte kategorisk beskrives som.  

På den annen side er det felles plattformer og teknologi som byttes og brukes, slik at handel med næring 

og teknologi gjør oss like og avhengige av det samme, så hvorfor skulle da ikke det industrielle og holdnings-

effektive ikke begynne å ligne, og dermed endre tilstandne til ganske mye likt. Akselerasjoner i produksjon, 

og manko i råvarer, gjør at det nettopp kan endres mye på hvilke land, verdens-deler som er ledende fra år til 

år, entne vi snakker om øst-vest eller nord, syd.  

Men det som er klart er at de fleste land med svakt nærings-grunnlag, mye folk, og som har hatt tynt 

med føde og teknologi, at de kan bli liggendes godt etter mange land i lang tid. Når verdens mat og mineral-

ressurser utarmes i store partier av helhets-driftens ressurser, så kan man vente seg sterke tilbakeslag, i kortere 

eller lengre tid for mange grupper, kanskje også at type ressurs er tom, og at vi som art, jord, kan dø ut. 

Om land kopierer hverandres teknologi eller finner ut noe selv, virker til å være likegyldig. Det blir 

rabalder og endringer uansett. I data-teknologien og kommunikasjons-midler og fremstillings-metoder ser det 

ut til at nyheter overtar omtrent hvert kvartal, hver 3. måned. Da man innfører noe slikt, så trenger man å nytte 

det minst ett år, og da andre kan kjøpe noe nyere i mellomtiden så vil de plutselig ligge foran i kappløpet. 
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Bevissthetens lover og de fysiske lover. 

 

De fysiske lover følger for det meste med partiklenes felt-virkninger, som virker som en bestemt grad 

av dragsug eller bestemte fontene-effekter. Vi kan inkludere en balanse med gravitasjonskraften som vi ikke 

på samme måte klarer å danne sikre lover for, fordi de balanseformasjoner som skjer her er for minimale til at 

vi kan sette opp bestemte mønstre. Det fungerer nesten som en temperatur som ligger over både væsker og 

gasser høytrykk, og er sikkert også slik en flytende supervæske-tilstand. Hastigheter av felt som er så små, og 

så kontinuerlig forbundet med resten av strømningen at vi ikke har faste referanse-punkter her. 

De fysiske lover vi har klart å lage baserer for det meste på at vi har stabile forhold for partikler, og at 

vi isolerer dette bit for bit, slik som når vi øker spenningen til strøm gjennom en leder eller motstand til det 

dobbelte. Vi finner de proporsjonale forholdene. Slik er det med omtrent alle lov-ordninger i den fysiske og 

kjemiske natur. I og med at vi kjenner nivåer proporsjonalt kan vi også lage akselerasjoner og logaritmer for 

økningene og senkningene av kraft-nivåer her, og her bruker vi oftest differensial-beregningene som ser ut til 

å få ting til å stemme ganske bra, da overganger slik er proporsjonale. 

Vi har også ikke så rent lite klart å få beregninger for transformasjoner også, overgangseffekten fra en 

feltenergi til en annen, mellom elektromagnetiske felt og mellom gravitasjonsfelt. Men mellom gravitasjon og 

elektro-magnetiske felt står man tilbake med en usikkerhet for funksjons-overgangene, selv om man vet at 

slike omdannelser skjer lov-proporsjonalt. Tenk bare på balanse-effekten til Planck-masse kontra gravitasjons-

effekten.  

Om vi ser vekk fra teknologien, og våre egne fysiske prestasjoner, også hastverk i tenkning, kan vi se 

at vi klarer å utføre en rekke akselerasjoner og retardasjoner med høy presisjon bevisst for de fysiske 

handlinger vi gjør. Vi ser det i sport og turn, i krigs-trening, i bedrifter, i jordbruk og skogbruk, fiske, at 

bevegelser, og forhold vi kjenner fra både vær og vind, vekt og styrke ut fra hvilket arbeid, at vi har stor 

presisjon for de fysiske oppgaver vi utfører, og som også er balansering med naturlovenes tilstander.  

Det er ikke bare teknisk og matematisk-fysiske operasjoner som er erfarings-tilpasning her. Det finnes 

en mengde fysiske kombinasjoner fremdeles som maskiner og data-funksjoner ikke klarer å følge opp 

fremdeles. Ikke før man har lokalisert saksforholdene og matet dem med slikt stoff, informasjo og tillagd 

spesial-teknologiske løsninger.  

Noe kan etterlignes fort, andre saker kan ta årevis å klare å få til å fungere teknologisk. Allerede begrep 

om vår bevissthets-evne og kunstig bevissthet gir oss mange gåter. Samtidig er det fremdeles et gap mellom 

kunstig bevissthet og at maskiner faktisk er bevisste også. 

Lovene følger massene og dets omliggende gravitasjons-landskaps størrelser, og danner slik en langt 

mer klar rød tråd slik som kan virke nesten statisk i forhold til de indre kreftenes virkning i gravitasjons-fluks, 

i overgangen mellom partikkel-energier og splittelser og sammenføyninger av partikler. Lignende er det for 

elektron-skall-feltet og elektronets plasseringer og utseende. Svært vanskelig å bli helt sikre på modellene, 

selv om flere av disse fungerer ganske bra.  

Når vi endrer retninger på noe, så skjer dette gjennom en tilsvarende kraft-utbalansering i motsatte 

retninger, eller med tilsvarende energier fysisk-lov-messig, slik at vi fint kan endre forholdene, posisjoner, så 

sant det skjer etter kraft-tilpasnings-prinsippet i naturen. Vår følelse av frivillighet endrer ikke naturlovene, 

og det er det faktisk ikke alle som skjønner. Det foregår en balanse-tilpasning konsekvent ved hver eneste 

prikk forskjell menneske gjør i den fysiske verden. 

Når partikler slik forholder seg til hverandre som om de er på et likedan nivå av trykk, og kan danne 

kombinasjoner slik, så får vi klare lov-beregninger, mens det blir vanskeligere når vi når yttergrensene av slike 

beregninger. Alle overganger mellom partiklenes energi inneholder usikre data om felt-oppførselen.  

Det er smått, geometrien utydelig, hastigheten for stor, og ganske mye av dette ligner på Heisenberg-

ske tilstander der vi kan måle partikkelens hastighet, men da ikke være sikre på posisjon, og vi kan måle en 

posisjon her, men er da ikke sikre på hastighet og retning lenger, bevegelses-momentet. Vi forstyrrer feltnivået 

med måle-apparatet. Det består også av fysiske felt som virker inn i sammenhengen av bevegelse og de 

involverte posisjonens virkemåte. 

Slike forhold oppstår når noe møtes på samme nivå og det er feltendringer med i bilde, og fordi mange 

av disse feltendringene er for små til å kjenne til sikre overgangsformasjoner og lover for dette. Vi ser at et 

elektron som er bundet opp tvinges til å innta et mer bestemt energinivå, mens et fritt elektron kan variere med 

alle forhold rundt seg. Øker gravitasjonen, så øker partkkelens frekvens-energien her til langt over det som 

den energien det hadde i skallet det kom fra. 
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Når et elektron skal gjøre et hopp fra et atom til et annet, gjennom rommet, så dannes en sterk effekt. 

Hele elektronets styrke vil nå utveksle med romkraften mellom objektene Grunnen er at det balansetrykket 

som det hadde i et atomskall, nå er borte, og det er nå kreftene til elektronet synes så godt, ved at det hopper 

ut i rommet ensomt, og blir en egen, ikke ut-balansert energi-effekt. Over i det andre atomet danner det seg 

igjen til det som er trykk-forholdet i det nye atomet. Elektron-energi er tusendeler av proton/nøytronets. 

Trykk-frekvensen i de frie rommet er da ut fra trykket i rommet, og balanserer da partikkelenergien 

ved å trykke dette mer utover enn når det er sammen med andre partikler i en balansert form. Xnb: Om virtuelle 

partiklers overgangs-hopp mellom grunnstoffskall, molekyls-skall. Elektron-energien blir skviset utover. 

Lovene tar vi inn over oss som konstanten for hver gang vi finner et fast punkt i den røde trådens 

økning og senkning av samme energi-forskjeller. Denne tråden er mengden og størrelsen og forholdet mellom 

partiklene i ganske så godt målte størrelser, altså mer ren differensial-beregning, ofte med god kontroll, selv 

om hvert tilfelle egentlig har sitt eget regne-stykke, selv om samme formel er utgangs-punktet.  

I større saks-forhold, mer kompliserte forhold, inntreffer det forhold som er nye for hvert enkelt tilfelle 

vi skal beregne, fordi det oppstår kryssende felt-virkninger med, tross beregning, nye forhold for utfall. Slik 

oppdager man både super-ledning og en rekke spesielle egenskaper når grunnstoffer møter spesielle mengde-

forhold, og hva som skjer med grunnstoffet og med isotoper her da, og kjemisk kvant-endring. 

Vi kan også si at om vi anser hele differensialkraften som medspiller, og dens kraft og motkraft, så kan 

vi påstå at alle felt og partikler ligger til grunn for alle tilstander, også de bevisste, at vi antar at den samme 

kraft, naturkraft, felt-energi-grunnlag, er av samme type. At alt er en natur-kraft. Det er slik sett en tilslutning 

som er valgfri. Noen kan si at alt er samme naturkraft, andre kan velge ut fra troen, at det er Guds-kraft. Men 

det forblir høyest sannsynlig samme kraft. Bevissthets-feltet holder også en rød tråd, men denne tråden er en 

variabel som om at ledningen blir tykkere og tynnere alt ettersom styrker på signaler inn. 

Bevissthetens preferanser og referanser har stigende og synkende utgangsverdier for de fleste av dens 

felt-punkter og felt-deler hele tiden. Styrkevariasjoner vi merker. Det er en slags variabilitet som legger seg 

inn i en strømning som varierer i styrke, og der signaler er med å danne ulike holmer ute i strømningen som 

endrer litt i strøm-forholdene og kan senke og øke strømnings-tilgangen noe.  

Holmene vokser seg til og trekker seg tilbake med signalstyrken inn. Ring-virkningene fra holmene er 

som resonans-ringer utover mellom preferansene, og kan danne slike baner mellom hverandre ved siden av 

trykkvolumet som de er en del av som oppfører seg likedan.  

Felt-strømmenes preferanser er for små, og for svake til å oppfattes klart med instrumenter. Ligner 

variasjoner i et stort sett lignende og balansert fysisk felt-nivå, men med forskjellige preferanse-trykk-

virkninger, som kode-signalstyrke, språk-effekt, bilde-effekter. Når holmene eller signalstyrker virker inn på 

strømnings-retningen så varierer balanse-sentrumet, slik at den røde tråden, middelbalansen bukter på seg.  

Variablene virker som uendelig i mengde i forhold til faste partiklers ganske mer konstante 

feltnivå/oppførsel. Det er som at tusen små kinaputter går av i en vann-dunk, eller elv, at det oppstår masse 

trykkvirkninger som har turbulens og resonans mange veier. Men for middelverdien i strømmen, for eksempel 

et sterkt behovs-signal her, så vil disse signalene fra sideholmene, side-elvene, virke som mer eller mindre 

klare preferanser. Enkelt signaler drukner i andre virkesignaler.  

At vi kan merke noe uten å være sikre på om hvilken sans eller behov vi merker, og da aner vi bare at 

det er en virkende forskjell uten å identifisere denne, eller om den er et blandingsprodukt av to sanser, behov, 

eller sanser og behov. At slik kan det ligne mer på en usikker kombinasjon av følelser, sinnsstemninger. Vi 

vil kalle alle forskjeller som vi merker, men ikke identifiserer, for anelse, skygger, den begynnende intuisjon.  

En klar identifisert intuisjon, er at vi kan si at nå skjer det noe, eller nå merker jeg at noe virker inn på 

sanser eller behov, og at vi kanskje vet hvilke behov også, men ikke hva behovet eller episoden signaliserer 

om. Det spiller ingen rolle om hvilken sans, behov, følelse, husk, opplevelse, fysiske virkninger, sinns-

stemnings-arter som er funksjoner i oss som sender signalene.  

Vi merker en forskjell, men er usikre, vaktsomme, får anelsen, og vi kan identifisere reaksjoner fra 

sult-funksjonene uten at det er sult, men en annen irritasjon i samme system. Vi klarer slik å identifisere at 

noe snart hender eller har noe med en bestemt sans å gjøre, husk, uten at vi vet sikkert hva det er. Det ligner 

litt på det å ha noe på tunga, at du vet, kjenner det igjen, uten å huske navnet, eller hvordan det virket, at 

utfallet ikke er sikkert. Ett stadie av intuisjonen, som er gitt navn på å merke forskjeller, styrkegrader slik. 
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Her identifiserer vi bevegelser, sanser, behov, stemninger uten å avsløre den klare strukturen, men at 

nå er det en klar intuisjon, Om vi aner enda mer, og klarer å få omriss av noe, og husker, gjenkjenner, så betyr 

heller ikke dette at vi vet utfallet sikkert, men vi har nå i alle fall merket oss hvilken sak som er på gang, virker. 

Når det lenger ikke er noen tvil om sak og retning, så regnes det som logisk orientering, eller logisk intuisjon, 

selv om det å merke en forskjell vi ikke gjenkjenner straks, eller siden, så er også det å merke en forskjell 

logisk.  

Den mest klare logiske intuisjon inneholder det samme som oversikt og klar tenkning, selv om 

vi ikke visste hvordan vi kom på sammenhengen. Dette er sammenlignings-funksjoner som er funksjoner i 

syns-sentra, husksentra, følelses-sentra, lyst og angst-sentra, stemnings-endring, bevegelses-sentra, hud-

sentra, behovs-sentra. Det ligner at vi er født med reaksjoner som reagerer positivt på en smak, eller negativt 

på smaken, der lystsentra for melding om dette, eller er med i denne avgjørelsen. Det smakte godt med mer 

sukker, men ble det for mye sukker så smakte det ikke så godt lenger. Uten sukker kunne det virke negativt. 

Bevisstheten får mye drahjelp av sanser og behovsfunksjoner og deres sentra for reaksjon, ikke minst 

også bevegelsesreaksjon, fordi mange reaksjoner er slik at de trekker seg unna, eller strekker seg ut mot noe 

uten at vi gjør noe selv for dette. Vi kan merke at vi snur hodet da vi merker en lukt, og vi styrer ikke hvorfor 

nesen lukter dette. Lignende kan vi reagere på noe vi ser som vi trodde var umulig, eller at vi er nysgjerrige 

og øynene buler faktisk mer ut av hodet.  

Tunga kan også reagere ved å smake mer på noe ved berøring refleksivt, lignende som noe vi ikke 

liker eller smerte er noe som får tunga til å trekke seg unna straks, før vi får avgjort hav som er bra eller dårlig. 

Ofte så kunne vi like saken, men at maten var for varm, og at vi etterpå er mer forsiktige, men for all del vil 

ha denne retten i seg grunnet smaks-følelsen.  

Disse refleksive bevegelser kalles affekter, fordi de er en blanding av sanse-følsomhet og deres 

refleksive reaksjons-bevegelse. Refleksjonen har som regel noe godt/bra, eller vondt/farlig ved seg, for oss. 

Om det er et virkelig tilfelle av bra eller dårlig vet vi ikke før vi har fått nærmere erfaring gjennom det vi 

kaller prøving og feiling. Vi kan merke oss at et behov som sult kan få oss til å stappe nesten hva som helst i 

oss. Også dette kan bli så sterkt at å gripe noe og putte det i munnen skjer gjennom en sans/behov-bevegelses-

refleks.  

Det kan virke utrolig, men uansett hvilke behov eller sanser vi snakker om så utløses det bevegelses-

reflekser, ikke minst i nervesystem-delen det gjelder, men også at alle slike funksjoner er knyttet en eller annen 

vei til bevegelses-nervesystemet. Og med tanke på hvor vi skal sove trygt, farlige lukter, smak, lyder og syns-

opplevelser, kulde på huden, at vi trenger mat, drikke og gjøre fra oss, krever absolutt bevegelser, og likt som 

at vi da trenger bevegelsene og sansene våre, så er næring og bevegelse det som hjelper sanser og behov og 

bevegelses-evne til å fungere normalt.  

At uten næringen kan sanser og behov forstyrres, likedan som om vi ikke begrenser inntak ut over det 

vi forbruker, altså å holde et balanse-nivå som er lettest for kroppsfunksjonene og sansene. Overforbruk fører 

lett til en eller annen sløvhet, svikt, eller over-anstrengelser av alt fra sanser, behov og bevegelsessystem.  

At vi lett kan sette en funksjon ut av spill eller på vent. For eksempel at vi ikke lenger vil drive med 

fysiske aktiviteter. Men en god forbrenning i organene våre er ved at vi er i en gjennomsnittlig bevegelse, 

fordi det er hav organene er til, altså der forbrenning og virksomhet som bevegelser hører sammen som sanse- 

og behovs-systemets virke-funksjoner. 

Hvorfor ta opp så meget om disse saksforhold: Fordi det er dert meste av hva hjernekapasiteten normalt 

fungerer og bedriver saks-forhold med, ofte i 90 prosent av all vår våkne tid, enten det gjelder spill, arbeid, 

lek og utprøvelser. Om vi vil prøvelser og lidelser. 

Signalmengden fra hvert øyeblikk vi opplever fordeler seg i en viss takt utover i bevissthetsfunksjonen 

vår med en abnorm mengde virkningsinnhold. For eksempel alt vi kan se av skog og vann, hus, der noe lett 

kan feste seg i vårt fokus i større grad enn noe annet. I givende stund oppfatter vi så å si alt. Hadde vi hatt 

klisterhjerne kunne vi ha gjort slik som maleren i London, som etter en halvtimes helikopter-tur tegnet hele 

London i riktig format.  

Vi får alle denne informasjonen, men det meste blir skviset ut, mye fordi både kort-tids-hukommelse 

og langtids-hukommelse ikke er i stand til å behandle hele mengden like godt som de med mer spesiell 

egenskap for dette. Men vi merker allikevel ubevisst det meste i korttidshukommelsen. Tester er blitt gjort 

med dette, og dert er slik at vi aldri kan tro det som skjer når vi får oppgaver vi ikke trodde vi hadde klart å 

oppfatte noe av. Vi er oftest veldig konsentrert eller vaktsomme for spesielle behovs-mål, påpasselighet. 
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Slik sett avviser vi det vi kan av alt som kunne fenge oss, og holder fokus på det vi trenger eller har 

lyst og behov for mest. Når vi snakker om avvisning eller aksept, så handler det om at vi har en retning og har 

verdier vi mest gå rinn for eller liker, og slik sett må sette det meste som ikke oppfyller vår mulighet til å nå 

det vi mest vil eller trenger til side. Et eksempel er at om vi ikke klarte dette, ville vi lett slutte å spise. 

Vi har medfødte funksjoner som virker slik. Magesyre er en slags batterisyre. Om vi ikke spiser kan 

det bli for mye syre som gir smerter. Om celler i kroppen, og dens organer ikke får næring inntrer en mengde 

skadelig funksjoner. Vi kan fort ødelegge et organ for godt på denne måten. 

 Når en enkeltcelle har tilvekst av organer for stoffskifte, magesekk og celleforbrenning, så blir munn 

og ben behovsorganer for resten av organet likt som med sansene, at de er behovs-utvekster, til å karre seg 

frem med, og merke forskjell, sanse, det som behovet trenger. Vi har ikke like sterkt behov for å reise i 

verdensrommet, eller lage senger av gull. Vi har ikke like mye behov for ferie. Om det ikke er mat der. 

Bevisstheten kan ikke bare være et behov i seg selv med kun bevissthet. Om det ikke er noe behov 

eller oversikt som en bevissthet trenger har den heller ikke bruk for å være bevisst. Det må være en funksjon, 

drift, et behov som en bevissthet fungerer ut i fra, ellers ville en evig søvn heller vært å foretrekke enn å være 

bevisst og ikke ha bruk for noe, å ha oversikt, men ikke forstå hva det skulle være til, da det ikke er noe som 

er til noe, bevisst. At alt kun bare var bevissthet uten noen funksjon til at den fungerer som bevisst.  

Hva skal til for at kun bevissthet eller oversikt skulle virke, om det ikke var noe behov, drift, noe å 

oppfylle en slik info-lagring av noe, uten at det er bruk for det på noen måte. Uten andre evner. Hva skulle da 

til for at en bevissthet skulle fungere? En eller flere funksjoner burde være grunnlag for dannelse av bevissthet, 

og som en sammenligning og orienterings-sans, funksjon, så må en drift-funksjon eller struktur gi denne som 

en funksjon av noe, og nettopp et behov for en oversikt. At denne brukes til noe. 

Bare fungere som oversikt gir ikke noe. Å gjøre noe, gripe inn, ha en grunn til det, merke noe bra eller 

dårlig, at det finnes en reaksjon på noe, og slik sett, at en reaksjon er et behov, fordi det reagerer, og virker 

som egenskap utover, kun bevissthet. Eller rett og slett virker slik at en bevissthets-struktur oppstår. 

Alt tyder på at bevisstheten er et behov, hjelpesystem, for andre oversikter, altså sanser og behov for 

noe i verden som virker, trenger noe, og avleverer noe. Noe måtte en bevissthet være godt for til forskjell fra 

at den aldri hadde en oppgave, et mål, en gjøren for en eller annen grunn. Hvorfor skulle ellers bevisstheten 

søke, lete, finne, se, sortere, merke forskjell på noe.  

Hva gjør bevisstheten i oss om det ikke har med koordineringer for behov å gjøre, via hjelpebehovene 

vi kaller sanser. Vi vet at med behov, at uten mat, drikke, luft, så dør vi fort. Bevegelse, og sanser fungerer på 

samme behovsorgansime vokst frem fra en celle. 

Mange som lider skulle ønske at de ikke hadde følelser i det hele tatt, helst ikke vil leve ett slikt liv. 

Med tiden håper man, eller venner seg til, at lidelser opphører, eller finner veier så det er til å leve med. Andre 

som opplever sult vil jo ha mat, men på den annen side er det mange som skulle ønske at de ikke hadde dette 

behovet når det er manko på føde. Heller ikke at vi stadig må spise for å overleve, eller at sult gnager i oss, 

enten vi har nok, eller ikke nok, av føde. Andre kan merke smerter i benet, og skulle ønske at vedkommende 

sanse-funksjon ikke fantes. 

Så hva skal så bevisstheten med slikt, en kropp som virker slik, kjedsomhet, depresjon, smerter. Men 

på den annen side: Er vi inne-forstått med at bevisstheten blir oppmerksom på, bevisst om disse tilstandene. 

Og det er også slik at om vi får tilfredsstilt et behov, for eksempel sulten, er mette, så er vi ofte fornøyde. Vi 

er ikke sultne, og vi har heller ikke lyst på mer akkurat da. Vi sparer, eller lar noe stå, fordi vi vet at vi blir 

sultne igjen, og vil ha lyst på mer av dette da. 

Alt tyder på, uavhengig av bevisstheten at behovene våre og sansene har sine balanse-nivåer av ulike 

grader og art. I enkelte tilfeller er vi fornøyd med en form, og fargen spiller ingen rolle. I andre tilfeller er det 

veldig viktig at fargen virker tilfredsstillende på oss. Noen ganger er både form og farge viktige for oss. Når 

vi blir mette, eller får vekk en smerte er dette som regel fordi at noe i nerven er i balanse igjen, i magen eller 

i benet. At vi får ingen signaler til behovs-formen, og dermed vil vårt bevissthets-søk avgjøre at vi ikke er 

sultne, at vi er mette, og at vi ikke trenger mer nå. Et slikt søk er ofte erfarings-belagt, at vi vet at vi sikkert 

blir sultne igjen om fire timer.  

Poenget er at om det er balanse, ro, tilfredsstilt så virker dette som et positivt signal for oss angående 

behovet. I andre tilfeller så er signalstoffer og nervereaksjoner slik at de forteller at det er nok for magesyren 

og stoffskifte vårt. Slike signaler der vi har hormoner som sier at vi er mette, ut fra balansetilstanden i magen, 

magesyre sporstoff-signaler, så virker dette som et aksept-signal, godkjennelse, et signal som forteller at nå er 

det nok, i alle fall i passe balanse en stund. 
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Kroppen fortsetter å forbruke denne energien slik at vi snart vil bli sultne igjen. Men reaksjoner som 

smaksfølsomhet og behovs-følsomhet har også arvelige balanse-funksjoner slik de er. At det reagerer med 

sammentrekning, tilbake-trekning om det ikke virker bra, noe refleksivt. I andre tilfeller at nå er det noe som 

er bra, fordi følsomheten virker slik fra arvelig sensitivitet, og vi får et godkjennelses-signal kan vi si, et lyst-

signal. Om vi oppfyller et behov slik, for frisk luft, drikke, mat eller søvn, så får vi gjerne et positivt signal 

tilbake for at det meste fungerer i balanse.  

Når vi har lyst på noe strekker nerver og muskler, bevegelser av organer seg fremover mot det som er 

aktuelt. Slik sett samme med lyst-signal som bekrefter og er godkjennelsessignal for at vi har lyst på noe. Har 

positiv følsomhets-reaksjon på noe. Videre vil en mettelse, en behovs eller sanse-oppfyllelse virke slik som 

med saksinnhold vi analyserer bevisst. Bevisstheten får et positivt signal gjennom at vilkårene om balanse i 

behov sender et slikt signal til bevisstheten, eller en smerte, men det er også slik at om balansen ikke sender 

et signal, så vil vi fra erfaringen forstå at behovet er mettet.  

Behovene har altså to veier å vise at det er balanse, lignende at om saksforhold i bevisstheten ved 

oppgaver kan fortelle oss at de gitte oppgaver er tilfredsstilt, utført, og behovsdekket. Summen av slike 

opplevelser gir ulike behovsoppfyllelses-signaler til bevisstheten. Bevisstheten kan ut fra mål og erfaring si at 

dette for holde, og nå er det nok. Men normalt er dette en erfarings-sak, og også for hva som er en bra mengde 

av noe. Ved å se på hele dagliglivet som en fysisk kropp med behov har, og hva vi sanser med sansene, så 

dekker dette ofte hele døgnet med unntak av når vi sover, og selv da kan vi sanse mye. Vi behøver ikke å 

våkne, men snu oss an annen vei om noen pirker bort i oss. Vi kan også utbryte, la det være, uten å huske dette 

selv, som en slags drømme-reaksjon.  

Bevisstheten har plenty med oppgave-signaler fra våkne øyne, våkne ører, våkne nese-egenskaper, 

våkne smaksløker fra tunga, og fra våre bevegelser og anstrengelser, og fra hud om det er kaldt, varmt, vått, 

tørt, flytende, fast, kjenne formene og bevegelsene som berører oss, ved siden av at balansen registrerer tyngde 

og retninger vi har i bevegelser. Om vi er sultne, tørste, trenger frisk luft, eller må sove. Alt dette er bare noe 

av det som er oppegående på oss gjennom hele dagen.  

Vi går rundt som et evig filmopptak, lydstudio, smaks-og lukt-testere, form og stoff-analysatorer, og 

holder en viss logistikk på energi-lagre og påfyll, samt oksygen til forbrenningen. Og så har vi i søvnen at en 

rekke vedlikeholds-mekanismer virker slik som den nattlige hode-skyllingen av strømmende væsker som 

bringer næring og tar vekk avfall i hjerneseksjonen, og masse restaurering av nerver, muskler og organer, også 

for blodet, i resten av kroppen. 

Men i hvilken grad klarer vi å oppdatere oss, eller innrømme, hva hjernen og bevisstheten klarer å 

oppfatte, sammen. Alle disse behov og sanse-funksjoner, å føle følelsestyrken til disse, og formidle følelses-

styrken til bevisstheten. Her blir det mere klart at bevisstheten sammenligner dette og koordinerer dette, danner 

oversikter og orienterings-retninger, årsak- og virknings-rekkefølger, og alt som viser at bevisstheten er en 

sammenlignings-funksjon for balansefunksjoner og misforhold ved disse gjennom vond og god følelse, bra 

eller dårlig, smerte og lyst. Angst og lystsentere virker som markerte forsterkere.  

Angstsenter forsterker en vond følelse, smerte, og aktiviserer sterke impulser, ofte kroppsspenninger 

som virker parat hele tiden, selv om det ikke skjer noe av det man trodde. Bevisstheten vil gjennom sammen-

lignings-prosesser slik sett selv fortelle oss at den fungerer som ett balanseorgan. Målet er normalt likevekt. 

Andre følelsesforhold kan gjøre sitt til at vi går utover likevekten med å skrape til oss for mye eller for lite. 

Ofte ubalansert. Vi ser at behov, sanser, organer, fysisk, følsomt, stemnings-skapende, trenger til koordinering 

og balanse for kroppsfunksjoner, sanser og behov gjennom bevissthets-sammenlignings-funksjonene.  

Dette kan passe med utviklings-tanken for organismer, evolusjonsteori, der bevissthets-sammen-

lignings-funksjonene er slik tilpasnings-koordinerings-funksjon. I alle fall så avgjøres noe i kropp og noe i 

bevissthet, og disse to har en sterk kombinasjon med hverandre, og virker som et felles system for samme 

behovs-saker. Hvorfor skulle bevisstheten ellers føle seg distre om den ikke «får» mat? Hjerne-bark-nerve-

celler føler ikke smerte, har logiske funksjoner, kan desorienteres av følelser, og søker etter en mer logisk 

tilstand å være i uten slike desorienteringer. Om de kunne fly, og fant et bedre sted, ville de dratt dit. 
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Persepsjon og Perspektiv 
 

Persepsjon og Perspektiv: Hva betyr disse begrepene? Hva har det å si for bevisstheten og forståelses-

funksjonen? Hvorfor forstår to mennesker noe forskjellig med de samme ord for de samme saks-forhold?  

Logisk resonnement  0 eller 1 

logisk argument   1   

logisk konklusjon  1 

logisk assosiasjon, tenkning  1   

Resonnement og argument. Når både logisk funksjon, logisk, logisk begrep, logisk sammenligning 

havner havner på plass, og som del-funksjon, grunn-funksjon for alle deler av en vitenskaps-modell, eller 

bevissthets-analyse/funksjon, så bør logisk resonnement, logisk argument, logisk konklusjon, og logisk 

assosiasjon gi samme utslag. At noe må da være i overenstemmelse med hverandre. Kritisk analyse. 

Resonnement: assosiasjon logisk, at samstilling del-grunnlag, argument-sammenstilling, og belegget 

for saks-forholdet som benyttes har tydelig sammenheng med hverandre, teoretisk eller fysisk rekkefølge, 

årsak-virknings-forbindelse. 

Logisk relevans og logisk syntaks; definisjons-spørsmål med persepsjon, perspektiv til saks-

forholdene. Ellers: At den ene har lært mer om saken enn den andre? Oppfattet andre detaljer den andre ikke 

har oppdaget. De kan ha oppdaget forskjellige egenskaper ved samme sak. Den ene kan ha funnet noe 

prinsippielt, godt funksjonelt? Om de ut fra stt bevisste innhold og sanse- behovs-egenskaper ser annerledes 

på vektlegging av innhold, eller ser noe fra forskjellige utgangspunkt, geometrisk eller som saks-forhold 

psykologisk, bevisst, samfunns-relatert, natur-fysisk, religiøst.  

Opplevelsene er aldri fra samme posisjon og kraftvirknings-natur-koordinater. Behov og sanse-form 

er forskjellig. Stemningen blir gjerne ørlite forskjellig. Noe av den fysiske formern virker litt annerledes. 

Bevissthets-opplevelsene de siste dager eller like før hendelsene eller tenkningen slår inn kan også være litt, 

andre ganger mye forskjellig mellom de to, tvillinger, venner, eller fremmede som jobber sammen på samme 

oppdrag, eller er på ferie sammen, eller samme sted.  

Kort sagt så er perspektivene forskjell i formen deres og i fysiske koordinater. Man tvinges til å ha 

forskjellige vinkler til det fysiske. Persepsjonen er mye gitt av følsomhetsforskjeller og erfarings-livet. Dette 

veier som regel ganske mye for inntrykks-virkninger, og for bevisst vektlegging av hva som gir mest virkning 

av det som er i fokus. Fokus; nevnt som at det er samme sak de betrakter, en solnedgang, egentlig hva som 

helst. Les mer under saksforholdene i artikler om: Egenskaper, Formasjoner, Bevissthet, følelser. 
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Formasjoner Egenskaper Fysisk Bevisst følelser 

 

Formasjoner 

 

 Vi kan tenke oss fysiske gjenstander, vi kan lage mål og måleenheter for å sammenligne disse fysiske 

egenskapene, og for å ha en bevisst forståelse av de samme figurer, former, mønstre, avstand-forholdene som 

vi kan lokalisere også gjennom våre egne sanser. Med sansene vil vi ofte måtte erfare hvor langt vi må strekke 

armen, eller hvor langt det virker å gå en strekning innen en viss tid ut fra slik det ser ut for oss. Det kan ta tid 

å bli litt mer sikker på avstandene og hvordan former på gjenstander virker ved at vi må ta på dem, føle oss 

fram, gå en strekning for å finne ut hvor mye for lite eller for mye vi har bedømt avstand og anstrengelse, 

styrken vi bruker for å nå frem til noe. Vi må også erfare tyngde gjennom hvor mye vi kan løfte eller bære, og 

hvor langt vi kommer avsted med ulik tyngde på en viss tid. 

 Disse fysiske former som vi lærer å kjenne gjennom erfaringen, har sin konkurrent i måleinstrumenter 

som ofte klarer å måle avstand og tyngde, samt hastigheter og tidsbruk med nesten en perfekt likhet med de 

faktiske forhold om alle viktige informasjoner er tilstede. Med sansene kan vi lett ut fra persepsjon, skygger, 

lysstyrke, ulike forstyrrende eller distraherende forhold, og med mindre øvelse eller erfaring, stadig gjette litt 

feil, eller bedømme en avstand og tiden det tar litt feil. Men i hovedsak så er det 4 viktige faktorer som gjentar 

seg hos fysiske legemer.  

Bevisste og fysiske preferanse-faktorer. 
 

Det første faktoren er eksistens, plass, væren, til Er; likt som rom, størrelsen som er et avstands-

forhold som også innebærer form-typen til en gjenstand som volum og slik formen ser ut for oss som runde, 

krokete, fire-kantede, ja hvilken som helst geometrisk form som avstandsforhold. Dette inkluderer hvor langt 

unna oss en gjenstand er og hvordan det kjennes når vi ser og tar på gjenstanden. Denne faktoren handler om 

rom, volum, hvor stor plass en gjenstand tar, og hvor i et rom gjenstanden finnes, posisjon.  

Dette kan ligne det vi kaller en verdensplass, himmelplass, plass i huset, plass i uendeligheten, 

plass i kosmos eller mikrokosmos. Værens-/eksistens-Dimensjon. Være-mulighet. 

 Det andre faktoren er bevegelse, eller virkning, det som hender under bevegelse av endring, også 

slik som at noe samler seg eller oppløser seg, og hvor fort eller sakte noe beveger seg. Dette handler om 

endring, tid og bevegelse, 3 faktorer som fysisk henger sammen når gjenstander rører på seg eller endrer 

virkning. Virkning, bevegelse, tid er endringer, som er en type forskjell ikke ulikt rom-avstander, men at i 

stedet for at vi bare har det vi kaller en posisjon, form, så endrer gjenstandene posisjon eller virkning i posisjon 

utover den posisjonen den har.  

Vi kan si at det er en forskjell i posisjon som blir forskjell fra posisjonen. Bare form ville vært en 

posisjon som ikke endret seg. Alle endringsbeslektede funksjoner, at noe skjer, betyr en forskjell fra det som 

var eller fra slik som det var, og er i utgangspunktet en forskjell som blir forskjell fra seg om vi tenker på rom, 

volum, posisjon, punkter, eller kontinuitet, altså en punkt-løs sammenhengende utstrekning. 

 Slike endringer er ikke lenger bare at noe er. Er til. Tilværelse. Eksistens. Men det er også at noe hender 

eller skjer. At det inkluderer forskjell som egenskap enten vi kaller det start, mål, kilde, årsak, virkning. 

Poenget er at forskjells-funksjonen alltid er samtidig med alle begrep vi har om tid, bevegelse, forandring, 

utveksling, signal, transformasjoner, overføringer, uansett abstrakt eller konkret forståelse av hva noe er, men 

det at noe skjer, hender. Hverken vilje, bevissthet, fysiske hendelser, er mulig uten denne endrings-funksjonne 

fra den tilstanden vi hadde, altså at det blir en forskjell, eller var en forskjell enten det gjelder fortid, nåtid, 

fremtid, eller en hvilken som helst endring uansett kjent eller ukjent dimensjon, fysisk eller bevisst, eller en 

hvilken som helst annen egenskap som måtte finnes. 

 Denne funksjonen kan vi godt kalle en forandrings-egenskap som her betyr forskjell fra det som var. 

Om endringer skjer ved at samme kilde avgir fortsatt virkning fra en posisjon, så er det en forandringsfunksjon 

på gang selv om vi mener at det ser likedan ut. Om det ikke var en endring, virkning ut fra kilden, så betyr 

dette at bålet er slukket. En konstant temperatur betyr for eksempel at det er en aktiv kollisjon mellom 

småstoffene i lufta, molekylene, og som da sender ut en viss temperaturstråling eller friksjon mot huden. Om 

disse opphører i bevegelse vil vi ikke ha noen temperatur, eller videre endring i temperatur. 
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Bare om disse er roligere eller raskere vil vi merke at det blir kaldere eller varmere. Ingen bevegelse 

vil for fysikere her bety det absolutte 0-punkt, frysepunkt, fordi det ikke tilføres noen energi. Men er det 

fullstendig ro inne i oss også, så vil også vi ha stivnet uten videre virkning fysisk.  

I dag vet vi at dette nesten er umulig, fordi ved så lav temperatur begynner stoffene en indre frigjøring 

av energi som kan gjøre dem varme, spaltende, bli superledere, og slett ikke kan være i ro, lignende det 

Einstein sier, at han ikke tror absolutt ro finnes: At det alltid er bevegelse, energi, uro, en tids-endring tross alt 

med hastigheter på gjenstander i det fysiske rom. Tilværelsen virker som at den er en endring. 

Uansett dimensjon så vil en hendelse, at noe skjer, være en forskjell fra det som var, og som gjør at 

selv det ukjente må bøye seg for denne tilstands-endringen som en forskjells-funksjon innebærer, en forskjell 

fra det som var, der det som endrer seg er an forskjell fra det som var, og dermed det vi kan kalle en 

differensierende differensial-funksjon.  

All endring i egenskap er slik forskjells-endring av tilstand. For å lette på begreps-mengden vi har om 

dette, kan vi kalle dette for forandrings-funksjonen fordi alle forskjellige syn på saken innebærer også de syn 

som tror noe kan oppstå av ingenting, en egen-skaps-løs tilstand eller en tom tilstand, en form som ikke er slik 

den nye formen blir på egenskapen, og at forandring kan brukes for både det som er som endrer seg og det 

som mange mener ikke er som endrer seg til noe som blir til. Derfor har jeg kalt dette for forandrings-

funksjonen. Forandrings-egenskapen. Forandrings-muligheten. En forskjell fra slik det var.  

Forandringsmuligheten kan forstås på to meter, at den ikke har hendt enda, men er potensiell, men 

også at den aktivt er en forandringsegenskap som vi prøver å finne ut av, eller som vi kan tenke oss at kan skje 

i praksis, selv om slik tanke eller forskning viser seg å være feil. Da er den tenkt som en virkelig 

forandringsmulighet til forskjell fra en mulighet som kun er en abstrakt kopi gjenkjennelse, navn, 

fellesbetegnelse på endringer, uten at den er satt inn i en fysisk eller bevisst, kjent eller ukjent dimensjons-

sammenheng. I vår sammenheng er denne egenskapen tenkt som en virkelighet som er, selv om vi ikke har 

funnet denne egenskapen enda ved et gitt saksforhold. 

Den tredje faktoren er ingrediensen, stoffet, egenskaper som er til, for eksempel i rom og med 

romslighet, og som endrer seg i virkning eller posisjon, bevegelse, men som har en form, et utseende, eller en 

egenartet virkning, slik som vi kaller for gjenstandenes egenskaper, altså de fysiske egenskaper i rom-

bevegelses-verdenen, romtiden.  

Altså de fysiske egenskaper ved partikler og felter på jorda og i kosmos og mikrokosmos, fra felt, en 

kvark, til sorte hull, galakser, hele kosmos, endelig eller uendelig. Men det gjelder også for saksforhold som 

finnes med egne egenskaper i hvilken som helst dimensjon eller verden, uansett om det er en kjent eller ukjent 

dimensjon. Om det finnes virkninger som kommer av at form eller egenskap er annerledes enn bare eksistens 

og virkning, men har sin egen egenskap som form, virkning utover den væren og endring som oppstår, at 

endringen har en spesiell funksjon, interaktiv funksjon, eller en selvstendig eller individuell funksjon som 

skiller seg ut fra andre funksjoner ved at vi finner et mønster eller virkemåte på egenskapen. De fysiske 

objekter vi kjenner viser til forskjeller i egenskaper, og lignende er det med bevisste funksjoner hos oss, eller 

med vår psyke, sinnsstemninger. 

Vi kan si at bevisst sammenligning, forståelse, følelsesvirkninger, sansevirkninger og behovs-

virkninger er slike forskjellige egenskaper for bevisstheten likt som husk, erfaring, sinnsstemninger, 

begrepsdannelser, merke de fysiske bevegelser og styrke-krefter. Om det finnes andre dimensjoner eller 

egenskaper i vår verden eller i en fremmed verden, eller som en annen dimensjon, verden, så gjelder det 

samme for virkninger og egenskaper her, slikt noe som vi mener eksisterer og kan endre seg eller endre noe 

på hvor det befinner seg eller kommer til en annen funksjonsarena, eller påvirkes av en slik fra et annet sted 

selv.  

Disse ingrediens-egenskaper som kan flyttes eller har flyttbare virkninger, altså som virker som en 

egenskap selv eller har en egenskap som virker på noe annet, er slike objekt-tilfeller, også objekter som endrer 

seg, oppløses eller samler seg, alt ut fra hva vi kan oppdage, tenke oss eller som i det hele tatt kan skje som 

en virkelig mulighet, eller virkelig ingrediens-egenskap. Det gjelder alle krefter, egenskaper, kjente som 

ukjente, og kan sies å gjelde for alle former, også for det som danner former i verdenen, tilværelsen, alt. 

En slik forklaring av tilstander, preferanser, betyr også at vi kan finne en sammenligning også for 

bevissthets-preferanser som ligner dette. På den ene siden er opplevelsen av rom, avstand, tid og bevegelse, 

og styrker, egenskaper, formenes form og endring av form, en tilsvarende mulig bevisst virkning som gjengir 

disse formene 
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Den fjerde faktoren er styrken, virkningen, en årsak eller funksjon som gir styrkeforskjeller, altså 

en endrings-tilstand av endringer. Styrke-nyanser. Eksempel: At det samme fortetter seg eller tynnes ut. Eller 

går over i annen form lignende som is som smelter til vann. Overflatespenninger på alle atomer, molekyler, 

partikler, kosmiske objekter, samt spenningsforskjell med avstanden til gravitasjonsobjekter, tyngdekraft, 

elektriske felt og magnetiske felt, elektromagnetiske felt, er slike som gir ph-verdi, utladninger som lyn, 

friksjon og kollisjon, og som det trengs kraft for å løfte. Videre slik som magneter som endrer styrke med 

avstand til en kilde, alt som frastøter og tiltrekker, alt som suger inn i seg eller pumper ut, kaster ut noe, slik 

som at elektroner sender ut lys, eller at vinden velter et tre.  

Dette gjelder selvsagt for den anstrengelse vi føler bevisst også slik som endring i slit, fysisk styrke, i 

følelses-styrke, angst, glede, trygghet, lyst, viljes-saker, sinnsstemninger, humør, intuisjons-styrke. I hvor stpr 

grad vi merker forskjeller på noe. Om romvolum defineres som tredimensjonalt, så vil jeg være enig at tid, 

bevegelse, gir den fjerde dimensjon. Men egenskapsform er også preget av styrkegrad, som har noe å si for en 

form, da styrken endrer formene og deres egenskaper i en liten eller større grad. Denne styrken kan ikke bare 

forklares med rom, tid-bevegelse, form-begrepet, egenskapen som er, virker, fordi det skjer endring videre av 

den tetthet og effekt som er tilstede, og det krever enda en dimensjon. Om form og styrkevirkning er samme 

sak så blir dette uansett en videre dimensjon.  

Her kan vi nevne krefter, energi, styrke. Dette kan variere og energiene kan gå over i hverandre, slik 

at det er god grunn til å kalle dette den femte dimensjonen i den kosmiske tilværelse, eller den fysiske 

tilværelse, rom-tid-fysikk-rettet. Og for forestillinger utenom fysikken og utenom normallivets egenskaper, 

som slike formforandringer, men som bare er mønstre som ikke forklarer styrken tross at den er en mulig del 

av styrke-endringene. Disse formene, egenskapene, har en slags skyv-kraft, drift, energi-a, som tvinger frem 

endringer.  

Denne blir i følge differensialkraften til ved at den differensierende differensialkraften er som en 

uendelig vekts-funksjon som ikke kan vokse mer og som derfor vokser videre innvendig til et absolutt trykk 

som siden utveksler grunnet samme trykkdifferensierende egenskap som en likevektig trykkfunksjon, og 

danner alle de fysiske styrke-former gjennom sin tetthet og virknings-retninger, og dette skjer da samtidig som 

formdannelser finner sted som enten fysiske eller bevisste preferanser.  

Funksjonen er dimensjons-dannende i utgangspunktet. Den er alltid allikevel en og samme funksjon. 

Alle delfunksjoner holdes oppe gjennom alle de andre delfunksjoner. Som en del av alt i samme funksjon er 

det også, og alt påvirker alt som en kontinuerlig sammenhengende funksjon. 

Preferanse-interaksjoner for bevissthetens sammenligningsprosess 

 

Bevisstheten og den fysiske natur har koordinerende virkninger på hverandre, som signalstyrke til 

bevisstheten, og som signalstyrke fra bevissthet til den fysiske natur, og som er nødt for å gå igjennom en 

endringsprosess, at vi merker forskjell på at noe skjer eller kan oppfattes, noe som ikke er mulig om vi ser noe 

som er for seg selv uten virkningssignal frem til oss, og som vi merker styrkeforskjeller i, og som fysisk sett 

kalles energi, men som fra gammelt av på sett og vis også er et utrykk for bevisste funksjoner til en viss grad.  

Det er snakk om styrke-forhold uansett hva vi definerer dette som eller forstår som riktig eller gal 

forståelse av dette. Men det er styrke og i endring, og fysisk akseptabelt å kalle det for bevegelses-energier 

også. 

Dette er noe vi merker som forskjeller også i bevisstheten, at det er styrkeforskjell på saksforhold i den 

fysiske natur som vi også har funnet måle-enheter og teknisk utstyr for å måle. Tetthet er et av disse målene, 

også som tyngde-tetthet, masse. Tiltrekningsstyrke og frastøtnings-styrke, og videre når noe er i balanse, ro, 

at noe er passe, kan virke harmonisk eller tilfredsstillende. Det som også skjer er at vi kan sammenligne begrep 

og forståelses-innhold av følelsesstyrker, av intuisjon, angst, drømmeinnhold, husk, både som praktiske teater-

oppsett, filmer, og som forhold som vilje, rettferdighet, godt og ondt, eller smerte og lyst.  

I mange saksforhold der vi ikke finner dette sammenligningsbart med fysisk natur, så kan slike bevisste 

tilstander allikevel settes opp som relasjoner, skjematiske illustrasjoner om farer eller goder kommer nærmere 

eller trekker seg unna oss, eller at vi selv gjør noe som virker slik på de emner vi bevisst behandler, eller som 

vi har som direkte opplevelser av teoretiske og abstrakte begrep, som mindre handfaste saksforhold.  



 

 

119 

Men dette unngår ikke at vi kan sette opp relasjoner mellom de preferanser som virkende objekter for 

en abstrakt verden, og slik ligner relasjoner som settes opp i den fysiske verden, selv om de virker på en annen 

måte enn hva vi er vant til med en fysisk verden.   

Vi finner nok av ideer om tankens kraft og viljekraft som vi får gjennom fortellinger, eller inntrykk av 

gjennom opplevelser. Men det å forklare hva som er den endelige funksjonen som klarer å virke slik er en 

langt vanskeligere sak. Da oppstår det alltid en ukjent faktor sammenlignet med den fysiske natur og 

preferansesammenhenger her som normalt er logiske funksjoner.  

Når vi ikke kjenner kildene og hva som får deres styrke til å virke eller egenskapen til å virke, eller 

omformingen er mulig av en slik type opplevelsesinnhold, så sitter vi fort igjen med at vi har en ukjent 

funksjon eller kilde med i spillet, ikke minst for hvordan kraft, styrke, virkning kan skrus av eller på, og at 

enhvers styrke, Gud eller Naturens, hva man enn tror på, kommer fra og kan fungere.  

Vi kan allikevel sette opp en skisse, en runding, et bilde som antyder hvilken egenskap vi kjenner fra 

psyke eller bevissthet, følelse, som vi mener kilden har, slik at den ukjente faktor har fått en billedlig plass i 

en årsaks-sammenheng. Denne kan relatere seg til en rekke andre kjente og ukjente saksforhold på samme 

måte, der mange funksjoner er ukjent.  

Om vi omgår alle hindre, at vi tenker oss at hva som helst kan forseres, kan vi få til alt som forestillinger 

som snur opp ned på alt, eller at hva som helst kan hende øyeblikkelig. Men alt er en så stor virkelighet at selv 

om alt hender, så hender det neppe på samme sted, lokalitet, for alle eller for alt i ett individ. Selv om man er 

altet-tilknyttet funksjon kontinuerlig, og som en enhet av alt selv. 

Poenget mitt er at vi kan illustrere noe som virker som skisser av følelsestyrker og egenskaper som vi 

kjenner svært dårlig. I forskningen er det kjent at denne måten å sette opp skisser på for de udekkede områder 

eller tamer som ikke er forklart, som alminnelig metode i vitenskap, psykologi, tenkte scenarier, i 

kriminalsaker, og der vi mener at en person i en film eller som gjør en drastisk handling i samfunnet ikke er 

helt bevart, syk, psykisk i håpløs ubalanse, mistet kontroll over sinne eller forsvarsevne. At vedkommende har 

fått et uvirkelig bilde, ikke har kontakt med virkeligheten, er psykotisk. Mange benevnelser som det ikke er 

helt klare forhold i og som mange synes kan være mystisk. 

Nettopp dette ukjente med kildefunksjoner er det vi kaller mystisk. Det inneholder noe vi ikke har fått 

taket på selv om vi kan utnytte virkningsfunksjoner av en slik forståelsesmåte. Eller kilde om den finnes av 

slik en forestiller seg dette eller opplever dette. 

Følelser er en sterk nøkkel og kan vises i fysisk natur også, eller i oppfattelsen fysisk i 

bevissthetsspillet, tankene som utrykk i ansiktstrekk, øynene, i kropps-språket, og i en rekke andre tilfeller. 

Følelser, behov, grense-virkninger må tas opp slik som virknings-interaksjoner. 
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Bevissthetens virknings-funksjonelle våkenhet 

Relasjoner i funksjoner fysisk og bevisst. Mulige funksjons-egenskaper. 

 

En forskjell som er ganske normal mellom den fysiske natur og bevissthetens funksjoner. Om det 

kommer en bil kjørende, så ser vi hvor den kommer fra og hvilken retning denne har. Når vi følger med bilen 

ser vi hele tiden den nye posisjonen bilen har. Vi ser ikke, og bilen er heller ikke, på to steder samtidig og 

følger en ganske retningsbestemt linje ut fra rattet og endring av farten, men hele tiden i en ny posisjon, den 

neste posisjonen.  

Det bevisstheten har som egenskap til forskjell fra dette er at den ser den fysiske posisjonen til bilen, 

samtidig som vi kan huske hvor den kom fra som en etterdønning av oppfattelses-rekkefølgene vi har sett, og 

får samtidig et forestillings-bilde av hvor bilen kommer til å havne, og konsekvensen av dette om det ikke 

skjer noe nytt og plutselig, noe vi også oppfatter som forskjell fra den tidligere retningen som bilen hadde. Vi 

får et inntrykk av den fortidige prosess, samtidig som vi har et fokus på hvor bilen befinner seg, og samtidig 

får inntrykk av konsekvensene eller den plutselige endringen som skjer, gjerne med en bår reaksjon av hva 

som kan hende nå med en litt mer usikker ide om konsekvensenes endelige utfall. 

Vi kan nå spørre om hvordan er dette mulig? Hvorfor skulle bevisstheten fungere slik eller klare denne 

oppgaven? Mitt svar, og som viser forskjellen på den normale fysiske konsekvens som stemmer overens med 

naturlovenes posisjonelle forløp der bilen er bare et sted av gangen, men som en endrings-prosess, bevegelse 

og i tid, og i rommets kontinuitet, retninger, styrkevirkninger, kan illustreres ved følgende modell: 

 

Funksjons-forklaringens sammenlignings-grunnlag, bevissthet. 

 

Anse bevisstheten som et væske-bad med avstands-virkende kraftfelt for preferansene som befinner 

seg der. Disse er med i samme brede strømretning. En del av denne strømmen er den siste virknings-styrke-

formasjonen av det som vi følger med på. Samtidig har ikke preferanse-virkningene fra det forrige inntrykket 

slått seg av, men det skyves til side av den nye styrkeinnstrømnings-formasjonen.  

Nå vil den forrige delen av virknings-formasjon, inntrykk gi litt svakere virkning enn det den pågående 

innkommende styrke-strømmen har, men både den forrige og den nye strømmen har sterke nok virkninger til 

å merke hverandre over hele strekket av styrkevirkninger, altså på alle preferanser fra forrige inntrykk og de 

preferansene som er med i det siste og mest aktive inntrykket i sentrum av strømmen.  

Alle slike virkninger fra det foregående ligger som avstands-lag som skyves vekk fra sentrum i 

strømmen men med full virkning. Forskjellen er bare den at hovedstrømningen er sterkest virkende og de 

forrige inntrykks-strømmene har svakere virkning til lenger vekk fra hovedstrømmen disse har.  

Fysisk sett ville et slik virkningsbilde virke slik at den pågående strømningen merker gradvis det 

forrige ved hjelp av at styrkeforskjellen til hvor lenger unna de foregående inntrykk er, men allikevel at det 

forrige er med i inntrykksbildet som en påvirkende endring med et rekkefølge-forløp.  

Disse strømningene følger hverandre parallelt innenfor et visst tidsrom, som vi kan si er hvor lenge 

dette kan okkupere plass i bevissthets-sammenligningens prosess-styrke-felt ut fra behovs-styrke og sanse-

styrke-virkninger, og hvor behovsrettet sammenligningsfunksjonen virker til å kreve for å holde oversikten, 

fokus, saksforholdet åpent, og som kan være styrt av hjelpefunksjoner som hormoner og enzymer:  

At bevissthets-tids-rommet for en opplevelse kan forlenges eller forkortes ut fra erfaring og behov, av 

styrke-strømmens varighet og styrke-endring, som virker som åpnere og lukkere for inntrykks-strømmene fra 

sanser og behovs-systemer, altså åpner og lukker for tilfreds-stillende behovs-sammenlignbare hendelser ved 

at behov og oversikt virker synkronisert som avslutningssignal for inntrykksbehandlingen der nye inntrykk 

kan ta plass, eller at nye inntrykk som angst eller nye sanseinntrykk og behovsmeldinger trenger seg frem med 

stor styrke.  

Behov, bevegelser, sanser og bevissthets-behandling, der igjennom følelsene, styrkegradene, som gir 

melding for at behandlingene er i balanse med hverandre og signalene gir beskjed om at de neste inntrykk og 

behov kan ta plass i bevissthetsprosessen. 

Å ta på alvor at styrke-preferanser med noe som ligner en radius, der vi vet fra gravitasjonsobjekter at 

legemer som nærmer seg hverandre eller trekker seg unna hverandre påvirker massen og kraftfeltet som 

synkende og stigende, at styrkekontrasten blir sterkere og svakere, og påvirker størrelse, masse og styrkens 

virkningslengde, er verdifullt. Dette betyr at både tid og hastighet endres, samtidig som at objektene, 

preferansenes indre egenskaper endrer seg.  
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I våre bevissthets-forestillinger merker vi også en tidsfaktor og lengde til det som virker lengre tilbake 

i fortiden, eller tenkt lengre frem i fremtiden for retningen av de hendelser vi opplever, eller årsak-virkning-

konsekvens-rekker. Alt som var det neste og det forrige. At inntrykket svekkes, blir svakere at vi merker 

dempende kontrast-virkning til det vi har opplevd, og opplever stigende kontrast, styrke til det vi er i ferd med 

å møte eller strekke oss mot, det fremtidige neste, og at erfaringer viser oss retninger og forventninger i tråd 

med disse, selv at det kan by på overraskelser vi har erfart som tidligere hendelsers overraskende momenter, 

at vi er vare, aktsomme, er typisk bevisste resonans-virkninger.  

At dette kan sammenlignes som preferanse-ekko, preferansestyrkevirkninger som påvirker hverandre 

og omstiller deler av alle preferanser, også som virkninger i nå-opplevelser, kan virke akkurat slik at nåtiden 

har kontakt med fortiden og fremtiden som en bevisst opplevelse. At vi merker avstand til hendelser i tid og 

hastighet, og i avstander og virkninger, men allikevel med mye av de ordinære strukturer i behold.  

At den gamle folkevognen fra 60-tallet fremdeles er en nostalgisk sak, også for ungdom som gjennom 

musikk og historie har fått med seg fortidens overleveringer av denne folkevognen, bobla, boble-bussen, beat-

generasjon og hippi-tiden. Fremdeles så står grunntrekkene, struktur-formasjonene fra denne tiden og det 

gamle frem som en nostalgi, men selv med et svekket inntrykk i forhold til alt nytt, i et annet perspektiv i 

utviklingshistorien enn det vi oppfatter som de mest viktige funksjoner vi har i dag.  

Vi kan også huske deler av når vi kom inn i butikken, og hva vi har sett på veien gjennom butikken, 

og gjenkjenner de vi gikk forbi i stad, fortiden, hvor, og hva som skjedde da, i større eller mindre grad ut fra 

hvor oppmerksomme vi har hatt, og i forhold til travelheten vår. Er vi deprimerte kan det hende at vi knapt 

legger merke til de andre annet som tilstedeværende varsel-skygger.  

 

Åndskraft, eter, eller naturlig logisk selektiv evolusjons-funksjon. 

 

Et nervesystem som kunne transport styrkevirkninger, eller intensitet i signaler fra andre behov, sanser, 

følelses-nerve-funksjoner i hjernen, vil nok ikke virke helt likt som det strømmende badet der sentrum trenger 

seg på som den mest virkende nå-funksjonen, men feltvirkninger som ligger rundt preferansevirkningene er 

sterke nok til å dekke hverandre i et felles bevissthetsfelt som kan danne relasjoner på samme måten, samme 

utfall som funksjon.  

Det som er noe revolusjonerende med denne modellen, ut fra kjente sammenligningsfunksjoner vi 

kjenner fra før, er at nettopp kontinuiteten og svekkelser og forsterkninger av virkninger kan fungere som 

endringsbare preferansevirkninger der alt har en slik holografisk kontakt med hverandre, og at bildet eller 

filmsekvensens sammenligningsprosess, forståelsesrekkefølger, ikke blir brutt, og at eimen av feltkraft ikke 

bare er avhengig av sansesignaler og behovs-signalers tids-delte forsterknings-virkninger til bevisstheten.  

Spørsmålet som er et behovsspørsmål, er om styrken fra behov kan holde bevissthetsfokus lengre, eller 

også at spesielle nevrale funksjoner og transmitter, andre signaler, kan gjenta eller forlenge styrkevirkninger 

slik at vi for eksempel får et stort informasjons-inntrykk, klisterhjerne-virkning av slike bevissthets-

assosiasjoner, som da lagres med sterkere styrkegrad og kontaktsignal-nett enn det som eller s er normalt.  

På samme måte kan det tenkes at spesielle rutinestrukturer kan virke satt på rett sporforbindelse med 

en gang, lignende tenkt ut fra arv, celler, nervenettverk, som godt kunne ligne en kalkulatorkrets, eller 

forståelse, husk, av et system som vi ellers ikke normalt oppdager, som finnes i dette med å huske, merke, 

finne datoer ut fra almanakker som er tusener år gamle.  

Her har ikke datoene eller utregningsmåten noe valg, men må utføre operasjonen. Og at ganske 

spontane svar avgis. Visse typer autistisk. Hva som bør sammenlignes og evnene til å sammenligne og trekke 

konklusjoner av hendelser, finne ut av seg selv om slike funksjoner, behøver ikke være noe bedre enn 

alminnelig normalt allikevel, der man rett og slett gir opp eller ikke klarer å forstå hva som skal sammenlignes 

for å komme på sporet av se selv og sine virkningseffekter. 

Jeg går ut fra at denne vinkelen på bevissthetens energifunksjoner blir med i et sammendrag om 

hvordan bevisstheten fungerer mot konklusjonene av denne boka. Også at konklusjonene vil komme som 

sammendrag og min forklaring til bevisstheten først i boka, og at der man ikke tror at man har fått tak i 

sammenhengen, der vil de måtte gå i gjennom alle tilnærmingsavsnitt og definisjoner, samt eksperimenter 

som gjøres lenger frem i boka, som er oppbygningsstoffet til å forstå de bevisste faktorene som skal samspille.  

At husken som funksjon til bevisstheten er avgjørende delfunksjon er det ikke tvil om da vi ellers ikke 

ville hatt erfaring og læring og ikke noe mottaksapparat for signaler og overføringer. Vi, eller bevisstheten, 

hadde ikke hatt noe å merke forskjell med, ikke hatt noen like eller ulike å sammenligne med. 
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Jeg tror begrep som form, tomhet, ingenting, stort sett er skisser, og skisser som mangler årsaken 

til preferansenes styrke-virkning, altså mangler en funksjonell drivkraft-faktor som årsak til forskjeller 

og endring som virkninger. 

Som skisseform, virknings-funksjon, så kan relasjoner til begreps-apparat som ånd, eter, og deres 

relative preferansefunksjoner godt anses som godt dekket av denne bevissthets-relative formen. På den annen 

side om det er samme kraft vi snakker om. Så kan like godt det hele defineres som en naturfunksjon, forstått 

som en normalt virkende funksjon som ellers går oss over hode normalt, at det normale er det vi kaller naturlig 

logisk, men som et prinsipp normalt ikke er avdekket.  

I så tilfelle så kan en natur-vitenskapelig og fysikk-relatert funksjon av feltkraft slik også benyttes som 

selektive funksjoner for utviklings-funksjoner, ikke minst som en grunn-sats for de evolusjonære 

funksjoner og evolusjons-teorien. Dette vil da være en viktig beskrivelse for genetikk, arv, biokjemi, biologi, 

og at disse funksjoner er grunnlaget for at adferd finnes, fordi adferd går på signaler, konstruksjon, endringer 

og husk-funksjoner bevisst og ubevisst. 

Da skissen viser preferanse-sammenhenger, signal-virkningers samspill som generell virkning av 

preferanser, så kan dette virke holografisk og nåtidig som virknings-prosess, hendelse. Slik preferanser er 

illustrert med dette, noe som kan vises i filmet versjon, så kan dette ligne preferanser som punkter med 

virkningsfelt, den gamle tanke om virkning. Men som sirkulasjons-utvekslinger som skal balansere felt-

styrkeforskjeller så vil preferansene også virke som endrings-innhold og egenskaps-strukturer hos, og i 

hverandre, kontinuerlig i sammenheng.  

Dette går ikke med statiske punkter og felt. Derfor er modellen et mulig alternativ til tidligere 

bevissthets-forklaringer. Her har kjenning, styrke, følelses-forskjeller en sjanse til å virke samtidig med tid og 

avstand, samt struktur-relasjoner i hendelses-forløp. Styrken er følelsesgrad og våkenhets-grad, der feltets 

aktivitet og oppspente styrkefelt utvides av signaler og energitilførsel, og som ellers dovner og slukker, sovner. 

Å kjenne, å merke, å føle, at styrkeforskjeller merkes, er en sentral signal-funksjon, og der virkende 

preferanser må til som det enten er, eller det oppstår forskjell på, ved møter preferanse-virke-egenskaper har, 

som de aktive virknings-funksjoner. Følelser må relateres seg til begrepet kontakt, tilførsel, utvekslende 

styrkesignaler. Vi vil ellers ikke merke forskjell på signaler, styrkegrader av hva som kjennes, sanses, behovs-

endringer i kroppslige og bevisste systemer.  

Bevisstheten kan ikke merke og forstå følelser om ikke følelses-virkningene selv gir virkningsfunksjon 

inn i bevisstheten som en deltagende bevissthetsfunksjon på samme måte som dette gjelder for behov. Det 

meste av det som skjer i bevisstheten relateres til kjente behov, og de sansevirkninger som er knyttet til 

behovssystemet vårt, fra en celle til utvokst individ fra samme enhet.  

At styrkestrukturer, signal-samspill, virker inn som følelses-effekt i styrke-sammenligninger i 

bevissthets-bildet der disse preferansene sammenligner seg med behov, behovs-følelse-graden som erfart 

forteller hva vi merker lyst på eller ikke, på angst, glede, trygghet, farer. Enkelt-egenskaper blir tatt opp som 

den grad det samspiller med andre funksjoner og hva som er spesielt med enkeltegenskapene. Det virker som 

at det finnes forskjellig begrep for de samme funksjoner. Dette avklares for enkeltegenskaper. De har ingen 

funksjon uten at de relateres til de andre funksjonene. 

Bevissthet inkluderer begrep som viten og tro, erfaringer, tenkning, logikk, forståelse, forstand, fornuft, 

merke stemninger og følelser. Men hva i all verden er en bevissthet av alt dette uten en husk. Husk er også å 

vite, tro, gjenkjenne følelser, for uten gjenkjennelsen, så vil ikke sammenligningen være mulig. Enten holdes 

noe vi ser bevisst fast og sammenlignes med det samme som vi ser, og at vi kan se forskjell fra dette samme, 

som da blir en midlertidig spontan husk, struktur å sammenligne alt vi videre ser om det er sammenlignbart 

med det vi ser som like eller ulike, aktiv husk-prosess. Ellers så lagres det vi har opplevd som det vi vet at vi 

kan og har opplevd fra før, og som ord og sammenhenger vi har lært om. 

I denne forbindelsen vil husk kunne lagres som åpne fastere verifiserte funksjoner som vi kan stole på, 

erfart ved behov som bevisste og fysiske behovs-tilfreds-stillelser, at saksforholdet mellom bevisst og fysisk 

forhold balanserte eller passet sammen som løsningsvei, eller for bevisst-bevisst, fysisk-fysisk funksjons-

sammenheng. At bevisstheten oppfatter at skruen og mutteren passet sammen. Eller at en lyst-følelse eller 

behovsfølelse passet med den retten eller mengde smak på maten. 

Dette kan videre kombineres med annet for alle andre sikre og usikre strukturer, begrep, vi møter, eller 

et mangelfull av husksystemer, slik som avventende husk, som virker slik at det er signal-respons om at dette 

feltet mangler utfylling.  
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Vi fant ikke dette sist gang før andre behov tok over dominansen til bevissthets-funksjonene. Vi vil 

derfor ved å se noe som handler om dette, utløse slik husk-funksjon igjen slik at dette er med på orienteringen 

av hva som skal undersøkes, forstås, ses i sammenheng eller som funksjoner.  

Dette fører til at mange søks-sammenligninger utløses med slikt strukturinnhold der større eller mindre 

biter faller på plass, passer til behovs-strukturen, egenskapen, som vi føler, merker en mangel i, og som i 

mange tilfeller kan utløse flere spørsmål, søk, let, finn-sammenlignings-signaler. Om strukturer ligner eller 

passer til mangelen vil vi teste om dette virker, og kan fort finne ut at dette bare var tegninger eller kunst som 

ikke kunne brukes som den behovsnytte vi tenkte. Om det er kunst vi er ute etter, så kan det passe perfekt. 

Å merke forskjell, søke forskjell, oppta forskjells-signaler, er en normal logisk selektiv funksjon, 

fysisk, og ganske sikkert også bevisst i følge differensial-kraften. Men rett og slett fordi det er slik virknings-

funksjonen for utveksling fungerer. 

Det viktigste poenget jeg har er dette: Om all informasjon i en omkrets, radius på 360 grader, 

eller kontinuerlig, uendelig, sammenbundet sirkelgradering, fungerer slik at alle informasjoner fra en 

uendelighet samles i et punkt der punktet er sentrum for alle kanter så kan vi vente oss at all 

informasjon uansett styrke samles i dette punktet. Men at dette har ingen virkningsfunksjon vi kjenner, 

og heller ikke fysisk i rom og tid eller styrke. Grunnen er at punktet egentlig ikke har en virkning utover 

seg, og om det hadde kjenner vi bare til den statiske formen, en uforanderlig og evig statisk virkning.  

Men vi kan tenke oss at energi endrer denne funksjonen. Men det klarer vi ikke å sammenligne når 

punktet ikke har utstrekning, ikke har funksjoner vi kjenner for endre størrelse, eller gi oss en kontinuitets-

forskjell. Om vi nå heller lar en ut-sirkulasjon, en utveksling av styrkefeltkraft skje i nærheten av det vi kaller 

punktet, og at dette har en fysisk bredde som preferansevirkende feltvirkningsgrader, så kan forskjellige tids-

rekke-følger av preferanseobjekter følge utenpå hverandre med en viss virkning på feltstyrkespredningen disse 

har og på utvekslingen lignende strømninger av virkende utvekslende preferanse-objekter som kan endres. 

Viktig seksjon:Konsekvensen er at preferansevirkninger kan innvirke på hverandre som parallelle 

styrkeutvekslinger tenkt som likt med gitte avstander som økende og svekkende styrkevirkninger og at 

mengden trykk, styrke, kan endre balansen og mengde i de forskjellige preferanser som utveksler, og da vil 

det være mulig at identitetsstivheten kan endres, og blir en endringsbar relativ identitetsfaktor som til en viss 

grad beholder sin hovedsum av feltvirkning, det vil si at den forblir ganske lik seg selv samtidig som den har 

en identitetsendring i mindre eller større grad.  

Veksel-virkningene av en slik mer sirkulær punktlignende kontinuitet skal kunne identifiseres som 

med lignende samle-funksjon som punktet, men nå fungerer dette som en kontinuitets-utveksling for det i 

kontinuiteten som kunne vært sammenlignet med en respons, eller virkning fra et samle-punkt for informasjon. 

Informasjonen samles likedan uansett. 

Konsekvensen ville vært at en kontinuitetsfunksjon i endring, som utveksling også er et 

samlingssentrum for de samme informasjonsmengder selv om de ikke stagnerer i et punkt men utveksler som 

sirkulasjoner nær et slikt sentrumspunktmøte, og at kraft og motkraft-lignende styrkevirkninger faktisk kan gi 

en resonansvirkning lik den der preferanser kan påvirke hverandre som en holistisk felt. 

Med andre ord så har vi en konkurrent til punktet som stivt og dimensjonsløst som virknings- og 

informasjonsmøte, gjennom kontinuitetens helhet som dekker det samme, som utvekslingssirkulasjoner. Det 

gir en åpning for virkning i sammenhengende virkning med en kontinuitet av samme funksjons-karakter som 

er logisk, og ikke noe som helst mindre funksjonelt utrustet og mystisk enn det som et virkningsløst, eller 

uforståelig virkningsfunksjonelt punkt har. At det er noe som virker og ikke et dimensjonsløst punkt.  

Dette, en kontinuitets-utvekslende virkningsstyre som hele tiden er i press, styrke, spenning, 

utvekslings-virkende og i balanse, gir en grunn også til at det skulle være et balansepunkt i et behov, i en celle, 

i tilværelsen, og at virkningene tar del i hverandre som identitetsendrende virkninger for de neste 

omstendigheter som fremtrer som forskjeller fra slik det var. Det neste fra det forrige gjennom nå-hendelses-

prosessen. Samling av informasjon eller forbindelsen mellom slik informasjon er påkrevet uansett forat vi skal 

kunne bevisst få oversikt og sammenligning av en større sammenheng som mening eller årsak-virkning av 

alle typer, ellers mister vi at en slik oversikt eller funksjon finnes. 



 

 

124 

Behovet og praktisk saks-forhold 
 

Det å kjenne varme og det å føle varme og det å merke varme, og at varmen har en styrke, en grad, at 

det er forskjell på følelsen og det å kjenne kulde, vått, tørt, knudrette glatt, søtt, bittert, kløende, hardt, tungt, 

spisst, råtten lukt, dårlig luft, sult, tørste, tørst på hva, føle at vi trenger en spesiell matrett, ha lyst på is, at lyst 

,vilje, følelse, kjenne, merke, sanse, at det er veldig liten forskjell uten om nyansene disse trer frem og og den 

dommen vi etter stemninger dømmer følsomheten ut fra som setting. 

Følelser, behov, grense-virkninger, som virknings-interaksjoner. 

 

 Følelser er absolutt noe som de fleste av oss opplever som virkninger og til og med som ofte sterke 

virkninger, likt som styrkevirkninger. Å kjenne, å merke noe, å sanse, kjenne behov, og å føle, er å merke 

forskjell på mengde og styrke, spesielt styrke, da følelser merker mer eller mindre, sterkere og svakere, også 

som en sammenligning av balanse, sulten, overmett, tilfredsstilt, som behov, som følelse, at noe er godt, vondt, 

passe, om det smerter, lyster eller er i hvile, ro, tilfredsstillende modus. 

  

Bevissthets-systemer, funksjoner og sammenligninger slik som innfallsvinkel til behandling av forholdet 

mellom husk og bevissthet, og det vi kaller følelser. 

 

Vi må ta for oss noen spesielle eksempler, påstander og utsagn, skapt av forfatter som en sammen-

lignings-form som vil etterkommes av en justering inn mot samspill og funksjon mellom husk, følelser og 

bevissthet. 

Eksempel fra en blekksprut-type. 

Blekksprutenes nervebånd i armer virker som en ryggrad lignende vår, men mangler skjelett og trenger 

derfor en større synkronisering av muskler og nerver. Dette foregår gjennom nervesignalstyring til disse 

muskler.  

Nervestørrelsen til blekkspruter fungerer slik antagelig for de de større hjernefunksjoner hos tre hjerner 

i dyrets hode, må sende signaler ut til disse armene, og at bevegelsesfunksjons-nervene og hjernesignalene 

mulig styrer de samme prosesser, synkroniseringer, der muskler responderer mer direkte på hjernens signaler 

enn hos oss, der vi har flere av-ventings-koordinasjoner slik som mellom hvert ledd i ryggraden for nerver til 

ulike kroppsdeler. Oppdrift i vann gjør at skjelett-bære-funksjon ikke er spesielt nødvendig da lignende 

strukturer lett kan utbygges i et likevekts-system som vann.  

Hos blekkspruten så må alt dette synkroniseres gjennom armene som betyr at de fungere med samme 

kapasitet som ligner kapasiteten for våre fingeregenskaper, å ta på og bevege noe riktig, eller øve opp slike 

ferdigheter. Men erfaringen til blekksprutene kan også sentraliseres mye ved berøringer, som erfaringslagre 

nærmere armene.  

Slik som et menneske har avdelinger i ryggraden, så vil blekkspruten ha sine 8 små hjerner i armen 

som slike koordineringssentre, da signalene gjennom de store gangliene i armen stort sett rekker å reagere 

refleksivt, og der behandlingen av koordinering neppe kan foregå for hele refleks eller lagringsløper av 

informasjoner fra armen og til armen. Da trengs det en koordinering for armene, men som også kan bety 

informasjons-strøm som de store hjernene i hodet har i tillegg fra behov og øyne, koordinering av hvor hele 

dyret befinner seg.  

Når denne hjernen ser noe som skjer eller som den kan etterligne så kan mulig også denne formasjonen 

settes ut mer refleksivt i muskelnervespillet som har både hjerneinformasjon og muskel-refleks-informasjon 

som styrt av assosiasjonssentre i de stoe hjernedelene i holdet, men som virker mer for en mer spontan reaksjin 

for nuskler og hudnerver, at formene på armene og huden kan endres ut fra den forestilling som blekkspruten 

har i fokus, nemlig hvilket dyr den skal etterligne formen eller fargen til, eller ligne en sten fargen på 

omgivelsen og havbunnen.  

I armene er det hjernedeler som kan påvirke deler av armens bevegelser der bytte eller grep om noe 

føles, og som kan synkronisere informasjon med storehjernesystemene til blekkspruten. Disse hjernene i 

armene til blekkspruten sies å ha en stor del selvstendig omdømme av det som sugeskålene og 

gripefunksjonene behandler der armene fanger inn noe.  
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I mørket vil det heller ikke være rart at synkroniseringer mellom armer og storehjerner blir vanskeligere 

og at spesialiserte nervesentre er utviklet fra det som er armnervene til blekkspruten på et sted som kan passe 

som armenes middel-lengde eller ved hver sugekopp. At lokale formvirkninger fra gjenstander trenger rask 

behandling i forhold ti farer og byttedyr tatt i mørket, oppfattet i mørke. Å gripe om noe gir oss romvirkning 

og formvirkning som armhjernene kan koordinere. 

 

 Før jeg går videre inn på dette må følgende erfaringer og forskning om menneskets ryggmarg nevnes 

 

Om energien. 

At det er omdannet form av samme kraft, strukturformasjons-endringer av styrketettheten og styrke-

puls-tettheten. 

Energistyrken var her før følelses-utviklingens strukturer ble dannet, som overtar en spesifikk 

strukturering av styrke-energien. At et elektrisk støt og det elektriske feltets struktur-virkeflate, ikke er likt 

med den felt-formasjonen som tar form fra de samme energier i en omdannelses-prosess. Signal-økning, 

signal-demping. Men om det er strukturering av styrkefelt, så er også følelses-nyansene og styrken samtidige 

funksjoner som ikke kan klare seg uten hverandre, men som en og samme enhetlige feltstyrke-struktur. 

DRIVKRAFTEN (I ALT): Er: 

 

Om noe overhode skulle ha en prioritert høyeste funksjon som drivkraft, så er dette den ikke-

spesialiserte egenskaps-funksjonen i alt som forskjells-funksjonaliteten som blir forskjell fra se selv som en 

differensierende differensial-funksjon.  

Kort sagt: At den funksjonen som er dypeste og den generelle årsak til, eller har som funksjon at det 

blir forskjell fra slik tilstanden er en forskjells-funksjons-natur av samme funksjons-bygning, funksjons-

prinsipp, så er dette det som er drivfunksjonen i alt, for at noe kan skje: Alt som dannelse og virkning av 

preferanser, de forskjellige egenskaper, enten det er fysisk, vilje, bevissthet, at noe kan merkes, eller ha 

funksjoner. De logiske sammen-lignings-muligheter for kjent og ukjent, like og ulike. 

Alle andre funksjoner viser spesifikke funksjoner som strukturerte karakteriserte stryke-virkninger av 

differensieringen. 
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Fysisk teori for bevisstheten 

 

Fysisk: Blir stort sett definert som noe som i minst en av sine tilstander kan virke håndgripelig, 

praktisk, konkret, Natur-forhold som med gjentagende forsøk av oss alle kan bekreftes med de primære 

sansene våre, og med måleinstrumenter, det vi kaller stoff/materie og deres form- og feltvirkninger.  

Det omfatter hva vi kaller mineraler, partikler, organisk, biologisk mangfold, kjemi og fysikk, og som 

vi stort sett finner lover for. Vi kaller også deres tilstander ved forskjellige trykk og temperaturer for 

spenninger og aggregat-tilstander.  

Aller mest er det kjent som kropp; definert til primær-behovene våre, arv og miljø, kjente egenskaper 

som involverer fysiske bevegelser i tid, rom, bevegelses-hastigheter som akselerasjon og retardasjon. Noe som 

har en tetthets- og styrke-grad vi kan kjenne, sanse, dekke behov med, en styrkegrad: Energi.  

Til dette fysiske er det knyttet en eller annen form, energi, interaksjon mellom bevissthets-egenskaper 

og fysisk kropp, fysisk natur, med diskusjon mellom om denne bevisstheten er en fysisk egenskap det også, 

eller en annen dimensjon, annen kraft, ånd, guddommelig.  

 

Konflikter: 

 

At fysisk kropp og bevisstheten da er endelig adskilt, der sjel-livs-egenskapene, følelser, og ånd, 

bevissthet, fornuft, er mer eller mindre frakoblede egenskaper fra materie og kropp, og kun kan innvirke 

gjennom en omformings-kraft, en transformasjon, koding, en overførings-dimensjonal egenskap. Adskillelse 

materie-kropp og bevissthets-egenskap, ånd/sjel blir kalt dualistisk syn i motsetning til en kontinuerlig 

holistisk sammenbundet funksjons-virkning av samme egenskaper, funksjonalisme. Det er slett ikke bevist: 

Men det er de som hevder at bevisstheten, eller en spesiell livskraft som eget domene, styrer de biologiske 

prosesser i mennesket. Natur-funksjonelt troende hevder det motsatte. 

Til svar på dette har de fysiske vitenskaper henvist til vanlige kjemiske bindinger av naturstoffer som 

etter deres kjemiske verdier naturlige danner de prosesser vi kjenner fra kroppen fra arv og miljø, med 

henvisning til en utviklings-gange av livsformer, av foster-utvikling, av vekst-prosesser som kan forklares, 

også genetisk og som organisk kjemi.  

En større skare av den evolusjonære ideen for livsformer og bevissthetsfunksjoner tror slett ikke på at 

noen kjente eller ukjente guds-beskrivelser, eller ekte Guder står bak dette, men at naturen fungerer slik logisk 

selv. Mellom disse synene er vel den største skaren; den som både tror på et slik, noe metafysisk syn, at det er 

en bevissthets-kraft, natur, og evolusjon, men at noe helt spesielt livskraftig eller bevisst er med i styrings-

prosesser for årsak- og virkning.  

I og med at en slik egenskap er mystisk eller ukjent for mange, virker utrolig, lite trolig, så kommer 

også de rent Natur-troende funksjonalister ut med at de heller ikke kan bevise at det ikke ligger noe annet bak. 

Men de konsentrerer seg også da bare om å finne funksjoner som er logisk relevante, som også er vitenskapens 

krav til bevis-føring. 

Troende av religiøs art har som mange ikke-troende det samme problemet: Troende tror ikke, forstår 

ikke, at de ikke-troende aldri har opplevd slikt som tilsier at det finnes noe guddommelig eller lignende mystisk 

bevisst egenskap bak forholdene. Og de ikke-troende kan ikke fatte at de troende kan tro på det de gjør. Begge 

parter har lett for å se rett forbi hverandre eller kritisere hverandre, eller nedsette lover som forbyr motpartens 

syn, rapport, skriv, gjerne gjennom politisk styring. Eleven Marx til Hegels forelesninger, trodde, ble omvendt 

til å tro at guder ble til i menneskets hode bevissthet. 

 

For-ord 

 

Vi finner sterke likheter mellom de ulike syn på teorier om bevisstheten, parallelle modeller som 

ideografiske modeller, som viser likheten mellom utgangspunktet for bevisste funksjoner. Sjamanistiske 

modeller henviser til følelser, fornuft, sinnsstemninger, fysisk aktivitet, selv-bevissthet, altomfattende 

bevissthet, i sterk grad som kraft, styrke, krefter og motkrefter, og der det er en modell-gange mellom A: en 

følelse- eller bevissthetsegenskap vi har, og B: en annen egenskap ved bevisstheten.  
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Om vi glemmer at de snakker om gudene, alvene, englene, hva de setter som omformings-stasjon, 

behandlings-stasjon, slik som aggresjon, krigsguden Mars, kjærlighets-guder, så ser vi at et menneskes 

reaksjon A, selve egenskapen av en følelse, og en annen stasjon B, gudinnen Sofia, som står for kunnskap og 

fornuft, visdommen, altså kunnskaps-behandlingen, og en gjensidig tiltro mellom en følelse og fornuft som 

står frem som for eksempel kjærlighet-gudinnen Afrodite, egenskapen C. 

Med navn på guder, mystiske eller forståelige prosesser, står dette frem som at vi har begrep og 

interaksjoner mellom egenskapen A, B og C. Poenget er ikke hvor riktig henvisning til noe er, men at 

egenskapene A, B, C, handler om de samme tema i ulike syn, hvilken påvirkning de har mellom hverandre, 

altså deres relative forhold. Hvor mye, hva det ellers omfatter, kan det være uenighet om. 

Nb: Kapitel om fysisk bevissthet knyttet til evolusjons-teori, og til Anatomi, ses i innholdsregisteret! 

Dette er også likt med de referanse-begrep vi ellers bruker i de fleste andre modeller. Vi finner samme 

referanse-stasjoner i TAO, i Buddhismen, i de eldre religioner som de Alexandriske filologer som skulle tolke 

tekster til mest mulig forståelig for over 2000 år siden, at de mente at de forskjellige religioner mer eller 

mindre kanskje mente, og trodde mye på det samme, og kalte egenskapene ved forskjellige navn, ulike navn 

på de samme guddommelige egenskapene eller gudene.  

Vi kjenner igjen dette fra indianer-religioner, fra de ariske Vedaene, fra Norrøn religion, Volus-på, 

Popel-Vuh-versjonen i Maya-riket, Maya-aztekisk-religion, fra Norrøn Vikinge-religionen, fra den greske 

religiøse gudeverden, fra Hesiods beskrivelser av en gammel skapelses-teori, og der psyke, logos, kaos, 

kosmos, og kjærlighets-krefter binder noe sammen, en ordens-struktur for å få barn, lignende andre 

gjentagelser i arter, fremvekst av likedanne planter, dyr, og i vekslingen mellom kaos og kosmos.  

De fleste forskere, teologer, filosofer, og livssynsretninger er enige i og om at vi gjenkjenner stort sett 

det samme i kristendommen, i jødedommen, i romersk, gresk, egyptisk, litteratur, og i Islam. Først med dyp 

innsikt finner vi likheter i de sjamanistiske retningers kilde-mål-kraft-utvekslinger, egenskapenes referanse-

funksjoner. Altså de natur-religiøse oppfatninger. I det meste av den oppstartede moderne psykologi ble stort 

sett de samme begrepene brukt, med den forskjell at det var begynnelsen på dypere granskning. Det vil si 

granskning som ble utprøvd og systematisert, og eksperimentert med, med eller uten de samme definisjoner 

til stede.  

Nye definisjoner begrep, om de ulike menneskelige reaksjoner og egenskaper, evner, ble nå utviklet 

til et langt klarere stadium for hendelser på veien, om hva vi kunne si om de forskjellige egenskaper og hvordan 

det virket på kroppen, og omvendt at kropps-signaler, berøringer, virket inn på følelses-egenskaper. De 

forskjellige større livssynsgrupper viser også til en videre fordypning på mange områder som kommer frem 

til mange av de samme ordninger, sagt på litt forskjellige måte, og slik med del-egenskaper på veien.  

Modellene viser til slutt en ganske lik interaktivitet mellom referanser a og b, kropps-signaler, signaler 

fra og til kropp, følelser, kjærlighet, hat, sorg, lidelser, godt og dårlig humør, sinns-stemninger, slik at de 

ideografiske modeller fra ulike livssyn faktisk henviser til lignende rekkefølger, eller helhetsmodeller. 

Uenigheter innen samme gruppe, eller mellom livssyngrupper er oftest kun om hva som virker først, og 

hvilken vei mellom to referanser noe virker, eller om de virker sammen, eller samtidig, er delt opp eller 

kontinuerlige. Vi må nevne at ikke-troende, ikke-guds-troende, ateister ble forvist, drept, straffet, sett ned på. 

At det for det meste ble ansett som tåper, forbudt, ikke tillat. Unntak fra dette finnes. 

All moderne teknisk forskning rettet mot kropp, følelser, bevissthets-egenskaper, og lignende som 

oppdagelser med hjerneforskning, kirurgi, videre med organisk biokjemi, hormoner, gener og kromosomer, 

arvelige funksjoner, samt nevrofysiologisk forskning, ved siden av samme problem i psykologien; at hvordan 

kan vi beregne avstand og tid, hvilke steder vi har vært, gjenkjenne bevegelsesveier, og ulike effekter som 

lyst, angst, sorg, glede, redsel, kjærlighet, hat, hensyn, omsorg, og bevissthetsreaksjoner seksualitet, og 

bevegelses-utløsende evner, og at fysiske tilstander kan nå en bevissthet, et nytt nivå av oversikt som vi ikke 

så lett forklarer fremtredelsen av.  

Alle disse moderne formene som til sammen har rettet seg inn mot det fysiske aspektet av virknings-

utløsninger skapes i stor grad av de samme spørsmål, samme modeller, men med tro på langt mer fysiske 

funksjoner bak sanser, behov, og virkningsformer i det fysiske som peker mot de samme reaksjons-mønstre 

som vi oppfatter bevisst. At bevisstheten tvinges til å ta inn sansesignaler og de fysiske hindringer og de 

fysiske behov, og som regulerer store deler av vår smak, følelse, bra, dårlig, vår estetiske endring. Videre også 

meget av vår holdbarhet, etikken, som styres mye gjennom de fysiske handlinger og fysiske media, språk, det 

som skjer som kommer fra naturen, ulykker, sykdom, arvestoff og miljø-betingelser. Holdbarheten, etikken 

har blitt til praksis gjennom de religiøse og politiske makt/have-syke-systemer. 
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Derfor har de merkelig nok da funnet ut hva vi lar oss bedra av, forstår i omvendt grad av rekke-følger, 

og når en slik rekke-følge snur retning fra bevissthet til fysisk, ofte kalt handling, men egentlig fysisk årsaks-

rekkefølge ut fra en bevissthetsoppfatning som kan gi affektvirkninger og styrende virkninger av fysisk 

reaksjonsmønster. Normalt regner vi berøringer, og merkbare hendelser oftest som affekter. Men vi kan 

tillegge bevissthets-reaksjoner, en slik oversikt, som indikator på hvilken vei vi mulig velger av de alternativer 

bevisstheten har som saks-forhold, i eksperimenter, også valgfunksjoner avgjort før vi blir bevisst hva valg vi 

tar i bevisst tilstand. 

Nevro-fysiologien, psykologien, adferdsforskningen har ikke hatt like god tilgang på de beste 

forsknings-utstyr som kirurger og hjerneforskere har hatt, men har kommet sterkt inn de siste 50 årene, med 

krav om deling og samkjøring av kunnskap, og nå er det mer tverrfaglig kompetanse og adgang til hverandres 

forsknings-materiale og utstyr. Skannere, EEG, biokjemi, og til og med visse kvantemekaniske aspekter, og 

modeller som peker seg ut som Kvantemekanikk-forklaringer, og til og med det som kalles kvante-elektro-

dynamikken.  
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Fysisk teori for bevisstheten 

 

Om Fysiske teorier for bevisstheten. 

 

Fra tiden lenge før Demokrits tid, altså tidligere enn for 2500 år siden, fantes det sikkert mange som 

var av den oppfatningen av at vårt fysiske hadde egenskaper i seg som lot livskrefter og egenskaper vokse seg 

til ut fra slik fysiske livsformer virket som. Og at det stofflige på ulike måter kunne være årsak til at vi hadde 

en bevissthet, ved spesielle kombinasjoner av plasseringsmulighet for inntrykk utenifra. At vi ble så mye 

klokere ut fra slik vi opplevde noe, og slik sett når en fysisk kropp kolliderte med en stein. Vi merket jo også 

at vi kunne lage nye lyder ved å hamre, blåse, dunke på metall, lage en metallstreng som vi spente, og slapp 

igjen. Harpen var å finne i alle fall for 2600 år siden.  

Vi kan tenke oss at de snakket om urstoffer og elementer lenge før dette kom i skriftlig form fra natur-

filosofene, eller fra bygg-mestere. Dette kunne gi dem en mening om at det fantes egne elementer for 

bevissthetsfunksjoner. Dette kan ha lignet ganske mye på Demokrits og hans lærers ide om at det fantes små 

atomer, udelelige minstedeler som kombinerte seg til ulike stoffblandinger, men som Demokrit mente, at det 

var tilsvarende sjele-atomer, bevissthets-atomer, fordi som han sa; at når vi så eller hørte noe, så la dette seg i 

samme mønster, årsak og virknings-rekkefølge, som det fysiske vi så og hørte. Og så husket vi senere dette 

stort sett i samme rekkefølgen. 

Men det er først med Demokrit at vi virkelig for første gangen skriftlig oversiktlig, fikk en slik 

mekanisk modell, eller mekanistisk modell av stoffer der også bevisstheten hadde sine minstedeler som var 

stofflige. Altså kropps-atomer og sjels-atomer. Kroppsatomene var slik som elementene ellers, ulike typer 

atomer som kombinerte seg fysisk. De hadde muligens kroker av ulike typer slik at ikke alle festet seg til det 

samme, selv om mange kunne feste seg til hverandre, eller til det samme atom-type.  

Mange mulige kombinasjoner.  

Han mente at bevegelse alltid hadde vært, og at disse urstoffene, atomene, da kunne kroke seg sammen 

og danne nye variasjoner som ulke stoffer i naturen, og som ulike planter og dyr, også mennesker. Mens livs-

egenskapene, virkeegenskaper, da skyldtes at de også stod i forbindelse med sjels-atomene. Han mente at 

Guder og demoner stort sett var et middel til å skremme folk med, eventuelt til å styre folk med. Om vi snakker 

om slik ateisme som hos Demokrit, at det normalt ikke ble ansett, eller var tillat, og kunne straffes med døden, 

så hadde den greske eliten en åpenhet om andre syn også slik at Demokrit kunne ha sin skole eller tilhengere.  

Han ble så ansett i Athen om sine ideer at Platon etter en ellers ur-form av uendelig med uforanderlige 

ide-former, tok inn Demokrits bevegelse og atomer i sin kosmiske modell.  

Ulikheten mellom de minste uforanderlige udelelige atomer, som sjels-atomene også, er ikke så ulikt 

Platons sjels-ideer, altså sjels-ur-former, kalt ideer, en bevissthetens urformer, evige og uforanderlige, som 

igjen ikke er så ulikt dagens ide som mange mennesker mener, at det vi oppfatter er enkeltinntrykk, og 

stillbilder som skiftes ut i et gitt tempo slik at det virker som bevegelse. Dette synet skaper problem for den 

bevisste sammen-lignings-prosessen som vi alt har tatt opp deler av annet sted i skriftet. 

Ser vi nærmere på disse funksjoner ser vi hva som er felles problem. Enten bevisstheten er adskilt fra 

kropp, eller at de er sammen av samme natur, så er spørsmålet om hvordan de to egenskaper, stoff og 

bevisstheten, eller kort sagt: Hvordan Sjel-kropp-kommunikasjonen fungerer. Problemet sjel-kropp, fra oldtid 

til nå. At visse bevissthetegenskaper kan ligge nærmere kroppen enn andre bevisste egenskaper, virker det til 

er ment som at stemning, humør, sinnsstemninger, de direkte grunnlag for reaksjoner som ligger latent i oss 

når vi møter ett nytt bevissthets-saks-tilfelle.  

Om vi ikke har redegjort alle forhold, så er bevegelsesmønstre, affekter, altså sterkere reaksjoner enn 

normale følelser og ofte også som dirkete affektvirkninger. Vi kunne kanskje like gjerne kalle dette en type 

refleksive virkninger. Men affekten gir ikke bare en brå fysisk reaksjon, men også en brå bevissthets-

opplevelse. At affekter i tilfeller skiller seg fra kun reflekser, er nok graden gjenkjennelse av en følelses-lik 

styrkereaksjon, men altså brått, enten det er vaffellukt eller ett vepsestikk.  

Det kan også se ut til stemning og motivasjonsgrader dukker opp akkurat her samtidig, men viktigst er 

det at man vet at andre stemninger forut for en hendelse, men også samtidige slike stemningsforhold rundt 

annet vi oppfatter i oss eller rundt oss, er med å prege følsomhetsgraden, samt retnings-følelsen, en mer eller 

mindre koordinert styrke-grads-retning. En ny stemningsvirkning kan eventuelt vedvare kort eller veldig 

lenge, og kan presse både andre negative og positive stemninger ganske vekk om det nye har sterk dominans 

så lenge dette varer engasjerende. 
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Eksempel; Anaximander, Anaximenes og Demokrit. 

 

Anaximander gir en annerledes modell enn andre for 2600 år siden. Altet, det eneste mulige, sier han, 

er Ett, uendelig og bevegelig. Dets felles prinsipp/produkt, er det-grenseløse, også tolket som det ubestemte. 

Det ubestemte gjelder det kvalitative, som at det ene alt ikke kan bare ha en egenskap som ikke endrer seg, 

men for at gråt skal kunne avløses med glede, så må det ene prinsippet, det grenseløse, kunne endre seg mellom 

tilstandene, for at ikke bare en type følelse finnes.  

Selve produktet av enhet, utstrekning, uendelig og bevegelig, endrende, er en relativ romtid-produkt-

beskrivelse. Av dette som alle himler og verdener oppstår av, må de også med nødvendighet gå til grunne i. 

Rettferdigheten står frem med tidens ansikt. Vel kan forstås med de avløsende kulturenes moral-holdning, og 

der en adferd kan byttes med en annen holdningsadferd som kan gi oppreisning av urettferdighet, men lite 

tilsier noen sikkerhet for dette ut fra denne tankegangen.  

Anaximander trodde også at livet kunne ha oppstått i mudderet på den unge jord, og utviklet seg i takt 

med jordens aldring. Altså evolusjons-tenke som er 2600 år gammel: I så fall mente han, så var det hjelpes-

løse menneskebarnet resultat av en lang og komplisert utvikling. Han beskrev også et eksempel på et 

planetarium, altså sol, måne, jord, planeter.  

Hans elev Anaximenes, mente at da måtte det samme Alt kunne beskrives med tall også, altså kognitivt, 

kvantitativt. Anaximander mente at også det å telle var en følsomhet, en merkbar funksjon gjort bevisst, at 

dette også var en kvalitativ funksjon hos oss. Anaximander viste eksempel på fysiske kvanta-forskjeller ved å 

blåse med åpen munn som ga varm pust, og blåse med knepen munn som ga kald luft, altså temperaturforskjell. 

At kvantitativt og kvalitativt hørte sammen, selv om han selv anså det som adskilte egenskaper.  

Anaximenes mente videre at endringen, bevegelses-kreftene ga utveksling, hvor alt tyder på at han 

anså alt som endelig og likedan, og at utvekslingen kan anses som balanse av kraft og motkraft. Så her er det 

mye som Parmenides og Pythagoras hadde å bygge på.  

Parmenides mente ut fra samme syn på saken, at det måtte eksistere faste lover for moral også, som 

senere har blitt tolket som uforanderlig. God grunn for Platons stive moral-former, ide-formene, gitt som 

bevissthet. Pythagoras følger opp Anaximander og Anaximenes med at: Alt er tall, Summen av bevegelse er 

konstant, at det leder til samme tanke som Empedokles og Aristoteles har, og Heraklit, med kraft og mot-kraft 

i harmoni, balanse, og med en konstant bevegelses-energi hos Aristoteles.  

Heraklit viser det totale som forandring der det er like mange like og ulike som holder hverandre i ett 

balansert nett, men finner ikke forandrings-/bevegelses-prinsippet.  

Anaxagoras kjenner alle teoriene her, og har sin egen teori om at alt går i sirkler, og at verdensfornuften 

skiller ut forskjeller og vår sjels, fornufts, oppgave, er å se forskjell på disse. Skjelne, (se forskjell), det 

forskjellige fra hverandre. Heraklits like og ulike er innspill til logikken, nettopp som forskjellen like og ulike.  

Aristoteles benytter dette prinsippet, er-like, er u-like, og da i syllogismene, logikken. Eksempel: Alle 

grekere er mennesker. Alle mennesker er dødelige. Ergo er grekere dødelige. At vi da fant at grekere og 

mennesker er like, og at alle da, mennesker, grekere, som like, da er like med at alle er dødelige. 

Fra tiden etter Demokrit, og for så vidt Aristoteles, så har atomer og substans, eventuell mekanistisk 

livssyn, eller nært beslektede slike, som i begrepet substans, minstedeler, en gitt konsistens, og dytt, bevegelse 

som årsak-virke-rekkefølge fra den ene til den andre, fra den forrige til den neste, vært en under-teori som har 

fulgt med både kristen og islamsk religiøs teologi, og som med mange forskere, Bacon 1250 med fler, spesielt 

Aquinas som tatt frem Aristoteles syn på nytt, fått igjennom at naturforskning, altså naturfilosofi igjen var 

tillat, og at observasjoner var viktige.  

Altså spiren til at mer eksakt matematikk og geometri, samt tyngde, bevegelse, strukturer, i natur og 

menneskekropp kunne få en kunnskaps-gren tilgjengelig igjen, og at naturfilosofien til Aristoteles krevde at 

vitenskap var et nytt fagfelt. Etter Bacon dukket boktrykkeriet opp, Leonardo da Vinci opp, Columbus, 

Copernicus, og pave Gregor rundt 1500, og som til slutt med Columbus og Copernicus bekrefter anelsen til 

Aristoteles: Jorden er rund, ny kalender med 365 dager i stede for 360 dager.  

I denne tiden etter frem til 1645 er det Tycho Brahe, Galileo Galilei, Kepler, Bacon, Descartes som 

slår på trommen om forsknings-kriterier, og alle utenom Descartes går for et mekanistisk livssyn om naturen. 

Descartes mener at det ikke er noe punkt, at massene er helt sammenhengende og over alt, hvilket betyr at 

Descartes syn både er kontinuerlig og dualistisk, dualistisk spesielt i forholdet bevissthet og kropp/materie.  
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Med Newton får vi til dels bekreftet et mekanistisk livssyn: Delt: Rom og tid er for seg og abstrakt, 

mens stoff er konkret, og følger to regler, at de støter mot hverandre i rekkefølge, og samtidig at de har 

tiltrekningskrefter, gravitasjon, og hvor Newton finner den fantastiske loven for dette, tett etterfulgt av 

Leibnitz formler for massenes tyngdepunkt funnet ut ved balanse på usymmetriske tyngdeobjekter, og på 

svinghjul som ga samme kraftakselerasjonslover som Newtons.  

Helt klart, fra så tidlig som 1250 blir Arkimedes skrifter oppdaget igjen, men tildels hemmeligholdt. 

Enkelte fikk tak i dette, og må ha vært kjent for Leonardo. Euklid, Arkimedes og Demokrits syn blir allment 

kjetn etter 1453 da den greske teologiske elite tar med alle bøker de kan fra greken-land og lille-Asia, dagens 

Tyrkia, for å redde dette. I tiden fra 1500 frem til Newton er altså dette mulig for enkelte å få frem, spre 

materialet, og noe ble spredd med boktrykker-kunsten.  

Helt frem til cirka 1900 har undervisning av vitenskap så og si vært på indeks, altså gjemt bort fra 

bibliotekhyller i stor grad da den religiøse elite styrte over dette. Fra 1500-1900 var det altså kamp mellom 

religioner og nasjoner, og det er bare et fåtall universiteter som hadde åpnet for vitenskap, noe som fra 1350 

og utover ga mange en innsikt, og forsknings-muligheter. Alt tyder på at en del av kardinalene i hemmelighet 

har gjennomgått mye av dene litteraturen nøye.  

Spinoza og Descartes avleverer sine syn som preger etterkommerne. Med Newton med fler, Leibnitz 

og Euler så sprenges grensene for hva som kan beregnes, og det gir støtet til den industrielle revolusjon ved 

siden av tekstil- og kull-industrien, klær, farging, symaskiner, dampmaskiner. Fra 1750-60-årene og utover til 

1850 blir kjemi, kropp, psykologi og sosiologi, økologi, atomfysikk tilfelle. Allerede på 1600-tallet krevde 

noen at denne teorien skulle være med som retningsgivende.  

Hobbes mente rundt 1690 at bare atom-teorien kunne forklare alt. Lockes og Burkes psykologiske 

oppdagelse, enkeltinntrykk, jeget, selvet, sympatiske egenskaper i nerver, god, vondt, smerte, lyst, og et parat 

av-ventende hvilestadium. Hvilket ga Smith ideen om at vi gjenkjenner andre på oss selv, egne erfaringer, 

opplevelser.  

Aquinas affekter og pasjoner, smak og behag, signaler for at vi skulle overleve, passe på å unngå eller 

innhente til oss, har da en utvidende støtte i Lockes og Burkes ideer, og til slutt Smiths syn. Fra 1790 virker 

det som alle fagfeltområder ble utprøvd, ut-tenkt, altså gjort forsøk på å finne ut av, slik som kjemi, blodomløp, 

hjertemuskelpumpe, nerver, elektriske organer på ål og rokke, hvilket inspirerte Volta til å lage et batteri. Fra 

1800 var kjemifaget og atomfaget i gang.  

Denne historien om oppdagelsen av de elektriske krefter, lysets oppførsel, tyngdekrefter, partikler som 

elektroner, og rundt 1900, protoner, og antatte nøytroner, ga støtet til atom-partikkel-fysikken, altså de deler 

som atomer består av igjen. Slik sett blir forholdene til dels klare for rundt 100 grunnstoffer. Elektroner, 

protoner og nøytroner danner hovedmassene og lyset, fotonet gir lys, varme, radiobølger, laser, det vi i dag 

kaller tv-bølger, mobil-bølger, satellitt-bølger, men også røntgen, gamma, med mer.  

Det er danderingen av teknisk fremstilte ordninger av naturens jordstoff, berg-fjell-arter, altså rett og 

slett fra sten og metall, at alle disse tekniske apparater vi har er omformet av. Organiske stoffer blir jo også 

benyttet. I alt dette er det stort sett gravitasjon, tyngde-kraft, og elektriske og magnetiske krefter, kalt felles 

fordi begge som oftest er virknings-effekter samtidig, for elektromagnetiske feltkrefter. Elektromagneter og 

tyngde-bevegelser, tiltrekningskraft, og de kjemiske spenninger er da grunn-elementer i forskning på kroppens 

organiske vev og organer, sanser og behovsorganer, og arv, genetikk, mye annet, men også på syntetiske 

fremstilte kombinasjoner som ikke er naturlige kombinasjoner.  

All data, kommunikasjon, internett, transport, foregår gjennom slike prosedyrer, slik som alt ved 

sykehusene våre. Helse og Miljø, kan bli, eller være en god balanse å innfri for at miljø, klima, arter skal være 

mer stabile.  

Det som kom med Lorenz, Planck, Einstein er at dette ved siden av kjemien alt hadde vist at lysets 

frekvens, som kvotestørrelse i energi ga en bestemt verdi som den samme for splittelse og sammenføyning av 

molekyler, altså stoffer. Stor sett var det ikke samme kvanta for andre kombinasjoner, hvilket viste at 

forskjellige stoffer har bestemte bindingsverdier lik spaltningsverdier av en gitt kvante lysenergi. Men ikke 

likt for to atomer. Slik sett kunne spektral-analyse av lys fortelle hvilket stoff vi hadde med å gjøre. Hvilke 

stoffer solen eller stjerner ga fra seg eller planeter, slik som gasser i Jupiter-atmosfæren. 

Einstein beviser dette som formel, at lys får elektron-strømmer i bevegelse i metaller og formel for 

dette, altså den fotoelektriske effekt han fikk nobelprisen for. Han mente lyset ble sendt ut i kvanter. Altså 

visse styrke-mengder. 
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Parallelt med utviklingen av forhold som syrer, baser, elektrisitet, partikler, så undersøkes også 

gassene, som slik sett var den minst undersøkte aggregattilstanden, men som er av betydning for de fysiske 

prosesser og forholdet til kvanter, og dette er tatt med i denne fremstillingen her som informasjon. Innlegg om 

gasser, og deres terskel til væske-form. 

 

Gass-loven. Gass-lovene. 
 

Du kan ta en gitt mengde gass og putte dette i en beholder, for eksempel en lukket glass-kolbe. Under 

denne kan du sette en flamme, ild. Du kan styre hvor mye ild som skal brenne, flamme opp mot kolben, eller 

hvilken avstand flammen har fra kolben.  

Så kan du også lage et rør opp av kolben med en propp med en viss tyngde, for å se hvor mye denne 

stiger ved en bestemt flamme-avstand. Du kan også finne ut hvor mye dette kan ligne en temperaturendring i 

kolben om du ikke lar proppen flytte på seg. Altså et fast volum. Og så kan du ved ulik temperatur, 

varmetilførsel se hvor mye proppen beveger seg oppover når den ikke sitter fast. Du kan gjøre flere slike 

eksperimenter med forskjellige gasser der du bruker samme kolbe, samme volum.  

Du kan sammenligne dette om de forskjellige gasser flyttes til en større kolbe med de samme 

forskjellige varmemengder like nær kolben. På denne måten kan de finne et fast forhold mellom temperatur, 

volum og trykk. Trykket kan da måles ved hvor høyt proppen stiger: Altså forskjellen i trykk. Om du skrur 

ned varmen litt, så vil proppen synke nedover igjen et stykke. Det som våre eksperter da finner er som følgende 

om de forskere på gasslover som beskrives nå. 

Ligningen viser sammenligning av forholdet i forskjellige gasser undersøkt på 1600-tallet. 

Engelskmannen Robert Boyle fant at Trykket i et bestemt volum er konstant ved en gitt temperatur. Øker vi 

temperaturen til en annen bestemt gitt varme-grad, så er dette trykket da høyere, men trykket er også her 

konstant, men høyere enn sist. Trykket ved et gitt volum gass er konstant ved en gitt temperatur. Franskmannen 

Edme Mariottes lov er den samme, og ble funnet uavhengig av Boyle i 1676, slik at loven kalles i dag Boyle-

Mariottes lov. 

Forholdet er ikke så ulikt tetthet og trykk-sammenligning fra Arkimedes lov der han fant at tettheten 

til andre stoffer kunne sammenlignes med vekten av et vist volum vann, der liksom 1 liter vann settes til 1 kg. 

Og så vil denne mengden på en vekt som 1 liter av stoffet, vise for eksempel 3,4 kg, eller likt 3,4 liter vann, at 

tettheten da i forhold til vann er 3,4 ganger høyere. Med et konstant volum og trykk, eller konstant temperatur 

er dette ganske likt. Øker volumet er tettheten mindre, og minsker volumet er tettheten høyere. Med samme 

mengde gass-molekyler.  

Men vann kan presses sammen under trykk, og da gjelder det samme for andre væsker, slik at vi også 

her får proporsjoner i forhold til trykket, og antatt mengde temperatur-forhold.  

Nå kan da trykk-forskjellen mellom forskjellige temperaturer på samme gassvolum dermed 

sammenlignes, og øknings-forskjellen er proporsjons-forskjellen, er lik Gass-Konstanten R. Trykket, 

volumet og temperaturen følger altså hverandre proporsjonalt, uansett hvilke av disse faktorene som endrer 

størrelse. Dette betyr da at vi også vil få at volum og trykk i gitte mengder gir en bestemt temperatur, og at 

endringen i volum gir endring i trykk, som da gir en tilsvarende endring i temperatur, og da må også denne 

temperaturen endre seg proporsjonalt slik at vi får en temperatur-konstant. Tk? 

Er temperaturen konstant til ett gitt volum, så er trykket konstant. Og er volumet trykket konstant ved 

en gitt temperatur, så er volumet konstant. Dette, sammen med den proporsjonale økningen som gass-

konstanten viser ved temperaturøkning, vil også fortelle hvilken varmemengde som tappes ut av gass-volumet, 

og vi har en forbindelse mellom foton-energi, varme/lys, og masse-trykket, gass-trykket, eventuelt tap av 

masse. Brennende lys, eller oppvarmet beholders avgivelse av varme. At det nærmer seg kalori-beregnings-

metoden. 

P=Trykket som oppstår eller er ved en gitt temperatur: Trykket oppgis med Pascals atmosfære-trykk-

måling, enheter, altså sammenlignet med trykket rundt hav-overflaten, og der vi godt kan benytte vann i et 

tynt glassrør for se en slags trykk-skala. Eller temperatur-mål, grad-stokk.  

V=volumet av gassen i liter. Du må her være sikker på at du har enten bare denne typen gass, eller at 

det er blandet gass, for eksempel luft, men at du vet at kolben er fylt opp med ett gitt volum av denne gass-

mengden. Ett bestemt volum. Eller den luften som har kommet inn i kolben og som det er satt propp på denne. 

Og n= stoffmengden av gassen. Om denne veies, eller på annet vis blir vurdert kan være forskjellig, 

men det viktigste er at du klarer å finne ut at det er en viss mengde stoff, gass man har. 
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R=gass-konstanten. Du lager en skala for trykket, eller en enhet for kraft, trykklengde: denne trykk-

enheten kan da vise en viss mengde trykkforskjell ut fra endring til gitte temperatur-tilstander innenfor samme 

volum. Stignings-graden her viser en konstant økning, eller proporsjon, og denne kalles gass-konstanten. 

Stigningsgraden for gitt mengde temperatur-økning, men også for å endre volum slik at temperaturen synker. 

Hvor mye øker altså trykket ved like intervaller økning i temperatur. Økningen viser proporsjonalt 

Gass-konstanten, R.  

SÅ: Hva kom du frem til ved å øke temperaturen, flammen ved like mengder økning av skalaen; 

DET som viser proporsjons-økningen, og da det som er Gass-konstanten R. Trykkøkning pr temperatur-

økning i gassen som forholdet mellom like mengder T-økning/trykk eller omvendt i forholdet T-V.  

Nærmest lignende kalori-mål varme-utvikling ved forbrenning som viser mengden som ble omsatt til 

varme-mengde innen det var brent opp. Hvor mye varme fikk du? Dette ligger nær opp til det samme problem. 

Også da James Watts effektmål, altså hvor mye Newtonkraft får de hvert sekund og hver time, om du ikke bare 

skal regne ut 1 eller 2 bestemte mål. For eksempel at du bruker kull av en viss mengde for å varme vannkjeler 

som da er stempel-trykk for en dampbåt eller ett damp-lokomotiv. Kommer inn på dette senere. 

Satt opp som formler, så kan vi si at det for en IDEAL-GASS blir en Gass-Tilstands-Ligning, som 

viser forholdet mellom trykk-volum-temperatur for en bestemt mengde gass. Denne ligningen er: 

 

Boyle-Mariottes lov 
PV=nRT 

P = trykket i gassen gitt i pascal eller atmosfæretrykk. V = volumet til gassen i liter. Så er n = 

stoff-mengden gass, eksempel 6 liter. R=gass-konstanten, Proporsjons-økningen som er funnet og bestemt, 

altså i enheter som passer med valget av enheten for trykket. Enhet kan jo oppgis i milli og i kilo, eller annet 

størrelsesmål for styrken. Fritt valg. T er temperaturen i Kelvin i gassen, i kolben.  

Denne tilstandsligningen passer best for en temperatur som er høy i forhold til kokepunktet for stoffet 

gassen består av, og der trykket ikke er for høyt. 

Videre beskrivelser av tilstandsligningen finner du her; kinetisk gassteori. 

 

Charles Lov/ Guy-Lussac Lov 
 Franskmannen Jacques Alexandre Cesar Charles oppdaget  1787 at gass-volumet er proporsjonal 

med temperaturen om trykket er konstant. Franskmannen Joseph Louis Guy-Lussac publiserte dette i 

1802, også som Guy-Lussacloven.  

Dette betyr at om vi en viss avstand opprettholder ett konstant  trykk fra en trykktankbeholder som 

spruter ut en gass, ved en gitt avstand, vil ha et fast trykk i denne avstanden, og at det er en fast temperatur i 

denne dette avstands-volumet.  Dette stemmer også med at om trykk, volum og temperatur er proporsjonale 

med hverandre i en isolert beholder.  

Men om du nå fjerner beholderen og lar et atmosfærisk trykk råde der du pumper ut en gass, eller inn 

i en vakuumbeholder, så er volumet som gassen utvider seg som, i forhold til trykket proporsjonalt med 

temperaturen, eller sagt omvendt, at temperaturen blir endret proporsjonalt med volumet som oppstår. Altså 

at volumet til gassen er proporsjonal med temperaturen ved ett gitt trykk. Det betyr at man kan benytte 

temperaturen til å påvise hvor stort volum ett visst trykk har utvidet seg til. 

 I atmosfæren betyr dette at ved en jevnt trykk, og oppvarming som økt temperatur, så utvider gassens 

volum seg. Det vil jo si at volumtrykket og temperaturen holder seg konstant uten endringer. Med endring 

under samme trykk, så vil temperatur og volum endres proporsjonalt. Med samme trykk så vil volumet og 

temperaturen til en ballong synke og stige med temperaturen.  

Om volumet til ballongen tvinges sammen så vil temperaturen endre seg ut fra dette. Det betyr at ett 

konstant trykk vil endre seg med avstanden fra trykkilden fordi volumet på avstand virker økende, og dermed 

blir temperaturen endret med dette. Her er ikke volumet en konstant isolert beholder. Loven følger ellers opp 

den alminnelige gass-loven. 

https://snl.no/kinetisk_gassteori
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Avogadros Lov 

Amadeo Avogadro, Italia, 18111 fant ut at volumet av en gass ved konstant trykk og temperatur er 

proporsjonalt med stoffmengden av gassen. Øker du stoffmengden så endres trykk og temperatur, og mindre 

stoffmengde så endres trykk og temperatur.  

Loven formuleres vanligvis slik: like volumer av to gasser ved samme trykk og temperatur 

inneholder like mange gassmolekyler.  

Dette er i grunnen oppsiktsvekkende, fordi det behøvde ikke å ha vært slik. Det spiller ingen rolle om 

det er elektroner eller store gassmolekyler. Er volumet likt, og trykket likt, så vil ved samme temperatur ha 

like mange enheter uansett molekyltype, ion eller elektroner i beholderen. Vi kan vel si følgende: At hvordan 

i all verden oppdaget han dette?  

Daltons Lov 
John Dalton fra England viste i 1801 at totaltrykket i en blanding av gasser i et volum V er lik summen 

av trykkene av den enkelte gass i samme volum. Dette kalles Daltons lov for partialtrykk: Daltons lov er enkel, 

men også logisk, men utrolig nok en balanse man ikke kunne være sikker på før man testet dette. Dette viser 

også et forhold som balanse, likevekts-utveksling. Energibalanse. 

Summen av alles bidrag i disse lovene som tilsier mye av det samme, med unntak av Avogadros lov, 

men som man har funnet stemmer, setter et sammenhengende preg over energi-tilstandene. 

 

Van der Waals tilstands-ligning 

 
Trykket i karbondioksidgass som funksjon av volumet ved forskjellige temperaturer.Han foreslo en 

modifisert tilstandsligning i 1873: (P + an2/V2)(V– nb) = nRT 

Her er a og b to konstanter som må bestemmes eksperimentelt for hver gass ved tilpasning av 

ligningen til målinger. Leddet a(n/V)2 skyldes tiltrekkende krefter mellom molekylene i gassen, og n/V er 

tettheten av molekyler i gassen. Tiltrekningen er mellom to molekyler som er nær hverandre.  

Sannsynligheten for slike molekylpar er (n/V)2. At det virker tiltrekkende krefter mellom 

molekylene, viser det faktum at alle gasser (unntatt hydrogengass) avkjøles når de utvides uten å utføre 

arbeid på omgivelsene. Det skjer ikke med en ideal gass! Leddet b skyldes frastøtning mellom molekylene 

når de kommer nær hverandre. Da molekylene har en viss størrelse, er ikke hele gassvolumet tilgjengelig 

for molekylene. 

Van der Waals støttet seg særlig til eksperimentelle målinger gjort av irske Thomas Andrews (1803–

1885) på karbondioksidgass. De er vist i grafen i figuren. Her er P tegnet som funksjon av V ved forskjellige 

temperaturer. Den stiplete linjen omkranser området hvor karbondioksid både er i gass og væskeform. 

Over rundt 30o C er det ingen forskjell på væsken og gassen. Over denne temperaturen, som kalles den 

kritiske temperaturen, er det ikke mulig å kondensere en gass til en væske.  

Van der Waals tilstandsligning er også en tilnærmet ligning. Det nye med den er at den ikke bare 

beskriver en gass, men også gassens overgang til en væske. Grafen i figuren er beregnet av van der Waals 

fra hans tilstandsligning. Den viser de samme trekkene som målingene til Andrews bortsett fra i 

tofaseområdet mellom punktene H og B. 

Helt umulig å vite uten målings-forsøk og tilstandsrapport, som en så kan sette formler til. Man kunne 

ikke vite om vann, karbon-di-oksyd-gass, skulle oppføre seg annerledes enn hverandre eller i forhold til andre 

gasser før man opplevde denne forskjellen.  
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De større unntakene har til dels blitt løst med kvante-teoriene, men ikke hvilke forhold i romfeltet, 

gravitasjonen, og omstillingen som en gass kan gjøre i forhold til en annen i forbindelse med dette. 

Temperaturforhold ved frysepunktene ligger nær rom-balansen, og da vil de oppta og avgi like mye stråling.  

Utvider nøytroner seg, eller de letteste gassene, så vil de virke som et overskuddstrykk i gravitasjons-

rommet, nærme seg en anti-ladning, at de lader energi fra rommet i stedet for avgi energi, eller forholder seg 

nøytrale. Utvidelsen av de lette stoffer vil da senke temperaturen uten synlig arbeid. Avstand i gravitasjons-

objekter øker nøytron- og partikkel-utvidelsen: Krever energi fra rom-felt-gravitasjonen. Må få konsekvenser 

for kvante-nivåer ved visse energi-nivåer. 

Loven om korresponderende tilstander 
I 1880 viste van der Waals at konstantene a og b kunne fjernes ved å innføre trykket, volumet og 

temperaturen ved den kritiske tilstand i sin tilstandsligning. Dette gjorde det mulig for hans venn og kollega 

Heike Kamerlingh Onnes å anslå det kritiske punktet for heliumgass slik at han i 1908 greide å fremstille 

helium i væske-form. For dette fikk Kamerlingh Onnes Nobelprisen i fysikk 1913. 

Smart. Det betyr at temperaturen, trykket i formelen får en slags referanse-stasjon å sammenligne med, 

lignende en slags konstant, selv om denne gjelder beregnet for hver av de aktuelle gassers individuelle 

tilstander, men at de forskjellige gassene da kan sammenlignes med hverandre. Eventuelt blandinger slik. 

Guldbergs regel 
Cato Maximilian Guldberg hadde som mål allerede i 1868 å finne en tilstandsligning som ikke bare 

omfattet gasser og væsker, men også faste stoffer. Den lykkes han ikke i, men det er heller ingen andre som 

har greid det. Guldbergs regelfra 1890 sier at et stoffs kokepunkt er ca 2/3 av den kritiske temperaturen i 

kelvin. Fra trykkligninger for gasser og væsker der molekylene ikke er bundet fast til hverandre, så kan man 

lage trykk-ligninger som baserer seg på trykk.  

Når noe går over i fast form får vi ulike bindingstyper stort sett koblet sammen etter kvante-verdier, 

og som metallbindinger, kovalente bindinger, ion-bindinger, forskjellige former som utveksler energien 

mellom de partikler som skal arbeide sammen, og som fører til at det normale frekvensnivået og gravitasjons-

sammentrekkende funksjonen reguleres på en annen måte enn ved friksjon og kollisjon. De fleste faste former 

utligner energier lokalt innenfor de utvekslende balanseenergier i det indre av stoffene, og i forhold til 

mengden som er sammen slik i forhold til gravitasjons-rom-feltet. Dette fører til en annen energi-oppførsel 

enn bare trykket ved friksjon og kollisjon, og er årsaken til at det blir vanskelig å lage en sikker ligning da 

kombinasjons-kompleksiteten er for stor og usymmetrisk i forhold til gasser og væsker. 

Forbindelsen mellom gasser, mellom væsker, mellom gasser og væsker forholder seg nærmere 

rommets nøytral-balanse-gravitasjon, og er grunnen til det jeg har tatt opp ett annet sted, at kombinasjoner 

av de letteste grunnstoffer, eller heliumkjerner, hydrogengass, nøytroner, vann, H2O og CO2 nærmer seg 

grensen til overtrykk og må regulere seg annerledes enn de tyngre stoffene som danner undertrykkspartikler 

ved slik som et delt nøytron som ved elektron og proton samt avstanden mellom disse kan tilpasse seg 

balansetrykket i rommet.  

Vann ligger så nær denne grensen, at om det fryser, så vil polaritetsvinkelen tvinge disse ut slik at 

tettheten i snitt i forhold til rom-balansetrykket blir mindre enn balansetrykket, noe som da gir en forskjell 

som energi-utvekslinger, temperatur-reguleringer fra de fleste andre stoffer. Dette regulerer hvorfor 

kvanteeneriene blir som det blir her, fordi vi godt kan se for oss ett vannmolekyl med to protoner uten elektron-

spenningen rundt seg, noe som også er et tap av kvanteverdi. Når nøytroner ikke er frie men bundet til flere 

andre slike, så er overtrykket borte fordi disse deler feltlinjer som to virvler i vann, og kan da ettersom de 

trekker seg sammen gi rom for flere nøytroner for å innhente balansen i forhold til kjerneaktivitetens volum i 

forhold til gravitasjonsrommet. En aktiv kjerne utvider rommet som energiene operer i. 

Dette er tatt med fordi vi har 3 sterkt viktige merkbare og kjente aggregat-tilstander, slik som faste 

former, ofte tyngre og hardere enn væsker og gassformer, selv om enkelte væske-former kan være tyngre enn 

i faste former, og vi har da flytende væskeformer, vann, kvikksølv, alt som smeltes som blir flytende, og vi 

har gassformer, slik som luft, røyk, klorgass, oksygengass, hydrogen, helium, hvor til faste stoffer og væsker 

fordamper. Vi benytter kokepunkt, og smeltepunkt og frysepunkt for overgangene mellom tilstandene.  

Nøytron-stjernetilstander, og sorte hull er her ikke tatt med ved vårt jordiske trykk-forhold. Men vi har 

også ion-tilstander om temperaturen er så høy at alle formene bare er ioner. Vi har spaltning der kun partikler 

og kjerner av atomer farer av sted, og lys. Normalt fungerer dette som kjemien mellom aggregat-tilstander og 

de forskjellige tilstander av energinivåer som grunnstoffer og molekyler finnes i. Og her er det kvante-verdier 

som fungerer som den beste beregningen for fysiske og kjemiske tilstander. Som forklart videre: 
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Væsker 
 

Når stoffene vi snakker om ikke er i fast form eller gass-form, men flytende, i væskeform, så lar disse 

flytende tilstander der molekylene ligger inntil hverandre, eventuelt atomer, så lar slike væsker seg ikke lenger 

komprimere ved de kjente temperaturer for aggregattilstander i sols-systemet normalt sett. Om vi tar opp en 

Nansen-måler med vann fra dypere nede i havet, så fosser det gjerne vann opp av beholderen, men dette 

skyldes gasser som oksygen, nitrogen, karbon-di-oksyd og annet som er komprimert og fordelt i vannet, slik 

at er det en liter i beholderen med vann, og du har dette i et mål etter at trykket avtar, så har du stort sett en 

liter vann.  

Det som derimot hender under trykk er at temperatur og trykk endrer når væsken går over i fast form 

eller i gass-form, eller når gasser kondenserer seg, slik at trykket slik endrer koke- og fordampnings-

temperaturer, og endrer fryse- og smeltepunkter. Det er mye mer å si om væsker, og om under hvilke tilstander 

noe skjer med blandinger av væsker, faste former og gasser, men det er oftest spesifikke beregninger for hvert 

tilfelle, men skalaer og logaritmer finnes for det meste.  

Om vi går til solen skjer det noe spesielt med kjerne-ladninger mellom hydrogen og helium-kjerner, 

protoner og alfapartikler, som kalles fisjon og fusjon, og slik sett så kan dette anses som en annen type 

aggregat-tilstand, men det er prosesser som er beregnings-bare for forskerne i dag. Er det over 10.000 grader 

Celsius er vel alle grunnstoffene i ion-form, og vi har da ikke de mineralske og organiske formene til stede, 

kun ioniserte gass-skyer, men ingen typiske molekyler.  

Om vi går opp i mange millioner grader, kanskje 100 millioner grader, så øker sjansen for at det meste 

er å finne som protoner elektroner, nøytroner og lys-partikler, fotoner, som betapartikler/elektroner, og 

alfapartikler/heliumkjerner, og en rekke vekslinger med nøytrino og andre partikler som hører hjemme nær 

opp til kvark-stadiet, der partikler som ikke er elementære, kan splittes, men som kommer sammen igjen til 

samme partikkel. Vi har også anti-protoner, anti-nøytroner og anti-elektroner, positroner, som slik sett er anti-

partikler til de alminnelige gravitasjons-partiklene, altså anti-gravitasjon, også kalt anti-materie, at de gir ut 

gravitasjon i stedet for å innta dette.  

Vi kan sammenligne dette med turbulens hver sin vei, at enten suger partiklene, elelr så pumper de, 

energi. Med tanke på at et nøytron kan være alene, eller tritium og deuterium som er dobbelt-tungt-vann, og 

trippel-tungt-vann, som dobbelttungt hydrogen, og trippe-tungt hydrogen, altså kjerner som har 1 proton og 1 

nøytron, eller 1 proton og 2 nøytroner, at slike mister sitt ene elektron, så er disse kjernepartikler alene festet 

til hverandre.  

Vi kan derfor tenke oss at to nøytroner under visse omstendigheter eller som en balanse av rom-energi 

på et litt usikkert vis, dannet under et ukjent trykk i forhold ti i dag, eller av andre grunner, at slike som 

partikler kan gi dobbelttunge nøytroner og protoner i rommet. Se ellers standard-modellen for de mest kjente 

partikler og strålingsfrekvenser av partikler i slekt med lys, kvark, kjerner, og fusjon, fisjon og 

superledningstilstander, eventuelt tankene bak forskjellige plasma-tilstander i trykk ved normale tilstander, i 

sorte hull, eller i visjoner rundt tidlig univers og dannelse av partikler her.  

Det viser seg nemlig at mange av grunnstoffene kan spalte seg eller fusjonere over tid, og ikke bare de 

radioaktive stoffene, og det finnes oversikter over hva som da dannes av spaltninger og sammen-smeltninger. 

Dette er ikke en så alminnelig tilstand som at vi har mer stabilitet hos grunnstoffer og deres isotoper. 

Jeg behøver kun å si at det sendes og mottas kvanter, fotoner, nøytrino, eventuelt mesoner, elektroner 

og positroner, der mesonet er når nøytronet gir en elektron-stor ladning til protonet, slik at nøytronet blir 

proton, og protonet blir nøytron, en alminnelig balanse-utveksling av energi mellom partiklene i atomkjerner.  

Ut fra min balanse-teori fordi det er gravitasjonsforskjell når kjerner roterer ved form-forskjell som 

kan ligne polaritet, som gjør at mesonet fungerer som rom-balansen til kjernen for de mindre feltenergier og 

objekter vi normalt ikke merker så mye til, og der vi ikke har oversikt over aktiviteten til partiklenes samarbeid 

i kjernen ellers.  

Alle verdier derimot beregnes fremdeles i kvanter og elektronvolt som energi-regnskap, der nettopp 

partiklets energi er grunnlag for å regne lysets, elektronenes, og nøytrino sin energi-nivåer, og der kvant stort 

sett kan beregnes som en proporsjon ut fra et hydrogen-elektrons forhold i spenning til spenningen til 

elektroner i andre atom-elektronskall, som proporsjonale styrker, spesielt med tanke på kjemien, og da 

teknologien, eksperimenter, forskning. Valgt kvant-enhet, sammenlignet med hva man vil kalle en Planck-

energi-verdi er også et utgangs-punkt, men videre om kvant-energien slik kan man søke opp å finne ut av selv. 



 

 

137 

Organismer som vi kaller levende, eller halvt levende, bakterier, virus, dyr, planter, sopp, andre 

encellede eller flercellede stoffer, og liste over de enkelte normale organiske stoffer, kan man også søke opp 

selv oversikter for.  

Poenget er derimot at alle de rundt 96 kjente stoffer i naturen som kan bygge opp jord, luft, ild og vann, 

altså grunnstoff-partiklene i de 96 atom-typene, og deres kombinasjoner til molekyler, blandings-bindingene 

deres, alle sammen fungerer kjemisk med gitte verdier for temperaturer, trykk, tyngde, og elektronaktive 

bindingsskall som har fått seg en slik kvant-verdi for at balansen mellom alle feltkrefter skal være ganske 

nøyaktig for også beregningsbare bindinger og hva v kan forvente av slik reaksjon.  

I alle normale forhold, både som vanlig kjemi, og super-lednings-kjemi/-fysikk, så er det altså kvant-

verdien som er den lille mangelen for balansen av uorganiske og organiske stoffer. Dette har noe å si for 

balansen i de biologiske prosesser, og betyr også at mineraler, og organiske forbindelser, også som fett, sukker 

og proteiner, ved trykk, spenning, og temperatur, kan gjøre sitt arbeid som forventet beregnet reaksjon grunnet 

kvant-regnskapet. Altså den finjusterte balansegangen. 

Ja! Men er det ikke ett tilfelle da, hvor det ikke finnes en slik justering, kvant, slik hensyn å måtte ta. 

Nei. Det er nettopp det; at er det energi, så er det sammenlignet med en kvant-energi eller elektronvolt, 

eventuelt energien til en lysfrekvens. Alt har også vekselvirkning, vibrasjon. Påvirker hverandre. Med absolutt 

ro i enkelte tilfeller, så finner man at en slik partikkel tross alt har en svak vibrasjon i den posisjonen det 

befinner seg. Feltvirkninger i rommet klarer aldri å bli vasket vekk for gravitasjon og polarisert elektro-

magnetisme, antigravitasjon og antipartikler, partikler. 

Når mineraler, altså vann, hav, fjell, samt jord, sand, grus, leire, bergartene og deres oppløsninger i 

salt-typer som vaskes ut av bergarter og leire, så får vi det gjennomsnittet av bergarts-stoffer, lava-stoffer, som 

vi finner i havet. Dette er en jevn fordeling stort sett over hele verden, og derfor har også celler i liv den samme 

fordelingen av mineraler.  

Disse mineraler og hva de har som oppgaver kjemisk i en celle sammen med de organiske 

kombinasjoner som de samme mineraler kan danne, er helt avhengig av deres energi, og deres absolutte til nå 

mest nøyaktige mål for energiutveksling, binding og splittelse, kalt organisk kjemi, er altså superbalansert 

fysisk-kjemisk feltstyrke-regnskap. Når de minste saksforhold skjer i livskropper, så er de minste slike fysiske 

feltenergivirkninger, og deres partikkel-områders energi, stort sett løst gjennom kvant-regnskapet.  

Virker ikke noe uten dette? Nei. Enten har de en energi, eller så har de det ikke, og har de dette, så kan 

vi se dettet i forhold til en gitt kvanteenergi og elektron-voltstyrke. I den fysiske verdens stoff, masse, materie, 

partikler og deres kombinasjons-egenskaper. Det som hender skjer ut fra deres stabile energi, eller ut fra en 

endring der endringen, hendelse, er medberegnet en kvant-energi. Er det ingen kvantenergi, så er det ingen 

hendelse, kun forbi-passeringer, men de har også alltid en slik virkning på hverandre. Eller så observerer vi 

altså ikke noe, i følge den gjengse vitenskapen som forskning, og forskere, mener. 

Skjer det noe, og vi klarer å observere dette, så klarer vi også å beregne det mest intrikate eller enkle 

som hender. Men det å sette samme 96 grunnstoffer av 3-4-5 enkle partikler, der lys-kvant-energi inngår, kan 

virke enkelt nok, men kombinasjonene vi får da av mineraler og organiske forbindelser av slike mineraler, er 

da nesten uendelig. Vi har fremstilt mengder kunstige stoffer som neppe finnes naturlig, fordi det naturlig sett 

ikke heller er en kjemisk bruk for dette. Vi lager det fordi våre egenskaper, og natur-redskap ikke klarer å løse 

slikt lettere, enn at vi tilvirker midler ut fra vårt behov for å karre til oss saker, som primære og sekundære 

behovs-egenskaper. 

Dette betyr at hver partikkel, fysisk feltvirkning i menneskekroppen, dyr og planter, mikroorganismer, 

samt organer medberegnet nerveorganer, nervesystem, skapninger med lukt, smak, hørsel, syn, hudfølelse, 

noe som ligner og merker mye av det samme, reagerer mye på samme måte, og som det virker som visse 

adferds-mønstre trenger for å gjennomføre behovsinntak for organismer, slik også gir grunnlag for en stor 

kombinasjon hos mange til nervesystem-sentre lignende de vi har i hjernen vår.  

Her har forskningen funnet ut at egenskaper slår seg på og av som bevissthets-egenskap og 

handlingsegenskap med hva som er borte fra eller tilført hjernen av organdeler, skader, superstoffer, 

informasjon som må avleveres fysisk som skrift, tale, bevegelses-trening følelsestrening, sansetrening.  

At vi lærer eller glemmer arbeidsrutiner, lærestoff. Men det er stort sett gjennom å lese, tale, vise og 

skrive, få noe gjengitt, som peker til noe vi kan kjenne til eller kjenne til senere, som da er den fysiske veien 

til kjent læring. Smerte, lyst henger enormt sammen med fysisk opplevelse, eller angst, lyst i forhold til det 

fysiske, bevegelsesmønstre, hendelser.  



 

 

138 

Også disse egenskaper endres enormt ved medisin, rus, stimuli, forskjellige øvelses-akter, at 

oppmerksomhet endres over tid, at man glemmer, gjenhusker, prøver på nytt, og der skader, sykdom, ulykker 

kan gi oss tap av egenskaper og noen ganger ekstra-utvikling av en eller flere egenskaper. Som når skipperen 

falle i Spinatsuppa, eller at man øver opp en annen sans eller hjerne-del ti å mestre noe igjen. 

Kvant betyr at det skjer en relativt, på kort eller lengre avstand, en ganske rask og ofte en liten energi-

endring vi ofte ikke kan merke uten måleinstrumenter. Alle stoffer og felt-endringer avgir en slik rask mengde-

forskjell, tetthetsendring, energi-forskjell, av svakere eller sterkere grad. Det minste vi kjenner til som kan 

svekkes så mye at energien nesten forsvinner, eller er den minste energien vi kan måle, er stort sett frekvensen 

til de svakeste lyspartikler, fotoner radiostråler.  

Når vi sammenligner med energioverføring fra lysfrekvensen ti et materiale, eller energien når 

elektroner fra to atomer bindes til hverandre, så skjer noe radig og balanserer seg til den nye tilstanden energien 

kommer inn i, fordi alles felles feltstyrke fordeler seg så likt som mulig, et likevekt-prinsipp, selv om 

gjennomsnittstyrken har økt litt for hvert av partiklene likedan.  

Oppdagelsen av at forskjellige stoffer avga ulike frekvenser lys, farge, frekvens, og at solens stråle 

kunne spaltes opp, i et spekter, som også viste frekvens-områder i farger, og at det manglet enkelte frekvenser, 

som er den som materialet selv spiser opp og ikke reflekterer, var nok til at man ved spektroskopi kunne angi 

alle de grunnstoffer vi har ved hjelp av slik frekvensanalyse. Og slik fant vi også ut at solen bestod av 

hydrogen, og en liten mengde helium. 

Nå klarer vi det samme med de fleste molekyler også, slik at vi kan si noe om blandinger av nesten alt, 

og fra stråling i verdensrommet, galakser, hvilke som inneholder hva i grov målestokk. Enkelte viser så liten 

forstyrrelse at de ganske sikkert er bare av en type stoff. At et materiale opptok eller avga kun en bestemt 

energi som en lyspartikkel-styrke, og samme styrken ved både binding og spaltning kjemisk, at samme 

frekvens ble avgitt fra et atom, en stofftype, kalte Einstein det samme som Planck ville gjøre, en Kvant.  

Altså nivå-forskjell som klart markert mellom reaksjoner av lys og elektroner i fra skall i atomer, at 

disse var ekstremt stabile, og ga en bestemt størrelse i forhold til en verdi vi sammenligner med. Ved å lage 

en fast enhet for stryke, elektronvolt, så kunne vi også sammenligne elektronstyrkeverdien i hvert skall til de 

enkelte atomer.  

Vi kunne sammenligne hvilken lys-styrke som ble sent ut av hvert atom, og da se forskjell på styrke 

til elektroner i forhold til hverandre som bindingsenergi ut fra antall elektroner i bindingsskall, positiv og 

negativ elektromagnetisk spenning(base, syre, strøm- og +, likedan da for forskyvning av dette i balanse som 

magnetisk virkning).  

Alle eksperimenter viste det samme. Det var en bestemt kvote, og hvert atom eller skall sendte ut sin 

bestemte kvote lys fra et gitt skall, en annen kvote ved skallet innenfor, og andre grunnstoffer hadde også slik 

fordeling mellom skallene. Nå er frekvensnivåene så nær hverandre til at de kan sammenlignes med tallet 1, 

altså 1 tenkt kvote-verdi, her for binding mellom stoffer, eller lysavgivelse fra forskjellige skall i et atom, eller 

fra forskjellige atomer.  

Alle balanserer nemlig i retning av balansen til gravitasjons-rommets nøytralitets-trykk/frekvens. 

At likevekts-turbulensen som er mindre synlig enn alminnelige feltvirkninger er likevektig sirkulert i alle 

retninger, og der utvekslingen av disse med masse-felt, akselerasjonsfelt er motstanden som massenergier må 

bruke for å bevege seg gjennom turbulensen. Massens treghet og hastighets-økning-masse-økning. Økt 

feltlinjeutveksling, strammingen som gjør objektet mindre, og mindre dels til sirkulasjonen, men mer på 

samme tid, slik at massen virker økende med et plancktap som nå ligger i feltlinjetettheten utenfor objektet.  

Pythagoras har rett slik at vi ikke hører den kosmiske støyen, men er redusert til å merke overskudd i 

det lokale bruks-miljøet vi er i, det relevante i miljøet. Fordi vi får jo lys, varme, lyd, dypfrekvenser som 

jordskjelvstrykk gjennom oss hele tiden uten å merke dette. En kropp på 37 varmegrader er egentlig bare 63 

grader fra kokepunktet for vann?!  

Dette merker vi heller ikke så godt. Vi kan kjenne at tog-linje-rillene gir et lite dunk i gjennom oss, 

men ikke tenke over dette, likedan som at man kan kjenne during fra bilen uten å tenke over dette. Alt som 

bråker, selv skudd, noe som faller i gulvet og knuser, knekket fra en kvist vi tråkker på, vindsus, gir 

trykkvirkninger så og si ofte tvers igjennom oss. Altså før øyne, ører, slike nerve-signaler rekker å komme til 

nervesentrene med informasjon og som også kan tenkes som kvante-energi-mengde, og slik sett at vi blir pre-

modifisert for den lyd og det lys, hørsels- og synsinntrykk som straks kommer. 
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Også en kjemisk boble inne i oss, luft eller metan- gass i magen, rap, host, latter, snakk, klinger 

gjennom hodet som en resonans-klokke. Å si at vi ikke har lyd, væsketrykk, lydtrykk, støttrykk stort sett en eller 

annen vei som virker inn på oss uten at nervesignaler har fått lov til å dominere enda er ganske sikkert: Men 

slik er det ikke med selve nervetråden og nervecellen.  

Mange prosesser inne i nervecellene og langs med nervetrådene er alt i virksomhet ved som 

innkomsten av nervesignalene, inntrykkene vi får til celler og nervesentra. Ett trykk, inn-trykk, er det som 

trykkes inn i oss utenfra, og som kan trykkes på en tavle som husk-energi, ikke ulikt 0-1 i data-disker. Litt sprø 

sammenligning.  

Noe annet er den aktive felt-utspennings-virkningen av de samme samlende informasjoner som gir 

stemnings-følings-styrke-virkning, og som i enda høyere grad med styrke(følelses-retningen) og 

formvirknings-energien i form av sammensettende informasjonssignaler som gjen-opp-justeres i bevisstheten, 

altså følelses-styrkeformretningen som bevisst informasjons-sammenligning i hjernens assosiasjonssenter, 

eller om vi vil som med fysisk virkning omformes til et slags bevisst bevissthetsfelt uansett hvordan vi velger 

å beskrive bevissthetens plass. Fysisk, eller skjematisk ånds-modell. 

Legg merke til at følelsestyrken har følelses-form-retning som styrke eller som informasjons-bygge-

kode med stryke-mengde-grad. Om allerede de samme nervesentre har funksjons-tråder til bevissthets-

sentrene, så vil de ikke behøve særlig annet enn koden for konstruksjon for å angi styrkegraden til følelsen 

bevisst.  

Å påstå at smerte, lyst, og lignende er falske signaler når slike styrkegrader allikevel er tilstede og 

virkende, så betyr dette også det samme som at vi kan påstå at Newton, Einstein og all praktisk fysisk 

hverdagskraft er falsk illusjon, slik som kollisjon med skadde og drepte i trafikken, eller sykdoms-lidelser. 

Man kan ha det vondt selv om man ikke har angst for smerten. Det er da ikke rart at vi kan spørre oss om hva 

som er virkelig, om det fysisk ikke er virkelig, og like etter at tanker, altså bevisstheten kun har smerte som 

innbilning. At alt er falskt. Noe annet er det om et system kan unnværes som årsak til smerte-følelse. 

Vi kan også merke os smerte fra husken vår, uten at noe annet utenfra gjør det vondt, påvirker. Dette 

fører til dilemmaet om at vi kan tenke oss noe, og føle noe uten at det skjer fysisk med kroppen, om da ikke 

husken kan regnes som en etterdønnings-virkelig styrke i nervesystemet.  

Et viktig moment er hva som forties. For eksempel er det slik at vi kan sende strøm gjenom ledninger 

og ha sterk tro på at vi med elektroner kan ha god telefonsamtale. Dette virket så dårlig over Atlanteren at 

USA og Europa nesten ikke kunne forstå ordene til hverandre. Elektronene beveger seg her få centimeter, og 

det fungerer eller som en kollisjons-støts-virkning som forvrenger lyd-styrkeforskjellen som elektromagnetisk 

elektronforskyvning, kollisjon, som trykker på andre elektroner.  

Hastigheten reduseres da også grunnet friksjon med mer, slik at strømmen kun går 220000 km i 

sekundet, altså 2 tredjedeler av lyshastigheten. Men i samme ledningen går lysforplantningssignaler, lignende 

i luft, de mer balanserte kvantenergier avsted med lyshastigheten, og kan bære signalforskjeller gjennom slike 

til andre siden lignende en antenne og mottaker, og som også ved hjelp av elektronene i andre enden kan 

omsettes som kollisjonstyrker som høy-taler-svingninger, lydtrykk i luft. Dette skaper en renere lyd i 

telefonlinjene. At foton-signaler slik er uovertreffelige og kvante-sammenlignende viktige tilleggs-rapporter 

til overføringer og styrkevirkninger, er viktig info. 

Videre har vi at lignende skjer i nervesystemene våre. Det utelukkes fra rapporter at og om det bare er 

elektroner eller også elektromagnetiske lyskvantsignaler som kan overføres vi nerver og dendritter. Helt 

stillhet om dette. Samtidig vil alle områder, cellevirkninger og ion-differensial kjemisk utløsning av nerve-

signaler, ioner og elektroner, og trykk, gi varme og lys-virkende effekter, også andre bølger, som vil reflektere 

gjennom systemet, enten langs banene eller tvers gjennom disse, men kunne påvirke endestasjoner som husk-

sentre, bevissthets-sentre og stemnings-utløsende affekt-sentre. Som lignende styrker. 

At lys, elektroner, gravitasjon og elektromagnetisme må være virkende tilstede som fysisk posisjons-

kraft-retninger og omstillinger er nødvendig for at signalene skal ha en strukturinformasjon å gi til bevisstheten 

slik at alt ikke bare blir en og samme kaos-suppe, at vi kan skjelne forskjell på forskjeller. 

Kort sagt: At vi kommer ikke unna den totale kvantregulerte kropps-summen og nerve-signal-

virkningen som nervesentre virker med inn mot det aktive område i hodet som måles når vi tenker eller har 

bevissthets-prosesser i gang. Altså kalt hjernens frontlapp, og assosiasjonssenter. At energier inn, må bety 

energier ut igjen så ikke det fysiske assosiasjonssenteret sprekker av energi, at det er energi-balanse. E=mcc, 

at all energi kan ikke ubalansert samle seg kun ett sted. 
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Det er ikke alle mennesker som merker styrke-endringer i hodet eller i tenknings-prosessen slik mange 

kan gjøre. At man merker at det kan være anstrengende tungt, smertefullt, virke lettende, og oppløftende, sterk 

virketrang, i det hele tatt at følsomheten ikke bare gjelder smerte og lyst, men de fleste oppgaver vi har ved 

siden av om man er syk eller har migrene. Dette merkes altså tydelig bevisst også.  

De fleste regner også med at tenkningen ikke er noe?! Altså abstrakt, ikke består av noe, er grunn- og 

formings-løs, mens da hadde det vært umulig å merke forskjell på giraff og mus, og deres styrkeforskjell, med 

respekt. Det er slett ikke slik at en høyde, eller en løve er noe bevisstheten bare øyeblikkelig forstår som fare 

uansett hva det sies hva vi er født med instinktivt, for da hadde ikke unger gått utenfor slik høyde ubetenksomt, 

eller vil gå til løven for å klappe denne.  

Platon var helt blank for begrepet erfaring og forståelses-sammenlignings-prosessen. For Platon var 

det viktig å få en stiv moralsk fungerende orden i samfunnet, en mal, som helst dekket behovene våre. Form i  

tale, tenkning forstod han seg på, at det var forskjeller og nivå der. Men Aristoteles mente det var sammenheng 

mellom ulike deler av tid, sted, form og tenkning, at det fantes sammenlignings-rekkefølger. Han mente at 

rekkefølge og tid på politisk tenkning var treg i bevegelsen.  

Men som substans, eller målretning som kan forstås på to måter, som forhåndstenkt mål, og som 

retnings-mål uten annen egenskap i virknings-objektet, er to helt forskjellig saker. Men; det finnes også 

sammen-ligningsprosesser av to stadier også, selv om begge er virkende og i bevegelse. Før, nå, senere i 

samme bilde-virkende sekvens som sammenligning.  

Om moral så mener Aristoteles det samme som Sokrates, at man må ta utgangspunkt i individets 

ståsted, og jobbe ut fra det, og justere ting ut fra situasjonsbildet, utgangspunktet. Altså at det ikke var bare 

faste regler som krevdes, men mere. Hjelpsomhet er for eksempel at man støtter noe uten å ta penger eller 

mer-arbeid, må kreve noe tilbake for dette. Ekte hjelp.  

I et masse-området, på en klode, så er massen, og dens nivåer, blitt et nytt energi-likevekts-område 

som der partiklene forholder seg til hverandre i en tilpasset balansetrykkskala, og energiene vi kaller kvant-

verdier, eller andre av våre kjente mål, sekunder, meter, kilo, temperatur, arbeidseffekt er brukbart 

proporsjonale og beregnelige. En virkelig kvant finnes ikke for seg selv.  

Vi lager oss en snitt-verdi. Vi kan bare måle ut en minste gravitasjon eller elektromagnetisk spenning, 

trykk, masse-tiltrekning frastøtning, som tilsvarer et minstemål, slik som når man snakker om en Planck-

Kvant. Den vil da være det samme som den minste energistråling måling, som vi kan merke på et instrument 

eller kommer frem til i en beregning for den svakeste av alle partikler i rommet, eller tatt som den minste 

verdifulle lys-kvant som de kjente grunnstoffer kan operere med fra det minste av atomenes elektronskall eller 

partikkelverdier som en godkjent sammenlignbar måle-verdi for en kvant oppgitt i elektronvolt.  

I sammenligningen mellom elektronskall og det ytterste bindingsskallet og overflatespenningen til 

hvert av grunnstoffene, og deres ioner, så vil vi få en bestemt hopp-skala, eller verdier som forskjellen energi 

på to elektroner fra hvert sitt skall om disse avgir lys, være slik at vi kan si at det ene elektronskallets elektron 

har verdien 1, et annet skall-elektron lenger inn eller ut fra kjernen har da kvant-verdi i forhold til denne på 

0.98, eller 1.02, 1.14, som kvant-verdi, også videre.  

I grunnen så forteller slike kvantverdier da noe om bindingsstyrke, bindingsmåte og bindingsmengde 

mellom atomer og molekyler, og man kan si hvor mye av forskjellige syrer og baser eller andre stoffer som 

da kan kombineres i hvilke mengder men også hva som skal til for at spaltes ved hjelp av lys, elektrisitet, støt 

eller kjemikaler.  

Da en partikkel enten beholder sin kvant-energi balansert, eller avgir, opptar, på annen måte endrer 

den totale kvant-energistillingen og styrkemengden, så betyr dette bare at dette har feltvirkning rundt seg som 

er finberegnet og at det ellers er slik at alle feltvirkninger, og da også er kvant-felt-styrke-virknings-

skiftninger, så betyr dette at disse verdiene er med i alle fysiske hendelser som finnes. Dette betyr at vi med 

37 graders varme i kroppen og med stoffskifte som normalt skjer mellom syrer og baser, negative og positive 

spenninger i atomer, enzymer, stoffer i cellen, slik sett har konstante utskiftninger av kvantvirkninger lys, 

varmeavgivelse, og da også som kjemiske reaksjoner.  

Tenk bare på at det i en celle er slik at et visst karbonbasert enzym kan deaktivere 100 millioner 

hydrogen-peroksid-molekyler i sekundet. Tempoet har sitt å si til at cellen ikke skal bli eksplosiv dynamitt i 

løpet av sekunder. Og ellers, at et annet karbonbasert enzym katalyserer 10 millioner karbon-di-oksyd-

molekyler i sekundet.  
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I cellen som da har en fin fordeling i proteinvannet, eggehviten, klisset, og som har en cellekjerne 

DNA, og fett/protein-kanal som endoplasmatisk retikulum, ER, med protein-fabrikker og transport-årer i seg, 

og ribosomer her og i eggehviten, celle-saften. Protein-koblings-stasjoner, ribosomer, RNA-typer er med på 

bringe protein og informasjoner for sammensetnings-art av de 20 viktige proteiner som en celle i kroppen 

består av. Ved siden av mest vann, med en del fett, protein og sukker så har vi altså ioner eller polære 

molekyler, atomer, som virker som reaksjons-energier for mange koblinger og spaltninger.  

Mange av disse er enkle atomer også. Salt vil i slik væske være Na+ og Cl—ioner. Og lignende er det 

Kalium og Kalsium som har vært koblet til Klor eller andre stoffer. Massevis av oksider til de andre 

grunnstoffene i cella. Kalsium-ioner utgjør en stor del av cellesaften. Er det for lite av dette er det krise, slik 

som for benbygning og mange indre celleprosesser, fordi den positive spenningens trykk blir for lav.  

Er det for mye Kalsium så stivner dette i cellesaften og nedsetter annen produksjon så mye at cellen 

stort sett kan dø. Her ser vi at enkeltatomer, enkelt-ioner, og enkelt-molekyler satt sammen av ioner/atomer, 

spiller en stor rolle for cellen og cellevannets effektivitet, det vil si proteinvannet, eggehviten, Cytosol.  

Enkle fettmolekyler utgjør stort sett celleveggen, og her er det forskjellige porer av proteiner eller 

molekyler slik som for eksempel vann-porer, pumper, som slipper vann ut og inn, men ikke andre molekyler. 

Regulerer vanntrykket i cellene våre. Det finnes ikke en prosess i cellen og i kropps-stoffet som ikke har kvant-

forhold i energien, uansett hvilken energi og energiendring eler energibevegelse og energivirkning. 

Kvant, kvantum, partikkel, grader av likhet her, styrkestørrelse, er altså gitt ved at alle stoffer har 

elektroner, protoner og nøytroner viss verdi måle-mengde er gitt med stofftypens mengde satt sammen av 

dette: Eksempel er Hydrogen som kan ha 1 av hver av elektron, proton, nøytron, og Oksygen som har 8 av 

hver, Jern som har 26 av hver. Hydrogen er det eneste grunnstoffet som kan klare seg med kun 1 proton og 1 

elektron, som den hydrogen-gassen det er mest av universet. Har den 1 eller 2 nøytroner kalles det for 

tungtvannstoff og dobbelt-tungtvannstoff. Deuterium, Tritium. 

Men atom-grunnstoffene kan ha et ulikt antall nøytroner rundt den ideelle mengde, og da kalles de 

isotoper. Litt tyngre eller lettere enn normal, og litt justerende for energien i skallene har ved utsendt lys og 

elektron-energi. Mangler stoffene et elektron eller har et for mye, så kalles de negative eller positive ioner, og 

vi kan da forklare de som syrer og baser i mange sammenhenger, PH-verdier. Med ulikt antall elektroner i 

seg, og fordelingen av kraft med atomkjernen med protoner og nøytroner, så har alle grunnstoff-atomene hver 

sin overflate-spenning, selv om forskjellen ikke er så stor som når de har et elektron for mye eller lite. 

Både de mineralske og de organiske stoffer, samt alle syntetiske stoffer har slike spennings-

ladninger. De er avgjørende for magnetisme, elektrisitet, for elektro-magnetisme, slik som lys, fotoner, 

varmestråler, og de har egne tyngde-verdier, masse, gravitasjons-felt-styrke, spesielt med mengden kjerne-

partikler i samme atom, som stort sett beskriver atomets tyngde og egen gravitasjonskraft.  

Avgjørelsen er ikke isolert til objektene. De innstrømmende og ut-strømmende mengder likevekts-

energier tyder på en slags virvlelignende balanse som holder alle partikler i en slags ganske konstant energi-

form ut fra hvilke som summeres sammen eller splittes, og med endring i energi-objektet så tar omliggende 

natur denne energien og balanserer det som feltendring i det vi kaller gravitasjons-rommet. Lokalt som balanse 

mellom objektene så virker slike funksjoner langt mer dominerende, som om de har det meste av det som 

hender som virksomhet de tydelig har mellom hverandre balansert lokalt, og utgir av masse-energi lokalt. 

De partikler som frem til 1932 hadde blitt lokalisert, og som bygde våre grunnstoffer, altså de cirka 

100 som mineraler og organiske forbindelser er bygd opp av, samt syntetiske stoffer, teknologi, er altså da: 

Elektroner. Protoner. Nøytroner. Fotoner, radiobølgene, som innbefatter lys og varme-frekvenser, da det er 

frekvensen som avgjør energien og typen slike, som gamma-, tv-, radar og radio, fm, satellittsignaler, antenner, 

mottakere, gamma, laser, røntgen, infrarød og ultra-fiolett, farge-skalaen, mobil, trådløse nett, og mye mer.  

At det enkle fotonet kan ha alle disse kommunikasjons-funksjonene bare grunnet frekvensen, men 

samme hastighet, forbauset forskerne. Også tester om lyshastigheten viste forskjell med måling i jordens 

fartsretning, eller i motsatt retning: Men nei; den viste det samme, en konstant verdi i hastighet? Hvordan 

skulle man forstå dette: Einstein aksepterte dette og beregnet alle lover ut fra lyshastighetens konstant og fikk 

at E=mcc! Han hadde mange andre data. At Gauss hadde vist at masse-bevegelse kunne omregnes til elektro-

magnetiske lover, og at de var proporsjonale.  

Merk: At øvrige teorier, funn, naturlover, er beskrevet ved tabell i ISBN 978-82-993258-1-3  

Differensialkraften ∂ƒ-Force E-Bok innlevert 2018.08. nasjonal-bibliotek, fag-biblioteket, nå under en 

form for undersøkelse. 
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Med Diracs formler i 1930 ut fra kvantefysikk, fikk han to svar, et positivt og et negativt, at partikler 

kunne ha motsatt spinn også, hvilket skulle bety det som Einstein beregnet som antigravitasjons-kraft. Dette 

ble kalt anti-partikler som hadde motsatt virknings-effekt-vei enn det vanlige partikler hadde. I 1934 gis det 

nobelpris for det første funnet av slike, kald-stråling som Curie oppdaget, og som datteren curie jr., var med 

på å oppdage i den nevnte prisen. Dette var et positivt elektron i stedet for et negativt, og ble kalt positron.  

Senere er negativt Proton oppdaget, og anti-nøytron, og videre anti-feltvirkninger fra de samme, slik 

som anti-gravitasjons-kraften: At det gir fra seg gravitasjon utover, i stedet for å sluke dette innover. Fotonet 

blir bestemt som antigravitasjon og retnings-bestemt som at det gjelder som både partikkel og antipartikkel 

ved motsatte faser stort sett, slik at det er sitt eget antipartikkel ut fra hva som objekter og gravitasjonsrom-

feltet krever av energi-overskudd og energi-underskudd. 

I den alminnelig partikkel-verdenen som vi observerer godt med sansene, så er elektroner, protoner og 

nøytroner de som med like mange av hver bygger opp grunnstofftype etter grunnstofftype. Elektronene er ikke 

i kjernen slik protoner og nøytroner er, men går i ulike baner utover fra kjerneområdet, og danner det som 

kalles elektron-skall rundt atomet. Elektroner er da ut fra antall og feltstyrke-nivå til skallet, det som avgir lys 

eller tar opp lys ut fra elektronene her. Størrelsesforskjellen på antallet partikler i atomet bestemmer 

elektronskallets frekvens. 

Det er mest energi i det innerste skallet i forhold til antallet elektroner, og mindre for det samme i 

elektronskall lenger ut, slik at det skal mindre til for at det ytterste skallets elektron løsner enn de i skall lengre 

inn i atomet.  

Når lys skal benyttes for å få elektroner til å hoppe utover et skall, så merkes dette ved en gitt frekvens-

forskjell for hvilket skall elektronet hopper fra og til. Dette viser en bestemt frekvens for hvert skall. Ved siden 

av dette så er det ulikt antall totalt av elektroner og partikler i kjernen på de ulike atomer, slik at et elektron 

fra skall nummer 3 som hopper til skall nummer 4, eller fra 2 til 3, er ikke samme frekvensen på to forskjellige 

atomtyper, grunnet forskjellen i antall kjernepartiklers tiltrekning.  

Dette fører til vi kan si hvilken styrke som skal til for å løsne et elektron fra et bestemt skall i de 

forskjellige atomer. Det samme brukes da til å registrere hvilket atom eller stoff, hvilket krystall, hvilke 

organiske stoffer det er snakk om. Når elektronet hopper tilbake finner vi at samme lysfrekvens, energistyrke, 

avgis igjen som det vi sendte i styrke for å få dette til å hoppe ut et skall. Da lys har samme hastighet, og stort 

sett elektronets korte omplassering når det hopper, så kan vi si at det er en balanse i bevegelseshastigheten til 

energien også. Lysmengden som tilføres i bestemt mengde, og avgis i bestemt mengde slik, kalles en kvante. 

Kvante-energi betyr hvilke kvant, og kvante-energi-proporsjoner mellom atomer og molekyler, og 

elektron-skallene, for eksempel for å løsne et elektron, eller oppgi en energimengde hos lyskvantene som 

avgis, hvor vi finner en skala for energi-forskjellene på hopp, på avgivelse av lys, og slik se et forhold mellom 

disse tallene, verdiene, som viser en proporsjonal endring i energinivåer i skall som har blitt benevnt og målt 

som Plancks konstant.  

Altså den proporsjonale forskjellen mellom lysfrekvens-energier. Selve kvant-styrken, energimengden 

til et elektron, eller foton, lys-energi, varierer over et spekter som gjør at vi kan si hvilke grunnstoff vi har, 

eller et isotop, der ekstra eller færre nøytroner er med i energi-mengden, også samme endring av energi-

proporsjonal til elektron-skallene. Proporsjonen er avtagende og faller sammen med graden massetap når 

objekter kommer sammen som i Einsteins beregning: Og som jeg benytter virvlemodeller for å forklare gevinst 

og tap ved hjelp av vannvirvler. 
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Kvante-mekanikk-teori for Bevissthets-funksjoner. 

 

Kvante-mekanikken er stort sett første fase av kvante-forskningen, der blant annet både Schrødinger 

og Dirac hører hjemme først, fordi de tenker som så at dette kan vise en viss mekanistisk funksjon mitt oppe 

i det relative gravitasjons-havet. Nå viser derimot Dirac at den spesielle relativitets-teorien fremdeles gjelder 

her, og slik sett så ligger det an til en latent generell relativitets-teori også. Dirac går god for at samme 

beregninger virker ut fra generell relativitets-teori også, men det er først med Hawking at den generelle teorien 

regnes som bevist for de kosmiske prosesser også. 

Som en litt enklere versjon så betyr dette at vi i sentrum av alle stoffer, atomene, har en kjerne av 

protoner og nøytroner som i hovedsak viser tyngdemengden til ett stoff, og der kjernenes antall protoner 

bestemmer typen stoff. Hydrogen, Oksygen, Nitrogen, Jern, Sølv, Silisium også videre. Atomskallene har 

tilsvarende antall elektroner som det antallet protoner har i kjernen.  

Disse kan få tilført ekstra elektron i ytterskallet, og kalles da ioner, som da har gir elektronoverskudd 

som negativt elektrisk, og elektronmanko som positivt elektrisk. Ladningen til alle elektronskall gis av 

mengden elektroner plassert i en justert avstand fra sentrums-kjernene fordi mengden og styrken tilpasser 

balansert. 

De ulike grunnstoffer kan da ha forskjellig styrke i skall nummer 2 og 3, som eksempel, der dette 

nivået ved å avgi lys, eller får et elektron til å hoppe et skall inn, eller ved mottak av lys, kan hoppe et skall 

utover. En slik lys-ladning, eller fotonladning har en bestemt energi ut fra trykk-kraften i hvert elektronskall 

grunnet mengden slike i forhold til tiltrekningskraften og den positive elektrisitet i kjernen. Dette gir hvilken 

verdi som skal til, fotonenergi, for at et elektron skall hoppe et skall ut eller inn igjen, men nå med den energien 

som skal til for akkurat denne typen stoff-atomer. 

Den eksakte energien for avsendelse av lys fra et bestemt skall, skall nr 2, eller fra ytterskallets 

elektron-bane, viser en liten forskjell mellom de fotoner som kommer fra skall 2, eller fra ytterskallet. 

Ytterskallets elektroner er også bindings-skallet, for at atomtypene skal danne kombinasjoner som molekyler: 

Eksempel er Silisium og Oksygen SiO2 som er kvarts. Eller Natrium og Klor, NaCl som er koksalt.  

Hva som bindes og hvor godt, kommer an på ladningen til elektronene i ytterskallet i forhold til det 

andre stoffets ladning i ytterskallet. Man har regnet atomer med lite elektroner ytterst for positive, og mange 

elektroner for ytterst for negative.  

Forskerne har kommet frem til at ytterskallet stort sett fyller op oktett-regelen, det vil si at maks 

elektroner ytterst er 8 stykker. Karbon med 4 elektroner vil da binde seg til 4 hydrogen-atomer, og danne CH4 

Metan. Negative og positive atomer og molekyler kan kalles syrer og baser, PH, eller negative og positive 

elektriske ladninger, også katode og anode, og faktisk en mengde slike benevnelser, til og med affinitet, noe 

som benyttes for smak, organisk effekt, noe vi kan assosiere med følsomhet, sensitivitet, merkbarhet og dens 

retning.  

Selv intuisjon og induksjon kan benyttes. At det merkes en forskjell, enten det er fysisk eller psykisk, 

eller bevisst. Anelse, noe som dreier en fysisk eller bevisst reaksjon i en viss retning, struktur-virknings-

endrende.  

I atomene har elektronene spinn, men også antatt rotasjon, dreining i elektron-feltbanen. 

Gjennomsnittet er normalt balansert energi rundt det hele i skall-nivået allikevel. Men inngående og utgående 

gjennomstrømmende kraft-feltvirkning, utveksling med mer gjør at hvert elektron, og hele skallet, vibrerer i 

en spesiell takt, frekvens. Når disse elektroner avgir et foton/lys, så har skallets frekvens-verdi noe å si for om 

denne styrken gjør at elektronet hopper et skall inn, eller med tilførsel av en gitt lysfrekvens hopper et skal ut, 

og til og med om elektronet kan frigjøres fra atomet og danne et ion.  

Disse bindingskrefter som styres av det ytre elektronskallet, eller atomets ytterspenning totalt på grunn 

av elektronfordelingen, er årsak til styrken av lys som tas i mot og avgis. Det gir grunnlaget for hvilken 

frekvens et elektronhopp gir av lysstyrkens frekvens som det er snakk om. Man har funnet ut den frekvensen 

fotonstyrken har, er lik samme frekvensenergi ved både binding og oppløsning, at det skal samme 

frekvensspenning til for at et molekyl dannes, bindes, som det som skal til for at det samme molekylet skal 

splittes igjen. Dette er kjemiens store oppdagelse. Dette fant man ut før man begynte med kvante-energier.  

Men med kvanteenergier, hvilket betyr den energi av lys/foton som for eksempel sendes ut med en gitt 

frekvens, er forskjellig mellom atom til atom, til molekyler som splittes og sammen-føyes. Her antydes altså 

at det er en skala for alle stoffer og hvilket trykk de har i samme elektronskall, som det som bestemmer de 

forskjellige kvante-verdiene 
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Analyse av hvilke stoffer som vi har normalt som hvert grunnstoff viser en bestemt frekvens fra 

overflatens ytterste skall, refleksjon, som slik gjør at vi kan si ut fra frekvensen hvilket grunnstoff dette er. 

Også om det sendes ut fra andre skall i de forskjellige atomers skall nr 1, 2, 3, 4 også videre.  

Ut fra mørkeroms-strålingen fra spekteret i sollyset, kunne Planck finne ut at det var en bestemt 

forskjell i mellom frekvensenes energi, og begynte å sammenligne disse. Han fant da ut at for hver frekvens, 

spesielt om man sammenlignet større hopp som 10, 100, 1000 hz forskjell, så viste dette et jevnt tap pr økende 

frekvens, som tilsa at det var en konstant jevn energi-taps-funksjon som siden ble kalt Plancks konstant.  

Den angir ikke verdien på frekvens-energien, men tapet mellom to frekvens-energitilstander. Hvorfor 

visste han ikke. Einstein måtte benytte Plancks konstant i beregningene av de energier som han sammenlignet 

for å få tilnærmet, og ganske sikkert at Energi er lik masse ganger kvadratet av lyshastigheten, E=mcc. 

Heller ikke Einstein fant ut hvorfor dette skjedde. Men det samme skjer også når to virvler møtes i 

vann og at den ene virvelen endrer seg i hvert forsøk som større eller mindre, hvor mye kraft det blir i virvelen 

når de slår seg sammen. Da oppstår e likedan taps-proporsjonalitets-forhold. Også når to sorte hull, eller hvilke 

som helst masser kommer sammen, slik som soler, planeter, galakser, eller kort og greit antall nøytroner i 

atomkjernen. Mange nøytroner blir mindre enn vanlige nøytroner, har mindre masse, men er flere.  

På lignende måte i likedan proporsjon synker også verdien til foton-frekvensen, sollysspekteret, når 

frekvensen øker med en viss prosent tap for mangedoblinger av energi-styrken i forhold til hva summen av en 

gitt frekvens skulle tilsi, som der alle frekvens-steg der frekvensen 1 i frekvensen 101 og i 102, at dene ene 

verdien skulle hatt lik verdi som den andre 1-hets-stigningen. Det kan ligne en tallrekke der både styrke og 

energi skulle være like i hver enhet, men at for hvert tall vi teller videre så bygges det opp en jevn svakhet, 

der de høyere tallene i forhold til utgangspunktet liksom blir gråere og gråere. 

Einstein forstod altså ikke dette tapet. Hva i all verden var egentlig denne Plancken: Og den viste for 

Einstein at flere objekter med gravitasjon som oppholdt seg innenfor samme areal svekket mengden masse, 

mens det allikevel var like mye energi til stedet ved å måle det fra lengre avstand. Dirac fant ut at dette gjaldt 

for feltet rundt et objekt også, og uten tvil ante de da, og langt senere at gravitasjonsrommets kraftmengde var 

del av samme prosess, altså hadde en Planck-lignende effekt som ga en treghet, masse-energi i rommet utenfor 

partikkelen og partikkel-feltet. Altså den generelle gravitasjonsteori viste seg oppfylt/Hawking. 

Hverken Lorenz, Planck, Einstein, Dirac eller Hawking klarte å forstå seg på gravitasjonen. Hva den 

kom av eller hvorfor den virket slik den gjorde. I differensialkraften så blir denne utvekslingsfaktoren helt 

tydelig forklart, fra grunnfunksjon for kraften til dannelse av objekter og deres innbyrdes reaksjoner med 

hverandre. Differensialkraften gir automatisk de fysiske lover og deres transformasjonsfelt.  

Men den gir også en logisk balansekraftmodell lokalt som gir de samme proporsjoner til dannelse av 

slik som elektroner, lys, protoner og nøytroner. Jeg kan akseptere at vi kan kalle dette fortsatt for 

gravitasjonskraft, når de elektromagnetiske lover og grunnbalansen som drivkraft legges til. 

Da kan også jeg si: At alt er bare gravitasjonskraft. Men de tanker, funksjoner som en tiltrekning har 

hatt fra begynnelsen av for oss, både frastøting og tiltrekning har ikke sin opprinnelse i den slags tankekraft 

og benevnelse, og heller ikke som funksjons-kilde. Differensialkraften kan altså ikke tas vekk fra en 

vitenskaps-hylle, som om at den ikke hadde en grunnforklaring til gravitasjonskraften og de fysiske tilfeller 

av balanse, konstanter og partikler med interaksjonene deres. 

Lysets, eller foton-partikkelen, bølgepartikkelen, den elektromagnetiske partikkel, også kalt radio-

stråling, spiller en rolle i all kjemi og fysikk: Også i kommunikasjonen mellom de fysiske tilstander og 

endringer i energi-tilstander, og i vår bruk, teknisk og som våre behov, sanser, er avhengige av.  

Teknisk sett så er det samme partikkel med en og samme hastighet i alle tilfeller. Det er kun 

vibrasjonshastigheten, det vi kaller frekvensen som er forskjellig, men vibrasjonsmengden er også energi-

styrken, massekraften til fotonene: De dekker et område som følger, det vi kaller: Lys, farge-spekteret, infrarød 

varmestråling, varmestråler, temperatur ut fra energi hva energi-omvandling til varme gir av ulke frekvenser. 

Slik kan vi få kald-stråling også.  

Videre dekker dette det vi kaller kosmiske stråler i hele frekvens-spekteret, og som fotonene dekker 

området til, og videre som radio-stråler, tv-stråler, laser-stråler, mobil-stråler, trådløst internett, satellitt-stråler, 

GPS, radar-stråler, stort sett alt det som antenner sender ut og antenne-mottakere tar i mot, og de fleste kan 

styres slik at signalet endres som informasjons-stråler. Også krystaller har slike svingninger at de kan sende 

og ta imot foton-signaler. 
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Vi kan si at lys og varme alltid har vært kjent og at vi med ilden fikk lys og varme, ved siden av 

skogbranner, lava, lyn og sol, om så månelys og stjerner. En mengde organiske skapninger har også lys-

produserende organer, og enkelte mineraler har slik egenskap. Alle stoffer har derimot temperatur slik at alle 

avgir faktisk en stråling. Vi brukte slik sett varmen til å koke, steke, ha huslig varme i hus, huler. 

Med et stadig mer avansert språk, utveksling av tanker, ble også det vi ofte så i naturen nærmere 

undersøkt. Regnbuen fasinerte, og flere krystaller og regndråper, vann, glass, kunne danne slike 

regnbuelignende mønstre ut fra solstråler eller fra ild, andre kilder. Spesielt ble vann og krystaller her 

gjenstand for optikken, og nedtegning av hvor skrått en brytning av slike stråler ga, og når bare en type farge 

oppstod.  

Fra antikkens arbeid om slike brytnings-indekser, tok klart en del arabiske forskere fatt på emnet, og 

videre slik som Leonardo, Galilei, som også fant opp kikkerten, og videre Newton. Dette arbeidet sammen 

med mikroskopet som oppstod i slutten av samme tiden, gjorde sitt til at vi i opplysningstiden inn mot den 

industrielle, tekniske, og fysikk-kjemi-tidens fødsel, nærmet oss den elektriske og magnetiske oppdagelses-

æra og atomalder etter år 1800, egentlig påbegynt sterkt fra etter 1780.  

Lys og elektromagnetisk virkning, hvordan lys-refleksjon virket, at det virket som en slags utflata 

virvel, der mange eksperimenter ga indikasjon at det lignet en virvel, altså likt en virvel i vann som settes på 

høykant, loddrett, med en virvelflate som flyttet seg gjennom rommet, til det traff noe, ble oppslukteller 

reflektert. Ulike eksperimenter er da tatt opp som ved treff-steder, glassprismer, at strålene måte bre seg ut 

sidelengs på fartsretningen. Som en vifte som farer fremover i rommet.  

Nå holdt også Faraday, og etterhvert også hans matematiske kompanjong, Maxwell, på med å 

undersøke elektriske bevegelser og magnetiske virkninger av dette, og omvendt virkning fra magneter på 

ledninger som ga elektrisk strøm.  

Faraday fant opp elektro-motoren, videre det vi kan kalle dynamo, turbin, eller aggregat-prinsipp. Men 

det var Maxwell som måtte klare å måle opp og beregne styrkeforholdet rundt ledninger, og mengden spenning 

ut fra Ohms lover, satt opp sammenhengen mellom strøm og magnet-felt, eller strøm-felt/magnet-felt-

sammenhengen. Altså det proporsjonale forholdet mellom strømstyrke og magnetfeltstyrke, samtidig med 

avstands-virkningen.  

Han fant også ut at det elektriske og magnetiske feltet vekslet, og at lys viste begge effekter, varme-

stråler viste det samme, og andre frekvenser viste det samme. Han fant ut at varme-strålingen kunne beskrives 

som elektro-magnetiske stråler, og dermed sammenheng mellom varmeenergi og annen stråling, og effekten 

fra ledninger slik, hvorpå han dermed mente at det kunne oppstå radio-stråler til kommunikasjon. Det er dette 

som Lorenz senere da arbeider med, men også Røntgen.  

Benjamin Franklin var en amerikansk journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner og 

diplomat, blant mye annet. Han var også en av lederne av den amerikanske revolusjon. Han huskes også for 

sine eksperimenter med elektrisitet. Som oppfinner er han mest kjent for lynavlederen, bifokale brilleglass og 

Franklin-ovnen, blant en rekke andre oppfinnelser.  

Benjamin Franklin mente at de statiske elektrisitets-funksjoner der man gned ull mot glass eller mot 

rav som i antikkens hellas, rav på gresk het (elektra/gudinnen), elektron, et eller annet, og gir navn til 

elektrisitet, hvorpå at statiske fjær, hår, annet, fibre i lufta, kunne nærme seg en metall-stav, glassstav, så avgi 

en gnist, for så å skyves vekk igjen i stor fart fra samme metall eller glass-stav slik tidligere kunst-stykker 

viste, at de fleste jordstoffer var nøytrale, men at det kunne bli underskudd eller overskudd likt som i 

økonomien, det som senere ble kalt negativ og positiv strøm.  

Gnisten mente han, som andre tidligere hadde tenkt på, var det samme i lynet, at lynet var elektriske 

utladninger, og at man kunne fange lynet med en drage med metalltråd, likedan en høy nok metallstolpe, tråd, 

og ga støtet til lyn-avlederen.  

Både gass-lover, Franklins ide om elektrisitet som ga gjenklang både i USA og England, Europa, 

gjorde sitt til at kolber med vann, og med ledninger på spesielt vis koblet til slike hjul som gned mot tøystoff, 

kunne gi ladning som senere kunne utlades, at kolben virket som et lager lignende en kondensator, kunne 

brukes som lynavleder, slik at det første forsøket slik som Franklin beskriver først er kjent fra Europeisk 

eksperiment, og det lyktes. Den som skulle prøve utladningen her fikk en karamell som han beskrev som så 

fryktelig at mennesket aldri måtte finne på noe slikt overhode 
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Ved siden av gasslovene, Eulers kraftlover for masser i bevegelse ut fra Newtons ligninger for 

gravitasjon og kraft, sammen med forsøk på å smelte, fryse, få noe til å fordampe til gasser, fa Lavousier støtet 

til å undersøke ild, og stoffer i lufta, og mange andre elementer, for så å kunne sortere ut dette som egne stoffer 

som lenger ikke kunne deles opp i andre enheter. Hobbes hadde tidligere ment som Demokrit at egenskapene 

lå i materien alene, som atomer.  

Lavousier hadde ikke helt samme oppfatningen, heller noe som lignet mer på eter, elementer, men at 

mengden kunne være langt fler slike. Han fant slik ut omtrent 30 grunnstoffer, selv om noen har blitt strøket 

av disse. Han fant ut at kun oksygen lagde ordentlige flammer av alle stoffer, noe som er det vi godkjenner i 

dag. Andre stoffer har en mer bindende eller eksplosiv binding. Lavousier noterer seg smelte-temperaturer og 

koke-temperatur, uten å være like sikker på at dette gjaldt for alt. 

I samme tiden bedriver Volta og Luigi med eksperimenter med spenninger. Luigi er ut fra rokker og 

ål sikker på at elektrisitet er en livskraft, dyre-elektrisitet, mens Volta mener at det er utladninger mellom 

stoff-egenskaper. Volta ser på undersiden rokkens lameller og tenker at om man tar forskjellige metaller med 

syre i mellom lagene, så kanskje han kan utlede spenningen eller lagre den som rokken. Og han har hell, det 

virker, og han har oppfunnet batteriet.  

Volta klarer å lage et potensielt brukbart batteri rundt 1800. Samtidig har Watt laget sine effektlover 

for arbeid, der ild varme, kull, varmer opp vannkjeler som gir damptrykk til skip og lokomotiver, men først 

til industrimaskiner, og kull-gruvenes vogner som trekk-kraft.  

Watt-begrepet og om oppvarmingen av vann blir av andre testet som tiden det tar å varme opp et gram 

eller liter vann, og kraften som skal til i varme, og som får betegnelsen watt eller kilo-kalorier. Dette benyttes 

til eksperimenter om hvor mye organisk som kan utgi forbrenning, slik som karbon, der oksygen og karbon 

gir karbon-di-oksyd.  

Mange slike eksperimenter er allerede prøvd ut av Lavousier. I 1800 finner Dalton ut at gasser som er 

blandet, gir en varmeeffekt, volumtrykk, som tilsvarer gjennomsnittet av mengden til de blandede gasser. Han 

mener atom-teorien stemmer og vil ha en klar modell: Daltons krav er at alle stoffer som kan skilles ut for seg 

selv, er en egen atom-type, og deres frysepunkt, smeltepunkt, kokepunkt for de 3 aggregat-tilstandene fast, 

flytende og gass-former, skulle noteres ned, ved siden av deres vekt/tyngde og tetthet.  

Samtidig visste han at det var elektriske spenninger i disse, slik som syrer og baser i de andres 

eksperimenter med blandinger, og deres elektriske og syre-base-verdier måtte finnes. Det vil si hvilke som 

bandt seg til hva, altså kjemi ala Lavousiers eksperimenter. Syrer og baser benyttes ved siden av varme, ild, 

til og med elektrisitet, for å finne splitting og sammensmelting av atomer. Altså kombinasjoner av atomer til 

molekyler.  

Kravet om grunnstoffer og kjemien deres blir jo innfridd gjennom at mange deltar uavhengig av 

hverandre men med økende meldinger om funn til hverandre. Atomfysikkens kjemi, og egenskaper gjør sine 

fremskritt som rene undergrunns-bevegelsen i starten av denne tiden, og frem til 1850.  

Vitenskap er ikke akseptert på universiteter. Dette blir sett på lignende slik mange så på alkymi, som 

trollmanns-kunst på linje med hekseri. Utenom som tekniske ordninger som kunne brukes i praksis, så anså 

man vitenskap som farlig og ulovlig. Mange hadde samme oppfatning i antikken, og med Augustins lære ble 

middelalderens inntog til dels også et forbud mot vitenskap. Allikevel var mange teologer, spesielt de arabiske, 

tilhengere av Aristoteles også, da Platon og Aristoteles ble god-kjent i Islam. Aristoteles ble derimot bare 

sporadisk tatt frem til gjennomsyn av de Europeiske Kardinal-skoler.  

Men skrifter fra Aristoteles og Arkimedes ble funnet da katolikker og frankere gjorde inntog mot 

muslimene i Spania rundt 1210-50. Bøkene ble aller mest satt på indeks av katolikkene, og noen få havne ti 

privat hjemme-bibliotek. I 1453 derimot ble det øst-romerske riket angrepet av muslimer, gresk-ortodokse 

måtte rømme og tok med seg det de kunne av Aristoteles, filosofer, Arkimedes, annet om legevitenskap, og 

en mengde eksempler på oppfinnelser, ett vell av bibliotekstoff.  

Det er trolig at Leonardo tok fatt på det videre arbeidet til Arkimedes. Kastemaskiner, trinser taljer, 

vinsjer, overførings-mekanismer. Forstørrelses-glass, Brennglass, mange ideer som Aleksandria og forskere 

herfra hadde funnet ut av. At lyset forplantet seg fremover som en flattrykt virvel ble ansett som riktig rundt 

1810, Davy foreleste med batterier og eksperimenter, og unge Faraday ble assistent hos han. Snart kunne han 

alt av det som skulle gjøres og var kunnskapen, og begynte intenst med forsøk selv, til han rundt 1924 

oppdager at elektriske ledninger kombinert med magneter kunne få til styring av mekaniske bevegelser, og 

oppfant den første elektro-motoren. 
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Se Faradays oppfinnelser: Magneten induserte strøm i ledningen når den ble beveget gjennom en kveil, 

spole, av kobberledning. Bevegelsen frem og tilbake ga en jevn strømvirkning. En metallpinne derfra og ned 

i et kar med kvikksølv fikk pinnen til å danne en sirkel-bevegelse.  

Like før Faradays oppdagelser har Ohm funnet ut noe logisk men fantastisk. Uansett hva du enn 

undersøker, slik som strømninger i vann, at vi presser på noe, med utgangspunkt i kraft og motkraft lignende 

Newtons funn, så sier Ohm at ett hvert press, trykk, spenning må være slik at trykk og motstanden gir 

bevegelsesmengden, eller strømningsmengden. Enten det er i vann, hvor mye stein, elve-bredde, fall-graden, 

tyngdekraftens styrke, fysisk dytt, så vil den samlede trekk, trykk, om så spenning av en bue eller en 

metallplate, fjær, være slik at vi får så mye bevegelse som den kraft vi utøver, og i forhold til motstanden.  

Det betyr at all kraft, styrke, virker slik at trykket og motstanden gir bevegelses-flyttet, strømnings-

mengden. Disse følger hverandre alltid proporsjonalt. Dersom man har ett trykk og det ikke finnes noen 

motstand, så vil strømningen og strømnings-hastigheten bli uendelig, og er motstanden uendelig så vil det 

neppe gå noen strømning.  

Unntaket er om at om også trykket er uendelig, så vil trykket 1, med motstanden 1, gi en bevegelse lik 

1, der alle faktorene er uendelige. Hvilket betyr en virkende endring i alt om det er slik. Utveksling. 

Men uansett så stemmer Ohms lov uansett om det er mekaniske trykk, gravitasjon, og elektriske og 

magnetiske styrker. U=RI, der U er trykkspenning, skyv-kraft, og R er resistans-motstanden, mottrykk, mot-

kraft, og der I er strømningen, bevegelsesmengden, virkningen. Dette gjelder for alle fysiske lover. Men selv 

mentalt, finnes det overskudd, underskudd og balanse, likevekt, slik som når to er i strid, eksempler fra 

tidligere ånds-fortellinger, at gudenes kamp, guder og demoner, har vært like sterke og ikke kommet noen vei.  

Så selv på begrep som rettferdighet og følelser, så nevnes det balanser, og hvor mye den andre skyves 

unna av den sterkeste, kraftigste styrken. Når vi snakker om mystiske eller logiske krefter snakker vi om kjente 

og ukjente årsaker, men det ukjente, mystiske har også denne rollen at om den ikke er sterk nok så virker den 

ikke nok, og er den for sterk så overvinner den hindre og gjør innpass i sakene.  

Derfor kan vi med en viss grad troverdighet påstå at Ohms beskrivelse kan gjelde for enhver kraft av 

ukjent art som vi ikke har oppdaget også. Dette er ofte hemmeligheten med hemmeligheten, og fungerer 

ovenfor koder og kryptografiske systemer også, både mentalt og teknisk. Altså sett fra vitenskapens side, så 

vil bevissthets-egenskapene ganske trolig følge lignende logikk for kjent og ukjent, ikke så fjernt fra de ellers 

vitenskapelige oppdagelser om at kraft og motkraft setter betingelser, vilkårene for hverandre.  

At universet ikke hadde en motkraft, samt drivkraft, samt undring over rommets stopp eller fortsettelse, 

at rom i det hele tatt var mulig, banet veien for at jeg ikke ga opp tanker om dette i 14-15-årsalderen, og der 

tid, bevegelse, og virkning ble den relative gåtens mystikk. Hva i all verden er dette? Tilværelsens eksistens 

altså? Utenom dagliglivets behov, praktisk og kranglingen, vel også hjelpsomhet. 

Gauss har siden 1790 studert, og i 1798 finner han ut av det som så skal lede han mot de gaussiske 

punkter. Han er ikke bare interessert i kollisjonsbevegelser som kraftberegninger som Euler, men vil vite om 

det kan finnes en regnemetode som kan beskrive krumninger av grøten i en grøtkjele når man rører, eller i bløt 

leire, og når noe bulker seg av tynt metall i solen.  

Gauss eksperimenterer med metallplate på ovn for å se hvordan denne bøyer seg ved oppvarming 

hvordan den vrir seg, buler, og proporsjoner her på krumning og buling. Han kommer frem til en slags skala 

som man kan følge, logaritmer eller hva vi vil kalle det. Disse krumnings-forsøk kan da også gjelde for isbreer 

og bergarter, metamorfe bergarter, mange trykk-systemer. 

Men Gauss går også fullt inn for magnetfeltenes virkning. Han sjekker ut hvordan masser beveges av 

magneter. Han finner styrker her, sammen med Weber. Weber og Gauss setter opp magnetstyrkelover, og 

Gauss klarer med nød og neppe å finne ut noe stort. Han klarer å se sammenhengen mellom Maxwelles lover, 

de elektriske lover og varmeeffekter. Han finner ut at magnetkraft og masse-flytt, sammen med varmetap, 

friksjon, og det som kreves for å drive et drivverk som gir elektrisk effekt, tilsvarer det som er igjen som den 

mengde elektrisk kraft som kan dannes, som i et felles regnskap.  

Altså at masse-bevegelse og magnetisk effekt sammen, minus varmetap, gir elektrisk spenning som 

stemmer overens med en gitt verdi i strøm-lovene. Om han endret litt på fysisk bevegelse eller magnetkraft, 

posisjon, slik at effekten økte eller sank, så økte og sank spenningen og strømmen i lederen tilsvarende i 

samme takt som kraft i massedytt proporsjonalt som endring i strømmen totalt, eller spenningen.  
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Det fantes en massestørrelse med bevegelse som tilsvarte spennings-endingens strømstørrelse. Dette 

betyr egentlig at masse og elektromagnetisme er bundet sammen som proporsjonale styrker. At masse 

omsettes til elektromagnetisk energi i en gitt likedan mengde, men med et varmetap. I utgangspunktet betyr 

dette egentlig også at en viss masse-energi er omdannet til varme, og som også følger samme proporsjonalitet. 

Atom-teorien, kjemien, fysikken om dette, aggregat og bindings-forhold mellom atomtyper, går videre, 

og utvikles til eksakte vitenskaper, med tall, formler, og bindings-skalaer, der syrer, baser, positive og negative 

elektriske ladninger blir funnet i våre minste bygge-stener, atomer, som avløser de grovere større bitene vi 

kaller jord, ild, luft og vann. Atomene bygger opp dette, med unntak av lys og varme som kan optas og sende 

ut av atomene, og som virker likt som elektroner som balanse til stoff-atomene.  

Russeren Mendelejev undret seg over at det var en proporsjonal vektøkning på mange av de 

grunnstoffene som ble funnet. Han la de i rekke etter hverandre, og mente derfor at det måtte finnes noen 

grunnstoffer som manglet der det ble et hopp i tyngde-økningen til det neste stoffet. Da han angå den kjemiske 

spenningen, eller bindings-elektrisk egenskap på samme stoffer, så han at denne steg fra positiv styrke til 

negativ styrke.  

Plutselig når det neste tyngre stoffet kom etter en viss mengde, ble denne plutselig positiv igjen for så 

øke til mer og mer negativ, og så skjedde det samme igjen, at etter en mengde tyngdestigning til, så ble den 

neste plutselig positiv igjen. Han bestemte seg da for å legge disse delene av rekker under hverandre fra positiv 

til negativ. Når vi ser på hans kabal her, så gjenkjenner vi grunnstofflista.  

Han tegnet opp dette nøye, og med tomrom der det ikke var en normal lik stigning med 1 lik økning, 

men en dobbel eller trippel økning av normal økning. At det ble 1 eller 2 tomme plasser: Han konkluderte 

med at de grunnstoffer vi ikke har funnet skulle stå her, og de har den og den tyngden, og den og den 

kjemiske/elektriske egenskapen for bindinger.  

De neste årene ble disse funnet! Mendelejev hadde rett. Slik fant vi da stort sett de 96 grunnstoffer i 

naturen som vi kjenner, og siden aldri har klart å finne flere av utenom som eksperimenter, og der disse ofte 

har en eksistens på en milliontedels sekund før de løser seg opp. Enkelte har klart seg litt lenger: Se derfor på 

dette emnet selv. At store trykk, spesielle forhold i verdensrommet, kosmos, i soler og sorte hull, mega-trykk, 

kanskje kan danne slik i kortere eller lengre øyeblikk er mulig.  

Men i det meste av en alminnelig masse, galakse, solsystemer, soler, planeter, måner, meteoritter, 

kometer, støv i rommet, så finnes de ikke som kjent. Mendelejev gir det første utkastet til det periodiske system 

i 1869. Vitenskapen om stoff, kjemiske bindinger, elektriske, magnetiske og elektriske virkninger går nå inn 

i en fullstendig matematisk-geometrisk og praktisk testet funksjon som gir et strukturert og logisk bilde av en 

helhet som befinner seg innenfor en konstant mengde energi som omvandles i ulike former, at det er balanse 

mellom energiformer, og der overskudd og underskudd utligner hverandre.  

At Franklin hadde rett om regnskapet, nøytralt, positiv og negativt virket altså trolig. I rommet virket 

jo også gravitasjonen, tiltreknings-kraften, men også her virker negative og positive stoffer likedan. Kunne 

rommet ha en kraft også, en eter, en livskraft, eller kun en naturkraft sett med atom-fysikkens øyne, en nøytral 

kraft? Til når denne kunne påvises rent objektivt synlig for måleutstyr eller sanser, så virket rommet tomt, 

ingenting. Man holdt seg da videre til at kun objektenes egenskaper alene ga all årsak og virkning.  

Med Lorenz, Planck og Einsteins relative og logiske oppdagelser må man sette spørsmål ved 

gravitasjons-rommet på nytt. Ikke noe kan virke mellom objekter om det ikke er tilstede der i en slags egen 

eksistens-virkning på stedet. Mange tviholder på at bare punktet eller objektet, dets senter, eller egenskapsform 

inneholder all virkning i det hele tatt, og annen virkning mellom disse, ja det må skyldes mystiske krefter eller 

en åndskraft.  

Men Einsteins virkningsformler for gravitasjon, tids- og masse-endringer, beregninger av gravitasjons-

felt-rom, antyder noe mer. Med dette som utgangspunkt, spørsmål, fortsetter forskningen, med et spøkelse 

hengende over seg. Tør vi om-prøve våre forestillinger om rom, tid, bevegelse, energi, om denne er en virkning 

utover bare objekter. Vi bør da analysere slike begreper på nytt, og hvor vanskelig kan ikke dette være?  
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I Forandringskraften og Differensialkraften er slike analyser i alle fall blitt gjort, og konsekvensen var 

en total energi med totalutveksling som ga like mengder kraft-motkraft, bevegelses-energier, men også dannet 

former likt det vi kjenner, og de fysiske lov-forholdene ut fra den logiske balansen i kraften. 

Einstein, Planck og Lorenz finner ut hver sine sider av partikler og energi, slik som at det er en slags 

konstantproporsjon inne i partikler eller energiomvandlinger, og at partikler i større hastighet bremses, flates 

ut om de nærmer seg lyshastighet slik som Lorenz elektroner, at det oppstår en tidsforsinkelse ved økende 

krafttilførsel etter hvert.  

For Einstein betyr dette at elektronet fra en kule-form begynner å anta en virvelform som lyset. At 

elektronet avgir og tar opp lys, og det finnes en sammenheng. Om det som Lorenz sier stemmer med 

tidsforsinkelse i formelen for kraft, og at Planck viser til tap ved økende frekvens, så betyr dette, at elektroner 

forsinkes med energimengden. Men det betyr også at de masser kan øke med høyere hastighet nær lysets etter 

samme tidsforsinkelses-formel for kraft sammenlignet med lyshastigheten som er antatt som maks.  

Fra 1905 da Einstein kunne vise at alle formler for masse og felt kunne samkjøres til at totalenergien 

for masse, var at den ble multiplisert med kvadratet av lyshastigheten, c ganger c, som at massen selv skulle 

være lys, indre bevegelsesenergi, og at mengden masse da bestemte restens for energimengden, altså at 

E=mcc, så ville han se konsekvensen av tap og vinning når to objekter i rommet påvirket hverandre med 

gravitasjon fra hverandre.  

Tiden fra 1905 til slutten av 1915 var tidsrommet han trengte for å klare å endre et singulært objekts 

beskrivelse som gravitasjonsobjekt, til at en generell virkning skjedde mellom slike singulære objekter. Men 

det betydde også at de virket gjennom alt, også hverandres punkter da massene endret størrelse. Han mente 

slik at alt måtte være en kontinuitet og henge sammen sammenhengende uten avbrudd. Da han selv er med på 

å legge til rette for kvante-hopp, så skaper dette et problem.  

Hans teorier stemmer med oppførselen på både singulært og ikke-singulært nivå. På kvantenivået 

treffer man ofte på et isolert tema, og som det blir vanskelig å forene med relativitets-teoriens fysiske feltlover. 

Ett forklarings-problem eller en annen verden? Denne utfordringen dukker også opp i Differensialkraften, 

boken som er en fortsettelse av balanse-analysen av Forandringskraftens forskjells-funksjon, differensial. 

Her kommer jeg frem til at om balansen ikke kan utveksles tidsnok med annen energi i ett voldsomt 

gravitasjons-trykk-rom, så må utvekslingen foregå lokalt, kosmos-kaos-virkende utveksling, der vi  ikke ser 

fragmentale endringer i kraftfeltet som tilpasser seg som feltvirkninger for å komme sammen igjen som at 

energien er i et isolert nøytralt rom-område med et balansesenter, om vi vil si, et falskt gravitasjons-senter, 

lignende det som gjør at to kloder, jord-måne, sirkulerer rundt hverandre med et tyngdepunkt i mellom 

hverandre.  

I kvark-eksemplene er det feltvirkningsretningene som har et slikt kunstig tyngdepunkt mellom 

hverandre, og da harmonerer dette fremdeles med relativitets-teoriene. Det utspredte feltet som kvark-felt 

tilhører fremdeles rommets sentrale balanse-senter-sirkulasjon, der gravitasjons-feltrommet midlertidig 

erstatter spredningen av partiklets kvark-felt-dannelse for så å balansere dette inn igjen som utveksling mellom 

gravitasjons-feltrommets inntog og de nå samlende kvark-felt som overtar det balanseområdet sirkulært som 

hel partikkel igjen i området. Samtidig er både gravitasjonsrommet og partikkel-feltrommet i en bevegelses-

hastighets-retning. I en hovedstrøm. 

Det som har hendt samtidig med den alminnelige fysikk- og kjemi-utviklingen i retning av en 

funksjonell atomteori, med videre gange i retning av partikkel-teori for atomer, kvante-teori, er at den 

biologiske forskningen fra et organ-undersøkende nivå, også har utviklet seg. Det som nå hender er at man 

undersøker blod mere nøye, urin, om man kan fremstille slik selv, og måten planter og dyr puster på. De finner 

tidlig etter år 1800 at vi har med syrer og baser å gjøre, luft med oksygen og med karbon-di-oksyd.  

De vet at vi, og dyr puster inn oksygen, og gir ut karbon-di-oksyd, lignende det som utgis i forbrenning, 

og konkluderer med at kroppens stoffskifte gjennom oksygenopptak er i gjennom en forbrennings-prosess. 

Stoffskiftet vårt har dette som en prosess utenom det som kommer ut av nitrogenholdig urin, og ikke-utnyttet 

mat. På den andre siden merker de at planter gjør fotosyntese ved å ta inn karbon-di-oksyd, sammen med 

vann, mineraler og sollys, og slik danner sukker, fett og proteiner. Som avfalls-produkt får man vann og 

oksygen. Dermed mener da mange at man har et kretsløp for livsorganismer, og at dette er et økosystem.  

 

Nb: Kapitel om fysisk bevissthet knyttet til evolusjons-teori, og til Anatomi, ses i innholds-registeret. 
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Av alle merkelige saksforhold så er det Darwin som viser til denne tilpasningen mellom planter og dyr 

gjennom en utviklingsskala, og Marx slår på stortrommen her for en naturlig økologisk grunnfunksjon for liv. 

Naturen ser ut til å ha funksjonen selv for livsfunksjon og kretsløp økologisk. Oppdagelsen derimot er altså 

fra begynnelsen av 1800-tallet, slik at både Darwin og Marx kommer langt senere inn i bildet. Mange har en 

økologisk forståelse som en balanse-funksjon. Men som vel vitende forskere er det derimot få som er engasjert, 

med unntak av de som driver med kjemi, fysikk, elektromagnetisme og lys. 

Flere av disse forskerne har nærmest et bestemt ståsted om at naturen har alle egenskaper selv, og at 

det ikke er noen gudommelig overjordisk med i bildet. Så som så med det. Uansett har vi funnet ut at det er 

balanseforhold i naturens hav, jordsmonn, atmosfære og livs-funksjoners omsetting av stoffskifte, fotosyntese, 

som tilsvarer at man kan tro at det er en forklaring på alt, som en funksjonell natur-egenskap. Bakgrunnens 

drivkraft blir ansett som lite forklarende: Hva er det Gud klarer å fikse, og hva er det Naturen klarer å fikse 

slik at det driftes slik? Den forklaringen havner ut i det mystiske. Funksjoner ser ellers logiske ut. 

Det samme kan vi ikke si om menneskets opplevelsesverden og forståelsesverden. Den er mer uviss 

og ofte innbilsk, misforstående, tvilende, og trekker ofte feil slutninger, og kjenner oftest ikke så godt til 

hverken natur eller bevissthets-prosesser så godt. Mennesket tro og viten er oftest snevert i forhold til hva man 

kan si om tros-arsenal og viten-arsenal. I og for seg begge deler kunnskapsmengder. Mange kunnskaps-

mengder kommer av lært og hørt men ikke satt i sammenheng eller undersøkt, og blir slik mer ett ekko:  

Med, vel jeg kjenner til dette, gjenkjenner alt, men vet ikke hva jeg skal forstå av det. Det samme 

gjelder klisterhjerner og de som kan svare på alt matematisk uten kalkulator, men som slett ikke oppdager noe 

nytt i verden av den grunn. Sammenligning og dybde-funksjons-forståelse er ikke der. Troende og ikke-

troende såkalt kloke, betyr ikke at vi får noe videre ut av dem. Kanskje praktisk nytte? Visdom er heller ikke 

alltid på rett plass, fordi passer ikke alle tilfeller som man skulle tro det passet i. Kan visdom mangle noe? At 

det er forskjell på vise? 

Biologien, planteriket, dyreriket, kartlegges, Darwin mener vi stammer fra ape-grenen, et eller annet 

sted, og organisk kjemi utvikles fortere, analyse av hjerne- og nervesystemer hos mennesker og dyr. Mendel 

finner de genetiske kombinasjons-lover, og man blir sikker på at slike arve-egenskaper befinner seg inne i det 

som kalles DNA, nukleinsyrer inne i kjernen på celler, eggceller. Og mulig da også sin del i sed-celler, frø og 

frølegemer, ved siden av celledeling, selvkloning, der cellen lager en kopi av seg selv som gir et nytt individ. 

Adferdsforskning, sosiologi, samfunnsvitenskap, antropologi og sosialantropologi, bio-kjemi utvikler 

seg stadig fortere, ved siden av at psykologi er opprettet som fag, forskning og adferds-forskning dyr, 

mennesker. Dette tegner et bilde der mange saksforhold viser det samme ved dyr, mennesker, planter. Man 

finner at mange prosesser som vi ellers ser i celler, eller organer i kroppen kan fungere slik om proteiner bare 

ligger i vann eller enzymer er der. Altså er enkle kjemiske atomkoblinger, ladede molekyler med i bildet som 

funksjoner som kan skje uavhengig av kropper.  

Først i 1951-53 avdekkes DNA-et, og hvilke baser som er der og hvordan dette er organisert. Videre 

forskes det i samme team helt til 1960-61 før man finner ut hvordan de fire små gen-molekylene i DNA-et 

settes sammen eller lager gen-rekke, og hvordan RNA-typer fungerer som transport og beskjed, som avlesere 

av DNA og lar proteinbyggere i cellen ellers få lese av dette igjen for hvilke byggeklosser som skal settes 

sammen.  

Dette forklarer både Mendels og Darwins hypoteser, teorier og prosesser, og avlsforhold i verden under 

ett, for alt fra bakterier, virus, til planter og dyr, og hvilken gen som gir ben, hjerne, øye, muskler nerver, lever, 

sanse- og behovsorganer. Inkludert veksthormoner og rekkefølgen på foster-utviklings-trinn. Når hele den 

organiske bio-kjemien har kokt ned til mineraler, eggehvitestoffer, proteiner, fett og sukker, og da også gene-

molekyler så går disse også inn i den alminnelige kjemien.  

Men for akkurat disse molekyler så kalles dette organisk kjemi, eller biokjemi. Hvilke funksjoner og 

hvilke molekyler kobler seg til og fra hverandre. Helt vanlig kjemi inntil et visst trinn. Dette trinnet handler 

om de enkelte atomer og koblingsenergier mellom alle disse, og som har samme problemet som atom-kjemien 

i den delen av naturen som ikke viser organismer, mineralriket og bergarter. Eventuelt lava som inneholder 

alle stoffene men har over tusen varmegrader som en smelte-ovn.  

Vel. Nettopp, at de kjemiske bindingsenergier baserer seg på proton-kjerner og elektron-antallet til 

denne protonmengden. At mangler det ett eller flere elektroner, eller at de er for mye, så kalles de positive og 

negative. 
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Spennings-forskjeller på disse gjør slik at de forskjellige koblinger også får ulike spenningsretninger 

og spennings-overflater for hva som binder seg til hva og hvilke strukturer eller bevegelighet molekylene får. 

Og da kommer vi til kvante-teorien. For at disse uorganiske og organiske molekyler, atomer, skal binde seg 

og lage strukturer, eller spalte seg til nye forbindelser, så må de ta opp eller avgi energi.  

Dette er det bare lys-partikler som kan gjøre. Unntaket er at et elektron hopper inn eller ut av et skall 

eller atom, men de har da med seg ladningen eller endrer ladningen sin ved opptak eller utsendelse av lys. Når 

et elektron hopper til et annet atom, molekyl, så vil det ha med seg en ladning som godt kan ha litt for mye 

eller for mye i forhold til den ladningen som er i det atomelektronskallet de kommer til hadde fra før av. Da 

kan enten dette laget utjevne seg som spenningsverdi likt som at en viss lyskvant-energi hadde kommet til 

eller forlatt et molekyl. 

Dette betyr at organiske og uorganiske stoffer har det til felles at de må oppta en verdimengde som kan 

sammenlignes med lys-energi-kvant-mengde, eller miste en slik mengde, og som stort sett fungerer som at lys 

eller varme opptas eler avgis fra prosesser kjemisk- Det er denne kvant-balansen som det snakkes om.  

At vi kan regne en fast, men regulerbar verdi-endring ved forskjellige trinn i omkoblinger som er 

avheng av den elektro-magnetiske forskjellen som altså gjør et slags hopp i energistørrelse som et foton, eller 

kan sammenlignes med en foton-kvant-frekvensenergi, lys-kvant. Til kvante-energi-forskningen hører det til 

at man oppdaget at Planck-konstanten måtte beregnes inn både i objektets styrke og for feltvirkningen rundt 

dette for å stemme med det som manglet for et eksakt regnskap på atomenergier i fysikk og kjemi. Dette er 

kvante-fysikkens grunnpilar. 

Sagt på en annen måte: Ingen fysiske og kjemiske endringer foregår uten en elektromagnetisk forskjell 

som enten er eller kan sammenlignes med en fotonenergi, og eller forskjellen mellom to verdiforskjeller 

proporsjonalt mellom to stadier av endringer i organiske og uorganiske stoffer. Både kjemien og fysikken er 

avhengig av denne faktorberegningen på størrelsen sammenlignet med elektronvolt-energi eller fotonvolt-

energi. 

Når vi snakker om kvante-mekanikken ser vi for oss først og fremt stabile energier, energi-partikler 

som gjør ett hopp til en ny tilstand. Dette gir et inntrykk av en mekanistisk gange, at A spretter bort til B. Dette 

kunne passe for Schrødinger og Bohr, men enkelte kjemiske funksjoner fungerte ikke sammen med dette. For 

eksempel hva som skjer med vann når det ligger rundt frysepunktet, der energier skule ha økt, men heller gikk 

ned i verdi, og omvendt. Med Diracs ligninger for kvanteverdier kom man mye lengre.  

Her ble feltenergien rundt atomene også medberegnet ut fra Plancks konstant, som betydde at det fantes 

en treghet eller masse-energi, om den var aldri så liten, kom med i regnskapet. Når to hydrogen binder seg til 

et oksygen og danner vann, så hopper elektroner fr hydrogen inn og dekker oktettregelen rundt oksygen-

atomene og slik danner et molekyl der hydrogenatomenes proton stikker ut polarisert utenfor, uten en spesiell 

kvanteverdi av elektron-format.  

Samtidig så har disse fremdeles et tiltrekningsfelt, en kraft som tilsvarer en kvanteverdi et sted. Med 

beregninger som Diracs beregning får man med seg denne virknings-forskjellen, og kvantemekanikken er i 

ferd med å gå over til en mer nøyaktig og vidtrekkende spenningsfeltregulering som er mer nøyaktig, og mer 

dynamisk enn den alminnelige kvantemekanikken. Hele omkretsen og feltet som stikker ut i rommet har en 

treghet som har noe å si. Dette blir opptakten til kvante-elektro-dynamikken.  

Først så oppdages jo det at man i formlene har motsatte spinn som kan bety at man har antipartikler, 

noe som Curies datter er med å oppdage i 1934 med Nobelpris. Og ikke lenge etter oppdager man andre. Selv 

med sikker ide og beregning av nøytroner i atomer så oppdages dette ikke før i 1932, Chedwick, etc.. Anti-

gravitasjons-felt og antipartikler gjør noe med balanseeffekten for partikler, og blir mest betydelig ved 

radioaktive kilder, men funksjonen fungerer også ved temperatur-forskjeller som kan gjøre stoffer 

superledende, hvilket hviller på kvanteenergi-nivået.  

Kvanteenergi betyr at det er hårfin fin-justering av fysikken og kjemien, men fremdeles innenfor 

relativitets-energiens romslige område for feltkrefter. Altså en finjustering som nesten på mekanisk trinnvis 

forklarer det meste av mangler i fysikk, kjemi. Men dekker ikke alt. Med Diracs ligninger så løses det 

problemet, og vi får et mellom-stadiet mellom kvante-mekanikk og kvante-elektrodynamikk.  

Med Kvante-eletro-mekanikk så kan man benytte feltverdier og energier alene i en geometrisk 

bevegelsesprosess. Kvante-elktro-mekanikk betyr om vi vil egentlig bare elektriske bevegelses-størrelses-felt 

som samtidig forholder seg til gravitasjons-energien, den samme sum av feltenergier totalt, E=mcc.  
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Bevegelsesvirknings-størrelsen er nå i godt matematisk system som betyr at den kan gi feltstyrken 

former også som passer med bindingsberegninger og når dette kan skje med utveksling av kvante-energier 

som er balansetilpasninger mellom atomer, partikler og molekyler, og der elektronvolt stort sett er beregnings-

størrelsen i partikkel-verdenen, mikrokosmos.  

Polariseringsforhold kommer bedre frem. Man viste jo at molekyler kunne bygge kjeder, triangler, 

kubiske former, mange forskjellige formasjoner nærmest som i naturen ellers. Men ikke uten at de enkelte 

atomers feltenergier tilpasset seg til hverandre i molekylene, slik som om når slike kan vikle seg sammen, 

rette seg ut, dreie på formen sin, eller pakke seg sammen. Alt dette hviler på langt mer nøyaktige beregninger 

enn kun det som kalles kvante-hopp, og det er temperatur og trykkavhengig.  

Ett viktig ledd for finjustering i Diracs beregninger av feltenergier. At det finnes tiltrekning, polaritet, 

forhold som nøytraltilstand, og formvirkende bevegelses-virkninger er avgjørende for dynamikken. 

Dynamikken tar hensyn til endringene i temperatur og bevegelsesenergier også, noe som kan endre kvante-

verdien.  

Er det for høy ro, for kaldt og lite trykk, så er dette faktorer som kan få et atom, et molekyl, et stoff 

uansett om det er isolator eller metall, til å virke for energisk ovenfor rommet rundt som har blitt mindre 

bevegelses-energisk, og slik kan energien i stoffet forsøke å fordele seg utover, utvide seg. En slik 

utvidelsesform er at et elektron hopper ut i ledersjiktet rundt stoffet, atomet, molekylet, og kan da vandre rundt 

i dette, og slik dekke ett større område med aktiv bevegelsesenergi og balansere trykkforskjellen.  

I andre tilfeller kan superledning foregå inne i et materialets som når det pumpes elektroner ut av en 

isolator, og der andre elektroner oppfatter fordelingen som altfor positiv og hopper ut i ledningsbåndet for å 

dekke disse områdene, men da det skal ta plass et positivt sted, så er andre positive områder å oppfatte som 

mer positivt enn der det skal lagre seg, slik at elektronet akselerer forbi mot de neste områdene og oppholder 

seg som en indre superleder.  

Det er mange former for superledning, men overskudd som kan beregnes med kvanteenergi ser ut til å 

fungere, spesielt med kvante-elektro-dynamikken. Poenget er også at kvante-elektro-dynamikken må ta 

hensyn til hele balanse-feltrommet til alt rundt seg da alle felt justerer sine balanser til hverandre, og ikke bare 

til selve hopet til et elektron eller utløsningen eller opptaket av en lys-partikkel.  

At elektroner inntar en fordelt energi ved opptak av lys eller et elektron bestemmer om skallet får en 

høyere kvanteenergi, eller om det sendes ut lys og et elektron hopper et skall innover, eller mottar lys og 

hopper et skal utover. Dette har avgjørende funksjon for i hvilken grad og bindingsmengde, vi får mellom 

atomer og molekyler, eller oppløsningen av slike. Også for frastøtning og tiltreknings-reguleringer.  

Denne kvante-fysiske beregnings-teorien for partikkel-energi-stadier, og endringer her, gjelder altså 

for alle biologiske prosesser og bestanddeler også. Dette betyr at stoffskiftet som sukker, fett og proteiner, og 

de regulerende prosesser av arvestoff, enzymer, hormoner, og væsketrykk, temperatur-balanser i celler, og 

typer organ-celler, og organer, spesielt med tanke på nerver og nervesystem, hjernefunksjoner, så er kvante-

beregninger med som faktiske virkelige energinivåer i alle prosesser i nervene.  

Hvordan næring tas opp og behandles er altså på molekylnivå, minste-nivået, en fast prosess. I tillegg 

kommer det at hydrogen er i en særstilling da et elektron og et proton er det som det består av, og at om det 

spaltes vil disse da vandre som positive og negative ladninger gjennom organismen eller deres nerver. Og 

elektronene er dominerende i nervetråder. Men ikke uten at positive ladninger angir veiene deres. I flageller 

med roterende bevegelser, er det som regel protoner som løsner og vandrer, ut fra at et elektron avgis eller er 

bundet til noe annet, og at protonet kan vandre.  

Dette vandrer som regel inn mot kjernen der negative ladninger finnes. Derfor må det nevnes, fordi 

nervesystemer og stoffskifteendringer i kroppen, hjernen, og energiendringer som ved at nerver strekker seg 

eller trekker seg unna, trekker seg sammen, og ion-nivåer som dannes rundt celler da, eller nervetråder, vil 

være med i den avgjørende feltvirkningen rundt alle slike fysiske organiske biologiske prosesser.  

Om nerver kommer til ett sted der flere andre behovsorganer og sanser har nerveforbindelser, og kan 

samkjøre signaler, med hensyn til omforming til ett bevissthetsvirkende opptaksfelt, altså sendes til 

bevissthets-prosessen, så er feltstyrkereguleringer med fullstendig uten mangler med hensyn til kvante-

elektrodynamikken og kvante-teori som tilhører den fysiske verdens energi-oppførsel, altså den vanlige 

naturfysiske beregning som så lang holder seg innenfor et konstant beregnings-energisk landskap, i et forhold 

som at E=mcc. Kort sagt så betyr dette en balansert funksjon. Om noe av det vi beregner slik skulle falle ut 

som absolutt, så må et annet balanseregnskap like for like inn uansett i følge differensialkraften.  
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Jeg håper jeg med dette, noe unøyaktige innlegget, har klart å forklare hvorfor jeg mener at jeg kan gi 

en kvante-relatert forklaring når biofysiske systemer samler energi i retning av en bevissthets-prosess, og om 

dette også da skulle kunne finne sted som ett fysisk bevissthets-felt. Evolusjonen intet unntak fra dette. 

Hvorfor lys og kvanter, kvant-begrepet kommer inn som særdeles viktig i kjemi, fysikk, i alle 

naturlover, er på grunn av følgende: Nettopp det som vi har gjennomgått! 

 Før jeg viser betydningen av kvante-teorien som nå er en selvfølgelig balanserende faktor i de kjemiske 

prosesser, ut fra en fysikk-modell som er skiftet ut med en kvantehopp-modell, eller kvantesprang, altså om 

det er forskjellen mellom lysenergisk frekvens-størrelses- gjennomsnitt i atomskall, eller som fotoner som 

skal løsnes eller bindes igjen så sitter alltid en fordelt energibindings-størrelse som er ny-balansert igjen i 

ytterskallet som skal binde seg eller løses ut av andre bindingsskall i atomer og molekyler.  

Før mitt innlegg om kvanteteoretisk forklarings-teori for biologiske og nerve-funksjonelle prosesser, 

så må jeg gjennom noen eksempler til. Husk at kvante-reguleringen må inn i både kjemi, fysikk, også 

mekanikk, i biokjemi, arv-genetikk, stoffskifte og fotosyntese, planter og dyr, og i organisk kjemi knyttet til 

nevro-fysisk, nevro-fysikk og nevrologi, kort sagt med hva hjernen består av, og som nerve-celle-funksjoner. 

Andre molekyler, fett, sukker, proteiner, cellevæsker og deres trykk må være med i konstellasjonen, 

det vil si som feltvirkningsreguleringer og signal-reguleringer. Grunnen er at vi ikke kan få et stabilisert 

møtefelt om kroppen ellers ikke har sine varmereguleringer og stoffskiftefunksjoner, samt væske og væske-

trykk som nervefunksjonene regulerer seg inn, tilpasser seg innenfor.  

 

Bølge-teorier med eksempler: 
 

Viktige innspill er nødvendige for å fortelle hva som kan skje med feltlandskapet rundt alle stoffer, 

mellom gravitasjonstrykrommet og de graviterende og elektromagnetiske fordelinger som objekt og felt til 

atomer og molekyler som i nervesystemet. Alle vet at det kan oppstå fluks i et magnetfelt. Alle vet at det 

oppstå fluks, elektromagnetiske motstrømmer i et elektrisk felt, og alle vet at det kan oppstå gravitasjonsfluks 

i og mellom gravitasjons-objekter og i gravitasjonsrommet. Alt dette trekker vi nå ned i mikrokosmos til 

nervenes molekylnivåer.  

Vi skal allikevel se på eksempler med virvler og bølger i vann. Vi kan se at disse brer seg ut, men 

trykket nedover fra en stein, og trykket oppover igjen for å få balanse har fart, og trykkvirkningene, bølgene, 

henger sammen over omtrent hele det bølgende området, inntil at alt stilner igjen. Bølgene brer seg også utover 

i en stadig større ring med etter hvert mindre bølgetopper. En prosess som ser dynamisk og kontinuerlig ut.  

Nå møtes også bølger, og de kan ha forskjellige hastigheter ut fra trykket de er utsatt for. Forskjellige 

størrelser. Når slike møtes, eller innhenter hverandre oppstår det ofte resonans-ringer, interferens-ringer, og 

også tilbakevirkende motbølger, mot-virvler, slik at bølger og virvler gjerne deler samme romslig område, 

med like og ulike retninger i strømningene.  

Frekvensen som finnes i alle atomer, i elektronskall, og hos lyspartikler, er slik at det minner om dette 

samme. Frekvensen gir en bølgevirkning rundt atomet med stadig tapende effekt med avstanden. Om et 

elektron beveger seg inn eller ut et skall, eller mottar lys, sender ut lys, så vil forflytningene gi mange lignende 

virkninger av frekvens og retnings-resonans. Poenget er at kryssende felt gir feltfluksvirkninger inn i 

hverandres felt, mellom atomer og molekyler, og i alt feltområde som er utenfor atomer og molekyler.  

Det er her vi virkelig ikke lenger bare har rene balanser mellom kjerne, til et partikkelens kraft-ut-

vekslings-balanse, til et elektron og balansefordelingen mellom disse, men rett og slett får forskjellen av 

akselerasjoner og retardasjoner mellom felt ute i feltlandskapet. Dette virker som en elv, mange strømninger 

som sideelver, og resonans slik at virkningsstyrken kan avleses både fremover og bakover.  

Slik sett er en ringutbredelse om vi tar igjen på vei nedover en elv som en fortid og regne i forhold til 

den fremste dels av ring-virkningen lenger nede i elva. Men det er samme informasjon om det samme. Man 

kan merke ringstørrelsen og om man ikke ser den kan man ane fronten,  

Har man oversikt fra flere vinkler kan man få en tre-dimensjonal virkningen av om hva som er lengst 

fra og nærmest av disse, lengst oppe, og lengst dypt ned. Om det kommer signaler, hendelser som gir endringer 

inn i landskapet er det altså et mangfoldig spill-register som kan fortelle, gi ring-virkninger og virvler som 

viser endring i landskapet ut fra ulike posisjoner. 
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Ved å overføre slike forestillinger inn i et felt som har en strømningsretning, og med inn og utganger 

som kan sende bølgevirkninger mor hverandre, så kan disse bølgene til slutt ha bredd seg med resonans inn i 

hverandre i hele det forflyttende område av strømningsretningen. Vi kan si at signalvirkninger både har blitt 

del av hverandre og virker retningstrykkende på hverandre. Men her er det snakk om frekventerende signaler 

i ett utspent feltlandskap. 

 

 

Bølge-eksempler hypoteser 
Og virkelige fysiske felt-teorier som eksempel på trykk-bølge-spenninger som danner felt-lommer som 

blir spent ut, med interaksjon mellom spenninger. 

 

Vi vet at når innkommende spenningsstyrker i den fysiske verden ankommer et sted, så utvider 

spennings-feltet seg på stedet. Om det kommer motsatte spenninger så kan det jo også trekke seg sammen 

igjen. Poenget er at alle celler og væsker i kroppen er balansert ganske godt, for å holde en nøytral balanse, 

men mange enzymer er i gang, og polære forhold virker lokalt og som utvidende eller sammentrekkende som 

kommer an på om de står mot like eller ulike spenninger. 

I utgangspunktet vil alle protein-funksjoner som kan lede signaler, eller er med på overflatevirksomhet, 

eventuelt også fettceller, virke slik at de danner en overflatespenning, for eksempel inn mot et felles møtested 

for nerver eller langs nervebaner. Om slike nerver ankommer en arena for bevissthetsfunksjonell innvirkning, 

så vil en øket aktivitet i celler, blod, sporstoffer som aktiviserer stoffskifte mer gi trykk og spenning som 

merkes utover cellen som varmestråler, og som andre polære feltvirkninger, og om vi samtidig har pulssignaler 

i nerver som trekker seg sammen eller strekker seg, vrir på seg, får vi også både retningskoordinasjoner og 

pulsvirkning fra enden av disse, eller langs med disse nervetrådene.  

Tilført spenning utvider da som regel ett felt eller former et felt, balanserer ett felt. I min teori så operer 

jeg med både en langsgående strømningsforståelse som kan gi tre-dimensjonal visjon, og med et ekte 

tredimensjonalt felt som ikke er så ulikt ett rom som bevissthet, som hva et syns-senter mottar, og kan 

koordinere forholdene i som i det faktiske natur-rommet.  

Å våkne, altså få aktive celler som spenner opp ett ytterfelt ved sine indre spenningsutløsninger, gir et 

rom for å utvide et felt, lade et felt, utenfor seg der nervecelletråder går, eller rundt aktuelle områder i en 

nervecelle-funksjonell hop, og ved at det spennes opp ett felt, utvidelse, gir så en feltvirkningsarena som er 

romslig og retningsbestemt for feltstrømmer. Inn i dette kommer da signalene fra sanser som nå åpnes av 

spenning, og kan sende signaler inn til dette utspente hovedstrømningsfeltet.  

Og så er vi tilbake til den hendelse at vi får kraft-virknings-resonans som fluks, virvler og styrkegrader 

inne i det feltet som ligger rundt nervene, rundt nervespente relasjons-prosesser ellers. Det mest utrolige er at 

ulike former for lys og lyd gjennomtrenger hele kroppen vår hele tiden, lignende ekko, ved siden av at alt i 

kroppen av gir i gjennomsnitt 37 graders varmestråling gjennom hele kroppen og hjernen.  

Det betyr at vi alt har elektromagnetisk virkning, vel noe stabilt, ved siden av inntrengende lyd og 

lyssignaler som ikke bruker sanseorganveien inn. Sanseorganveien inn selekterer viktige overskudd, 

underskudd, og gir et merkbart, ofte forstørret inntrykk i forhold til alminnelig feltvirkninger og bølge-

virkninger. Vi er varslet på forhånd like før lyd- og lys-signal er formidlet av øre og øyne.  

Disse signaler er en forsterkning av et balanse-utjevnende felt for indre signal-virkninger fra 

behovsorganer og sanser. Overskudds-signalene kommer gjerne med elektron-strømpulser i ulike takter ut fra 

styrke og må til en ende eller celle for å utløse, utlade signalstyrken. Og nerver og celler kan gi kraftig reaksjon 

fra seg.  

En nervecelle kan fra et slik signal sende ut mengder av kalsium og natrium-ioner, og ved nerveender, 

på ulikt vis gi elektriske feltvirkninger, eller lysvirkning, utsendelse av lys inn i et feltområde. Alt dette kan 

ligge rundt nerveender og nerveceller. Disse har lommer store nok til at feltstrømmer mellom nerver og 

nerveceller fungerer som styrkeendringsrom for interfererende feltbølgevirkninger.  

Vi kan ekstrem-forklare dette samme med bare en tenkt nerve-ende, eller nerve-side.  At ut fra 

elektronendring eller lysvirkning, signaltempo, og vridningstiden på en strekkende eller sammentrekkende 

nerve så oppstår det ulike feltfluksvirkninger som skyves frem og tilbake, vrir seg i retninger, og som samtidig 

sender ut feltvibrasjoner og signal-vibrasjoner til feltet som ligger omkring seg.  

Nb: Kapitel om fysisk bevissthet knyttet til evolusjons-teori, og til Anatomi, ses i innholdsregisteret. 
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Her er det da klart at signalet, kvant-en, endring av elektron-skallets verdi, elektronets frekvensverdi, 

kvanteverdien, da gir den manglende balanse, men som også gir en frekvensfeltvirkning gjennom 

feltlandskapet. Dette betyr at til dels mer stabile elektronskall, som kan flytte på seg litt, vri seg, og direkte 

utløsende lyssignaler, kan fungere gjennom et ytre felt-rom og danne preferansebølger som signalvirkninger 

sfærisk inne i denne feltvirkningen rundt nervesystemets fungerende deler.  

Bølge-teorier, fluks-teori, resonans og bølge-teori, er her en del av kvante-regulerende effektvirkninger 

frem til et utspent våkent virkningsspenningsfelt som kan virke som et sammenligningsfunksjonelt system for 

like og ulike. Avstanden som slikt foregår på i et slikt felt, og interaktiv resonans, er milliarder og billioner 

ganger mindre enn den avstanden som selv lyset tilbakelegger på et halvt sekund, og gjør at vi kan avgjøre 

lys-retnings-indikasjoner for avstand selv om vi har en reaksjonstid som er millioner ganger tregere enn lyset. 

 

Elektron- og magnet-eksempler 
Gjelder utvidelse av felt og varighet på feltåpninger og de sirkulasjoner i strømnings-bølgeretninger 

som slike effekter kan danne, eller tenkes kan danne i et slikt landskap, altså referanse-dannelser og 

interaksjoner i felt-landskapet. 

 

Vi kan like så godt tenke oss hele hjernens område rundt enkelt-atomer, ioner, molekyler, celleorganer 

og celler, hjerneceller og andre celler som befinner seg i hode eller kroppen som er nervesignalsendende, eller 

som har trykkvirkninger som fungerer som signalvirkning de områder som nervesignaler befinner seg i slik 

som hjernesentre i holdet, at alle disse har opp-rom, mellomrom, som har blandede feltvirkningsstrømninger 

i som har varierende styrke ut fra signaler rundt seg. 

Tenkt som et spesielt assosiasjonssenter med nerver, et større eller mindre sentralt område, så kan vi 

tenke oss det dannes ett mer aktivt rom grunnet retninger på energistrømmer i kroppen og i nervesystemet, 

om så blodet, som slik spenner ut ett felt nok til at andre aktiviteter kan bre ut signalvirkninger her, Slike 

romslige felt virker som et speil av det vi kaller preferanseobjekter og deres signaler i dette ytre feltrommet 

som er konstruert av samme fysiske kropp, og nerver.  

I tillegg så sender de ut signaler og trekker seg sammen vrir seg, utvider seg igjen, og danner seksjoner 

for virkninger ut i feltet. Det er da mulig at de kan danne strømningsfunksjoner i flere retninger som er bakover 

og forover i en gjennomgående feltstrøm også. Det er ikke umulig at det kan virke noe lunde symmetrisk også, 

at ett signal virker som ett ekko med noe sentralt møtepunkt i midten av en sylindrisk strømretning og slik 

markere noe sterkere i midten som et fokus.  

Et bedre observerbart felt, eller sterkere sammenligningsfelt for virkninger tilbake til sensitive 

nervefunksjoner. Vi vet at dendritter krever veldig lite transportenergi, at nevronene er mer arbeidskrevende. 

Om omliggende felt danner slike feltvirkninger som et speil av hva som hender direkte fysisk med objekters 

ytre energinivåer, så får man i alle fall disse signalene som skiller seg fra stabile atomer, molekyler.  

Alle bevisste funksjoner tyder nemlig på økende og avtagende styrke, økende og avtagende 

akselerasjoner, retardasjoner, tetthets-endringer i feltvirkninger. At kvanteenergier slik virker regulerende da 

som virkningsfeltendringer er da plutselig en selvfølgelighet. Alle fysiske signaler vil tre inn her ved siden av 

de omliggende sfæriske kraft-feltvirkninger de har. 

Jeg er ikke i tvil om at vi her har mere endrings-funksjoner i kontinuitet enn det vi har i selve den 

partikulære stasjonsenheten til proton og nøytron-utvekslingen, eller et mer stabilisert elektron-felt-nivå. 

Utløsende signaler og kvanteregulert signal-vekslings, forbipasserende fotoner og elektroner, vil inngå i 

reguleringen til et slikt bevissthetsfeltlandskap som er av fysisk karakter.  

På lignende måte er det stemningsvirkende for alle sider av den fysiske kroppen, uansett stemning i 

fysikken fysisk. Slik at om det er spesielle organer i tillegg som tar seg av angst, lyst, sanser, behov, og med 

styrken, mengden, følsomhetsstyrke-endringer, eller varighet, likedan tid, rom, steds-orienterende signaler, og 

bevegelses-styrkegrader, så har jeg sterk tro på at slikt med noe så fantastisk som nerveceller kan bidra til slik 

kommunikasjon av slike feltvirkninger.  

Kombinasjonen kan være automatisk ut fra møte mellom nerver, men alt tyder på at en større sentral 

har bygget seg opp som samkjører og har sammenligningsfunksjonell egenskap og konsentrasjonsvirkende 

egenskap, at vi kan regulere inn balansen lignende som erfaringen vår, at konsentrasjon og sammenligning er 

en synkroniseringsfunksjon for sammenlignings-prosessen. I mange tilfeller kan dette bety å holde visse 

områder stabile, mindre endringspåvirket mens en mer konsentrert analyse foregår, eller en presisjon slik som 

en tråd gjennom et nåløye. 
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I en slik strømning reguleres det inn en gjennom-snitts-strøm som kan variere uansett, mens 

signalvirkninger vil gi preferanse-virvler/bølger, ekko, som også er sammen-lignings-funksjoner. 

 

Kvante-teori for Bevissthets-funksjoner 

 

Dette kan til dels like gjerne betyr 

Kvante-elektro-mekanikk-teori for bevisstheten 

som den langt mer nyere populære, men også bedre justerte sammenlignings-form av samme 

teori, men med den aktive funksjon, bevegelse og virkning, som mer kontinuitets-fungerende. 

Denne kan like så godtvære i overenstemmelse med det som kalles: 

Kvante-elektro-dynamikk-teorien for bevisstheten: 

 

 Her går dette mer eller mindre ut på i ett, at det er snakk om hvordan feltlandskapene påvirker 

hverandre grunnet transformasjonen av feltet og påvirkningen på og av andre felt. Vi vet at kroppen, ned til 

minste detalj følger balanseprinsipper som i makro-formen menneskekropp, betyr balanse i sult, luft, arbeid, 

såkalt sundt sinn/sjel i et sundt legeme, eller likedan ment, en sunn fornuft i en sunn kropp.  

I sinns-stemnings-sammenheng, fornuft og følelses-egenskaper, erfaring, husk, læring, samt selve 

bevissthets-prosess, så betyr dette at behov og sanser er redskap sammen med bevegelses-nerve-muskler, som 

klarer å orientere seg etter behov, og hva man sanser. Men i bevisst sammenheng, og husk, så kan vi ikke alt. 

Vi må slik vi lærte å gå, prate, stadig møte nytt, og innpasse oss, tilpasse oss, sammenligne forhold på 

nytt. Dette betyr at eventuelle nerve-signaler nerver, nervesentre, andre funksjoner som gir signal-virkninger 

fra og til seg, slik må la organer, sanser, behov, bevegelses-systemer, sammen med følelser og stemninger, 

regulere seg inn mot en bevisst prøving og feiling for å kunne lære balansen, og tilpasningen bedre, tale, gå, 

ordne behovene godt, holde kropp og psyke, samt fornuftsavgjørelser så høyt oppe som man kan.  

Men dette krever altså ofte en ubevisst eller bevisst konsentrasjon for alt det som vi ikke mestrer eller 

er treffsikre på, ikke kan teoretisk eller praktisk. Dermed betyr det også at vi trenger å tilpasse, justere, finne 

en ro som gjør at vi klarer å innstille informasjon mest mulig riktig. Det betyr at om bevisstheten er en del av 

nervesystemets funksjoner, så må møtesteder for signaler slik, nerveender, eller store deler av flere 

assosiasjonsområder til en slik samkjøring innstille seg mest mulig moderat for den prosessen som skal læres.  

Mye slikt kan gå automatisk, liksom at man bare følger med, og kanskje er interessert også. Det kan 

bety at om vi konsentrerer oss, at vi tilpasser nervefunksjoner til hverandre i en meget effektiv stabil form, 

fin-justering fysisk, lignende finjustering av finger-bevegelser og finger-følsomhet. Grunnen til automatikken 

og den bevisste prosessen her kan orientere seg likedan, er at både kroppens fysiske funksjoner, tilpasning, og 

bevissthetens tilpasningsjustering, er balanserte sammenlignings-funksjoner.  

Det er alltid like og ulike som forskjells-funksjon som gir tilpasningene, altså vilkårene, ikke at det 

fysiske eller det bevisste kan velge dette. Altså at forskjells-funksjonen som er beskrevet i differensialkraften 

som gir like og ulike som proporsjonalitets-funksjoner, også gir sammenligningsfunksjoner logisk som like 

og ulike der dette også fungerer for kjent og ukjent, gjenkjennelsesgraden vår, og er-lik-med, graden av 

forståelse vi har av noe. Det vi kan velge bevisst er en eller flere av de uendelige veiene som fører til samme 

mål, sted, handlings-resultat, eller handlingsresultat som fører til det samme sted, mål. 

Vi kan lett tro at vi har løst en gåte ved at vi kaller formen vår et legeme, eller kaller formen vår for 

kropp. Men begrepet legeme og kropp, eller form, forteller absolutt ingenting om hva som er inne i form-

legeme-kroppen, eller hvordan noe fungere inne dette, eller vilkårene for at dette fungerer. I første omgang 

lærer vi hvordan forskjellige deler virker sammen, eller vi kan få til å virke sammen, for eksempel bevisstheten 

og kroppen. Men vi vet da lite om hjerte, nyrer, hjernen, lever, lunger, immun-forsvaret, muskler og nerver, 

og ofte lite om blodet, skjellet, også videre. 

Vi lærer også mye om sanser og behov, selv om vi ikke vet så mye om magesekk, hvorfor vi må ha 

vann, mat, luft, og gjøre fra oss. Hvorfor kunne det ikke vært annerledes at vi ikke trengte dette? Hvorfor må 

det skje at vi må ha energi inn og like mye ut av oss som forbrent og i bevegelsesvirksomhet? Vi vet slik lite 

om hvorfor vi har en temperatur i kroppen også videre. Mange dyr produserer, og mange planter, lite energi i 

det hele tatt slik, men kjemien fungerer fortsatt mye grunnet at det er varme områder på jorda, og fordi det hos 

enkelte planter og dyr er frostregulerende systemer slik som de arktisknære granskoger/(evergreens).  
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Men på samme måte tror vi at Gud eller Naturen, som tro på årsak, er grunn nok til å forstå hva som 

virker. For det første så er det alltid funksjonen som i sitt innerste og dypeste utredete er grunnlag for god 

oversikt. Og videre sammenhengene, rekkefølger, medvirkninger, innvirkninger, omstendighetene. Uten 

omstendigheter ville det ikke være virkning, medgang eller motgang. Så kommer vi til Gud og Naturen; at 

eventuell bevissthet og fysisk funksjon er ikke forklart ved at noen har dette, eller kunne finne på noe, lage 

noe, gjøre noe.  

For å gjøre eller fungere er det enda dypereliggende funksjons-sammenhenger som ligger til grunn 

for at en ånd, bevissthet, livskraft, eller en fysisk Naturfunksjon som gir bevissthet og kropp skal kunne ha 

sine grunnvilkår for å fremtre og virke. Alle sinns-egenskaper, alle fysiske egenskaper, vel også uansett 

dimensjon, er avhengig av en særdeles virkende faktor for eksistens og endrings-funksjoner slik at bevissthet 

og fysisk tilstand kan virke. Eller at kjent og ukjent kan virke! Mystisk eller logisk. Rasjonelt eller ikke. Dette 

er hva som er forklart som slik grunnfunksjon i differensial-kraften. 

Da må vi inn i de funksjoner vi gir navn og lese av det som foregår, for å se etter fellesnevnere om de 

finnes for de egenskaper som vises innenfor det samme, slik som begrepet bevegelse, rom/dimensjon/verden, 

eller styrke, energi, form, egenskap.  

Nb: Kapitel om fysisk bevissthet knyttet til evolusjons-teori, og til Anatomi, ses i innholdsregisteret 

Dermed har vi kommet til en særdeles viktig sammenheng som vil kunne gjelde som en kvante-

teoretisk fysisk utgave, eller som ett tillegg til en ånds-forståelse, til bevist virksomhet. Dersom det kun skulle 

være kun Natur-funksjon, fysisk, ut fra feltteorier vi har og virkninger mellom de faste stadier for dette, så 

trenges ingen forklaring til grunnfunksjonen for virkning fysisk, annet enn hvordan det omformes som bevisst 

virksomhet eller oppfattelsen vår slik.  

Heller ikke så mye om en felles åndskraft er forestilling, som like godt kan kalles en underliggende 

kraft-funksjonell virkning, annet enn omformingen av felt-virksomheten. Kraftstrukturene. Er det ett 

dualistisk syn der bevissthet, sjel, livskraft, ånd, er adskilt fra kropp, stoff, behov slik, og natur, det fysiske, så 

kommer sjel-kropp-problematikken inn på nytt, men allikevel det samme, at omformingen men to virkevilkår 

skal formidle saken til hverandre:  

Skulle man tro det, skulle det virke som en form for samme tilværelse dette også: Men her er det tydelig 

at man deler en verden opp i ofte tre deler; en ond, en god, og en viten-løs, død materie som kun gis livs-

egenskap utenfra ved inntrede av de nevnte funksjoner, selv om det da ikke er så godt å plassere bevissthets-

funksjonene. I tankene «fri vilje» som betingelsesløst?! 

Vi hopper rett til kvante-teorien for fysisk bevissthet i en fysisk kropp, med i første omgang tenkt som 

at Naturens grunnfunksjon er samme feltkraftfunksjoner der kropp-bevissthet er samvirkende egenskaper med 

forskjellig struktur-styrke-formasjoner, men like virkende på hverandre uten at deres nivå-forskjeller som 

bevissthetsgrader har noe å si utenom grader utførelses-nivå. 

Teorien er at alle fysiske funksjoner utenom de grunnleggende som danner preferansene våre fysisk, 

bevisst, da er til stede. Se Forandringskraften Differensialkraften. At utvekslings-kraft-naturen for preferanser 

balansert eksisterer. Ut fra dette kan en kvanteteori fungere, fordi preferanser, og preferanse-utvekslinger er 

tilstede for alle logiske former, inkludert de mer ukjente for oss.  Men som mange adferds-forskere og deres 

nivå tilsvarer, så behøver denne ikke å være så relevant av den grunnen av at om den er der så fungerer vi som 

vi gjør, og om den ikke tas hensyn til så utleder vi det vi skal i dyp grad allikevel.  

Men om den er virkelig som fysisk, så kan det bety at mange av de mindre reaksjoner vi ikke har 

oversikt over nettopp kommer av endringer i små verdi-signaler som det er store mengder av her, kan ha sitt 

å si som en slags til dels etter-sporbar virksomhet til funksjoner vi forsøker å forstå. 

I denne teorien er både felt og feltobjekter og deres balansefordeling med, slik at balansenivåer kan 

oppstå de fleste veier, ikke minst som størrelser og tilpasninger mellom de partikulære tilstanders energinivåer 

og utvekslinger her so vi kjenner fra hele fysikkens område. Og kjemien. Ikke desto mindre av matematikken 

og proporsjonalitet både geometrisk og som styrketetthet, akselerasjoner, retardasjoner, utvekslings-

sirkulasjoner og feltkrysningers krumningsmønstrene. Altså tids- og treghetsårsak, og likedan masse-energi-

bevegelses-proporsjonaliteten.  

Alle partikler, ioner, atomer, molekyler, hvert eneste organ sukker, fett, sukker og mineraler inne i alle 

celler og deres prosess-produksjon, fra celle-DNA-kjerner, eller kjerner slik i cytosol, cellesaften, vil slik 

danne de kvante-funksjoner som balansert tilhører driftspotensiale og utvekslingsfunksjoner som hver celle 

kan ha. Solen og kjemien på jorda er virkende slik at solvarme på slik kjemi tvinger planter til å produsere 

næringsstoffet, og planten trenger da ikke så stor bevissthet ellers. Så: Gjelder det samme oss? 
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Dette gir grunnlaget for alle cellers virkestrukturer også som organer og i i væskeområder som ellers 

omfatter kroppen, virke ut fra gitt tilstand og i konfrontasjon interaktivt med alt annet som de skal samvirke 

med, påvirkes av og påvirker, gjennom gravitasjon og elektromagnetiske funksjoner, og mellomstadier 

mellom disse områdene, samt transformasjons-prosessene, omvandlingstrinn av energitilstander fra en slik til 

en annen. Kort sagt bundet til miljøet gjennom en og samme kraftfunksjon, om man vil et enhetsfelt.  

Samtidig kan ved stabile organer, tilstander, også de mellomliggende områdene til der trans-

formasjoner foregår, virke som motkraft og virkingsfeltlommer, ikke så ulikt masse-funksjonenes stabile 

tilstander. Men i disse lommene for transformasjonsfelt mellom objektene, kvantetilstander, så fungerer disse 

områdene som et speil eller negativ til selve partiklene, fordi de er stilt omvendt vei av partikkelstrømmen, og 

krever mindre energi i sammenlignings-prosesser, inn-balansering, samtidig som det opererer felt-økninger 

og felt-forminskninger av formasjoner i deres område.  

Dette øker en holografisk virksomhet med saktegående endringer i felt, og hurtige feltladninger fra 

kvante-felt, det vil si protoner, elektroner og lys som operativt fungerer som felt-virknings-relasjoner mellom 

slike signaler i dette felt-rommet. Her gjenstår balansert konsentrasjon, fra uansett medfødt tilpasnings-

funksjon som kraftfeltstyrende retninger, eller om det er bevisst styring ut fra et bevisst behov.  

Resten av feltet styres av at gravitasjons-kraften i rommet rundt fysiske objekter, slik som de nevnte 

partikler balanserer mot et tilsvarende indre trykkrom av gravitasjon inne i partikkel-formene som er i balanse 

med utsiden og derfor opprettholder Planck-balansen i det kosmiske rommet for alle partikler. Og denne 

gravitasjonsfunksjonen er med alle partiklenes likevektsstilling for feltrommet også om det er en fysisk 

versjon av bevissthetens ut fra en slik teori.  

Det betyr at respektive slike partikkelfunksjoner som er mer fastmontert sammenhengende som kraft-

fysiske lover kjemisk sett, vil være bærere for en fysisk plattform for endringer av virksomme signaler, altså 

energi-transformasjonsstyrker som virker i et bevissthets-felt-rom.  

Nå fungerer alt slik som vi ellers har beskrevet bevisstheten i denne boken, med det unntaket at de 

samme strømningsfelt og kraftvirkninger som preferanser i feltet er sterkt styrt av hva nervefunksjons-ender 

får av summene til de kvantetilstands-endringer som oppstår i samme sone for tilbaketrekkende og 

fremskytende utstrekninger av nerver gitt ved signaler som refleksvirkninger de samtidig lager ved 

transport.  

Disse kvantefunksjoner betyr en ekstra feltvirkning inn i bevissthetsfeltet preferansevirkende dannelse 

som da justeres en grad langt bedre enn om kvante-funksjoner slik kjemisk og fysisk ikke virket slik. Men det 

vet vi de gjør, fordi det i dag er hele fysikken, totalt sett fo ralle teorier som fungerer her, og som også CERN 

har bøyd seg for. Det er lite som tilsier at ikke Ligo-forskerne også har det samme klare bildet av dette. Hvilken 

kraft-forståelse, logiske forståelse de har ellers kan jeg ikke sikkert vite uten å kjenne dem bedre. 

Selvfølgelig så matcher flere energi-sammenligninger på samme måten, slik som black-hole-teori, og 

mange sider av de som anser temperaturen som del av formelens E=mcc, som sammenligning på andre siden 

av likhetstegnet, som kvante-teori. Dette betyr at ulike bevissthets-grunn-funksjonelle innstillinger fungerer 

som de ulike sammenligningsfunksjoner gitt som endring av helhetens signalvirkning som energi-innstilling 

i bevissthets-plattformen som skal reise feltet opp til en tilpasningsgrad som sammenligningsfunksjoner 

foregår i. Andre versjoner fysisk sett beskrives med en evolusjons-teori. 

Dette betyr også at andre aktører, nerver, behovssignaler, langs bevissthetsfeltet kan gi inn og motta ut 

igjen signaler fra feltet som kan tilpasses de behov som selv er med i tilpasnings-prosessene der 

behovssummen vår, gitt ved hvilke mengde av denne som kommer frem i aktuelle tilstand som dominerende, 

er det som vi føler, merker som identiteten i øyeblikket, eller som identiteten vår for lengre og bredere tidsrom.  

Vi er den identitet vi behovs-virkende føler i forholdet til all annen informasjon over tid eller i de gitte 

sakstilfeller: Om hva jeg går med på eller ikke, eller synes om en sak: Ut fra behovs-kraftretningene som vi 

har erfart og er i besittelse av: Husk, hendelses-forløp. Jeg er jo ikke nødvendigvis en annens oppfatning, selv 

om den har preget mitt syn på samme saker, fordi jeg er innvirket av de ulike stemninger som jeg opplever 

med meg selv ellers som ikke andre opplever i samme rekkefølger og med samme styrker. Slik er vi ganske 

individuelle, og føler på saker ulikt det andre gjør, selv om det er grove likheter. 

Fysisk er vi som Einstein beskriver det, ulike som samtids-relative funksjoner. Ingen står likt i forhold 

til hverandre sanseaktivt og behovs-funksjonelt. Og kraftvirkninger i oss kan ikke i samme grad virke i den 

andre ved siden av oss slik den andres ikke kan virke i same grad i oss. Ingen partikler i verdensrommet 

kosmos kan være likt forspent. Planck-balansen er allikevel tilnærmet lik på grunn av grunnbalansen i alt. 

Eller så stemmer det at det ikke er likegyldig om rekkefølgen av hammer, spiker og planke. 
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Interaktive bevissthets-oversikter 
  

 Ingen tvil om at bevissthetsforskere og forskere i det hele tatt, ikke minst i biologien, kjemien og 

fysikken, matematikken og geometrien, ønsker enkle formler og skjematiske oversikter over forbindelses-

forholdene for de tema som tas opp. Og helst veldig godt veiledende forklaringer. 

 Dessverre trenger bevissthets-temaene allikevel grundigere utredninger om hvilke forhold det er snakk 

om i mange tilfeller, særlig også de emner som driver med dyp-fysikken og dyp-kjemien, dyp-biologien, 

genetikken, og til en viss grad psykologien og hjerne-forskningen, hjerne-tester, ikke minst bevissthets-

forskningen både på teoretisk og fysisk innvirkende plan-oversikter av reaksjoner.  

 Dette betyr at jeg ikke kan sette sammen slike modul-oversikter før vi har gjennomgått temaene om 

bevissthetens forskjellige virknings-funksjoner litt dypere, tema for tema. Dette betyr også at hver seksjon 

som handler om ulike eller beslektede tema, allikevel må ta utgangspunkt i mange felles grunn-prinsipper som 

innledning til den veien som temaet dreier seg i retning av som et mer spesialisert funksjons-område. Dette 

medfører at leseren merker at mange avdelinger blir dratt med om igjen fordi det også er grunnlag for den 

senere retningen et tema dreier seg eller danner skille mellom forskjellige funksjoner. 

 Men det er vel viktigere enn noe at et tema på denne måten virker som et mer utfyllende funksjons-

kapitel for det temaet som det dreier seg om. At det kan leses som at det aktuelle temaet kan greie seg best 

mulig alene uten å måtte ta med alle temaforklaringer samtidig. Alle tema jeg skriver om er slik lagt opp til at 

visse viktige funksjoner i nettopp det aktuelle funksjonsområdet får en viss holdbar forklaring rundt den 

aktuelle bevissthets-funksjonen det er snakk om.  

Vi skal senere se at dette temaet oftest ikke klarer seg alene da temaene om bevissthetsfunksjoner oftest 

er gjennomtrengt i mindre eller større grad av de andre temaene, altså at det nettopp er en interaktiv forbindelse 

til den bevisste helhets-forståelsen av bevissthets-prosessen.  

 Slik blir det nok ganske mange avdelinger som bit for bit behandles for forståelsens skyld, og som 

videre kan settes sammen som interaktive virkninger i en bedre funksjons-forklaring enn de enkelte stykker 

behandles om. Grunnforklaringer betyr her at det er betingelser som må til for at vi skal få en mest mulig 

ubrutt sammenheng for at en bevisst funksjon kan virke, eller en funksjon skal kunne virker som en egenskap 

som kan bli oppfattet av bevisstheten ved en bestemt anledning. Slike innledninger i tema-vers kan vi ikke vri 

oss unna.  

 Til slutt så vil skjematiske modeller og forklaringer gis, og derfra et resyme eller konklusjon for 

funksjon og virkning for bevissthets-helheten vår.  

 En side av saken er funksjoner som vi kan tenke oss som modeller mellom funksjoner og rekkefølgene 

her for følelser, reaksjoner, husk, hva som helst. En annen side av saken er de fysiske modeller fra biologi og 

som handler om den evolusjonistiske funksjonen det settes i sammenheng med. Den tredje siden er hva tros-

retninger identifiserer som årsak og sammenheng i slike egenskaper av bevissthets-virkninger. Alle vil jo virke 

ganske synkrone. At biologien har enkle og kompliserte strukturer som har en oppbyggende struktur fra enkelt 

til komplisert som danner lag på lag av funksjoner for at noe komplisert biologisk skal kunne klare seg på 

dette, og handler om arv og miljø i sammenheng med alt her nevnte.  

 Det som derimot virker helt ute av de fleste forklaringer som evolusjonistene har en fordel av, er at 

fosterutviklinger, evolusjons-teorien, alle fossil-lag, stemmer overens med denne tanken. Det omstridte er 

først og fremst hva som «startet» dette. Om det i det hele tatt er noen start. For betingelsene kan like godt se 

ut som at de alltid har vært her, uansett om vi ser det fra de to sider som ikke kan forklares av teologer og 

vitenskap, nemlig ånd og materie. Eller om det er en kraft. Her henviser jeg kun til differensialkraftens 

funksjon, eller den mest trolige konsekvens av den. 

 Jeg benytter altså ganske enkelt det som avdekker mest og best de sider vi har av bevissthetstilknyttede 

funksjoner, likeså som kan benyttes for fysiske funksjoner. Nemlig bare funksjons-forklaringen. 

 Vi er i en verden av bare forskjeller som like og ulike. Ved å gi navn, definisjon på noe, så er forskjellen 

slik mange tror, ikke eliminert.  

  

 Å oppdage eller oppfinne matematikken er begge sammenlignings-funksjoner, og ellers hadde ikke 

bevisstheten oppfattet noen av delene. Vår bevissthet må tilslutte seg og forstå en sammenheng av det som 

blir oppfattet, og det er en sammenlignings-funksjon. Uten differensial-funksjonen er dette umulig. 
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Kapitel 4 Bevisst stoff til bevissthet 

Alt ideer bevissthet 
 

 Vi merker forskjell på noe. Det gjør vi fordi bevisstheten har, og er en sammenlignings-funksjon som 

reagerer på forskjellene i det som huskes, som hender, foregår, og som forskjell fra de fleste opplevelser, og 

merkes som kjent og ukjent, forskjeller fra det vi har som husk, slik at vi merker forskjell-stadier, altså 

sammenlignings-stadier av utstrekning, tid, bevegelse og former, og formenes egenskaper gjennom sanser og 

behov: Farger, smak, lukt, hørsel og syn, forskjell i lysstyrke, kontraster, slik at form-forskjeller kommer frem. 

 Tidligere i historien hadde vi stort sett syns-inntrykket, og berøring som gjenkjennelse av det meste, 

og ganske mye gjennom hørsel, smak og lukt. Formene, befølelsen, smak, lukt, kalles gjerne inntrykk, og vi 

hadde lyd, stemmebånd, og kunne utrykke ulike lyder som reaksjon på det vi så, og senere gjenkjente. Vi ga 

navn til det meste vi så rundt oss som vi gjenga som lyd-sammenstillinger. Tegning. Språk før skrift-tegn. 

Ordlyden, navnet, orienterte den vi fortalte noe til, til å huske, eller se for seg det samme som vi husket 

og fortalte. Når mennesker er spredt over ett område så er det lite trolig at de laget samme lyden når de så noe, 

eller gjenkjente noe, slik at språk lett ble forskjellig ut fra de forskjellige distriktene som menneskeflokker 

befant seg i. Uten husk hjelper det hverken med navnet eller gjenkjennelsen med at vi ser noe. Uten husk så 

er den samme saken noe nytt hver gang vi ser på slikt. Vi var omgitt av farger, former, fasthets-graden i 

sakene rundt oss. Slik sett hadde de nok sine begrep for skyfri himmel, slik som himmelblå.  

Og vann, eventuelt melk om det var mulig fra et dyr, kanskje bær blandet i vann, kunne fungere som 

saft, og slikt hadde de sikkert navn for. Navnet, også gjenkjennelsen er en slags kopi av det vi ser, eller om vi 

vil, en peker, eller adresse, vei, skisse, til de egentlige saksforhold vi siktet til. At begrep som tenke, begrep 

som føle, at noe kjentes vondt og godt, hadde de tidlig begrep om, det vil si gjenkjennelse av hendelse eller 

saksforhold som berørte oss mest. Ved oppdagelsen av at ordet, språket, var effektivt ble det en selvfølge å 

lære barna dette, og de som lærte mest av språket, gjenga bedre nyanser vi kan finne i saksforholdene.  

Det har blitt sagt at eskimoer kan ha 50 forskjellige navn på snø ut fra hva slags føre og snø-lag det er 

snakk om. I naturlivet vårt var dette viktig for å tolke forholdene rundt oss riktig, og det kunne vel også redde 

livet vårt å kjenne til om det var trygt eller utrygt å ferdes en spesiell strekning. Navn og gjenkjennelse forteller 

nemlig ikke helt alene om hva noe av det rundt oss er.  

I det prestene forteller oss om ånden, så vet de ikke hva ånd egentlig er, og heller ikke hvorfor den kan 

virke. Om vi spør en atomfysiker som kun tror på naturen om hva materie og bevissthet er, så vet heller ikke 

denne egentlig hva materien er, og hvordan bevissthet kan fungere og består av. 

 Bevisstheten merker styrken til alle signaler som kommer inn som følsomhet, ikke bare form, farge-

type, smerte eller lyst, men også styrken i alt dette. Vi kan merke en styrke vi kjenner fra et spekter av for 

eksempel lukt, som er ett bredt spekter for behovs-sanse-organet nese, luktceller, luktnerve, og luktnervesenter 

i hjernen. Er noe av signalveien borte, så vil vi ikke merke lukt. Har vi mistet egenskapen i en viss alder, så 

vil vi ha god husk av lukter allikevel, slik at vi kan ha fornemmelser av slik som lukt og smak av vafler er, der 

husken utløses av synet som husker vaffel, og med en del luktsenter intakt kan luktfølelsen oppstå fremdeles. 

I andre situasjoner der lukten er helt borte, kan husk-sentre ellers sammen med synet sende virkninger 

til fordøyelses-system, og svelg, som sender en viss mengde signaler til lyst-senteret vårt, slik at vi får en viss 

lyst-følelse av vafler allikevel, selv om smak og lukt er delvis fjernet. At det kan ligne fantomsmerter, noe 

som utløses der nerven skulle ha fulgt med nedover benet, men som er amputert.  

Mange hendelser der vi har benyttet bena tidligere, vil allikevel kunne reagere ved synet av noe og 

forsøke å gjøre noe med benet som er borte, og lignende at husk-sentre for beinfølelser også kan reagere og 

utløses ved snakk om forskjellige situasjoner der vi skulle ha reagert med benet. Slik sett kan både bevisste, 

husk-relaterte, og psykisk følelses-relaterte opplevelser få oss til å kjenne eller reagere som at benet var der. 

Fantomsmerter slik kan altså være ganske meget tilknyttet det fysiske systemet og husken vår, altså psykisk 

og bevisst sammenligningsbart. Nerven går fremdeles frem til der kuttet av benet er. Den er ikke alltid borte. 

Det at vi merker forskjell kan virke langt mer statisk, eller form-isolert. Men som regel har vi erfart at 

fysiske og begreps-relaterte hendelser gir visse styrkevirkninger også. Styrken er den som vi kjenner igjen 

som følelser bevisst. At behov og følelser merkes bevisst betyr at disse trer inn som virknings-faktorer i 

bevissthetsfeltets formasjoner som merker styrke-forskjell. Ellers kunne vi ikke merket følelser og 

behovsstyrkene vi kjenner. Om vi blir sultne merker vi styrken og følelses-graden sultstyrke-følelsen, som 

samme virkning bevisst, fordi det er bevisst vi er om det vi føler som styrken.  



 

 

161 

Dette sammenlignes også med alle tidligere kjennskap og opplevelser av styrke, selv om styrken er så 

sterk at vi kan settes ut av spill bevisst, ikke klarer å ha kontroll over sammenlignings-funksjonen vår av det 

som hender. Vi har sett at øvelser, medisiner, virkningsstoffer, fysisk aktivitetsgrad, er forskjellige faktorer 

som kan virke inn på følelses-oppfattelsen vår. Det samme med hva vi spiser, drikker, sover, må på do, pusten 

vår og blodtrykks-tilstanden vår.  

Slik kan da flere ledd vi her har nevnt påvirkes slik at det virker som svekkelse av styrke-følelsen, eller 

forsterkere av styrke-følelsen. Dette blir også sammenlignings-grunnlag for bevissthetens oppfattelse av 

følelsen. Så langt er det meste kjent og utredet av forskerne også. Av leger, psykologer, hjerne-kirurger og 

bevissthets-forskere.  

Det som er mest spennende er vel om hvordan bevissthets-feltet spenner seg opp, våkner, blir sterkt 

og aktivt, eller ned-sløves, eller distraheres. At den svekkes og sovner igjen. Bevissthetens søvn kan knyttes 

sterkt opp til utmattelse psykisk, fysisk og bevisst, følelsesmessig, gjerne kalt sinnsstemninger som er slitne.  

Det som skjer når vi sover er flere motsatte prosesser, og mange andre prosesser som ikke skjer i like 

stor grad når vi er våkne, og nesten alle disse kan registreres som rensing av celler, vedlikehold og bygging 

av utslitte deler organisk, og rensing av hjernevæske og kroppsvæsker som sendes til avfallsorganer. Søvnen 

ser altså ut til å jobbe ganske mye med restaurering av kroppen og hjernen spesielt.  

Følelsene vi bevisst merker kan altså ikke merkes av bevisstheten slik de gjør uten at de samme 

følelsesorganer, følelsessentre, nervesentre viser sin slitenhets-grad, eller våkenhetsgrad, og i stort monn også 

reaksjonen på styrkesignaler som da kommer inn til seg, og som gir oss graden oppmerksomhet og 

uoppmerksomhet som virkninger inn i bevissthetsfeltet. Er vi trette nok hender det at vi til slutt sovner av 

utmattelsen og da merker vi ikke så stort av smerten i denne innsovningsfasen lengre. Bevissthets-funksjonen 

svekkes slik resten av systemet vårt svekkes.  

Styrken som bevisstheten kjenner, er enten en egen seksjon for de enkelte funksjoner vi har ellers i 

fysisk og følsomt merkbart område, som lignende funksjon i bevissthets-feltets prosess-årsak og som funksjon, 

eller så er behov, sanser, smerte og angst-sentre med i virknings-feltet til bevisstheten som en del av denne.  

Bevissthets-virksomheten som avhengig av behov, sanser, følelses-system, fysisk styrke-virkning, vil 

da som bevissthets-felt-styrke utgjøre en forplantnings-virkning gjennom bevissthets-feltets sammenlignings-

funksjoner, og som da må sammenligne med husk og de samme behov, sanser, følelsessystem, fysiske styrke-

virkninger i kropp og hjerne, nervesystemer og kanskje flere husk-sentre.  

Dette er plutselig en enorm erkjennelse vi kan gjøre oss. Bevisstheten er funksjonelt bygd slik at den 

kan merke styrkeforskjeller, kraftfelt. Og den merker nyansene til sanser og alle behov. De primære behov og 

sanser er altså i stor grad daglig og hvert sekund meget operative, og er aktive om så hvert hundredels sekund 

i tester for å sjekke hvilke nyanser vi oppfatter. Reflekser, målt med millisekunder, tusendels sekunder.  

Erkjennelsen er at bevissthetens sammenligningsfunksjon, bruker de samme behovenes tilstands-

styrke, og de samme behovs-erfarings-husk-følelse som behov for mer, mindre, passe, som sammenlignings-

funksjoner. Og fasit komer ved å kjenne på sult-følelsen om igjen om hva vi tror, og hva behovs-følelsen vår 

da sammenligningsbart husker, og gjerne at man får litt mer i posisjonen enn man må i mange tilfeller.  

Mange er også blitt sparsommelige, at de merker at man klarer seg med midre, og det kan være 

oppdragelse, selvfølelse, eller erfaring som gir dette målet. Men at både signal sult, husk-sult, sammenligning 

av mengder med den reele sult-opplevelses-styrken, viser at bevisstheten bruker det samme behovet som den 

skal mette som styrings-indikator. Det er nesten så en skulle tro at behovs-funksjonen selv utgjør bevisstheten. 

Det finnes ingen andre preferanser der utenom at vi får en bevisst våken sammenlignings-funksjon for behovet. 

Systemet kunne lignet en-celle-dyr, der den kjemiske trykk-mengden og spenningen i mange tilfeller 

er årsaken til at organismen holder seg i likevekt. Behovet hadde ikke trengt å ha en bevissthet. Men vi er så 

store organsimer selv at vi må hente ressurser, eventuelt lagre disse, for å dekke et rimelig behov som vi har 

for å være holdbare nok, leve videre. Bevegelsessystemet må da ofte ut i avansert ærend for å mette oss, og 

det krever flere sanser hos oss, og behovs-organer, bein og armer, øyne og ører, slik at vi får tak i ressursene 

vi trenger.  

Det er balanse, likevekt i store deler av systemet vårt, likt ut igjen av det som kommer inn, og er det 

ikke balanse er det så mye eller mindre igjen av oss som det som er inntatt i forhold til et balansert punkt. 

Denne likevekten ligner betrakteig det samme i masse-vekten vår som likedan med en vekt med to vektskåler, 

at med likt vektlodd på hver side så er stangen i balanse, vannrett. 



 

 

162 

At kroppen normalt fungerer slik med sine behov, pust, næring, sanser knyttet til behovs-oppgaver, er 

altså litt annerledes enn de ekstra interesser vi ikke trenger like mye, annet en om de forenkler noe for de 

samme behovene. Mange interesser vil ikke kunne dekke de normale behov uansett. Men mange har også 

overskudd av noe i forhold til balanse og trenger å få dette ut i interesser og aktiviteter. Noen har sterk 

svekkelse av trang, som kan føre til for mye eller for lite for normal-behovene. 

I utviklings-teorier, evolusjon, er sentralnervesystem noe de forbinder med stadig mer behovs-

koordinering for bevissthets-funksjonen, og at bevissthets-funksjonen blir bygd så langt det trengs på basis av 

behovs-organismens forhold for mestring av miljøet de lever i. Noen ganger mer, andre ganger mindre enn 

det som trengs, og arter kan dø ut grunnet for snevert oppfattelses-system også. Ikke bare den fysiske styrke. 

Vi kan se at sanse-funksjoner og behovs-funksjoner er godt tilpasset det livsmiljø, ressurser som trengs 

for en organisme, inntil at miljøet endrer seg for mye, eller for fort. Med større overskudd i miljøer så kan dyr 

og mennesker få redusert oppmerksomhet for viktige funksjoner i forhold til farer, eller konsekvenser av 

nærings-inntak. Noe kan være giftig, og skade oss, noe kan bli for mye utviklet, slik at man trenger mye for å 

bestå som individ og art.  

Det er underlig i hvor stor grad alle sanser følger etter lukt og smak som selve målet. En del har med 

næringen å gjøre, og velbehag med denne. Annet har med at smak og lukt skal behage på samme måte, at lukt 

og smak dominerer livet slik. For bier, for visse insekter, for gress-etere, så er det mange arter som er helt 

konsentrert i retning av dette. Flokker av dyr går slik og beiter oppå rovdyrenes territorium som at disse ikke 

er til stede, selv om alle i gruppen ser disse rovdyrene. Men så er det oftest slik at rovdyr slår ny leir der disse 

beiter også.  

De orginale behovene og tilhørende behovsrettet sanse-virksomhet man er i besittelse av, dominerer 

hverdagen til folk generelt. Vi kan neppe si at interesser klarer å sette disse behov helt til side, at ikke slike 

behov eller konsekvensene av å ikke dekke disse, ikke er mest fremtredende som mål for aktivitetene våre. 

Bevistheten benyttes i høy grad til å sirkulere sitt arbeid rundt nettopp disse behovene.  

For å ha en rekkefølge, årsak-virkningsrekkefølge, så må perspektiv fremover og perspektiv bakover 

lignende kilde og mål-rekkefølge, bety at vi ellers har en forløper av forståelse, en forløper av virkninger, eller 

endring av virkninger, som gir et bilde-lignende, mulig levende virkning med en mulig bevegelses-komponent 

i, og en langt mer øyeblikkelig nå-følelse av samme bildevirkning forsinket fra det første inntrykket, og ett 

inntrykk av et foregående filmlignende klipp av det som hender. Vi har et neste i hendelse uansett om vi rygger 

eller krjører fremover, at noe går baklengs eller forlengs. Det «neste» er det verdt å tenke nøye over. Fra hva? 

At vi oppfatter at noe skjer og finner et slags punkt som fester seg, og ser at vi nå får en rekkefølge 

som har kommet lengre, fra det som virket før den faste oppfatningen vi får inn. Noe rekker å skje i det vi 

oppfatter, før vi tar ut et forståelsespunkt å sammenligne med, og slik sett får frem en rekkefølge. Alle opplever 

rekkefølger slik at vi fra husk, og det meste av våre reaksjoner der vi danner et ganske bestemt skjema for 

årsak-virkningstabell de fleste setter opp, som underbevisst mal hver gang noe hender, uansett hva vi oppdager 

som vi skal sammenligne med. 

Vil så fysiske felt kunne danne bevisstheten slik som ett felt. Om det fysiske selv dannes av felt-trykk-

funksjoner, så snakker vi om en dypere logisk kraft-funksjon som ligner differensial-kraftens funksjoner, og 

denne er ikke isolert til en enkelt lov, eller et balansert samsvar mellom de kjente lover.  

I det feltene endrer seg fra en tilstand til en annen oppstår det langt mer heterogene felt, eller variable 

virksomme felt-funksjoner, som fremdeles kan være i balanse med de fysiske lover som er mer regulære. Men 

felt-virksomhetens effekt og strukturer vil da ikke helt fylle seg inn til en bestemt lov, men fungere som en 

blandings-funksjon av alle felt-utvekslingene. Det vil bli snakk om økende og svekkede kraftfeltvirkninger 

variable felt-virkninger, men ut fra en referanseramme som konstruerer kraftfeltet feltkreftene varierer i. 

Altså ikke bare utvekslingen som transformasjon, men de mellom-liggende feltenes transformasjons-

overskudd som variable felt-virkninger. Disse ville merke det som skjer i den fysiske naturen like godt, slik 

som sanser fysisk og behov fysisk. Selve opplevelsen av slike felt vil være preget av styrkevirkning, og der 

stabile og ustabile soner virker som deltagere i samme felt, men langt utover den normale virksomheten vi 

kjenner til som fysisk stabile lover i balanserte landskap.  

Både følelsen og bevisstheten blir helt andre virksomhets-felt enn kun det ett digitalt totall-system vil 

kunne fortelle om, fordi verdiene til posisjonene kan endre seg, også sfærisk, og i utstrekningslengder. Typisk 

likt organisk aktivitet også, ved å se til utvekslingene her i alle retninger. 
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Ikke som de enkle og isolerte funksjoner av fysiske lover, slik som beskrivelsen av protonet, elektronet, 

nøytronet og mindre partikler og antipartikler, og heller ikke bare med atomer og molekyler, organisk og 

uorganisk. Vi må inn med aktiviteten, og det er ikke U=RI, eller en felt-lov, en trykklov, som klarer dette 

alene. Bevissthet og følelser må forholde seg til en virksomhet av overgangsforhold mellom felttilstander som 

viser at det er transformasjons-styrke-forskjeller og transformasjons-virkninger i felt som turbulens, og en 

rekke blandings-felt her som danner grunnlaget rundt de fysiske former som gir slike uriktige virkninger som 

følelses-styrker og bevissthets-formasjons-virkninger. Ikke det at varible u=ri ikke er med som ramme. 

Med andre ord: Å si at følsomheten og bevissthets-feltet er direkte parallell til de fysiske lover, selv 

om de danner basis for slike, er direkte feil, Her er det et enormt spenn av veksel-virkninger og forplantninger 

som virker som transformasjons-felt, men som kan danne indre preferanse-virkninger samtidig på samme måte 

som de fysiske objekter. Men nå er de på størrelse med de andre effektene i feltet slik at de er konvertible med 

hverandre, og de vil kunne endre virkninger som respons, eller resonans tilbake til de fysiske tilstander som 

følger de mer isolerte fysiske lover og kjente transformasjoner. 

Det er på grunn av styrkevirknings-akselerasjoner, helt klart at det er styrken, transformasjons-

virkningene, som bevisstheten merker, uten at dette skal forstås som i kode-form. 

For nærmere beskrivelse kan vi se til mineraler eller alle faste former av fysiske tilstander at de 

opprettholder mer eller mindre konstante feltutvekslinger som vi godt kan kalle symmetriske og 

nøytralbalanserende, at de holder seg til en fast utvekslingsløype for feltkraften og ikke endrer vesentlig på 

denne styrken og retningen selv om flere av disse partiklene kanskje kan snu på seg.  

Vi kan gå videre der vi har vann, og bare vann alene, der molekylene ikke sitter fast i hverandre når 

dette er flytende, men at alle vannmolekylene hele tiden snur seg og nærmest ruller forbi hverandre i de fleste 

retninger. Vannet holder da mest mulig på en slags tilnærmet balanse ut fra gravitasjonsforhold som de har 

rundt seg, slik som at vannet fordeler seg og har en speilblank overflate. Vannmolekylene som snur på seg, 

vil ha virkninger på hverandre, men tross dette ved forskjellige temperaturer, så vil det bli en viss 

balansefordeling av disse forholdene fordi vannmolekylene ikke endrer vesentlig på seg.  

Kraft-bildet uansett vendinger, holder seg ganske like. De opprettholder en slags symmetri, eller 

symmetriske innretninger, og endrer ikke sin kjemi vesentlig. Om vi puffer på stor mengde varme, eller koker 

vannet eller fryser vannet, så er det overganger der store endringer inntreffer, og det kan dannes ioner også. 

Men stort sett når de organiske viktige stoffene som karbon, nitrogen, svovel fosfor, oksygen og hydrogen 

ikke er tilstede så skjer det ikke så mye spesielt med vann og mineraler som ligner helt på de organiske 

molekylene om disse ikke er med i spillet. 

I de lettere lag som de øverste bergarter, og oppe på overflaten, og i atmosfæren finner vi mye karbon, 

nitrogen, oksygen, hydrogen, fosfor og svovel, og som danner grunnlag for det vi kaller sukkere, fett-stoffer 

og proteiner. Disse er fotogene. Det vil si at ved temperaturer mellom 40 minus celsius og opp til 100 grader 

celsius, så har disse en større skala av aktivitet, der karbon virker som kule-ledd, noe hydrogen også kan være, 

og der dette som organiske molekyler endrer mye på mange karakterer, det vil si i hvilken sammentrekning, 

og utstrekning av seg, og vridninger som skjer når sollys og solvarme, temperaturen, endrer seg.  

I de organiske celler som er fylt med vann, gis det et frihetsrom av bevegelser, tiltrekning og frastøtning 

mellom de organiske stoffene, der sukre, fett, proteiner ved sin elektriske egenskap, eller som ioner av samme 

sort, danner elektromagnetiske spenninger og kjemiske reaksjoner. Høy utvekslingsaktivitet, men lenger ikke 

i en fast symmetri, selv om det er mulig å kartlegge produksjons-trinn, årsak og rekkefølge i slike. Vi har her 

funnet stoffskiftet hos mitokondriene og fotosyntesen hos kloroplastene som fungerer for dyr og planter, og 

deres omsetningsforløp mellom mineralriket og organisk produksjon og tilbake til mineralriket igjen.  

 Det er en rekke andre lignende prosesser i bakterier, ur-bakterier, Slik sett er poenget at det er høy 

veksel-virkning som ikke kan fungere uten transformasjons-felt-virksomheten, overgangene, der styrken øker 

og minsker. Og det feltlandskapet blir ofte oversett. Allikevel beregner vi her det samme som for planeter og 

sol-systemet, at deres gravitasjon og elektriske, og magnetiske ladninger fungerer i et balansekompromiss med 

hverandre. Likedan med de kjemiske prosesser i cellen. Men avstandene i mellom karakteriseres ofte ene og 

alene som gjennomsnittsberegninger av styrken, i en viss grad gaussiske virkninger, krumningsstyrker. 

Om vi går ut i dette feltlandsskapet og tenker på hvordan de forskjellige forholdene i de utenfor-

liggende feltene utveksler med hverandre ved variable styrker, finner vi mønstre som slett ikke kan beskrives 

som noe rent elektrisk, rent magnetisk, rent gravitasjons-rettet feltvirksomhets-mønster. Dette kan virke som 

kaos, men ikke om det er isolert innenfor et lite rom, slik som i en celle.  
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Da vil det oppstår visse stabile posisjoner også i feltlandsskapet, over kort eller lengre stund. Det er 

denne variasjonen mellom stabile, relativt stabile, og endringsbare styrkeforhold som jeg tenker meg som 

følelses-virkende og bevissthets-virkende arenaer.  

Når atomer og molekyler reagerer kjemisk, også som syrer og baser, ioner, eller som lysvirkninger, 

varme, som enkle protoner, i enkelte tilfeller et kort øyeblikk et ensomt nøytron, så fungerer slike reaksjoner 

en million ganger fortere enn den reaksjonstiden en nerve bruker på 250 millisekunder eller lignende.  

Ioner og molekyler tilpasser seg hverandre etter elektromagnetiske spenninger og gravitasjon, tyngde, 

og følger slik sett Planck-Lorentz-Einstein-Dirac-mønsteret, det vil si at de trekker seg sammen eller øver et 

trykk på hverandre som utjevner forholdene slik at de hele tiden er mest mulig balansert i sin form og 

utveksling med andre partikler. Denne balansen er alltid øyeblikkelig, det vil si at om det ikke ut-balanseres 

så endrer heller ikke partikkelen bevegelse eller stilling.  

I den cellevesken som er rundt alle disse, og feltvirksomhetens rom i mellom objektene er det derimot 

kollisjoner og tregere væske, som gjør at vi har et slags stabilt balansert landskap tross i bevegelsene fra alle 

disse ioner og molekyler. Det som er stabilt er først og fremst energi-balansen. Både innvendig og fra miljøet 

utenfor som kompenserer hverandre, arv og miljø kan trekkes inn i denne formasjons-sfæren som dannes. 

Balansen viser også balanse som bevegelses-typer som gir samme summa, potensiell/kinetisk energi. 

Men i feltrommet for der virkninger fra alle komponenter møtes, så virker dette som en type stabilt 

landskap som feltvirkninger befinner seg innenfor, selv om mange av disse har styrke til å virke langt utover 

celleveggen. Allerede at en celle produserer 37 grader varme celsius er jo et radikalt ekstremt eksempel her. 

Men i denne suppen så er det altså feltvirkninger knyttet til feltendringer som varierer fra gangfart eller saktere 

om noe av det er bundet mer fast, og til hastigheter opp mot alminnelig elektrisk hastighet i ledninger.  

Allikevel blir feltforflytninger i snitt langt tregere enn de vanlige fysiske lovers utvekslinger. Vi får 

elektromagnetiske og gravitasjonslignende spenninger og bevegelser, som glir med kraftfeltet sitt over i 

hverandre og som bedriver en langsom feltbalansering, som kompensasjon for massenes energi som 

annerledes enn de rent fysiske lover.  

Slike feltformasjoner som har en viss stabil og langsommere feltenergi-forflytning, og som også må 

danne tetthetsreferanser eller hastighetsløkker, vil kunne virke som en slags kontinuitets-felt-væske, og som 

kan holde mange tilstander nær sagt stabile så sant signalgivere inn til en celle, eller rundt cellen, påvirker 

dette slik. Området både i cellen og rundt cellen og mellom cellene vil ha slike u-symmetriske feltvirkninger 

som tross alt har en energi-stabilt grunnlag.  

Å si at elektronet er ondt og protonet er godt, vil jeg si er tull. Om noen kaster syre eller base på oss 

som er for sterk, bare protoner eller bare elektroner, så vil dette kunne føre til pinsel og død, og det kan ligge 

en dårlig tanke bak begge handlingene. En slik handling ser etter fordel og ulempe ved en handling som skal 

fremme seg selv i mange tilfeller.  

Det gjøres slik gjerne et valg for vinning, og som personen neppe har nok moralske motforestillinger 

til, eller en holdbar erfarings-forståelse for, hva som er gyldig for seg selv eller andre. Det er heller neppe slik 

at v finner den sosiale faktor umiddelbart som en følge av disse spenningene, men heller at viktige formasjoner 

som dannes kan gi grunnlag for ubevisst eller bevisste funksjoner som fører i slike retninger for tilpasninger 

vi kaller sosiale. Som meningen med at vi skal beholde hverandre og fungere sammen, enten vi forstår dette, 

eller ikke, eller at vi bare virker slik av de oppgitte kombinasjons-funksjoner som tilpasnings-forståelse.  

At vi forstår det på ordentlig for holdbarhets-faktorens skyld. Finner den logiske grunnen til sosial 

holdbarhet. Det viktigste poenget, også sett som Einsteins kontinuitet, og hans samtids-relativitet mellom 

partiklers posisjoner, så vil jeg påstå at differensialkraften virker som en slik kontinuitetsfaktor som kan 

fremme en viss kontinuitet som felt-virksomhet og resonans som kan virke funksjonelt.  

Her er det snakk om funksjonelt for følelses- og bevissthets-rekkefølger med endringsbare variable 

styrkeforhold og mer varige, tids-utstrakte energi-frem-visnings-formasjoner, slik som når vi ser på et 

stillbilde fotografi, eller ser en film, der begge krever en høy og kontinuerlig sammen-hengende forståelses-

rekkefølge ut fra sammenlignings-funksjonen til bevisstheten. 

Bevissthetens sammenlignings-funksjon, like/ulike som kjent, ukjent, husk, fungerer i retning av 

uendelig i hastighet, lignende at massen går mot uendelig nær lyshastigheten, når denne ser på et stillbilde 

eller klarer å følge med på de fleste detaljer i en handlingsfilm. Er hastigheten for stor forsvinner store deler 

av friheten og valget med dette. Evnen vår til å tenke oss at noe går fortere og saktere kommer av at vi selv 

øker og senker hastigheten vår i forhold til behovsdekning og i forhold til farer. Løpe, klatre, rekke frem til 

noe fort, eller komme rolig innpå noe, i andre tilfeller være rolige ved farer for ikke å vekke oppmerksomhet. 
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Vi har lang erfaring med dette fra vi reiser oss opp fra bakken som våre første skritt og all opplevelse 

av medgang og motgang da. Dette med bevegelsestempo handler også om frihetsgrader. Fri vilje, valg og hva 

vi kan kunne/gjøre, er avhengig av tid, hastighet og kompleksiteten i saks-forholdet. Til mer godt bilde-

sekvenser huskes og til mer kapasitet som kan benyttes til sammen-lignings-analyse da, jo nærmere er vi da 

også fotografisk hukommelse, ved at diss informasjoner lar seg lagre. De fleste husker bare korte sekvenser 

normalt, mens noen få klarer de fleste sekvenser de merker som lagret rekkefølge, og kan hente slikt frem 

igjen. Merkelig nok kan vi gjengi mange times-lange stemningsforhold og filmsekvenser ganske bra. 

Poenget er at bevisstheten sammenlignings-funksjon rekker å behandle data, de forskjeller vi merker 

oss i alt det forskjellige, som like eller ulike. Nøyaktighetsgrad fra virke-LIK-heten. Om noe er lik med, altså 

bevissthetsinntrykket og saksforholdets likhet, er graden Virke-LIK-het, graden Er-Lik, altså at forståelse 

betyr er-lik. «Har du fattet det», betyr at saks, ønske, krav og søk, at bevisstheten og saksforholdet er overens-

stemmende med hverandre, altså er-lik. Fatter du? 

På lignende måte kan smerte påført oss, ved at vi får ris for gode handlinger og ros for dårlige 

handlinger, virke nettopp slik at vi får en omvendt kurve, en lyst i stedet, ved dårlige gjerninger. Men fysisk 

berøring, hud, nerve, smertesenter, angstsenter, fungerer fremdeles på samme måte som normalt, men kun ved 

at reaksjonen er opplært omvendt vei. Omvendt psykologi, eller i noen tilfeller, at havesyke av materie og 

ånd, av religiøse maktgrunner, politiske eller bevisste grunner, av penger, makt over mennesker, slik sett ofte 

kan være en slik omskriving av en dårlig oppførsel.  

Vi kan se dette igjen ved at de fleste mennesker ser alles kamp mot alle som tilfelle, at de ser triks og 

økonomi som sannheten, og at alle andre da er dumme, fordi det kun er makt og penger som en lurer til seg 

som regnes som intelligens. Det overgår de fleste sin rettferdighetssans, om noe slikt finnes. Å ødelegge for 

an annen teller altså mest. Samarbeidet anses som noe dårligere. En mindre gruppe kan danne gjeng mot den 

store mengden. Igjen så blir dette et flertalls-individ mot de andre. Og så kommer begrepet solidaritet inn. 

Gjelder det for alle eller bare den tanken som ligger bak som ekskluderer andre? 

 

Viktig 

 

At mineraler som regel er i væskeform eller fast form i kloder på en slik måte at de ofte har nærkontakt 

mellom atomene, eller molekylene, slik at fastheten eller flyten deres har ett gitt mønster. De faste kan være i 

ionebindinger, kovalente bindinger, metallgitter-bindinger med mer, men da væsker, lava, høy temperatur kan 

gjøre de flytende har de allikevel et ganske konsist utvekslingsmønster. De er ganske tett samlet og som faste 

bindingsformer kjemisk utveksler de hele kraftpotensialet de kan med hverandre. Objektene virker trege, men 

har den høyeste utvekslingshastigheten mellom hverandre og på kloss hold. 

Tar vi ioner i vann så er oppførselen ganske varierende, og har større spredning, men bygge krystaller 

og nøytrale faste molekyler der. Stor utvekslings-mengde dirkete mellom objekter da. 

De organiske funksjoner er det mere problemer med, fordi har ofte frastøtende og tiltrekkende ender, 

eller former som danner løkker og spiraler, og kan bukte seg om de er mer rette, og alle endrer form og aktivitet 

etter temperaturer, også bindings-evnen etter temperaturer.  

At det er uro-felt mellom bevegelige partikler og signaler som endrer seg i rekkefølge og mellom 

forskjellige organiske bindinger, og vann. Her er det ofte lengre mellomrom mellom objektene, og det gir noe 

treghet i utvekslingsmengden, men er ellers like raske i utveksling over samme avstander som hos mineraler.  

Denne variasjonen av lengdeenheter og krafsvekkelse og kraft-tiltagelse endrer også feltelandskapet 

rundt objektene. I disse feltene kan variasjoner i resonans, og kontinuitetsstrekk for tid og informasjon 

kombineres, og det kan også gi mulighet for at det oppstår selektive preferanser også i et slikt felt.  

Poenget er at partikler alt er slik fra før av, til logiske bindinger, over kortere avstander og slik sett kan 

overgå den stivere naturen hva valgfunksjon angår. At vi rekker det. Det er frihet. Men også om preferanser i 

bevissthetsfeltet også kan danne uavhengige og til de grader mikro-verdener på samme måte som partiklene, 

hvorpå hastigheter for utvekslinger er høyere, men organiserte, enn slik de alminnelige partikkel-preferansene 

er. 

NB  Bevisstheten kan virke som en parallell funksjon av både sidegående årsak-virknings-rekke-følger, og 

som at årsak-virkning er balansefunksjon som alltid er øyeblikkelig tilstede for hver tilstand som endres. En 

kontinuerlig balansert videreføring til neste tilstand. Slik sett får både Einstein og Bohr rett i at vi kan ha 

parallell dannelse, og vi kan ha dannelse av ett partikkel av gangen. 
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NB  Bevissthetsfeltet kan også virke slik: Når et felt er tilstede eller dannes på grunn av at energien spenner 

opp et felt, slik at bevisstheten er våken med sine egne felt-detektorer, og som kan være variable grunnet 

energi og preferanse-formasjon, fra behov, sinnsstemninger, sanser, husk, fysisk bevegelse, annet, så vil feltet 

på den ene siden virke som et helt balanse-felt, samtidig som at balansen kan endres fra tilstand til tilstand, og 

der preferansene virker som posisjoner av feltvirkninger inne i feltet til bevisstheten.  

 Vi kan se på dette som at bevisstheten dannes av de svakere feltvirkninger sett ut fra de fysiske 

preferansene, men sterkere ovenfor gravitasjonen, fordi de inngår som en buffer mellom gravitasjonskraften 

og de fysiske objektene og er ergo balansefeltet mellom disse selv om de kan være både ordnede og kaotiske. 

Da feltvirkningene kan variere mere fritt her enn når de er stengt inne i en utvekslings-energi-prosess, så 

oppstår det store områder selektive operasjons-virkninger i mellom alle de fysiske preferansene som opererer 

som feltvirkningene der. Om bevisstheten er stengt inne mellom gravitasjonsrommet og de fysiske objektene, 

i den forstand at de danner aktivitetsfelt-rommet til bevisstheten, så kan dette stemme med at de ikke er bundet 

til en ren utveksling, bare objektene eller en likedan lite endringsbar gravitasjons-styrke-kraft.  

Dette betyr at vi fysisk kan oppleve dirkete transformasjoner fra en energi til en annen, og gjenta dette 

lett, men at de også holder et strengt regime hos partikler for både kosmisk ordensform og omvandling, 

transformasjonen over til gravitasjonskraften og bevegelsesenergier. Det finnes en kontakt referanse-virkning 

som bevissthetens underbevisste, eller operative funksjons-ramme merker med gravitasjons som ryggdekning, 

fraspark, da rammeverket utbytter energien sin med denne. På motsatt side er objekten i den fysiske kroppen 

og signalstyrker her, som bevisstheten slik blir en motpol, et negativ av kroppsenergisk fysisk virknings-felt, 

samtidig som formidling mellom stabilt gravitasjonsrom og kroppens sanser og behov. 

Men begge deler er deltagende her, at både gravitasjonsrom og fysiske objekt-energier gir en veksel-

virkning med bevissthetsfeltet, og med bevissthetsfeltet som en buffer mellom kraft-felt-variblene, hvilket 

danner det variable feltet av bevissthet som et ressonansfelt mellom to tilstander, rommets og kroppens. 

Vi kan altså mulig anse bevisstheten som egen kraft-feltfunksjon fysisk i dialog med forskjellen 

nøytralrom og fysisk kropps-felt. Men vi kan si det samme om vi tenker på bevissthetens funksjoner helt for 

seg selv men med kontakt med alt dette, altså hva som er mer alternativt eller religiøst betegnet som åndelig 

eller livskraft, som for eksempel heller ikke gir noen som helst bedre funksjons-beskrivelse da referansene 

mangler.  

Ved siden av dette vil det altså hos bevisstheten bli transformasjonssonen, variablene som danner 

feltets indre funksjon, hvor preferansevirkninger tar plass med virknings-relasjoner mellom hverandre. Mens 

en fysisk reaksjon foregår ofte mer spontant, eller i resonans, så foregår bevisstheten slik at en viss mengde 

generert energi holder feltet oppe og gjentatte signaler gir feltvirkningers holdbarhet i dette feltet, og følger 

en erfart, eller direkte årsaks-rekkefølge av signalvirkninger. Og det er jo logisk. Vi læres ofte opp til at vi 

skal bryte rekkefølgen ut fra forskjellige behov, syn vi har på ting. 

Har det noe å si om det er væske tilstede rundt sentrale assosiasjons-områder. Nei! Dette kan elegant 

bidra til feltets stigning og senkning ved at blod, væsker er med å holde en arena oppstigende ved flere signaler 

inn fra forskjellige retninger og mulig at signalet kan være eksponent for at forskjellige områder prioriteres. 

At flere eller færre signaler, kan gi latente områder som holder et område av viktighet lengre oppegående enn 

et annet feltområde inne i samme feltvirkningsprosess.  

Det hjelper muligens til at de tids-forsinkelses-funksjoner fungerer som de gjør. Her kan vi supplere 

med mengder av styrker og funksjoner som påvirker andre arenaer og feltet i fellesskap, resonans med mer. 

At det går signaler tilbake til senteret som sendte signalet og tilbakemeldinger andre veien, eventuelt til andre 

behandlingsavdelinger som sender korreksjon om sammenligningsgraden i styrke, form og rekkefølger til 

bevissthets-sentrene. 

Først og fremst korreksjon, men der vi får transformasjons-felt-korreksjon, som igjen kan endre 

tilbake-melding, styrkeregulering av andre sanser og behov enn de som sendte dette inn. Og her er det 

problemer mellom hardware i elektronikken og teknisk materiale, silisium, kontra en mer levende bevegelig 

og sfærisk omstilling av preferanser, i annen grad enn totalls-systemet alene.  

Her er balansene mellom felt-virkningene mer direkte med i det organiske systemet. Skal du ha 

bevissthet må du danne et tilbakemeldende og sammenlignings-fungerende utvekslings-prosess mellom 

bevissthetsfeltets funksjoner, og styrken fra behov, sanser, bevegelser, fysiske egenskaper, som slik sett kan 

samspille som transformasjonsfelt, med forsinkelse av tids-perspektivet i senteret er aktivt. 
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At vi tror pa ̊ gitte forklaringer 
 

Hva vi tror på 

 

Vi kan tro på noe, eller ha en tro for livet og liv i sin helhet, religion, filosofi, ideologier, vitenskapen. 

Men stort sett opplæres vi i alt dette. Vi kan lett, eller ofte, orientere oss i andre retninger og slik endre vårt 

syn, skifte til et annet livssyn ut fra behov og det som passer oss bedre.  

Det skal være klinkende klart: At det slett ikke er gitt at noen vet hva de skal tro, eller tro på, at de ikke 

klarer å samle noe gunstig og bestemt livssyn, men allikevel klarer å holde en sterk fast praktisk holdning til 

behovs-tilstandene vi er avhengog av, til hensyn til andre, fordi det virker appelerende at vi ikke har 

ødeleggelse, og i mange tilfeller, at de kan ønske at det er litt John Lennon tilstede i stedet. At vi gjør det beste 

og levende ut av dagen vår, uten tanke på himmel og helvete.  

Like mange har ikke tanke om moral, hensyn, tro, annet enn at det hele er en lek, uvirkelig, at man 

føler man besitter en egen virkelighet som er noe bedre enn de fleste andres. Umulig å kartlegge alt slikt syn 

kan føre til, men at tro ideologier er bytte ut med hva som roer deres egen uro som målsetting. 

Vi kan like godt unngå de tradisjonelle lære-former trosformer, men dette er også ganske godt 

formulerte forklaringer fra tidligere som vi slik kan snappe opp, og finne dekning for til behovet vårt. Vi kunne 

like godt fulgt behovene våre. Men vi kan møte motstand, få angst, beholde det synet vi hadde eller tilhørte ut 

fra omgivelsenes krav, med angst for represalier, eller redsel for å bli utstøtt av det gode selskap.  

Om vi skal forklare oss, komme med argumenter eller moralske råd eller krav, så benytter vi ofte de 

typiske råd eller regler nettopp fra den tro vi har tilsluttet oss, mens vi like godt kunne finne en vei gjennom 

en drøftelse av saken med de vi vil veilede, irettesette. Om vi er kristne så vil vi holde oss til en rekke 

forskjellige beskjeder om holdninger her som vi gir andre.  

Er vi oppvokst og tror på kommunismens ideologi eller ideer, så vil vi holde oss til en rekke forskjellige 

beskjeder om holdninger herfra som vi gir andre. Likedan er det med buddhistisk oppdragelse, islamsk 

oppdragelse, og uansett, ut fra hvilken som helst religion, ideologi, filosofi, vitenskaps-bilde, som vi tilslutter 

oss, eller finner mest forenlig med vår egen forståelse og egne behov.  

Konsekvensen er at ganske mye av fordypelsen i moral og holdbarhet går til spille i disse rasjonelle og 

forenklede bestemmelser av forståelse som ligger til grunn for det vi mener selv og anbefaler andre. Vi tar 

ikke fordypelsen og forståelsen på alvor lengre, for holdbarhet, bevarelse og moral, altså veiledning for å 

beholde mest mulig av vår tilstand intakt. At: Helsa, kropp, følsomheten og bevissthetsfunksjonen er virkende! 

Vi settes også inn i mønstre som slett ikke tar hensyn til det ståstedet et annet menneske står i når vi 

skal veilede. Skikk og bruk, seriøsitet ellers, hva som er riktig, stenger oss fra mange løsningsveier, og 

gjør mange mulige forsknings-veier og frihet i forskning nesten umulig. Forskning og fordypelse kan 

kreve at vi ikke slipper tankerekkene for fort, eller avbryter dem for ofte. Nils-Roll Hansen skriver vel 

en del om dette. 

Det betyr videre at døgnrytmer, dag og natt, at man til tider må ofre en del søvn, og faktisk stå på for 

å finne løsninger. I enkelte tilfeller lykkes det å få til slikt gjennom rutiner og tilpasninger ellers. Jeg har selv 

opplevd begge deler, både ved å utføre arbeid og som i familie-situasjoner. Jeg har også opplevd det motsatte, 

at det ikke har fungert bra, at jeg måtte totalt vekk til egne mulige «jaktmarker for bevisst tenkning».  

Vi legger ikke nok opp til at vi skal ha en slik frihet. Vi setter også ting, økonomi, vekst materielt foran 

en slik mulighet til friheten til oversikt over hvordan mye fungerer i dybden, men bygger kompliserte 

oversikter av det som vi alt har funnet. Nye funn innover i, og under tilværelsens daglige funksjoner, finner vi 

mer sjeldent ut av i maset. 

 

 



 

 

168 

Begreps-misforståelser 

 

  Forvekslinger 

 Vi forveksler hva som regnes som likhet, men som slett ikke behøver å være likt, det samme! 

Eksempler er: 

 Mening og årsak-virkning  forveksles 

 Trygghet og sannhet   forveksles 

Tro-Viten og Virkelighet.  forveksles 

 Virkelighet og Virke-Lik-het  forveksles 

 Virkelighet forholder seg til Virke-lik-heten,  

at vårt virkelighets-begrep er ment som at det skal virke likt med slik noe er, virkeligheten «selv». 

 Bevissthet er sammenlignings-funksjon(sammenheng//oversikt/orienteringen). 

Alle anskuelser, følelses-sammenligninger, forestillinger, ideer, tanker, visjoner, alle direkte sanse-

opplelvelser og hendelser, også fra husk, erfaring, er slik at dette fremstilles i en sammenheng, sammen-

stilling, oppstilling i bevisstheten. Det betyr ikke at vi begynner å sammenligne innholdet i større grad. Men 

bevisstheten virker slik at den stiller opp det som kommer inn i den relasjon og rekkefølge som den oppfatter 

informasjonen som, og har da gjort en sammenligning i selve fremstillings-prosessen.  

Så kan vi si: Jeg skjønner ingenting av dette, Forstår ikke poenget, vet ikke hva det skal bety. At vi 

ikke har noe å sammenligne med av kjent som gir årsak-virknings-rekke-følge, eller en klar mening, at vi ikke 

har noe kjent å sammenligne med, som gjør dette mystisk, poengløst, meningsløst.  

Vi kan jo også gjenkjenne dette uten at vi ser noe poeng eller grunn til å tenke noe videre over 

innholdet. Men som regel er det en hendelse eller virkning med i bildet, der vi enten er innstilt selv på søke en 

forståelse i saken, eller vil finne ut hva som er årsaken ved å sammenligne innholdet i bildet, innholdet i 

filmen, innholdet i følelsesvirkninger og styrkeforhold.  

Her kommer bevisstheten til det punktet at den virker aktiv, og aktivt sammenlignende selv om vi kan 

bli hemmet om for mye lyst eller angst trer inn i saksforholdet. Tross alt så er det her med en eller flere 

ubevisste og bevisste sammenligninger som bevisstheten gjør en jobb et arbeid. Ett av disse er å spontant 

koble lystfølelser mellom hørsel og syn, eller syn og smak sammen, en rekke forhold sli som gir en viss 

korreksjon til de forskjellig sanser og behov.  

Fordi det er utvilsomt at bevissthetens oversikt er uten poeng om det ikke er et behov for orientering 

og oversikt nettopp for behovenes skyld at vi gjør sammenligninger av sansesignaler og behovssignaler. Kort 

sagt: Bevisstheten fungerer som sammenligningsfaktor, med justeringssignaler tilbake til behov og behovs-

sanser, behovs-bevegelses-funksjoner. Ellers ville et bevisst helhetsbilde av sanser og erfaringer, husk, 

gjenkjennelse eller ikke, hatt noen mening i det hele tatt som en bevissthet.  

Men lysterfaringer og lystfølelsen, eventuelt smerter, alt som ligner med slik virkning, er allerede 

avgjort av sanse- og behovs-systemet, angst-/lyst-sentre, men også som reseptorer på sanse-endene, slik som 

sterk pepper på tunga, en affekt-virkning, hvor nervesntre tvinges til å gå i overskudd eller underskudd som 

at det er tåleleig eller utålelig, ikke akseptert pine på tumgen.  

Vi kan med husk og bevissthet skape tidsfordrøyning som gir rom for utprøving av flere løsninger, 

sammenligninger. Teste noe vondt en gang til forberedt på en vond følelse for å se om vi kan tåle dette. Eller 

om dette vonde kan passe godt sammen med noe annet og virke som et krydder eller lager en bra blanding 

med et elelr annet produkt.  

Om Definisjoner: Eks forveksling: 

En stol: Vi tenker på begrepet stol som noe vi kan sitte på, oftest ment som noe litt mindre 

anstrengende, litt mer avslappende: Men vi vet alle at det ikke alltid er et ønske å sitte, at vi føler for noe annet, 

og at det da ikke virker avslappende. 

Vi definerer en stol i språket, og synonymer med dette. Om vi skal definere en stol, hva som kan være 

en stol, eller oppfattes som en stol, eller forestillingen en stol, så finner vi et uendelig antall stoler, og hva som 

blir forstått og brukt som en stol. Om en stol betyr at den ikke bare kan stås på, men er beregnet spesielt til å 

sitte, og at dette er hovedpoenget med stol, så finnes det et uendelig antall mengder muligheter for å definere 

hva der er og sitte.  

At en stol er til å sitte på! Hva å sitte er kan altså i mange tilfeller misforstås, da mange nettopp har 

egenartede og spesialiserte måter å sitte på eller mene at man sitter, eller føler at man sitter, og ja, på hva som 

kan oppfattes, på en stol, som nesten kan være hva som helst. 
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 I utgangs-punktet er en stol og det å sitte normalt en hvile-bruks-gjenstand, og kan også være en stilling 

det kan være lett å utføre visse arbeidsoppgaver fra. Å sitte på en stol er derfor svært ofte at man hviler noe av 

kroppen eller støtter denne ut fra oppgaver eller hvile, der anstrengelser er årsak til sitte-ønsket eller 

konsentrasjons-oppgaver der stillingen er viktig som sitting for å frigjøre kroppen til oppgaver vi utfører ellers. 

Fra en arbeidsdag vil for eksempel det å sitte bety at vi inntar en stilling på stolen som hviler oss, og ut fra 

følelsen vi har med kropps-stillingen vår, og som kan roe oss.  

I andre tilfeller vil andre menneskers holdning også føre til at vi sitter med kroppen i forskjellige 

stillinger, kroppsspråk, at noe fanger oppmerksomhet og følelser som påvirker bevegelighet og hvilefordeling 

av kroppens områder, organer, og vaktsomheten vi ønsker eller føler oss tvunget til å ha.  

Det er slett ikke det samme å forberede seg på en stol til servering av mat, og det å bli tvunget til å sitte 

med en pistol rettet mot seg på en stol. Sinnsstemninger og følelser, samt sanse-oppmerksomheten, 

bevegelighet, er noe som påvirker muskler, nerver, bevissthet slik at vi innstiller sittingen vår og hva som 

oppfattes som sitting. Om vi må sitte på huk, så sitter vi ikke på en stol.  

Om vi hviler oss slik ved å sitte ned, så kan dette være på bakken eller på hva som helst underlag. På 

taket av en bil. En stol kan like gjerne være kunst, maleri, fotografi, en kunstbygd stol, en kake som ser ut som 

stol, men også en mengde ordentlig brukbare sitte-stoler, ment for forskjellig bruk, og kanskje ikke til å sitte 

på normalt i det hele tatt, at det ikke egner seg som stol, men benyttes i et ritualer for makt eller stimuli av tro 

eller samhold som skal tilfredsstilles, for eksempel maktsymbolikk. Hvordan sitte for å utrykke retorisk makt-

påvirkning og gjennom fakter som ikke alltid kan utføres i stående stilling. 

I språket så er definisjonen slik at vi har rasjonalisert vekk det meste og beholder det som vi synes er 

mest essensielt og allment forståelig, men ikke uten at forståelsen er merkbart redusert som en helhet. Slik sett 

er ordbøker og med deres synonymer helt klart en krise- og nød-hjelp for forståelse av hva vi skal mene, eller 

oppfatte noe som. Personlige opplevelser gjør at vi oppfatter de samme ord noe nyansert forskjellig og mange 

ganger veldig forskjellig, for noen forenklet kort, og for andre noe mere omfattende som betydning, selv i 

enkle sammenhenger som vi har som felles vane, som det å sitte, og sitte rundt samme bord, som vanlig.  

Når så noen kommer hjem med en ny stol, en stol, en sofa, en ny sofa, så er det som med møbler og 

inventar eller i huset, at alle har opplevd at dette er en feil type stol, feil farge på sofaen, en sofa man ikke kan 

hvile i, en stol som ikke passer til husets oppgaver, at man er uenige om hvilke typer stoler og møbler man 

skal ha. Altså: At det er ikke slik at begrepet stol, sitte, bestandig er holdbart nok som begrep.  

Tog, busser, biler, hus, by-planlegging, veier og typer av alt dette, er altså store konfliktsaker. Likedasn 

med klær, dusj, mat-retter, pynt, hva som er praktisk. Ofte er missforståelsen fullstendige, at det er helt andre 

saker som man har kjøpt, eller som er bestillt. Noen ganger går flyturen også til feil land. Vi kommer frem, 

men ikke bagasjen?!  

Det vanlige oppfattes ofte ut fra erfaring, husk, sinnsstemninger og graden behovs-dekning vi føler 

ved det å være i samme bås, eller sitte ved samme bord. Jeg tenker nok at denne logikken og forståelsen er 

hva som Wittgenstein og Bergsson tar opp når de snakker om bevissthet og tids-avhengighet i forståelses-

graden av slikt, og hva som hender fysisk, og hva en lidelse oppfattes som med sammenligning med andres 

oppfatninger og tids-avhengighet.  

Hva som er logisk, likt eller ulikt, mellom den enes vondt i magen og den andres vondt i magen, og 

videre i alle fortolkningsprosesser, sammenligninger av hva oldtids-stammer forstår noe som og hva skrift-

systemer sammenlignes som, og hva vanlig hverdagsspråk forstås eller tolkes som. For det som noen oppfatter 

som frigjørende, kan andre føle som tvangs-situasjon. 

Hva vi tror og hva vi vet er lite i forhold til alt vi kan tro eller alt vi kan vite om det samme, om vi 

undersøker nok videre, og at det ofte kan være uendelig mye å finne ut om en sak. Da kan vi ikke si at en tro 

eller viten er hundre prosent dekkende for sikkerheten av holdbarheten til hva vi støtter oss til bevisst eller 

ikke. Dette fører til at vi må legge vekt på tryggheten, det å stole på noe, tillit, graden vi tilslutter eller velger 

å tilslutte oss inntil videre, at noe annet kan virke mer sikkert og støttende for oss.  

Derimot så handler tro og viten om holdbarheten for våre behov, hva slags trygghet vi har, eller finner, 

sikkerhets-graden, støtten i det vi tror eller vet noe om. Mange har det slik at de ikke forstår helt det de tror 

på, men av grunner for ikke bli utsatt for represalier fra de andre, eller det som man tror og vet, at dette ikke 

skal straffe oss, eller at vi vil desorienteres andre veier og bli utsatt for triste hendelser. Angst-begrunnelse for 

å holde seg inne med en tro uten å forstå denne.  
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Livssyn er altså hva vi synes virker mest trygt, og handler om oversikt og orientering, veiledning, 

støtte. Altså trygghet er strukturen så langt, til hva vi har som livssyn, oversikten vår, eventuelt da tilliten, 

tryggheten i en slik sammenheng. Holdepunktet. Dette er hva som skiller seg ut fra det meste fragmentariske 

av det vi kaller estetisk, altså hva alle sanser smaker eller merker som behag og ubehag som smerte og lyst, 

som glede og sorg, følelser som vi har for alt og som vi ganske ofte likt og ulikt oppfatter om det samme som 

ondt, gode, vondt og godt, smerte, lyst, lidelse eller behag. 

Estetikken er altså hva vi oppfatter om bra og dårlig i former som skjønnhet o godhet, oppløftende 

eller ned-trykkende. Altså: Hvor godt eller vondt vi synes det gode eller skjønne er og hvor godt eller vondt 

vi oppfatter det ob-skjønne eller grusomme som. Og det endrer seg likt som at vi spiser vårt aromatiske og 

kulinariske luksus-måltid, og om det i slik sammenheng kommer inn en u-utholdelig lukt i samme situasjon 

som matretten skal inntas. Slike sanse-inntrengninger vil påvirke syn, lukt, smak, hørsel toner, synsinntrykk, 

slik at vi oppfatter behag og ubehag ved de samme tilstander som forskjellig ut fra sammenhenger 

omstendighetenes variasjoner. 

Noen regler, erfaringer er vi mer sikre på, der vi lager moralsk og estetisk, altså skikk og bruk, samt 

lover og regler, som slik skal være retnings-veiledning for trygghet, eller vanskeligere former for holdninger 

som forventes i et samfunn og av personene som lever der. Dette er hva man kaller etikk, definerte 

veiledninger, og som i praksis er handling og forståelse samt bevegelser som er med i bildet som praktiske 

eller frigjørende oppførsel, ordenssans. Hva som er tiltalende i dette er det vi kaller estetisk del av saken. 

Moral er slik sett en slags praksisutgave av etikk-regler, der etikk ofte er det behov som skal dekkes 

for noen, eller også egentlig handlinger og forståelse som har vært innspillet som etikken er bygd ut etter, og 

kanskje oftest meget forenklet definert. Forenklingen kan skjule den opprinnelige grunnen og poenget med 

saksforholdet: Eksempler er ikke lyve, drepe, stjele. Det finnes ingen oppgitt grunn for slike regler. Uten lyst, 

vilje, behov uten forståelses-grunnlag. Det estetiske er her det som lyster og smerter ved saken. 

Det er stort sett at moral, skikk og bruk, regler og lover, bud som er tradisjons-bundet som er årsaken 

til formen moral forskjellige grupper har med seg fra fortiden og som har endret seg noe gjennom historien 

frem til i dag. Fra tidligste tider er det fra forskjellige distrikter skikker bundet til spesielle geografiske og 

økologiske tilstander, som hvilke dyr, frukter, vær-forhold, og som bestemmer klær og sko, tøy-typer, 

matretter, tilberedelse av klær og mat, og hva og hvordan man på passe seg for hva, og hva slags forsvars-

teknikker og ikke minst, hva slags stemninger og tåleevne som har vært krevende i tiden. Dette gir mange 

forskjellige moralske holdninger fra gruppe til gruppe ulike steder på jorda, og ulikt også ut fra hvor stor 

forskjellen var i språk-beherskelse og hva ma trodde om ulike ukjente fenomener. For mange var visse farer, 

eller noe som var ondt forbundet til visse dyr og planter, og ulikt fra distrikt til distrikt. Og mane seg til større 

mot og fryktløshet var ofte viktig. Tilbake sitter vi med en mengde ulike skikker slik, og ritualer som vi ikke 

aner opprinnelsen til, og der både dyre-mangfoldet kanskje lenger ikke finnes, at det som er farlig er dødd ut, 

at omstendighetene i landskapet er endret så mye at skikken lenger ikke er gyldig, men er tatt med til andre 

distrikter hvor slike faremomenter og holdninger ikke finnes og ikke trengs lenger. Men tradisjonene bringes 

allikevel videre. Noen av disse kan være til nytte enda, andre er for lengst avlegse ut fra moderne tid. Alt dette 

fører til at det moralske perspektivet bør gjennomgås på nytt, og gjerne begrunnet da det fra tidligere ofte ikke 

var store begrunnelsen, eller helt mangel på slik fr ader moralske regler oppstod. Den skriftlige variantetn, 

eller om vi vil, den muntlige læren, og visse øvelser, er helt klart en slags etikk, en språkelig form for 

formulering av hva det moralske er ønsket å inneholde som rettledning og forventet oreden og oppførsel, 

inkludert skikk og bruk. I tillegg så er det renslighet og pyntlighet tilknyttet mye av det moralske, slik at det 

også legges vekt på skjønnhet, stil og smak, altså det estetsike perspektivet som det ofte er antydninger til i 

skikk og bruk. estetisk side av saken tas opp undwr behnadlingen av estetikken i andre artikler i boka.  

Vi har slik informert om forholdene mellom etikk og moral slik sett overfladisk. At makt, herskekultur, 

hierarkier også som politiske og religiøse føringer er å finne innklemt i slik moral, skikk og bruk, etikken, er 

det ingen tvil om. Eksempler er geistlige grader, militære grader, adels-grader, og ganske mange forordninger 

om konge/keiser-strukturer. Tyrrani, og frihets-elskende ideologier, men mer om dette må tas opp rundt dette 

temaet. 

Verdi-normeringen er ingen gitt ren menneskelighet i formen at vi hever nivåer eller nødvendigheter 

fra tilstanden vi er i til noe bedre. Det er ikke menneske-normeringen som vi da kan benytte som normering, 

men holdbarhets-graden vi er inn-rettet mot. Holdbarheten til våre primære behov, slikt vi må, alle trenger. 
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Min oppgave er å løse, låse opp, avdekke forholdet i dette undersøkelses-spørsmålet! 

 

Se hvordan livssyn aksepterer «de fattige» som verdi-normering for hjelp, akseptert som evig tilstand, 

til forskjell fra at kropp, sinn, bevissthet og miljø-forhold, samfunns-innstillinger, våre tros-verdi-normeringer 

som danner grunnlaget for opprettholdelse av denne tilstanden til forskjells-behandling, fra å få dette i 

holdbare former generelt! Det betyr at troen vår og hjelp til fattige ikke tar hensyn til at tilstanden egentlig er 

uholdbar. Denne oppgaven er ikke sympati eller omsorg, men enkle praktiske grep for primær-behovene. 

Denne løsningen jobber ingen med, med unntak av begrep som foreninger for verdens ernæring og 

fordeling, men slett ikke det holdbare poenget i saken. Holdbarheten vår bygger på spaltet verdi-normering, 

der alle fordeler dette i oppdelinger av ressurser, og ikke med tanke på menneskets holdbarhet.  

Det spaltes i rike og fattige, i arbeidere og kapitalister, det spaltes i graden kunnskap om ideologier og 

makt-eliter, geistlige og almene, det spaltes i alle former som virker konkurrerende, alt fra i forsvars-former 

til alle yrker, nød-løsninger, og der enhver flittighet blir under-vurdert om det settes i en holdbarhets-ramme 

generelt. Ikke rart at det dukker samfunnskritikere som Günther Grass! At folk greier seg utmerket best selv 

uten administrasjon! Dette er bare nesten riktig, fordi veiledende holdbarhets-poeng trengs. 

At «Staten er i vårt hode som samfunn og holdbarhet for individer», er ikke det samme som staten og 

de individuelle, eller elitenes makt-ideologier, religiøst, økonomisk eller politisk. 

De ledende livssyns-ordninger oppfører seg noe amoralsk! Vi lurer oss selv inn i slike grupper ferdig-

løsninger der tanken ikke lenger skal benyttes og egen kritisk sans ovenfor oss selv skyves til side! 

Hvorfor: Aksepterer alle, former for at vi, elite og styring, er «de rett-troende». Stort sett er dette ett 

forsvarsverk for seg selv, eller også for gruppen. Aksepten innebærer godkjennelse av uholbare handlinger. 

Normalt 

 

Begreps-forståelser som normale kommunikasjons-utvekslinger. Det betyr vel den dagligdagse 

praksis-bruk av begreper. Akkurat de forskjellige saksinnhold som er med i en hobby, en arbeids-prosess, i et 

tids-fordriv, i tur. Ferie, lyst-sammenhenger, men også normal-bruken ved opplæring i lesing, skriving, 

regning, tale-målet vårt, er slik at vi ser, hører, sanser forbindelsene der vi er lokalt. Dette gjør at det ikke 

trengs så mye definisjoner for å utføre en hel del av virke-prosesser. I en annen sammenheng en den vi holder 

på med, må vi forstå de samme definisjoner, forklaringer, saksinnholdet på en litt annen måte, og dette ser 

eller merker vi oftest av denne nye sammenhengen der vi benytter samme ord som i en annen prosess.  

Dermed får vi ganske mye gratis informasjon ved kun å være til stede. Sammenhengen er ikke slik 

mange tror umiddelbart forstått, men er en innlærings-prosess og erfarings-prosess for husk-funksjonen, vaner, 

for hva vi har som prøving og feiling. Vi kan derfor lett ha mer erfaring enn vi tror for det som skal skje på et 

nytt arbeidsfelt. Mange er slik at de tar noe veldig fort opp som virke-prosesser og mestrer ofte noe fortere. 

Andre bruker lengre tid, og noen klarer ikke å sette seg inn i dette av flere grunner. Selv de som tar noe fort 

kan føle seg blokkert om de har store bekymringer for noe annet som pågår.  

Det er altså ikke bare definisjonen eller ordet som er med i prosessene, men en rekke informasjoner 

som vender rundt på begreps-innholdet i den retningen det nå passer i som bruksområde. Og dette er typisk 

ved endring av de praktiske oppgavene vi utfører, eller alle normale dagligdags-prosesser. Men alt vi ser noe 

ut i fra i slik sammenheng forklarer ikke bevissthetens funksjons-prosesser fullt ut. Vi må gjøre et dyp-dykk i 

hvilke betingelser som danner de bevisste funksjons-sammenhenger i lokale tilfeller vi er virksomme i. 

Dette betyr at det umiddelbart må være slik at forståelsen vår, definisjons-innholdet for et ord, husken, 

må omstille seg etter det saksforholdet vi er inne i, og som igjen betyr at det semantiske innholdets forståelses-

form har endret seg. Det er altså tolkningen, som kort betyr sammenlignings-forholdene som trengs i den gitte 

situasjonen enten det gjelder lett forståelige saks-forhold eller kryptiske saks-forhold. Altså om det er 

kodespråk eller vanlig dagligtale. Hva vi står oppe i.  

Dette er saksforholdet også når vi bedriver sosialantropologisk og antropologisk virksomhet. Også 

hvor mange arter spill, teater, ironi, humor, slang og sjangere i ordbruk og musikk, sladreblader, mote, og alle 

fagfelt i teori og praksis vi har, alt om liv og død, teknikk, miljø og arv, økologi og klima. Å kjenne til kildene 

og kunne identifisere betydnings-sammenhengen er det som kalles syntaksen. Altså hvilke kilde-opphentinger 

eller informasjons-sammenlignende kanaler vi har tilgang til. 
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Psykologi eller cellens virknings-prosesser, tilpasning, sammenligning, balanse, har slike fortolknings-

funksjoner, altså sammenligning. Sammenligningene kan enten være lignelser til saken, eller likheter med 

saken. Her bærer forståelsen den likhetsgraden den har med den virkelige virke-lik-hets-prosessen psykisk og 

fysisk, og som bevissthets-prosessen. 

 

Forestilling 
 

Vi kan diskutere om ide er forestilling eller forestillinger er ideer. Poenget er at begge deler kun er en 

felles-betegnelse for hva vi mener kommer frem i bevisstheten, det bevisste bildet, forstått eller ikke, i oss. 

Når vi sier at alt er forestillinger, så kan det stemme som at noe gjengis, er kopi av noe, eller etterligner, peker 

til noe annet, og slik fungerer som en peker, eller også for det meste viser oss noe, og som vi kaller tanker og 

følelser. Husk og styrke-effekter er inkludert, samt det fysiske og psykiske som er funksjonelt.  

Men selve forestillingen er neppe bare en forestilling, fordi den er en ekte funksjon. Og virke-

funksjonen til dannelse av forestillinger og utveksling og utskiftning av slike forestillinger, er heller ikke en 

forestilt funksjon, annet enn som slik vi kan forestille oss det bevisst, mens det som gjør forestillingen 

oppbygget, strukturert, rotete eller ordnet, og som fremsetter dette funksjonelt, som er den egentlige 

forestillings-funksjonen, er ekte og ikke forestilt. Forestillingen om det forestilte kommer med hva vi oppfatter 

det forestilte som. Som funksjon er det ikke noe som bare er atom, er tanke, er forestilling, er ide. 

Både ide og forestilling kan opptre som hendelse, uansett om vi sammenligner det med at en virkelighet 

faktisk ikke er en scene, til at vi oppfatter dette som scene. Begge deler kan fungere like godt, med unntak av 

det som er spesielt for det faktiske, autentiten. At denne, ikke ulikt affekter, reflekser, ekkoet av 

omstendighets-virkninger i oss, slik utgjør en part til hendelser og virkninger som ide og forestilling ikke kan 

handtere som de vil. Slik sett finnes det oftest en aventende reaksjon på ideen og forestillingen. 

Sosialt differensial-funksjonelt får vi ikke slike former som er stive likt Platons former, det perfekte. 

Alt perfekt hos et individ er og kommer ut fra de forutsetninger dette mennesket har gjennom alt fra arv til 

miljø og oppvekst-prosesser, opplevelser, inkludert de negative natur-funksjoner enkelte utsettes for, sykdom, 

ulykke, de foresattes og sosialt miljø-påvirkningsfulle handlinger. Den perfekte forestilling eller perfekte ide, 

blir aldri den samme for to personer, og er neppe slik at kun en form, et menneske, en utgangsform, er den 

absolutte gyldige sammenligningen.  

På samme måte som vi ikke bevisst kan skille mellom like og ulike eller merke noen forskjell fra noe 

annet, når vi kun har et øyeblikksbilde, et enkelt-inntrykk, men må ha to like og to ulike fremme samtidig som 

i en utvekslende kontinuitet, en mer levende bevissthetsfunksjon enn de mer døde uforgjengelige, evige 

uforanderlige formene til Platon, og til dels John Lockes enkelt-utrykk, så må vi oppfatte noe sammenlignet 

med at om det ikke var til stede der, eller at vi har begge de to like og begge de to ulike fremme samtidig for 

å vite at det er like eller ulike, fordi vi samtidig må sammenligne disse.  

For ellers vil vi ikke kunne vite om det vi har med å gjøre var bak eller foran, var det forrige eller det 

neste, eller det som er mellom disse, oftest kalt nå, selv om det er et stykke endrings-prosess. Følelser, styrke-

forskjeller, farger, smak, inntrykk, husk, virker sammen med noe annet, nok til at vi kan sammenligne 

forholdene med hverandre, og det at noe er sosialt, former for sameksistens eller samvær, utvekslende nytte, 

helst i holdbare former, er også nødvendigvis avhengig av de samme sammenlignings-funksjoner for å se 

forskjeller på likt og ulikt. At det foregående og neste settes i sammenheng, rekke-følge, årsak-virkning, til og 

med ofte menings-innhold, til forskjell fra når det er meningsløst: «at alt har en mening.»! Uadressert. 

Slik uendringsbar uforanderlig tanke, ubevegelig og uendringsbar form for bevissthet, gir ikke 

bevissthet og sammenligning. Det endringsløse som formasjon, form, og som perfekt og evig holdbart, er slik 

sett ikke holdbart for å merke forskjeller i verden. Hverken fysisk, psykisk, eller bevisst, kan dette bli, være 

mulig, uten at det vil ødelegge mange ut fra deres forutsetninger.  

At tilværelsen skifter mellom orden og kaos før eller siden for alle, og som styrkeforskjeller i alt. En 

grunn er at naturens endringer lett endrer naturen i samme prosess, slik som vår fysisk-biologiske kropp. Om 

ikke andre fysiske, men levende former, kan tilstøte oss noe fysisk. Dermed får vi et behovs-øyeblikk, eller til 

og med behovsorganer ødelagt, kanskje for livet, kanskje den prosessen som er med og avslutter livet. 
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Alle har en mulig optimal sammenheng ut fra sin utgangsform og prosesser man står i, og så skifter 

form og følelse, stemning og tanke, sammenlignings-grunnlaget vårt, gjennom dagen og fra time til time, 

minutt til minutt, og fra dag til dag, som om når vi er i dårlig og bra form. Bevissthet-stiv perfeksjon og en 

alltid balansert tilværelse der enten naturen krysser mennesket eller mennesket krysser naturen, med veksling 

av hva som er holdbart og uholdbart er en del av prosessen. Ganske likt med om terningene ligger ordnet eller 

rotete utover. 

Om alt fysisk og bevisst er falskt, og en vrangforestilling, bare tanke eller bare fysisk virksomhet, så 

er i alle tilfeller dette en virkelig virke-lik-het. Men det er neppe slik vi bør ta funksjoner som utgangspunkt. 

I alle fall er forestillinger en virkelighet som eksistens, og hvor vidt den henviser til en annen virkelig funksjon, 

så er det heller graden korrekt henvisning til nivået i den samme sak som er en retning, utprøving, av funksjons-

virkeligheten. Ofte er ikke ide eller forestilling likt med de faktiske tilfeller i det hele tatt. 

Da blir det slik at alt er bare forestillinger, sannheten og helheten og en bedre dag i morgen, noe som 

langt på vei er en avvisning av funksjons-analysen videre, og som er en langt mer skure-og-gå-tilnærmet 

mentalitet slik som skure-og-gå-mentaliteten til det økonmiske systemet som dominerer store deler av verden 

etter 1700. At alt er tillat i økonomiens navn. Og at det overgår ett hvert menneskelig hensyn.  

Vi har paradoksalt det samme innen religiøse, politiske og økonomiske vinnings-grupper, uansett mål. 

Hensyn slått av, neppe i tråd med noen holdbarhet. Hegels hilsen mangler helt en viktig del av helsa: kropps-

moral. Kant burde ha innsett at moral uten kropp ender med bortkastet transcendens, til det ENE eller Det 

ANDRE, som slik sett utgjøres av adskillelse mellom hendelsesvirkninger og en bevisst oppfatning, som vi 

tross alt er vitne til. Vi ser jo at det skjer, og får merke det selv. Den vi gjennom påføring øver lidelse over 

andre, slik at «det onde tar form», av det som er vondt som lidelse/smerte. Her er du du er her 

 

Bevissthet hvorfor - om hva - hvordan 

 

Tilværelsen totalt sett, altså ikke enkelt-personers kropp og følelses-liv, helse, motgang og fremgang, 

eller om jorda, solsystemet, universet. Heller ikke alt i forkortelser som Gud og Natur, som står alene eller 

sammen, er i ett, eller er delt opp, men tilværelsen ment i det hele tatt, enten vi kaller det alltid, varig, 

evig, tid, rom, stoff, energi, fysiske lover, det vi kaller bevisst, eller åndelig, eller det håndfaste vi liker å kalle 

materien, selv om vi ikke vet hva vi helt kan stole på, da mange veier virker kaotiske i den mengden av alt 

som vi egentlig står ovenfor. Vi spør hvorfor, hvordan, hva, hvor, er årsak og funksjon her! 

For mange er evigheten, alltid-heten, det som er forståelsesvei som vi plasserer andre saks-forhold i. 

Og der utspilles det noe. Enten det er bevisste og ubevisste tilstander. Vi kan sikkert kalle dette hendelser, 

nettopp fordi at noe skjer. Hva som ligger bak ellers vil jo folk være så uenige om som den erfaring eller tro, 

viten, som de har. 

Med tilværelsen totalt sett snakker vi om eksistens i det hele tatt, at noe er til, enten det er en liten stund 

eller trolig evig-varierende tilstede. Det behøvde jo kanskje ikke å ha vært noe i det hele tatt, ikke vært noen 

tilværelse, og da ville det sikkert heller aldri ha blitt noe, hendt noe, fordi egenskaper da er og blir borte. Evner 

og egenskaper, uansett, borte.  

Noen stiller her spørsmålet om: Hvorfor kunne det ikke like godt vært ingenting i stedet? Da kommer 

de frem til at det neppe heller kunne blitt noe, at et så bestemt ingenting at all tilværelse og egenskap var borte, 

ikke hadde gitt oss noe, hendelser, og derfor at man trekker slutningen om at ingenting er umulig som eneste 

alternativ, da vi vet egenskaper finnes. Nå spørs det da hvor solid forankret den slutningen er, fordi det er 

mange argumenter som kan sette oss i tvil. Så må vi belegge oss på grundigere undersøkelse. 

Med tilværelsen totalt sett, inkludert all væren, forandring/endring, alle ingredienser, preferansene som 

kalles beviste, fysiske, egenskaper, saksforhold i det hele tatt, at dette som tilværelse er en total værens-sum 

uansett hvor mye den endres. En slik eksistens, at noe kan eksistere, enten det er evighet, varighet, 

bestandighet, alltid-het, med endrings-muligheter, med sine egenskaper, vil her bety et slags forsøk på å gjengi 

en slags sum av all total tilværelse sum inkludert alle sine endeligheter og uendeligheter som helhet. 

Tilværelsen slik har alltid vært til er svaret vi mest trolig finner riktig, lignende evigheten. Tilværelsen 

er ufødt, udødelig, aldri blitt dannet, aldri blitt skapt. Den er, var og blir det som er, var og blir med sin indre 

endring. Her vil mange i forkortet utgave, svare at det er Gud som alltid har vært, eller at det er Naturen som 

alltid har vært, eller at det er Gud og Naturen som alltid har vært, ettersom slik de tror på noe. Og her er det 

faktisk uansett mye enhver ikke vet, forstår, eller kan forklare. 
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Men tilværelsen totalt sett betyr at noe er, virker, er til, fungerer, på en eller annen måte uansett navn 

vi føler tiltro eller tillit til, eller alt vi legger i begrepet det faste holdepunkt i tilværelsen, og som oftest 

inkluderer ganske meget om oss selv. Behov og vilje. 

Væren, virkning, egenskaps-formasjoner, blir en sekundær del av tilværelsen, det som står frem fordi 

tilværelsen virker, og kan virke, og kan virke slik den gjør, enten vi har klar innsikt i sakene om denne, eller 

er helt forvirret over den. Vi kan si at alle separate eller inkluderende virkninger i tilværelsen er en konsekvens 

av tilværelsens virknings-funksjoner, og at dette ender med at vi har en mengde rekkefølger vi best liker å 

kalle for årsak og virkning.  

Noen vil kalle denne skjebnen. Men skjebnen som kunne vært årsak og virkning har et dogme i seg 

som ligner litt på det vi ser i mange skrifter, at det skal ikke du tenke på, det skal ikke du undersøke, at du 

ikke skal vite mer enn det som står i boken, uansett hva slags livssyn eller ideologi det gjelder. Eller at du skal 

vite det kun på rettledende måte som beskrevet. Står det at du skal ha all informasjon, så må du sluke alt og 

tenke, undersøke alt, helst etter et visst anbefalt metodisk mønster. Ikke alt kan sorteres like lett på denne 

måten.  

Begrep som rom, tid, bevegelse, virkning, og egenskaper, bevissthet og det fysiske, krever dypere 

innsikt å forstå seg godt på enn bare å sortere alt i klasser og bokser. Vi må derfor mange ganger bryte 

mønsterveien. 

Vi kan som sagt gruble over mye. Grunnen er at vi selvsagt lurer på hva som er sammen-hengende i 

noe. Bevisstheten vår fungerer utenom å være et slags organ, et virknings-system, et kraftvirkende styrke-

felt, som et sammenlignings-system, en sammenlignings-funksjon: som en sammenlignings-prosess. 

Uansett følelser, sinns-stemninger, fysiske tilstander, sanser og behov, husk-kapasitet, så er alt dette 

sammenlignings-funksjoner for bevisstheten. Det samme med vondt og godt, smak og behag.  

Det faste holdepunktet vårt, hva vi føler oss trygge på, tror på, velger å tro at vår tillit kan overgi 

seg til, regnes som ett slags indre grunn-fundament for kropp og psyke, fornuft, at dette skal holde seg i best 

mulig stand. Vi legger mest tillit, håp, tro på gradene av bevisst identitet, holdbarhet: Meg!   

Det estetiske, er hvor godt eller vondt vi til alle tider synes godt og vondt smaker. Dette som omstilles 

med hvilket humør vi er og hva vi sanser og har behov for til enhver tid. God mat smaker ikke like godt med 

sterk vond lukt til stede. Og til slutt aller rettledninger, veiledninger, regler, lover, skikk og bruk, alt det som 

vi av hensyn til i samfunn og levevis sammen og personlig, kaller moralen, etikken. 

Holdepunkt, livs-linen, trygghets-forankring, tro, for å kunne føle seg frem på alt annet i verden. 

Typisk et utsagn for Augustin, at jeg tror for å kunne forstå, vite. Først og fremst er det snakk om at troen har 

funnet et trygt feste i noe bestemt, for noen Gud, for andre Naturen, som virknings-opphav. Det stemmer at 

det ikke bare er Augustin som finner et trygt holdepunkt. Dette ligner jo også det som Marx kaller basis og 

overbygning. Hva man stoler på. Poenget er at fullstendig usikkerhet og forvirring ikke er bra og kan gi dårlig 

psyke og fornufts-avgjørelser, Enkelte erfaringer er det ikke like lett å tro på.  

At vi blir nervøse av noe, eller at vi slår foten bort i en stein. Visse opplevelser setter sine egne inn-

banka spor i husk, erfaring som ikke er utgangspunkt for hva vi velger å tro. At vi er bevisste, kan bli nervøse, 

har humør, samt fysiske saker som skade, sykdom, behov og sanser, er alt innlagt, og virker. Med tid og 

stunder når vi har lært å snakke, gå, spise selv, så begynner også ordforråd og spørsmål å melde seg, med egne 

forestillinger og med opplæring. De fleste finner så teoretiske og praktiske holdepunkter i livet. 

Slikt ender med at vi tross alt kan velge å gå i mot våre egne opplevelser, og mene at vi har kontroll 

over slikt. Ja vi kan passe oss, og vi kan trene oss i å slå foten i steiner og tåle mye. Men vi kan ikke få vekk 

skade-effekten eller nervøsitet om vi står ovenfor ekte farer vi egentlig ikke er kjent med fra før. Men stort 

sett virker sakene mye likedan som før opptreningen, at noe forverrer situasjonen og noe forbedrer den, Ingen 

blir helt kvitt slikt uansett tro og viten. 

Av alt vi kunne ha visst om i det vi kan tro på, og av alt det vi kunne vite om alt det som kan vites, er 

en såre liten mengde av alt vi kunne ha visst om det samme. Vi kan si det slik: Mennesket vet lite. Kort sagt 

at vår tro og vår viten er uansett ett fattig innhold i forhold til tilværelsens virke-lik-het i mer absolutt 

forstand om den samme tilværelsen. 

Da vil enhver tro, tillit, til at noe er trygt, enn så lenge ved noe vi kjenner til, hva vi læres opp til eller 

finner som en trolig riktig forståelse av et fast, trygt holdepunkt i tilværelsen, virke som et anker, eller 

sikkerhets-sele. Derfra er det lettere å sammenligne livs-smaker, følelser, estetisk, og regulativer, anbefalinger, 

som en etikk eller moralske regulativer, og egne moralske overveielser. 
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Ofte er det vel slik at bare kroppen, helsen, psyken og fornuften, bevisstheten vår virker som det skal, 

er holdbart, så er dette et maksimums- eller minimums-mål-krav for de fleste av oss. Å være holdbare, noe 

som rangerer høyere enn bare å være best, som fort kan bli skadelig. En som er med og holder samfunns-

maskineriet i gang kan godt ha en god strukturert hverdag og mosjon. En som derimot velger kamp-sport eller 

er kamp-soldat, kanskje ekstremsport, kan fort finne ut det samme som mange narkomane og oppdagelses-

reisende, at dette hadde dårlige konsekvenser for helsa og holdbarheten. Gi skader, sykdom, ulykker.  

Vi deler lett opp det meste av det vi søker rundt i, og forstår noe ut fra i Religion, Filosofi, Vitenskap 

og Alternative retninger, og ideologier. De fleste religioner, vitenskaper, og alternativ-retninger, ideologi for 

livsførsel og politikk, er gjerne kravstore i bunn-fundamentet sitt, at det er noe som må aksepteres blindt, og 

noe som må utføres som et krav. Filosofien har det lettere her. Fordi filosofi stort sett betyr at du ikke har fått 

helt oversikt og vil vite hva som er farlig, hva som er godt, hva som er trygt for oss eller utrygt, ved at man 

spør, eller undersøker noe selv.  

Men det er lett for alle å bli høyt- og lavt-svevende. Fra mørke kjellere med tanker vi finner som ondt, 

eller som en fantastisk tilværelse med muligheter vi egentlig ikke finner rundt oss til daglig. Det å gjøre slike 

svevende tanker til fast sannhet, interesse, uten å ha undersøkt saken ordentlig, og vel så det, at det ikke fyller 

en daglig oversikt over livet, holdbarheten vår, eller slik som at en har en rekke søkende tanker om alt utenfor 

oss som ikke oppdages i dagliglivet, kan ofte være å satse alt på et kort som kanskje ikke var riktig. Greit å 

prøve, men å lage noe til en lov uten et holdepunkt for dette, kan være blindveier også.  

Alternativ-retninger og filosofi-retninger har lett for å gjøre det slik. Men her står det neppe bedre til 

med politiske, økonomiske og religiøse ambisjoner og håndtering av saksforhold. 

Vitenskapen har tross alt vist mange av de årsaker som fører frem til mange spesielle forhold som folk 

tidligere har hatt som en uriktig tro, eller om vi vil, en tvilsom overtro. Noen velger ukritisk en vei, et emne 

som passer seg og filosoferer, tenker over dette ut fra noe som passer seg uten at det er faste hode-punkter for 

saken. Ikke sjeldent er slikt en lek også, og fantasi-utprøvelser er riktig nok bra. Men mange av de funn vi 

kjenner til fra fantasi og tro, har blitt spikret fast som det riktige, og vist seg helt feil.  

Vitenskapen har klart å avdekke hvordan naturen, og mye av kroppens og sinnets funksjoner, virker. 

Enkelte feil-slutninger viser seg. Men mest av alt er det feil bruk av oppfinnelser, bruks-utstyr, de tekniske 

oppfinnelser som blir middel for mange egoistiske mål som kjører over natur og mennesker ellers. Hat, selv-

godhet, en mengde gruppe-enigheter har det med å sette andre til side, og det oppstår skadelig oppførsel. 

Mange har jo kjørt seg psykisk fast, eller feilbedømt noe her, slik at historien har klaget litt på begrepet 

filosofi. Men det at vår bevissthet fungerer som en sammenlignings-funksjon, gjør at den automatisk sender 

ut signaler, virkninger på det som sanses og føles, slik at dette virker som et søk, å søke, lete og finne. 

Bevisstheten sender ut sammenligningssignaler av det vi merker og som kan være å finne i vår husk, fordi 

disse funksjons-signaler har samme form, mønster eller kode. 

Den virkelige filosofien går sterkt inn for å søke, lete, finne, sammenligne, og gjerne setter dette på 

prøve ovenfor meninger til andre mennesker og naturen, det gode og det onde. Rikt på sammenligninger vi 

kjenner bedre til. Selv om det er vanskelig lesestoff. Mange antar en mengde saker som de ikke viser til 

holdepunkter i. Mye virker tatt rett ut av luften. Slik sett blir det fort vekk en rekke tilhengere i store mengder 

retninger. Det gjenkjennede i saker uten holdepunkter er nettopp at folkesamlingen har det felles at de ikke 

skjønner seg på saken, og derfor danner sam-enighets-grupper. Her er det mye uvitenhets-formidling. 

Vitenskapen, er som religion, filosofi, ideologi og alternative retninger ganske tvetydige i praksis. Alle 

kan her gjøre radikale skader for natur og miljø, på andre personer og samfunn, og selvsagt forurensings-

skadene som svært mange ikke forstår så mye av uten at de ser hvilke skader nyfødte barn har, og mange eldre 

får. Mange mener at vi ikke påvirker naturen, fordi denne ordner seg selv, eller at alt går slik det skal, håpløst 

eller ikke, fordi det er en del av en overjordisk plan.  

Nå ser vi millioner av små og store byer og landsbyer, samt veier, jorder med bruks-planter, samt alle 

hav slik ut, at det ikke ligner så mye naturen som enestående alene lenger. Det ser ut til at vi har endret det 

meste av overflaten, til og med store fjell, bergpartier, og luften kan reklamere med millioner av flyavganger. 

Kommunikasjonen klarer vi oss neppe uten, men den kan tross alt forbedres.  

Om samfunn og klima står i fare grunnet mennesket, det vet vi lokalt fra katastrofer i industrien. Vi 

har hatt flere harde kriger som har skadet natur og befolkninger. Forurensingen etter krig er ikke ubetydelig. 

Heller ikke fra jordbruks-næringen, og kanskje ikke er næringer generelt fritatt heller, selv fra produksjonen 

av joggesko og klær 
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Det var den globale forurensingen som kan gå på tverke med naturen. Her er det langt mer ensidig lagt 

vekt på den globale oppvarmingen. Spørsmålet om en for stor frigjøring av energi kan gi en drivhuseffekt. 

Denne har man analyser fra i laboratorier og ved forskning der klima har satt inn lokale reaksjoner slik. Om 

disse stemmer, så ser det ganske tynt ut for fremtiden vår. Dette er en tid vi kan kalle rettledningens tid. Alt 

for mange tar tak i de minst betydningsfulle «miljø»-saker i denne sammenhengen. 

I og med at bevisstheten er en sammenligningsfunksjon for hva som er husk, behov, sanser og 

bevegelser, så følelser og humør ut fra dette, selv om de utløses ved styrken i de signaler vi merker allerede 

på vei til bevisstheten vår, så er fortsatt bevissthetens funksjon operativt ikke bare å være et banefelt for 

informasjon, men også sammenligningsfunksjon for informasjon, alt vi merker, om vi er bevisst det eller ikke.  

Det som skjer er at vi alltid ved husk, og virkning av kroppsfølelsen vår kan gjenkjenne behovsmønstre 

og sansemønstre som gir god/dårlig virkning i vår egen kropp, og hvordan bevisstheten har det med dette. Det 

utgjør det meste av det som et menneske kan ramse opp som sin identitet, og som husk, bevissthet, så er 

sammenligningen dekkende for resten av følelser og bevisste forståelses-måter av jeg, meg, selv eller som en 

helhetsforståelse av en bevissthet som deltar i alt som en sammenhengende prosess. 

Identiteten går stort sett på å huske hva en selv har opplevd, og da er følelsesstyrken den mest markerte 

fordi denne angir en styrkevirkning og ikke bare form, bevegelse, eller bevegelses-form, eventuelt lignende 

for smaks-typer og behag, ubehag, at det er styrken og virkningen av denne som husken har som beste 

signalform. Disse følelsesstemninger danner et mønster av behovsstyrker, sansestyrker, bevegelsesstyrker, 

som sammen med husk, gjenkjennelser, danner grunnlag for spennvidden i våre erfarings-følelser.  

Hvem er du? Utløser et slags jeg, der jeg ikke er annet enn et sammenligningsbegrep. Jeg er navnet og 

koden for å sammenligne hva vi merker av alt det som nettopp er nevnt. Jeg og du er det samme: Betyr 

sammenlign det du i snitt føler om deg fra tidligere, og slik du føler deg nå; og så forteller du: Jeg, altså de 

opplevelser og styrkefølelser vi har opplevd, som har hendt av betydning, og hva som betyr noe nå og 

fremover, er slik og sånn! 
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Bevissthetens sammenlignings-preferanser 

 

 Bevisstheten vil ut fra arvelige funksjoner bli påvirket av mønstre, strukturer, og aktivitets-livet som 

skjer på cellenivå, organ-nivå, på blodtrykk, proteiner, sukre og fett, på sporstoffer, enzymer, hormoner og 

peptider, aminosyrer, RNA, DNA, samt mineraler, atomer, molekyler, elementær-partikler, gravitasjonen og 

elektro-magnetiske funksjoner, alt i alt slikt som fysisk og kroppslig danner struktur-signaler.  

Ved siden av dette vil cellene påvirke hverandres strukturfunksjoner og formegenskaper slik at både 

miljøet og arven samarbeider i utveksling som påvirker struktur, struktur-veier, signaler og endringer i styrke-

virkninger og posisjoner av slike. I selve de nevrale funksjons-celler og deres forbindelser, nevritter og 

dendritter, så påvirkes disse i samme grad, inkludert husk-funksjoner hos og ved cellene.  

Enkelte av disse husk-funksjoner er av arvelig og miljøstrukturert funksjon som bevissthets-sentrale 

virkninger på bevissthets-feltene. Dette medfører at vi har en rekke sanse-tilhørende og behovs-tilhørende 

påvirkelige strukturmønsterendringer, og mer faste strukturer som virker som allerede fungerende sammen-

lignings-funksjoner for bevisstheten.  

Se hjerneforskning, de spesielle cellesoners oppgaver ved bevegelse, sanser og behov, ved husk, og 

alle de styrke-funksjoner som signaler sender som vi oppfatter som følelses-styrker. Bevissthets-sentrene selv 

og celler som er tilknyttet denne funksjonen som er vår sammenligningsfunksjon og sammenligningsprosess 

fungerer da med en rekke struktureringer for grader av sammenlignings-variabler fra tid til tid, kanskje fra 

øyeblikk til øyeblikk, og kan ofte gi endringer av oppfattelses-innhold, ny-definisjoner.  

Både fysiske og bevisste endringer kan påvirke struktursignalveier og styrke, og so danner de 

forskjellige egenskaper som bevissthets-systemet benytter som sammenligning slik fra grunn-nivået sitt, 

endring og mer faste strukturvirkninger som bevissthetsplattformen finner som styrkefeltpreferanser, med 

referansesignaler.  

I tillegg kommer opplevelsene sanser, og behov får fra kropp, miljø, fra celle-endringer og 

huskendringer, erfaringer, og hva som blokkeres og åpnes som signalveier. Den mer sansebevisste, 

sanseavhengige, og behovs-avhengige erfaringen, og som husk, husksekvenser, blir lagret og ut fra stemnings-

følelses-endringer som oppstår på veien. Dette er allikevel graden fasthet av hukommelse og minner vi har. 

Det er utrolig hvor mye vi kan ved hjelp av ulike metoder kan klare å få frem av det vi ikke tror vi kan huske, 

men som kan komme frem i ulike situasjoner. Korttidsminne og langtidsminne kan utvides ved øvelser.  

Poenget er at vi står ovenfor en enorm inntrykksflom, og det oppstår prioriteringsfunksjoner som finner 

sorteringsveier ut fra behov eller hva som er viktig for behovet vårt, viktig for selve bevissthets-funksjonens 

åpning og lukking for informasjonsmaterialet. Vi vil slik huske slikt som er prioritert i sortering og lagring. 

Vi kan sammenligne alt fra og med husken, men vi husker en stund det vi oppfatter med sanser og behov, 

lenge nok til at vi kan sammenligne like og ulike også i den aktive sekvensen vi oppfatter som vi er oppe i.  

Både direkte sammenligninger og sammenligninger fra lagret husk, arvelige huskemønstre fører til at 

vi kan sammenligne like og ulike, også som kjent og ukjent, og som vi videre kan kalle gjenkjennelsesgraden, 

og dermed utløsningsgraden av styrkestruktursignaler som bevisstheten kan oppfatte. Om arvelige 

huskmønstre, se hjerneforskning, psykologi, David Attenborough, og «krøll på hjernen» - dansk psykologi- 

og hjerne-forskning. Manipulasjons-funksjoner og oppfattelses-evner. 

Hvilke andre signaler som kan hjelpe til eller forstyrre eller avvise signalveiene komme rav andre 

sanser og behov, og opplevelser vi opplever fra kropp og miljø samtidig. Gjenkjennelse er også en likedan 

sammenligningsfunksjon, og at vi bevisst gjenkjenner og merker struktur-funksjoner former og egenskaper, 

er også da bevissthetens mer utvidede sammenligningsfunksjon uansett hvor mye som er avgjort gjennom 

aksept og lyst av angst og lyst-funksjoner ellers i oss, ved sentre for dette, eller på veien fra inntrykkssignalene 

kilder og til bevisstheten.  

Alt dette fører til at vi har en intern medfødt huskstart, utbyggbare bevissthetsfunksjoner og husk-

funksjoner, og etterhvert større variasjonsvariabler for inntrykks-signaler i det hele tatt. Bevissthetsfeltet må 

gjøre en lokal sammenlignings-prosess for å kunne fremstille oversikten av lyst, ulyst, former og egenskaper 

og styrke, følelser. Alt dette matches i en kontinuitets-prosess som vi kan kalle en mer holografisk kontinuitets-

felt-bevissthet der en slags doppler-effekt virker sfærisk gjennom alle preferansene som en rekke-følge-

utstrakt tid av årsak-virkning som slik ikke mister kontakten i første tilfelle.  

Vi kan ikke sammenligne det forrige med det neste, to like eller ulike, uten at begge tilfellene er fremme 

samtidig i en kontinuitetsforbindelse der kun enkeltutrykk oppfattes, men begge må være tilstede. Det betyr 

at bevegelse og flere saksforhold er der samtidig, hvilket ekspertisen på bevissthet ikke ser. 
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Vi kan også like lett bli forvirret, at oversikten ikke finner en sammenheng. Herfra sendes forvirrings-

signalet ut som et direkte søk etter sammenheng, en slags gjentagelse av en viss struktur som søker, leter, 

finner makne som dette kan bygge sammen igjen til et mer riktig bilde, eller erstattende bilde av saks-

forholdene som var forvirrende sortert. Oversikt-sammenhengen finner mangler i mange oppfattelser. 

 Vi forsøker underbevisst å finne sammenhenger mellom saksforhold og i saksforhold. Dette er en 

direkte funksjon hos alle fysiske og bevisste preferanser og kan kalles en alminnelig funksjonell refleksjon, 

eller reflekterende funksjon, virke-funksjonen. Altså foregår det en fysisk, psykisk og underbevisst søking 

hele tiden, både i drømme og i fullt våken tilstand som nettopp vil lete, finne, sammenligne saksforhold fra 

husk, føling, stemning, og alle fysiske opplevelser, og at vi slik bygger et stadig bedre funksjonelt nettverk for 

informasjonssammenhenger. Bevisst, ubevisst, rasjonelt og irrasjonelt. Kontrollert, ukontrollert. Men i og med 

at alt kan kombineres, så kan vi få aksept-signaler for en rekke uriktige opplysninger som vi tror er holdbare.  

 Livssyn er slike uholdbare funksjoner, tro og viten. Alt må verifiseres funksjonelt.  

Noen slike kan være holdbare en lang stund, dager, noen ganger tiår, og vi får tillit til slikt, selv om 

det ikke medfører riktig forståelse. Slike oppfattelser uansett hva, blir som små-guder eller naturlover for oss, 

som det rette, og vil bli del av våre forklaringer fra oss selv til andre, og om andre forteller oss noe som kan 

supplere en feil oppfatning vi har tillit til, så bygger vi ut dette. Funksjoner slår ut bra/dårlig. Mange gode 

funksjoner holder ikke mål i absolutt alle tilfeller, og viser begrensninger. Samme moral er ikke alltid gyldig. 

Mennesket har ikke automatisk evnen til å ransake sin egen oppfatning bevisst og kritisk, og søke etter 

om hvilke andre alternativer som kanskje medfører en riktig oppfatning. Dette er grunnen til at de fleste har 

helt egne livssyns-oppfatninger langt utenfor det vi ellers kaller felles livssyns-oppfatninger. Så er det også 

mange som har ganske like forklaringer og søker å forklare dette tilpasset det de tror på.  

Mennesket har også dette med tro og viten, og dermed tillita-grader til sin egen tro og viten. Mennesket 

vet ikke hvor mye som kan tros om det samme som de tror på, og ville bli sjokkert over dette, slik at vi tror 

veldig lite om det vi tror på i forhold til hvor mye vi kunne ha trodd på dette. Det samme gjelder viten. Vi vet 

lite om hvor mye vi kan vite om det vi vet i forhold det vi vet om det vi vet, og ville blitt like overrasket om 

vi fikk noen eksempler på slike summer av viten om det vi mener vi vet.  

Slik sett vet vi lite om det vi kan vite om det vi vet, og tror veldig lite på det vi kunne ha trodd om det 

vi tror. Dette er grunnen til at vi ikke kan stole så mye på tro og viten, fordi vi unngår slik sett stort sett de 

funksjonelle forklaringer på en kritisk måte om hva holdbarheten i det vi tror på, eller vet, er. Vi aksepterer 

kun det som går i den retningen av hva vi tror eller vet, når like så godt alle andes forklaringer er like gode. 

Om de er det eller ikke bør vi også tenke om vår forklaring til vår tro og viten er holdbart med kritiske øyne.  

Vi tror som de fleste, og vet som de fleste det som vi lokalt, kanskje nasjonalt, eller som trosgruppe, 

eller viten-gruppe, stort sett det vi opplever eller er blitt fortalt med våre egne tro-viten-øyne, og får slik ikke 

korrigert oss så omfattende som vi kanskje burde om forholdene i verden og om oss selv.  

Vi har bare vage forestillinger om våre organer, våre sanser, våre behov, vår psyke og vårt intellekt, 

og våre følelser. Samtidig har vi som de fleste liten kunnskap om slik som gravitasjon, elektromagnetiske 

positive og negative krefter hos partikler og i rommet, som også er i kroppen vår, våre celleprosesser, 

nervesystem, om mineraler og deres sammensetninger.  

Altså de kjemiske og fysiske egenskaper hos naturen, slik at vi nok kan lære en del om dette, men blir 

oftest stående med spørrende eller oppgitt blikk om vi kommer inn på hva de dypere funksjoner hos en slik 

naturs bygge-stener er mulige, eller fungerer. Vi ser nemlig ikke disse kreftene så godt da de fleste balanserer 

veldig i alt det småtteri vi har i naturen og som gjennom uoverkommelige avstander i rommet. Slik sett er 

både havdyp og atmosfære ofte mindre utforsket av oss selv.  

Selv om vi tror på noe fysisk, så vet vi oftest lite om funksjonene slik i forhold til de sammen-setnings-

kombinasjoner som bergarter og livsformer har slik. Så det meste av helheten rundt oss har vi mindre 

kjennskap til. Om vi har fått et inntrykk eller en mindre god forklaring på noe, så vil vi ofte holde oss til denne, 

som en viss tillit som det trengs noe argumentasjon for å forstå kan byttes ut med en enda bedre forklaringsvei, 

og dette skjer i det små blant samtalepartnere stort sett. Men vi finner oss ganske fort noen som mener noe i 

retning av det samme som vi selv mener, og skyr lett de som har andre oppfatninger.  

 På den annen side kan denne litt tafatte kunnskapen vår holde godt til vårt behov for mat, drikke, puste 

og gå på do, sove og bevege oss. I tillegg ly, bo, forsvars-muligheter. At vi tar sanser og behov for gitt, og 

stort sett bruker tiden på å forbedre slike forhold; gjøren gjennom felles-bytte-midler, der alle tror at alt er 

penger. Akkurat hva alt liv ikke er, og som all oppførsel som gir holdbare forhold ikke er.  
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Forståelse og Natur-filosofisk bakgrunn 
 

 Det er jo ikke unormalt og unaturlig at vi anså den verden vi møtte, opplevde i vår tidligste historie; 

som jord, luft, ild og vann. Ilden ga lys og varme, slik at det ble regnet som en egen kilde. Et slags element i 

naturen. Vann fant vi som livfullt for skapninger vi spiste, og likedan med jord som planter levde av og som 

dyr siden spiste, og disse spiste så vi. Jord måtte vi ha for å ha noe å gå på, og at planter og dyr fikk i seg i 

omdannet form-prosess, og slik kunne vokse seg til. Vann måtte dyr, planter og mennesker ha. I vann kunne 

dyr og mennesker vaske seg i. I regnvær ble planter vasket, og i vann kunne livsformer leve, som fisk og 

havdyr. Her er du du er her 

Vann, jord og ild, der solen ble regnet som kilde til lys og varme likt som ilden, trengte de fleste planter 

og dyr for å kunne vokse og overleve. Luftstrømmer flyttet vanndamper som ble avkjølt slik at det kom regn 

ned på fjell, ble til bekker og elver og innsjøer og til slutt rant ut i havet. Mange tidlige og erfarne mennesker 

merket seg et slik kretsløp mellom disse elementene som ble kalt jord, luft, ild og vann og samarbeidet som 

måtte til mellom disse for at liv og vekst skulle opprettholde seg, fordi de fant ut at uten lys, varme, uten jord, 

uten vann, uten luft, så ville livs-organismer dø ut.  

Vi så også årets årstider, og et kretsløp i dette, slik at et kretsløp i naturen, og hos sol, måne og stjerner, 

natt og dag, og lignende mønstre i alt dette virket som et jevnt kretsløp, selv om det kunne komme uvær og 

naturkatastrofer til tider. Mest måtte vi passe oss for lokale farer, farlige buske-torner, greiner og stein som 

kunne knekke eller rulle over oss, groper og spisse steiner, og de farlige dyrene som var giftige, eller ville 

spise oss som mat. Vi kunne reagere sterkt på at andre mennesker viste seg lumske mange ganger også.  

Sol, blå himmel, dag, hang alltid sammen. Natt, svart stjernehimmel, månen hang alltid sammen. Dag og natt 

kunne overskygges av gråvær, lyse og mørke skyer. 

Vi forstod ofte ikke hvordan bevissthet og følelser fungerte, med det til følge at angst oppstod, hvor vi 

ikke så lett skilte mellom drømme-bilder, hva som var virkelige eller uvirkelige dyr, fordi vi nettopp opplevde 

livsfare ved mange av disse. Både fantasi og realistiske forståelsesformer utviklet seg i menneskelivet. Men 

hvordan skulle vi kunne skille mellom alt dette når vi ikke visste hva som fantes, og stadig ble overrasket over 

nye livsformer vi møtte, både vennlige og farlige.  

 Når vi anså jord, luft, ild og vann, samt metaller som elementer, tross i at vi ikke forstod hvordan slikt 

kunne finnes og virke slik de gjorde, så ble gjenkjennelsen av dette vårt faste holdepunkt i tilværelsen, samt 

mennesker med god erfaring og innsikt i handlinger som kjente natur og mennesker bedre enn de fleste. Disse 

ble ofte kalt seere eller vise, altså visdom, en slags tidlig vitenskaps-lignende og naturfilosofisk forståelse, 

samt forståelse for sinns-stemninger dyr og mennesker befant seg i. Humøret og behovet til andre, dyr og 

natur. Vi kunne nemlig oppfatte uvær, torden og lyn, storm, kulde, hete, som forskjellige krefter, at naturen 

hadde et dårlig humør, eller at noe bevisst eller åndelig, livfullt, befant seg i disse natur-kreftene. 

 I dag kan vi si at begrepene jord luft, ild og vann, samt metaller, var en tidlig sorterings-form, og et 

tidlig holdepunkt for oss alle. Det vi ikke viste den gangen var at det fantes enda mindre elementer som dette 

bestod av, og som dannet de forskjellige jordarter, vann, luft, og ikke minst ild, lys, varme. Selv om Demokrit 

lanserte en ide om atomer, en slags minstedeler i naturen som ikke kunne deles mer, så ligner ikke dette helt 

de nye grunnstoff-elementene vi i dag har funnet.  

 Demokrit mente det jo slik at stoffet ikke kunne deles til slutt, eller deles helt til det ikke var noe igjen, 

eller lenger ikke var likt stoff, og derfor mente han at det var en grense for minste-delene som stoffene kunne 

befinne seg i. Til en viss grad så ligner dette atom-grunnstoff-elementene vi har funnet, og at vi slik kan bruke 

kjemiske og fysiske eksperimenter og beregninger med i dag, med all den tekniske kunnskap og oppfinnelser 

vi da kunne gjøre, og som vi neppe hadde kunne fått til med den gamle oppfatningen av stoffene.  

Det var undersøkelsen av jord, luft, ild og vann for å finne ut hva som var inni disse, som nettopp 

avslørte at det fantes ganske faste mindre enheter som vi kunne styre blandings-forholdene til. Slik kunne vi 

beskrive de forskjellige bergarter og beregne de forskjellige bevegelser, fortelle hvilke stoffer som kunne 

binde seg, eller oppløste stoffer, og hva slags former disse dannet og med hvilken styrke og egenskaper. Hva 

ga strøm, spenning, hva virket som motstand eller isolatorer. Hvilke krystaller ville bli bygget, hva slags 

stråling. 
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De gamle elementene ga mange svar. Men de nye elementene som bygde disse gamle elementene viste 

seg å kunne beregnes på hårstrået eller prikken hele tiden, stort sett. Vi fant nøyaktige lover for de forskjellige 

natur-tilstander, og i alle fall at de beholdt sin energi-mengde intakt i energi-landskapene. At energi-mengdene 

kun løste seg fra hverandre eller smeltet sammen, at mange mindre eller større samlinger, tilsvarte en konstant 

energi-mengde.  

Systemet minnet ganske likt som ideen til Demokrit med atomer med feste-anordninger som minste-

deler fordi det ved fysiske metoder ikke gikk å få et annet stoff enn de forskjellige atomer, eller kombinasjon 

av slike festet sammen som det vi i dag kaller molekyler. Det vi senere har kalt atomforskning utenom 

spenninger som base, syre, PH, elektrisk negativt og positivt, og gravitasjonen til disse partiklene, er at vi 

begynte å observere hva atomer bestod av.  

Alle de 100 forskjellige grunnstoffene består av elektroner, protoner og nøytroner, og lys-partikkel-

utvekslinger mellom disse, fortoner med varme, lys, og andre egenskaper som denne frekvens-variasjonen 

kan lage. Det eneste og minste og letteste atom-stoffet som kan ha bare ett proton og et elektron er Hydrogen.  

Dermed er vi inne i atom-partikkel-fysikken. Egentlig er det hovedsakelig balansen mellom styrken til 

partiklene som bygge-stener i naturen som da er forbundet til de fysiske krefter vi kjenner, og som er 

utgangspunktet for å bygge elementer, grunnstoffer, og som kan variere litt med tyngde og spenning, som 

isotoper og ioner. De mest vanlige isotoper er da det vi kaller de vanlige grunnstoffene. 

Som innføring i atomene eller våre univers-elementer som substans, stoff, materie og kraftfelt, energi, 

så holder det å starte med: Elektron, Proton, Nøytron, og Foton, (lys, varme). Ut fra disse får vi en 

funksjons-oversikt til det vi kaller fysisk verden, fysikken og kjemien, og ganske myer av det vi kaller kvante- 

og kvark-fysikk. Altså et innspill til det som de oprerer med på CERN, LIGO, om gravitasjons-bølger og 

energier i partikkelfysikken, og som beskriver hva som kan beregnes om reaksjoner vi forventer oss fra 

galakser og soler, og lignende for jordas form og virkninger.  

Fotonet er nøkkelfunksjonen til lys, varme, laser, røntgen, farger, tv- radio- mobil- satellitt-signaler, 

og mange lignende fenomener. Alle andre partikler som er små, likedan som lys, eller som de 3 større 

partiklene i atomet, har likedanne egenskaper som vi kan måle styrke og energier i. Gravitasjon, elektrisk, 

magnetisk og elektromagnetiske spenninger. Og omvendte partikler som bare snur veien og effekten til slike, 

kalt antipartikler og som kan minne om at det finnes overskudds- og manko-virkende partikler. Trykk eller 

vakuum-partikler. Så dette er hele pakken.  

Hvorfor ikke titte litt på de 100 stoffer, de fire felt-energityper og de fire grunn-partiklene i fysikken 

slik at den fysiske siden blir kjent: Disse operer i alt stoff kalt mineraler og organiske stoffer som biologiske 

funksjoner i organismer har som funksjonsgrunnlag. Bevissthets-sammenlignings-funksjons-prosessen, og 

følelses-prosessen må tas opp i et annet avsnitt. 

 Fra gammelt virket det som endrings-prosesser alt dette i naturen, gjerne kretsløp slik, og det var stadig 

variasjon i landskap og opplevelser som variasjoner mellom kaos og orden, med tiden som gikk. Ut fra dette 

kommer ideen om at kosmos, orden, oppstår fra kaos, altså fra uoversiktlige forhold til at det oppstår 

strukturer vi finner en orden i. Alt bare at vi vi forlot natten og sol-lyset kom føltes som en slik forskjell 

mellom kaos og klart overblikk, som fra kaos til orden. Vi kan rote til orden og orde rot til orden, og 

naturen gjør det samme.  

 Vi er litt usikre på hva som vi kan kalle virkeligheten, og hvordan vår egen oppfatning av denne kan 

endre seg. Det samme gjelder usikkerhet om hva vi har og hva vi kan oppdage senere. Og dette, mulig eller 

ikke, er grunnlag for både science-fiksjon, drømmer, også innbilning og fantasi, og ofte hva vi kan forbinde 

med angst og trygghet. Konsekvensen er at vi har en mengde forestillinger som vi ikke kan være sikre på skal 

plasseres som orden eller uorden, altså kosmos eller kaos. Oversiktlig eller ikke. 

 Men det er en oppdagelse at bevisstheten er en sammenlignings-funksjons-prosess som merker 

forskjell på like og ulike styrker og formasjoner, egenskaper. Det er også en oppdagelse at vår holdbarhet 

gjelder hele organismens alle organer og bevissthet, psyke og fornufts-funksjoner.  

At først og fremst så må alt kroppslig og fornuft-psyke-bevisstheten nettopp virke holdbart og søke å 

være holdbart og likedan ikke ødelegges av oss selv eller andre, og slik sett tilpasse seg omstendigheter med 

dette som grunnlag. At dette har alt å si for etikk-moral, regler/erfaring, estetisk-godt/vondt, fint, ufint, og 

vårt faste holdepunkt-trygghet (vår tro/viten, tillitt/håp, om så seg selv, sitt behov), å se noe ut i fra. Meg 

selv-tillit, eller også tillit til enda bredere erfaring, viten utover kun seg selv som referanse alene. 
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Anaximander sier at Altet, det eneste mulige, er ETT, UENDELIG OG BEVEGELIG, og dets prinsipp, 

funksjon, er det grenseløse prinsipp. Former og egenskaper dannes gjennom gjenstridigheten, en slags kraft-

motkraft, og dette som alle himler og verdener oppstår av går de også med nødvendighet til grunne i. Det er 

tydelig en uopphørlig prosess han beskriver, en evighet som er og som er under konstant endring. 

De som forstår Anaximander forstår at det er en kontinuerlig og uendelig romslighet han beskriver, og 

at i stedet for ingen bevegelse eller virkning, så er denne med i alt, hele utstrekningen her som en uendelig 

uopphørlig bevegelse og som danner former der de møtes som stridighet, indre motstand. Dette er uten tvil en 

tidlig forfattet relativitetsteori for romtiden og de egenskaper formene har her. Anaximander ser dette som 

både de fysiske og bevisste preferanser og referanser som utvekslinger. 

Anaximander mente også at liv kanskje oppstod i mudderet, og utviklet seg etterhvert som jorden eldes, 

og at i så tilfelle måtte et hjelpeløst barn bety en lang og komplisert utvikling. Dette er altså en 2600 år gammel 

evolusjons-teori, fordi han mente at forholdene mellom livsform og miljøutvikling hadde påvirkning på 

hverandre. 

Han tegnet også et slags planetarium der måne og sol liksom gikk i baner som kjerrehjul utenfor 

hverandre. Jordens årstider mente han kom av at jorden beveget seg opp og ned som i en sylinder i forhold til 

sol og måne. Her har allerede klart Arkimedes modell 400 år senere en noe bedre vinkling på sitt planetarium, 

men de ligger ikke så langt unna hverandre.  

Hans elev regnet ut jordens omkrets på grunnlag av solens forskjellige skygger på samme tid på dagen 

ved forskjellige brønner langt unna hverandre. At da ble det en kurve-lengde som ga en sirkel som tilsvarte en 

lengde lik jordens omkrets. Ikke dårlig.  

Anaximanders elev, Anaximenes mente at utvekslingen var hovedsaken i dette altet som hans lærer 

beskrev. Og alt tyder på at Anaximenes så det som en ganske nøyaktig balanse. Uten å beskrive det nøye 

hadde han ingen spesiell grunn til at han kunne se dette annerledes enn sirkulasjoner selv om han ikke sier 

dette. Han viste at fortynning og fortetting slik som å blåse med knepen eller åpen munn ga kald eller varm 

luftstrøm som fysisk egenskap.  

Han viste da til styrke-forskjeller i den fysiske verden. Han godtok ikke at kun bevegelse og 

utstrekningslengderom var nok, og at det måtte være et stoff også som lik luft, kunne fortynnes til ild og 

varme, og som fortettet kunne gi vann og enda fastere jord, og som i et kretsløp med omdannelse. Dette passet 

godt til eter-kraften som grekerne så for seg, og som lignet en åndspust av krefter som var ledende tanke fra 

mange eldre sjamanistiske religioner for kretsløp de så i naturen. 

Vi kan nå se litt nærmere på hva det er som virker holdbart eller forklarende nok hos Anaximander og 

hans elev Anaximenes. Hva skal til for at det grenseløse prinsippet finnes, eller virker som en funksjon? Hva 

skal til for at vi kan si at det er en grenseløshet, eller kontinuitet, en sammenhengende verden uten avbrudd 

totalt sett? Hva skal til for at vi skal få en slik funksjon som tomhet, utstrekning, romslighet? Og hvorfor skulle 

da en bevegelse bli til, eller gi bevegelse en funksjon og en samtidig het med romslige formers bevegelser, 

eller som avstander og hastigheter i rommet? Hvordan kan noe så forskjellig bindes sammen til en og samme 

felles funksjons-virksomhet?  

Hvorfor er alt det eneste mulige, og hvorfor skal da dette bety at utgangspunktet betyr at ingenting er 

umulig? Hvordan fungere egentlig utveksling og formdannelse, egenskaper, preferanser oppe i alt dette 

kombinert med bevegelse og romslighet. Hvorfor har fysiske egenskaper utstrekning og styrkevirkninger. Her 

er det ikke snakk om hva som har skapt dette, fordi de samme problematiske gåter gjelder funksjonen til den 

kilden som mange ser på som opphav, nemlig Gud, som da har bevissthet og egenskaper, og virker og kan 

bevege seg, få noe til å skje i romtiden med fysiske og bevisst egenskaper.  

Hans bevissthet og egenskaper er altså like gåtefulle under samme funksjoner som ligner de fysiske og 

som styrkekrefter. Altså virkningsfunksjon som gir resultater og konsekvenser i det hele tatt. I Anaximander 

og Anaximenes forklaringer, beskrivelser er alt tenkt tatt med, samme hva det er, Gud og Natur, eller om det 

bare var en av de som var virkeligheten. De tenker altså funksjonelt, innover i, innside-beskrivelser av den 

verden vi opplever bevisst og fysisk og ikke på alle funksjoner mellom det som alt består slik alle folk som 

regler ser verden. 

De utfordret tilværelsens dybde-virke-funksjoner, funksjoner som bevissthet og fysisk natur var 

avhengig av for å være som de virket. 
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Anaximander beskriver ikke hvordan han tenker seg ingenting, eller hva en eliminering av alt betyr 

men anser det som umulig, og at i motsetning til ingenting har vi uendelig tid uendelig bevegelse uendelig 

utstrekning, og uendelig med egenskaper, som henger sammen som ett hele. Men om vi fjerner all virkelighet, 

fjerner vi også virkeligheten, virke-lik-heten med funksjonen mulighet, altså at mulighet og virkelighet ikke 

lenger eksiterer.  

Anaximander sier aldri noe om en slik eliminering, og hvilke krav en slik definisjon skal ha, og det 

gjør heller ingen andre av de som sier seg enig med han, slik som Anaximenes, Pythagoras, Parmenides og 

Empedokles. Og Xenofanes, teologen. At ingenting er ikke mulig fordi det som tenkes kan like så godt være, 

og ingenting er umulig, og noe annet er bare tåpelig tenkt. 

Når vi sier at det grenseløse prinsipp er grunnfunksjon, så forteller ikke dette hvordan vi da skulle ha en grense 

å sammenligne dette med. Heller ikke hvordan det grenseløse prinsipp skal oppstå, og hvorfor noe annet er 

umulig. Heller ikke hvordan utstrekning, eller romslighet og tomhet er bygd opp, slik som retninger, punkter 

eller sammenhengende, fordi det trengs et argument som funksjon for å beskrive hvordan grense-

overskridelser skjer.  

Plotin, likt som omvendt modell hos Cusanus, lagde en fantasifull overskridelses-kraft-beskrivelse av 

slik holdepunkt-løshet som kan oppstå ut fra en usikret beskrivelse fra Anaximander modell av tilværelsen. 

Det rare er at de fleste av antikkens tenkere og forskere sa seg enig i beskrivelsen selv om de fylte litt mer 

kjøtt på beinet som fysiske argumenter, men manglet god beskrivelse for slik fysisk eksistensform-dannelse. 

Med en slik usikkerhet rundt en begrunnelse eller krav til begrepet ingenting, så er sikkerheten om at alt som 

det eneste mulige plutselig svært usikkert av de fleste som en virkelighets-beskrivelse. Videre er grenseløshet 

en slags observasjon av romlengder og bevegelser, og aktive egenskaper som lett kan være en utvendig 

beskrivelse, men som Anaximander gjør om til en innvendig funksjonsbeskrivelse.  

Men hvordan oppstår dette som noe annerledes enn det motsatte av intet. Dette beskrives ikke. Selv 

om også Anaximander også anser fysiske gjenstander som noe med forskjellige hardhet og elastisk, som små 

og store partikler, stoffer og stoffegenskaper, så finner han dette nærmest som en tetthet av romslig bevegelses-

kraft/gjenstridighetens tettere og tynnere dannelses-mønstre. Vi kan godt si at Anaximander ser stoff som ett 

ledd av en tynnere eller tykkere del av tilværelsen som en flytende egenskap.  

Det er ikke noen klar beskrivelse av hva, hvordan, og hvorfor slike ordensformer virker slik som de 

gjør, med styrke og med for eksempel like former i mange tilfeller. Orden og uorden er ikke klargjorte begrep. 

Det sies lite om fasthet og forbindelses-egenskaper. Stoff hos Anaximander ender som et bevegelig rom-

bevegelses-objekt, et slags rom-tid-objekt som mangler forklaring til konsistensen vi kaller substanser, stoff 

eller materie og naturlovene ut fra dette.  

Dette mangler også Einstein. Ideer om sammentrekning av samme kraft, viser ikke til noen motkraft, 

eller spesiell grunn til å virke slik som at dette også skulle trekke seg sammen igjen, eller være en selv-

regulerende ekspanderende og sammentrekkende veksel-virkende funksjon. Gravitasjonen er han likt som 

Dirac og Hawking, noe uforstående til, at de utrykker klart at de ikke vet hva den er, og hva den kommer av, 

eller kan fungere slik den gjør. 

Ikke så ulikt Platons modeller, så er form-virkninger ganske diffuse hos Anaximander. Men han har i 

alle fall med utvekslingslignende virksomhet; gjenstridigheten som minner om kraft-motkraft, men uten en 

forklaring til styrken og bevegelsesaktiv årsak.  

Drivkraft-funksjonen her, avhenger igjen på romslige bevegelser, og hvor vidt grad dette kan gi styrke 

eller ikke, samtidig, som er usikkert. Er hans verden tynnere eller tykkere noe sted? Og om den er likedan tett 

over det hele, hvordan beskrives det? Enhet og kontinuitet er beholdt i beskrivelsen, og på sett og vis må det 

jo være samme funksjon, likedan overalt. 

Men om ingenting er umulig så må funksjonen være overalt. Det gis ikke sikkerhet for at 

styrkeforskjeller i deler av tilværelsen er forskjellige, eller om det er like mye bevegelse eller like mye 

gjenstridighet. Hvordan vi får likt og ulikt, de forskjellige formene er heller ikke gitt ved bare rom og 

bevegelse. Produktet hat ingen beskrivelse som vi automatisk har sikkerhet for å godta. Men beskrivelsen er 

allikevel ikke feil.  
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Den har bare ikke begrensinger for visse grenser, nettopp som orden for formene og egenskapene. 

Anaximenes faste trykk på utvekslingsbegrepet virker ganske så sikkert likedan, likevektig og balansert, men 

hva som kommer likt ut og inn er ikke beskrevet. Men fortetning og spredning som fysiske styrkeegenskaper 

klarer han å illustrere. Både Anaximander og Anaximenes mener og sier egentlig at alt i deres modeller er den 

ene og samme funksjonen. Men hvorfor det skulle komme styrke-forskjeller ut fra bevegelse og rom beskrives 

altså ikke.  

Vi står tilbake med rom og bevegelse som så skal gi gjenstridigheten, og som mer eller mindre 

representerer former for tomhet, ingenting, for de fleste. For Platon, bare former, men hans opprinnelsesformer 

var evige og uforanderlige. Han mente at vi allikevel kunne oppnå den mest perfekte form som alle andre 

former var etterligninger av. 

Det er vanskelig å være sikker på oppstandelse i grader av orden og uorden i verden med disse 

beskrivelsene, selv om det dypt inne i slike tanker faktisk finnes grunnlag for nettopp dette. Mest tilblivelse 

og oppløsning av formegenskaper ut fra samme funksjons-tilværelse.  

Pythagoras og Parmenides legger frem hver sine versjoner av bevegelse inne i samme modell. 

Parmenides mener at ingenting forsvinner av rom og beveglse/tid, forandrer seg slik, uansett om hvordan vi 

puffer noe rundt eller deler det opp. At det fantes sikrere, fastere former for orden, både fysisk og moralsk. 

Noe Platon henter opp som evige uforanderlige former. Pythagoras mener at summen av alle bevegelser er 

konstant som den uendelige mengde bevegelse og at små og store bevegelser alle veier betydde at summen 

forble konstant, og slik at det kunne lages et bevegelsesregnskap for alt. Dette gir et hint ti Aristoteles om 

uendelig energi, men at puffet, drivkraften, måtte finnes. Energia. 

Heraklit mener med forandring, ikke det samme som Parmenides. Han er enig at alt er og ikke 

forsvinner, men han tenker på bevegelse totalt sett som forandrings-funksjon, fordi hvorfor skulle bevegelse 

være om ikke et puff eller funksjon, en drivkraft nettopp endrer tilstanden fra ro, til bevegelse. Forandringene 

som skjer med egenskaper og bevegelsens veier, kommer av en underliggende funksjon som han kaller 

forandringsårsak. Eller forandringsfunksjon.  

Heraklit innfører like og ulike parr, eller det ulike og like som i samlet sum gir an absolutt balanse i 

alt, et nettverk, likevekt som holder forandringen, eller bevegelsenes løp i en orden. Han tror slett ikke på et 

kaos. Og han beskriver funksjonen som flytende da ett og samme felleskap slik virker som flytende 

overganger, riktignok med fastere og løsere egenskaper ved det meste, men at formene viser seg å være 

forgjengelige, oppstår og forgår i den formen de er men forandre form til en annen formasjon.  

Det er ikke snakk om at den fysiske verden og bevissthet ikke er tilfelle. Det er forandringens årsak, 

eller bevegelsens årsak og samtidig at vi får like og ulike, som er årsaken og kilden som Heraklit vil finne 

funksjonen til. Dette er hva Aristoteles kalte alle årsakers årsaker og prinsippers prinsipp, altså at noe hender, 

endres til aktivitet, at noe skjer, altså drivkraften i alt, og til alt. 

At man kunne mene at enten jord, luft, ild eller vann var ur-elementet, urstoffet, og som kunne 

omdanne seg til de andre formene ut fra temperatur og andre omstendigheter kom gjerne av ideer der luft 

kunne bli fuktig og bli til regn, og at vann kunne fryse til is, som de trodde kunne være rent eller møkkete når 

slikt forsteinet seg til kvarts og andre mørkere steinarter. Stein kunne smuldre til jord og leire, og da bli kost 

for plantene.  

Alle formene som elementet omdannet seg til hadde livgivende kraft. Den modellen som var mest 

populær var luft-elementet som urstoff fordi denne kunne likt som vindstyrken, virke noe lignende som 

humøret vårt, at man rodde at livskraft og bevissthet var en tynnere gjennomtrengende del av egenskapen i 

luften. Luftkraft, eller åndskraft blir her byttet med begrepet eter, ment som en litt mer innholdsrik element-

styrke.  

Andre mente at vann eller jord, kanskje ild var grunn-elementet. Mange var sikre på at alle disse fire 

var tilstede som hvert sitt ur-element. Og dette fører videre til Empedokles og Aristoteles popularitet senere 

som mente at disse fire elementene var fire ur-elementer som alltid var til stede, og helst i like stor mengde 

bestandig. 
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Slik sett er også Demokrits atomer slike ur-elementer. Da den belgiske fysikeren som i 1926-27 la 

frem en ekspanderende funksjon for universet med beregning av doppler-effekt i lys-kilder 2 år før Hubble, 

og viste dette til Einstein, så mente denne belgiske fysikeren at alt var samlet i et slags ur-atom. Einstein 

avviste dette først, men mange beregninger stemte. Han ba belgieren fortsette sitt arbeid. Når Hubble fant det 

samme, gikk Einstein i gang med beregning for et ekspanderende univers som fikk sitt navn etter sarkastiske 

utrykk, «Big-Bang». Ideen li kjent utover på 1930-tallet.  

Emepedokles som bestemmer seg for å holde fast ved de tidligere element-oppfatningene deklarer at 

alt, elementene, er hver for seg jord luft, ild og vann, alle som ur-elementer hver for seg, som kombineres og 

løses opp, og at det er lik kraft og motkraft, harmoni, men som kan endres som overskudd av den ene av disse 

inne imellom. Den tanken er noe usikker, selv om det lokalt kan være at det dannes dominans av kaos og 

kosmos.  

Men neppe som en total helhet av en drivkraft som er konstant. Empedokles sammenligner så slik 

endringer i tiden der kraft og motkraft i betydning for oss handler om hat og kjærlighet hva som holder oss 

sammen eller splitter oss, lignende som for den fysiske natur, at kropp og sinn kan bli ødelagt eller bygd opp. 

Aristoteles sier seg enig i disse fire elementer som fysiske bestand-deler.  

Kraft og motkraft som kan endre seg i den totale balansen av alt kan neppe sies å være underbygd, 

kontrollert, eller verifisert. Han har ikke annen logisk argumentasjon for dette enn sammenligningen vi gjør 

med hva som passer oss eller ikke. Og det merker vi godt som forskjell i balanse. Men totalt sett er ikke 

argumentet dekkende logisk.  

Nå dukker Anaxagoras opp i Athen med alle papirer, bøker, det stoffet som de joniske naturfilosofene 

har gitt ut, og er slik kilden til at vi har behold det meste av dette, og som beskrevet i Aristoteles filosofiske 

skrifter. Anaxagoras sier at verdenesfornuften, den orden som finnes som total tilværelse, er balansert 

tydeligvis. At denne orden beskrives som at den skiller funksjonelt ut forskjeller i tilværelsen og fornuftens 

(sjelens)oppgave er å se forskjell, skjelne forskjellene fra hverandre. Hvorvidt balansen kan forsikres ved hans 

beskrivelse er ikke synlig annet enn at han henviser tydelig til de andres modeller, slik som Anaximander og 

Anaximenes mener også at alt beholdes konstant i virkning, slik Parmenides sier. 

Vi må her spørre oss hva Anaxagoras mener med forskjellene som skilles ut, og at vi skjelner slike forskjeller. 

Fordi det er jo da en funksjon som må gi forskjeller, og også som bakgrunn for sjelens oppgaver.  

Anaxagoras viser tydelig til sammenligningsfunksjonen vår, og til funksjonen som virker ved hele verden, 

Altet, det fysiske og annet. Han sier også at det er sirkulasjoner, utvekslinger, men beskriver det som 

kontinuerlige ringer, sirkler. Problemet er at sirkler er lukkede.  

Anaxagoras lar en sirkel inngå i en annen mindre eller større slik sirkel, og som berøringer av 

hverandres kurver. Hvordan effekten ev endringer virker her og hva som er drifts-kilder, finnes ikke i 

forklaringen annet enn at det minner om Anaximanders og andre tidligere modellers informasjoner.  

Men at forskjeller i naturen, og fornuftens forskjell, sammenlignings-egenskap, som her tydelig 

henviser til samme forskjells-funksjon, gjør at vi kan si at han beskriver en ytre beskrivelse av rom, tid, 

bevegelse og egenskaper i et fellesskap, ganske likt mye av Einsteins beskrivelse. Hva vi observerer på 

utsiden.  

Anaxagoras mener det jo slik at denne egenskapen også finnes inne i denne tilværelsen som prinsipp 

som skaper forskjeller som en helhet. Han kunne ha beskrevet dette som en original forskjells-funksjonalitet, 

grunnfunksjon, men det er helt klart at produktet av tid, rom, bevegelse og former, likt som Einsteins problem, 

at hvilke faktor er det som binder rom, tid og energiformer sammen som et produkt. De ser på en måte ikke 

muligheten for at en og samme funksjon danner alle de andre, selv om de ser at grunnformene virker likedan.  

De klarer ikke å forbinde disse forskjells-funksjoner sammen til en felles virkningsform, og her er da 

beskrivelsen til både Anaximander, Anaxagoras, Anxaximenes og Spinoza, samt Leibniz, like gode eller 

bedre. Leibniz har vanskeligheter med å beskrive utvekslings-funksjonen, og om hvorfor det skulle være like 

og ulike. Produktet rom-tid-energi-former kommer ikke enhetlig frem. Han finner opp den binære digitale 

logiske matematikken.  

Leibniz lager en bedre og lettere differensial-formel enn Newtons som vi bruker i dag. Han finner også 

massenes tyngdepunkt og er nær på å da løse de samme masse-formler for planeter og gravitasjon. Legg merke 

til at Leibniz gjør dette gjennom masse og bevegelse-rotasjons-beregninger. 
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Vi får et problem med faste sirkler eller ikke hos Anaxagoras, eller om han mener spiraler eller virvler, 

og videre om han mener at det virkelig er forskjell som forskjells-funksjon for sin alt-beskrivelse totalt sett. 

Forskjellene handler helt klart om Heraklits problem, at like og ulike, det Aristoteles kaller logikken, og 

likedan syllogismer, at denne funksjonen for like og ulike i et totalt helhet dannes som forskjeller av to like 

og to ulike, eller de like og ulike. 

Demokrit er klar over at de andres begrep om elementer, om det fysiske, også om bevissthet, at de 

andre faktisk snakker om, og behandler den fysiske verdens funksjonelle egenskaper, og slik sett at slikt ikke 

betviles av han. Men han velger å tro at naturen klarer dette funksjonelt uten at det er noen skaper, men at 

tilværelsen, og at endringer er bevegelses-egenskapen som alltid har vært. Han velger også å tro at stoffene 

har flere egenskaper, og at det kan tyde på forskjellige små stoff-egenskaper, og som sin lærer så definerer 

han dette som atomer, små minstepartikler som neppe kan deles mer, og som har en slags hektefunksjon kroker 

hva som må til for at de skal feste seg til hverandre eller hektes va hverandre.  

Demokrit gir ingen beskrivelse for utstrekningsrom-funksjon eller bevegelses-tids-funksjonens 

tilstedeværelse eller dets funksjons-prinsipp, og heller ikke for hvordan stoffene kan være til eller oppstå. Men 

han mener at en likhet mellom fysisk og bevisst verden ligger i etterligning, gjengivelse, gjenkjennelse, at vi 

ser fysiske hendelser og objekter, og lignende små enheter som sjels-atomer vil da legge seg i samme 

rekkefølge som formene og bevegelsene vi kan sanse og se. Når vi helt fra steinalderen finner de fineste 

keramikk-gjenstander, synåler, tilhugde og til-spikkede figurer som er helt naturtro dyr og mennesker, og 

tegninger av det samme brukt som et slags ord-setnings-språk, videre bokstaver, alfabet.  

Videre avdekning av avløsende figurer som steinhuggere og husbyggere benytter, en rekke 

oppfinnelser av hjul og trinser, så er det helt klart at rent praktisk arbeid og hverdags-bruksgjenstander viser 

at folk hadde kjennskap til de fleste egenskaper til stoffer, væsker og gass-former. Ild-røyk, vann-damp. Luft 

og gasser var mest mystisk, og var delt opp i god frisk luft og dårlige luft-typer. 

Hverdagsbruk og tilværelses-forholdene, miljø, alt levende og vårt eget behov for å leve godt her, fikk 

folk til å undres over tilværelsen. Det er en nysgjerrighet ut fra hva som kan virke godt eller dårlig for oss. Vi 

kan si at bevisstheten vår er en sammenligningsfunksjon som forsøker å orientere seg slik, der nysgjerrighet 

er et slikt søke-redskap. Søk-let-finn.  

Antikkens og nåtidens hovedproblem er formene, alt fra tankeformer til fysiske former. Spesielt er det 

antikkens problem med begrepet stoff, materie, eter, ur-elementer, atomer, i hvilken grad disse er foranderlige, 

endrings-bare, eller er faste og evig varige former som ikke kan endres. Hvorvidt de kun er harde biter som 

ikke kan oppløses eller påvirkes videre, eller om de er flytende og tøyelige, om de er gassformer, hos noen, 

kun ideer eller forestillinger. Alt fra konkret endringsløse faste, til abstrakte luft/eter, åndskrefter, kun ideer, 

forestillinger. Livskraft og bevissthet danner en overordnet rolle. 

Om stoff er en hard tett kraft, eller om det er kun en hard uavhengig stoffegenskap. Det samme 

problemet som i dag, der noen fysikere holder på dette absolutt harde, punktet, fastheten likt som Platons 

uforanderlige former. Eller at det er kraftlignende grunner til partikkeldannelse lignende slik vi ser virvler i 

vann, eller lignende kule-lyn. Kule-former som månen, og slik form partikler i atomer oftest har.  

Spørsmålet er fremdeles om dette er en kraft-form som virker flytende eller at rom, bevegelse og 

stoffegenskaper er 3 uavhengige egenskaper som kan opptre sammen.  Tankene var ganske like i spennvidde 

som dagens tankeformer om det samme, men sakte men sikkert har man avslørt at disse egenskapene viser 

oss feltkraft-forskjeller gjennom det meste av slike elementer. De ha lenge spurt seg om hvor den egentlige 

partikkelen befinner seg. 

Forandringskraften, eller Differensialkraften, slik som min modell, sier ikke noe om ånd, materie, 

navnet på noe, fordi navnet og gjenkjennelsen sier oss egentlig ikke noe. Det er alltid funksjons-beskrivelsen, 

eller funksjonene vi oppfatter, som forteller oss noe. Det som gjenkjennes og navngis. 

Sokrates og Platon er konsentrert om nivågrader av bevissthet og følelser, om hva som er dårlig og 

hva som er bra, vondt og godt, det gode og det onde. Det som er perfekt og helt regnes som godt, riktig, og 

det som er ondt er da mangelfullt i forhold til noe som er helt.  

De sammenligner bevisste forestillinger med naturens grader av klarhet og oversikt ut fra belysning, 

opp-lysning. Om vi kun hører noe men ikke kan se i mørke så aner vi ofte kun at noe skjer. Dette sammenlignes 

med mørket om natten. Om vi så skimter litt i skumringen, og ser skygger, så er dette å ane noe, og her mere 

vagt, litt usikkert. 
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Om vi så snur oss mot det stedet hvor noe er belyst, så ser vi hva det er. Men vi trenger også å bli mer 

kjent med saken, få kjennskap til noe, altså vite mer om egenskaper og virkninger. Vi blir da med i en klar 

tankeprosess, som ender med kjennskap, og etter hvert utbredt kunnskap om saken. Sak-kyndige. Men i det 

vi lurer på hvordan og hvorfor slikt finnes materie, tankeformer, bevegelse og styrke, tide-gang, årsak-

virkning, så leter vi etter prinsipper, eller funksjoner, som vil bety funksjonen og årsaken til slik eksistens og 

virkning.  

De deler det i intuisjon(anelsen), tenkning, kunnskap og filosofisk innsikt om prinsipper eller 

funksjons-årsaker. Samtidig fungerer det samme slik Spinoza sier, at anelsen og sikkerheten følger hverandre 

fra det minste vi merker til det fult klare bildet vi har av sammenhengene, og dette fører til at han anser alt 

som er bevisst som grader intuisjon.  

Intuisjonen merkbarheten, er også det vi kan kalle følsomhets-styrker, og dermed den estetiske siden 

av bevissthets-inntrykk. Hva er skjønt, og hva er ob-skjønt, godt eller grusomt. 

Jeg innfører her mer bevisst ett begrep som angriper virkelighets-begrepet vårt, nemlig at det skal forestille 

det som funksjonelt faktisk skjer. I stedet benytter jeg da begrepet som skal bety det samme, men som 

beskriver hva som skal være bevissthetsformen og den fysiske virkningen som likhets-grad. Begrepet mitt er 

VIRKE-LIK-HETEN. At bevisst tankefunksjon er mest i overenstemmelse med den fysiske virksom-

heten vi observerer.  

Da faller ganske mange tros-retningers beskrivelser og mange viten-beskrivelser igjennom et hull i 

gulvet, og her vil både mang en filosofi, vitenskap og religions-former vi opplæres i, eller tror, vet, falle 

gjennom hullet i gulvet. Altså at argumentene viser seg å ikke beskrive virkeligheten virke-likt.  

Her kan andre logiske funksjonelle forklaringer gi bedre og mer riktige argumenter for saksinnholdet 

ved at grunn-funksjoner gjengis likedan for bevissthets-forestillingen og det fysiske virknings-saks-forholdet. 

At forståelsen som betyr er-lik også er i graden mest mulig likt(=) mellom bevissthetsinnhold og fysisk 

virknings-innhold. Både i test og forståelse, den bevisste oversiktens sammenlignings-funksjonens gjengivelse 

og kryss-referanser. 

Hva Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras og Spinoza, og Leibniz, så er det at virkningen er der 

over alt, enten det er i begrenset eller ubegrenset verden som da ikke kan vokse mer, og derfor også er endelig. 

Innenfor en slik tilværelse så fungerer hele virkningsspekteret, og kan godt ligne kraft og motkraft. Denne 

kraft-virkeligheten som kan ligne Newtons kraft og motkraft, uansett hvor liten eller stor verden er, ble tidlig 

i tiden mellom 1800 og 1917, mer eller mindre fjernet fra oversikts-orienteringen, og erstattet med et begrenset 

bilde av noe som virket mellom de energier vi hadde lokalt som inntrykk av den hele virkeligheten.  

Fra et kulerundt bestemt størrelses-funksjonelt univers, erstattet med Bing-bang-teorien som ble 

helheten, forstått som en tettere funksjon av tilværelsen, av universet, av kosmos, som at det var en vekst fra 

et punkt av høy tetthet g som spredde seg ut, og der gravitasjonskraften fikk rollen som sin egen middelverdi, 

som denne enten ikke kunne overgå eller undergå uten at den da enten ekspanderte eller trakk seg sammen.  

Mens det hele egentlig baserer seg på en likevekt i kraften vi har observert som frastøtning og 

tiltrekning mellom de generelle energier vi kjenner, og balansestabiliteten i energien som virker konstant. Om 

denne er for stor i volum eller for liten så vil beregningene vise sammentrekning eller ekspansjon. De definerer 

så dette som helheten, mens både Einstein og Hawking med tiden mener at helheten kanskje er uendelig 

allikevel.  

I tillegg til dette fremmes enhetsfelt-teorier som i første omgang kan se ut som til dels ubegrenset, men 

det gjelder kun våre lokale energi-konstant-balanser som er i et gitt felt-lands-skap som ikke forteller noe som 

helst om det er en omliggende motkraft med i bildet og som kan ha avgjørende betydning for trykkstyrken 

som får en ekspansjon ti lå skje, og at dette videre fører til en mulighet som nettopp klarer å dreie 

galaksemasser rundt mens de farer utover med lyshastigheten.  

Dette kan ikke forklares med hvordan masse-krefter kan virke slik mellom kraftstyrken som lanseres 

for gravitasjon og elektromagnetiske energier som en konstant i vårt synlige og beregnings-mulige 

universmodell i dag. Energien som trengs er hinsides de energi-styrker vi i dag kjenner. Det virker jo videre 

som at stramheten i masse-gravitasjonen er høyere enn det som skal til for energiske bindingskrefter, og her 

innføres da mørk materie og masse. Det sier jeg mitt om i Differensialkraften om partikkeldannelse og mindre 

kraft-virvler i utjevnings-landskapet mellom felt og i felt-landskap lokalt. 
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Denne beskrivelsen gjelder like mye for både bevissthets-forståelsen og for den fysiske verdens 

funksjoner, altså både for fysikk og bevissthet. Språk, kommunikasjon, definisjoner og endringer av slike. 

Men for bevisstheten vil vårt fysiske system være en del av avhengigheten til bevisstheten, gjennom behovene 

våre, og bevegelsene våre, balansen, om vi faller, og hvilke energikrefter vi må benytte for å oppnå alt vi gjør. 

Hva skulle viljen ville om den ikke hadde motstand og strevbare forhold å virke i. Eller et behov å dekke, en 

drift som setter viljen og viljes-gradene i gang. 

For det biologiske celle-systemet vårt i alle dens varianter så er det fysiske utvekslinger av kraft-

retninger eller om vi vil bevegelses-energi-former. Alle de kjente til nå, biologiske reaksjoner, biokjemiske 

reaksjoner, genetiske reaksjoner, arvelighets-funksjoner, planter og livs-kroppers stoffskifte og fotosyntetiske 

effekter som er beskrevet og beregnet, og ikke minst de genomen for fullstendige oversikter så langt av de dyr 

og planter, og mennesket arvemasser som er kartlagt:  

Alle våre organer bakterier og virus sykdommer, så gjelder de fysiske, kjemiske og fysikkens lover 

både eksakt og i gjennomsnitt for det meste av dette. I andre tilfeller er ikke alt kartlagt, og heller ikke alle 

påvirkningskilder på de forskjellige omstendigheter og organismer, individuelle funksjoner, som derfor 

representerer mennesket og befolkningens avvik fra gjennomsnittet av funksjons-normalene.  

Vi sliter med forståelsen av enkelte topp-prestasjoner og super-virkninger, men finner stadig mer ut av 

slike funksjoner hos dyr, mennesker og organer. Vi finner også en mengde virkelige skadefunksjoner på natur 

og mennesker som skyldes miljø-innhogg. Og at vi påvirker naturen med 1 million millionbyer som slipper 

kloakk og avfall i havet, plast og jordbruks-sprøytnings-stoffer, og også ganske mye ut i atmosfæren.  

Det varierer mellom hva som tas vekk fort, hva som absorberes, og hva som blir liggende over lengre 

tid, og som påvirker matressurser, skogs-systemer, og dyregrupper. Økosystemene må ofte opptre med nye 

livsvekster som ikke er like gunstige overalt. Balansen og troen på at alt balanseres, gjelder nødvendigvis ikke 

lokalt. Det holder med at eksos kommer inn i bilen at vi forstår at dette kan virke dødelig, og likedan at vi 

påvirkes over tiår av andre gifter. 

Ideen om at vår virksomhet ikke virker på miljø og atmosfære, samt hav og land, også temperaturer, 

og videre at dette ikke i mange tilfeller kan virke over lengre tid som skadelig, er egentlig en ganske 

overbærende forbigåelse av ganske mange faktiske forhold, og er ofte forbundet til en dogmatisk doms-

beskrivelse av hvorfor noe hender her i verden. At det ikke vedkommer oss, fordi det er bestemt som plan og 

ordnes av balansen. 

Hogger man hodet av noen eller forgifter en plante, så er det en skade, og det nytter lite å skylde på 

balansen gjennom avlat og karma. Det forblir unnskyldninger for å hevde sine egne behov på bekostning av 

alt annet. At man regner det som ferdigbetalt og rettferdiggjort. Det er ikke uten grunn at store mestre i 

Buddhismen i dag skriver bøker om hvordan man skal kunne hoppe av karmahjulet for å finne mer holdbar 

opplysnings-vei mot det høyere målet. Å komme nærmere Nirvana, og ut av begjæret som fortærer alt. 

Å hevde at alt er det ulike er en feilaktig beskrivelse av helheten jeg tidligere har gjort i forhold til det 

grunn-funksjonelle, fordi det er bare preferanseforskjellene i utvekslingene som fungerer slik. Grunn-

funksjonen er «Det samme», samme funksjon, som egentlig gir både like og ulike. Slik sett skylder jeg 

Buddhismen en unnskyldning for at dette kan misforstås, men er enig med at det er samme funksjon i 

tilværelsen. Regn dette som mester-kastet/forstått, og saken på plass, endelig tolket, og vær fornøyd, for 

ryggen min vil sikkert ikke tåle den fysiske påkjenningen. 

Sokrates, Platon, eteren, og Aristoteles, neppe eter, men substans, tar virkelig for seg følelser og fornuft 

bevissthet og logikk, og gjerne det vi kan kalle induktiv og deduktiv tankegang. Aristoteles kommer med et 

gjennombrudd her, som vitenskap og logikken! Dette tilhører både bevissthet, følelser og moral-

kodekser, slik at det må tas opp gjennom holdbarhetsbegrepets preferanser for liv og virke i eget 

kapitel.  

 Den videre forskning i stoff-egenskaper hadde mange mål som lykke, hemmelig innsikt, 

livsforlengelse som mål, den vise sten, krystall, ungdomskilde, livets vann, og gjøre annet stoff til gull, hvor 

kvikksølv ble mye testet. Mange kjemiske egenskaper avdekkes gjennom alkymien fra antikken og frem til 

1800, da Lavosiers kjemi og Daltons atommodellen ble plattform for atomforskningen og kjemi. Nå vender 

altså eter-livskraften, jord, ild, vann, luft, de gamle elementene seg i retning av de mindre bygge-stenene seg 

over til en stadig mer overbevisende og beregningsbar naturlov ut fra atom-egenskapene. 
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 Lavoiser og Dalton tar stoff og egenskaper ut av mystikkens magiske forestilling kun som bevissthets-

funksjonelle egenskaper, og over i en mer naturfilosofisk og praktisk logisk funksjons-forståelse av splittelse 

og sammenføyning av en viss mengde ulike stoffer i naturen. At de kan kategoriseres med egenskaper, og som 

kan være gyldig for muligens alle disse fysiske stoffene. Om hvorfor de virker eller ikke virker i de ulike 

tilfeller av kjente og nye test-metoder, ut fra natur-miljø-betingelser, og naturlover. 

Det er overgangen fra teori til praktisk fysisk viten, og oppdagelse, og vitenskapelige bevis, lover. 

De omsetter Newtons oppdagelse fra at det er mystisk at noe virker slik som naturlover, til at det er 

virkelige natur-egenskaper som vi kan finne ut av, selv om feltvirkningene ellers virker mystiske, ubegrunnede 

funksjoner. Men det antas av mange at en slik funksjonell sammenheng, funksjon, finnes. 

Her beviser man at faste og mindre elementer er bestand-deler som bygger jord, luft og vann, og at ild 

er elektroner som avgir lys- og varmestråler, og som virker inkludert som samme stråler. Mange er innom 

faget slik i tiden 1700 til 1850. Maxwell og Gauss-Weber løser de mest mystiske problemer før Planck, 

Lorents og Einstein setter inn sitt omveltende støt i fysikken og kjemien. 

Følelser, behov, sanse-virkninger, estetisk smaks-sans som kan variere fra tilfelle til tilfelle som bra 

eller dårlig ut fra omstendighetene, er slikt som hva vi går lei av eller ikke, eller som passer eller ikke til de 

forskjellige gitte forholdene. Stemninger er allerede følelse-ladede innvirkninger på smaks-forhold, hva vi 

synes spontant og over tid, og er endrings-bare, påvirkelige.  

Det å nevne såpass mye om fysiske forhold er for å unngå det som Platon, Kant, Hegel, og de fleste 

livssyns-grupper hopper over for begrep som helse og moral, at vi har en kropp, og at dette har mer med «det 

ondes problem å gjøre» enn det Hegel og Marx hadde innsett. Selv i dag så ligger egoismen ekstremt høyere 

i verdinormeringen enn kroppene som verdens-lidelsen går i gjennom, og som sparker bena under individ og 

samfunn. Kropp er ikke med i moral-filosofi, og tro. Derfor skjønner vi heller ikke hvor det gjør vondt.  

Er alt godt for kropp skal det mye til for at noen er lei seg kan jeg fortelle, og menneskets fysiske kropp 

er en nervebunt i organer og fysisk kropp, og årsaken til at den lidelse vi får når frem til oss, der vi behandler 

hverandre likegyldig og på det grusomste. Og ingen skjønner hvorfor. Fordi da ville kropps-helsen ha vært 

med i moral-holdbarhetens artikler, som det ser ut til at tro og viten ikke får med seg godt nok.  

Det samme gjelder behandlingen av naturen, nærings-grunnlaget, leveplassen. Den ødelegges 

systematisk, men det er mye penger å tjene på den ønskede akselerasjonen mot målet som er ønsket, domme-

dagen. Dobler vi forbruket vårt på jorda nå, der vi rundt år 0 beslagla verdensarealet med folk og husdyr, korn, 

med 4 prosent, og som vi nå har kommet opp i at 60 prosent går til husdyr, 36 prosent til mennesket masse, 

og ville dyr kun 4 prosent ansett som pattedyr, så vil vi plutselig ha lagt ikke bare ¾ deler av jorda under 

betong, men 6/4-deler, og at husdyr utgjør 120 prosent av jorda, mennesket 72 prosent.  

Ville dyr, planter, mat, vel: De skal lenger ikke ha noen plass skulle vi tro fordi rundt 200 prosent er 

brukt opp av jorda. Altså at vi dekker et behov som om vi hadde to jordkloder. Kort sagt, at det alt nå ikke er 

plass til mer, og i stedet for å finne gode løsninger truer alle hverandre med at løsningen er pågående 

grusomheter. Det mest populære utrykket i økonomien, politikken og i troen, er at mennesket ikke er noe 

verdt, likegyldig, er ingenting. Dette gir den stolte ideen om fri grusomhet status og annerkjennelse.  

God-kjennelses-signalet. 

 

Signal eller ikke, som begge kan fortelle at saksforholdet er behovsdekket. 

 

 Jeg sier litt bestemt at følelser og inntrykk, hva vi vil sammenligne med, og som behovs-oppfyllelse 

av bevissthets-oppfattelser og løsninger, at de følelses-virkninger og behovs-virkninger som er med i bildet, 

gir tilbakemeldende godkjennelses-signaler til at nå er denne tanke-rekken oppfylt og dekket, Dermed adgang 

neste behovs-rekkefølger. Og tankerekker, sammenligninger.  

Dette kan virke lignende at forskjellige tilfeller i en sak må vise funksjonen 1 for å vise at det er full 

dekning og overenstemmelse mellom sultgrad og mengde mat, hva som skal gjøres da, og lignende for andre 

følelser og behov, samt sanser og bevegelser. Som en bevisst oversikt og husk samt sammenligning så vil vi 

måtte få det vi kan kalle godkjennelsessignal for behovsgraden som er dekket.  

Men et slikt signal kan også virke ved at det tilfredsstilte området nettopp lenger ikke sender noen 

behovspulser, og rett og slett dovner bort fra bevisstheten som får ande oppgaver, mens saksforholdet vi tok 

opp dovner vekk uten signaler, unntatt for den grad av husk vi har for dette. Mange husker ganske mye av det 

som de har opplevd i løpet av en dag i ganske god rekkefølge.  
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Hva vi har observert, forstått av saksforholdene er noe annet. Vi har nok av saker vi bevisst og 

underbevisst kanskje ikke har fått fem i dagens lys, eller forstått riktig. For eksempel så vil en mer refleksiv 

nerve-reaksjon, eller annen kjemisk reaksjon for sammentrekning eller utvidelse, altså å strekke seg eller 

trekke seg sammen, trekke seg tilbake, ikke måtte innebære følelser i bevisst form, selv om det også kan gi en 

viss grad styrkevirkning som kan ligne smerter. Det er heller ikke umulig at det fungerer helt likt med smerter, 

altså graden styrke eller følelses-styrke, men først og fremst ubevisst og refleksivt, likt som med affekter, men 

også slik instinkt-virkninger er bygd opp.  

Da bevisstheten hos større organismer nettopp er forbundet til lyst og smertesentre så vil affekter og 

instinkter med forbindelse til lyst og smerte-sentre, lyst og angst, virke som følelses-bevisste styrkevirkninger 

i omdannelsesfasen av styrke på vei inn i bevissthetsfeltet. Slik sett vil vi da kunne merke affekter og refleksers 

styrke som smerte eller behag. Vi behøver heller ikke garantert måtte gå igjennom lyst og angst, trygt og 

utrygt, holdbart eller ikke, for at noe skal virke som et godkjennelsessignal eller avvist signal fra kropps-

virkninger.  

Om det er slik at vi over tid har utviklet en balanse-terskel for sukker, fett, proteiner og sensorer i celle-

vegger, organer og sanser, så kan dette virke slik at det merker hva som er mer enn balansert krav, eller mindre 

enn balansert krav, og i den graden gi styrkevirkning som negativ og positiv vei, og slik ligge forut med å 

strekke seg mot noe eller trekke seg unna før bevisstheten har gjort avgjørelsen. Allikevel så vil bevisstheten 

grunnet at det samme signalet sammenlignes gjennom nerver med lyst og angstsenter, og slik merke 

forskjellen i slike styrkevirkninger og oppfattet dette som godkjent eller avvist, altså som holdbart eller ikke.  

På samme måte kan affekter og reflekser virke slik at de ligger innenfor balansesonen som holdbart 

nok, noe likt et godkjennelsessignal, der både et signal ut og om det ikke kommer signal ut betyr godkjent. 

Om slike sentere slik som lysten avviser et signal som ikke godkjent fortsetter signalstyrken til angst-sonene, 

i det meste av tilfellene. Vi kan slik sett ha både autonomt refleksive og lyst-angst regulerte 

mer/mindre/holdbare signalfølsomhet på grunn av en utvikling for smak, lukt, pust, hudfølelse, lys/varme, 

hørsel, trykk og balanse. Enkelte har bedre sanser, og dyr dårligere eller bedre sanser enn oss for samme 

egenskaper å reagere på.  

 I en tidlig oversikt over hva som er erfart som godt og vondt i en arbeidsprosess eller aktivitet vi utfører, 

så vil dette gi oss en mer bevisst holdning til løsningsveier og forutsigelse av smerter og slit, anstrengelser i 

de hendelser vi har en oversikt over.  

 Vi kan mer eller mindre hurtig også avgjøre hendelser på sparket fordi vi har erfart smerte og lyst før, 

og vet derfor at det finnes retninger fra slike kilder og til slike kilder, og at vi kan utforske grenser opp og ned 

på slike tilfeller, reaksjoner, selv om det er ny situasjon vi benytter bevissthetens sammenligningsfunksjon for 

oversikt for å finne hvor likt eller ulikt, bra eller dårlig noe er.  

 Vi har altså medfødte slike egenskaper refleksivt og bevisst og der styrkevirkninger kan komme mer 

direkte til bevisstheten, eller refleksivt i kroppen, og også gjennom innstillingen og omstillingen som lyst og 

angstsentre har som justering, erfaring og øvelse med.  

 Hva som da er godkjennelsessignalet om at sanser og behov, husk, sinns-stemninger og bevissthet nå 

stemmer mellom bevissthetsgrad og behovsgrad, vil nå kunne være både refleksivt og øyeblikkelig ut fra 

forholdene som ikke utnytter angst-lyst sentre i samme grad, og som på den annen side likt som lyst og angst, 

viser en grad av godkjennelse eller av-visning av signalet.  

Om alle behov, husk, følelses-styrke og bevissthet, altså logisk og psyke med sanser og behov, viser 

en samstemthet grunnet at de nå viser til ro, ikke sender flere signaler, at noen er mette eller at signalstasjonene 

er i ro, så vil bevisstheten oppfatte saken som er lik med, =, at bevissthet og sak er likedan oppfylt, og andre 

signaler vil nå overkjøre bevisstheten fordi ro, betyr adgang for de andre signalenes plass, altså neste oppgaver. 

Uten at bevisstheten får preferanse/referanse-signaler, eller en sammenligning fra husk, sanser følelser 

og behov for gradstyrkevirkninger, så vil ikke bevisstheten heller kunne avgjøre noe om saken, knapt kjenne 

til den. 

Bevisstheten merker også langt mer enn den tror eller identifiserer at den merker. Eksempler er at syns-

sansen virker slik at om noen viser oss en kode på en lapp, eller skrevet i hånden, stort eller lite, men for fort 

til at vi kan huske det på direkten, for kort for bevissthetsanalyse, men at vi blir bedt om å slå den koden som 

faller oss inn straks, eller på en sykkel-lås, så vil de fleste slå det første de kommer på og låsen eller koden er 

riktig løsning på grunn av kort-tids-hukommelsens nesten ubevisste oppfattelse av nummeret eller 

kombinasjon av nummer og bokstaver. 
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Alle sansene oppfatter på kort tid en rekke slike store mengder av informasjon som vi ikke behandler 

fordi de som oftest ikke vedrører den behovs-prosessene vi er mest opptatt av og blir avvist av bevissthets-

prosessen, fordi signalet ikke harmonerer med behovs-virkningen vi kommuniserer bevisst med, eller under-

bevisst med. 

Sanser, behov og transmitter sender jevnt signaler, likeså som hormoner åpner eller blokkerer 

signaleffektene. Arv og miljø er tatt opp annet sted for hva som virker i en slags syntese med hverandre. 

Utveksling og hvor sterkt den balanserer eller endrer egenskaper fra partikkelnivå, gener, andre prosesser og 

organer og bevissthets-prosessen selv. Et eksempel er vaner knyttet til det miljøet vi er i og husk-funksjoner, 

erfaring, orienteringskilde-signaler.  

Bevissthets-funksjonen er en sammenligningsfunksjon uansett om det gjelder følelser, logiske signaler, 

fysisk, eller begreps-oppfattelser, innsikt/husk. Sammenligningen betyr graden er lik=forståelses-grad, av 

bevissthetsoversikt og fysisk virkelighet, eller begreps-orienteringen; definisjons-struktur og den fysiske 

strukturens egenskaper.  

Om bevissthet og fysisk saksforhold er i overenstemmelse eller holdbart like nok, så kan vi si at vi har 

en forståelse som er i overenstemmelse mellom bevissthetsstrukturen og sakstilfellestrukturen, for eksempel 

mellom bevisste orienteringsoversikter og fysiske virknings-egenskaper. Denne tilpasningen mellom de 

fysiske forhold, og mellom bevisste orienterings-forhold, eller mellom tilpasning og sammenligningsgrad i 

bevisstheten, som stort sett er likedanne funksjoner, så er dette sammenlignings-forholds-graden på hvert nivå 

fordypelse bevisst og fysisk. 

Virkeligheten til et menneske, eller spørsmålet om hvilken virkelighet som er den riktige, eller for 

hvem, er ikke det samme som bevissthetens forståelse som sammenligning med den virke-lik-heten som 

opptrer som fysiske forhold. De fysiske forhold må undersøkes mer nøye, forskning, og oppdagelser, for at vi 

kan si at vi har grundig nok undersøkelse av hvordan de fysisk forhold virker. Slik som hva organer er til og 

utfører, og hva legemet har av funksjoner, mineraler, kjemisk og fysisk, i forhold til hvordan vi da må 

omstrukturere vår bevisste viten til saksforholdene. De svar vi vanligvis får av mennesker på virkeligheten, 

hva den er slik, og den fysiske virke-lik-heten, også mellom to bevissthets-oppfatninger virke-lik-het, er som 

regel ganske usikre og ofte feilaktige, lite nøye, og mer egoistisk behovs-funksjonelle. 

 

Viljen 
 

Viljen som den endelige drivkraft-funksjon, for eksistensen i det hele tatt, uansett bevissthet eller fysisk 

egenskap, så kan ikke viljen være den opprinnelige funksjonen. Drivkraften må skape underskudd og 

overskudd eller preferanse og styrke før viljen kan ha årsak til utløsning. En vilje uten styrkegrad, er lik ingen 

viljes-sak. Å ville noe, eller få til noe, må ha slik manko eller overskudd, gjennomstrømningsgrad og 

absorbsjonsgrad som em gjennomstrømningsvei, energivei, før den kan virke som vilje.  

Vi kan også kalle dette behov eller funksjon som må være til stede for bevisst og fysisk virkning, for 

at det skal være noe å ville. At det er og finnes preferanser som vilje har som kilder og oppfylle noe om. Uten 

preferanser kan ikke styrkeforskjell og behov for noe oppstå. Dette vil si at det finnes to slags viljer. Vilje som 

har en kilde som bestemmer styrken, og den bevisste behovsoppfatningen som kilde for styrkegrader som 

viljen skal innstille seg etter.  

Av erfaring kan vi lære at vi kan sette alt annet til side, og slik sett utføre den sterkeste grad av styrke 

i en viljes-retning, behovsdekning, og slik gjennomtrenge det meste av all motstand, lokalt sett. Men det er 

like ofte at en slik vilje slår ut motsatt, feil, eller i mindre grad effektivt enn vi trodde. Her vil vel mange skylde 

på hva vi tenkte over bra nok, og som ofte stemmer. Det er stahet. Trass. Tvinge i gjennom noe, med mer eller 

mindre hell og uhell. 

Men om vi ser det i en kildesammenheng så er viljen utførelsesstyrkestrukturveien mellom behovet og 

bevisstheten, forståelsen, og utførelsesmuligheter, eller mellom bevisstheten om et behov og utførelsesvei og 

styrke for viljes-prosessen, på lyst og ulyst, angst og glede, trygghetgrad i negativ eller positiv konstruktiv 

vei. 

Forståelsen betyr her grad likhet med gjennomførbar bevisst eller fysisk vei for en-utførelse. Men 

mellom behov og bevissthet er det mengder andre behovsveier sanseinntrykk og følelses-reaksjoner samt 

bevegelser, balanse, som påvirker graden vilje som sinnstemningsgrad for følelsesdekning, Uten følelser er 

det liten grunn til å. Ville ha noe, eller ville noe, altså få en vilje og viljestyrke. 
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Av denne grunne virker det som at affekter, sanser, instinktstrukturen for behov, og bedømmelsen av 

lyst/angst-godkjennelse som grunnstruktur eller supplert av godkjennelses-utvikling for mer eller mindre av 

noe som lyst, og erfaring og husk forbundet til dette, slik som behov og følelser som skal samstemme logisk 

med mengder av hva vi trenger, hva som er innvirkninger på grader av viljes-strukturveier og forhindringer 

som er eller oppstår på denne veien for å gjennomføre og dekke behovs-gradene. Slik kan vi ville noe men bli 

slitne og trette av forstyrrende innvirkninger av det som foregår ellers i behovs-systemet vårt, i hjernen, eller 

bevissthetsgradens rot eller orden.  

Viljen ser altså ut til å være plassert mellom manko- og overskudds-strukturer og bevissthets-

strukturenes funksjoner for behovsgrader. Selve vilje-aksjonen er utførelsesgradene og den stryke-graden som 

utløses av åpninger og hindringer for viljesakten. Og som vi kan vende ryggen til eller presse, trasse igjennom, 

ved å fylle all styrken vi klarer inn i prosessen, og som faller ut som mer eller mindre heldig eller uheldig. At 

kravet eller styrken fører til at målet med saken trekker seg ut av saksforholdet. 

Personkrav, ideologiske krav religiøse krav, vitenskapelige krav, filosofiske eller alternative krav, kan 

slik sett likt som praktiske krav få et annet menneske ti å trekke seg unna eller akseptere forholdene ut fra den 

samlede bedømmelse, bevisst, eller følelse av holdbarhet for liv og bevissthets-opprettholdelse. 

Viljen ser også ut til å hente sin energi fra nærmeste kilder, kroppen, adrenalin, lokal bevissthets-

prosess, lokal oversikt, mulighet, og som utførelsesgrad eller ikke. At vi kan eller ikke kan gjøre, eller velge 

å kunne gjøre eller ikke gjøre noe. Også velge eller ikke å velge.  

Godkjennelsesgraden virker like meget for viljessaken eller utførelsesakten som det den gjør for behov 

og følelsesgrader, ubevisst og bevisst. Slik sett oppfører viljen seg som en egen del av et behov eller 

behovsprosessen, og vil være en behovs-oppfyllelses-prosess. Det merkes gjennom at vi er fornøyd eller ikke 

ut fra den grad av vilje vi har gjennomført. Altså en bevisst eller fysisk prosess. Uten behov vil ikke det fysiske 

eller bevisstheten ha noe behov å oppfylle og uten behov er ingen vilje lenger nødvendig, Likt som følelser er 

vilje angst og lyst-relatert. En vilje er ikke følelses-løs, styrke-løs. Den er som følelser en variasjons-styrke-

funksjon, det vil si at styrkegrader er det som setter viljen som en aktiv funksjon bevisst og fysisk.  

Viljen slik som behov bevisst må få sin grad av godkjennelse, avvisning i forhold til behovs-dekningen 

gjennom prosessen. Dette betyr at viljen styres både som kilde styrke og som grad aksept som behov. Eller: 

Etter behov. 

 

Håp 
 

Håp er en type optimisme. Den har en avgjørende virkning på motivasjonen. Håpet utløses av en lyst 

til ett eller annet. Eller et behov for et eller annet. Sterkest er trangen til å være holdbar, bedre, eller ikke ha 

det alt for ille. Egentlig ikke å overleve, men å være holdbar, innebærer at overlevelse finner sted. 

Konsekvensen er at vi setter likhetstegn mellom å overleve og å være holdbar. Ikke helt ekvivalente. 

Om noen finner det holdbart nok å ofre livet for sine meninger eller sine slektninger, så er ikke holdbart 

og overlevelse det samme for personen selv, men i dette tilfellet for noen andre. Hva de andre mener her er 

ikke godt å si. Mange kan rett og slett bli lei av livet også. Mange håper til og med på å dø. Ikke vil føle livet 

mer, eller i tro på å gjenfødes ett bedre sted, eller komme til et bedre sted. 

Men håpet skal innfri et visst mål. Vinne i tipping komme til himmelen, frelses, andre at det er nok 

med at det blir fred i verden, eller i alle fall lokalt der de befinner seg. Når håpet er svakt, betyr det at det er 

liten optimisme for det man har lyst på eller vil oppnå, et eller annet mål, eller stadium på vei til dette.  

Styrken i håp-følelsen og strukturen i håp-følelsen, gir optimisme eller motivasjons-grad, gjerne 

sammen med andre funksjoner. Håpet, eller den variable optimismen, troen på, eller viten om noe som ligger 

lengre fremme i tid, vil kunne slå ut to veier. At man blir forventningsfull, eller deprimert. Og da graden av 

dette, trist eller lykkelig. Lyst-følelse som påvirker graden av de andre driftene på forskjellige måter. 

Håpet er også en form for tillit til et eller annet, at utveier, mulighetene, ønske-oppfyllelse finnes. 
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Intellekt intelligens super-intelligens fotografisk hukommelse 

 

Kvalitativt Kvantitativt 

Komparativt Kognitivt 

Emosjonelt Struktur-orientert/Logisk 

Følsomt Fornuftig 

Styrkegrad Struktur-formasjonen 

Styrke  Form 

 

Vi kan ikke få den ene uten den andre, fordi vi kan telle uten å sammenligne, og ikke 

sammenligne uten å telle. 

 

Forholdet oppfattelse og følelses-styrke, å merke forskjeller, intuisjonen, hvilken retning hendelser 

hadde, var viktig og ofte dominerende i steinalderens liv, grunnet både naturlige endringer i været og som natt 

og dag, lys eller ikke, og farer ved at dyr og mennesker ellers kunne skade oss.  

Sykdommer og ulykker var ille nok og kunne være dødelige. Vårt fysiske og vårt bevisste måtte ofte 

kjempe mye med koordineringer og styrke-prøver sammen. De egenskaper som nevnes øverst er altså ganske 

mer samkjørte og mindre adskilte enn slik vi oppfatter disse i dag.  

Det kan slik sett virke som deres indre egenskaper er fra det samme. En indre funksjon som har både 

form og styrke som en annen slags egenskap samme formasjons-styrke. At form og styrke ikke skulle vært 

adskilt i vår forståelse av effektene, egenskapene, funksjonene. 

Språk, ord, definisjoner, begreps-oppfattelser av intelligens og begrep som kan nyttes med lignende 

betydning.  

logisk feminisme, hvor klart en finner felles-nevnere, intellektuell utforskning av hva som er felles, 

fordeler og ulemper ved å være feminin eller kvinne, og hvor effektivt en kan forsere slike grenser i alle 

tenkelige egenskaps-retninger, og videre hvor reduserte slike egenskaper kan bli, være. Emosjonelt og 

fornuftig, og graderinger av dette. Altså grader av feminisme og intellektuell feminisme for hva som er 

konstruktivt, destruktivt eller livs-bejaende, spennende, alvorlig/seriøst.  

Men dette er klart bevissthetens sammenlignings-evne, av like og ulike med virke-lik-heter fysisk, 

psykisk, fornuft-logisk, som sammenligning av hva behov, sanser, fysiske egenskaper, sinns-stemninger, 

husk, tilpasnings-orienterings-evne som berører det samme som følelsesstyrker, gjennomslags-styrke, 

effektivitet, og logisk sammenlignings-evne som man har. Altså sammenligningsgrad av likt og ulikt og hvor 

effektivt dette er i forhold til sammenhengen ved det og de vi sammenligner saksforholdene med.  

At man kan identifisere ett innhold, saksforhold bundet til kjønn, hunkjønn, på en eller annen måte. 

Noe som kan identifiseres som et snitt eller allment, eller som opptrer i stor mengde blant kvinnelige eller 

hunn-kjønns-sammenlignende saksforhold. Kvinne-list, knep inngår selvfølgelig i slik bedømmelse, men er 

ikke en hovedsak som kjønns-bedømmelse som saksforholdet.  

Avsløre er å gjennomskue, avdekke hva som ligger til grunn, årsak-virkning, sammenhengen i 

forholdene rundt seg samme hva, som en oppdager selv, eller kan si seg enig i, forstå. Altså sammenlignings-

grad av likt og ulikt og hvor effektivt dette er i forhold til sammenhengen ved det og de vi sammenligner saks-

forholdene med.  

Substantiver:  

braininess betyr hjerne-dyktig, skarp, god oppfattelse av sammenhenger som vi gjerne betegner høy 

kvalitet utover det vanlige, eller i det miljø, de saksforhold som en står ovenfor teoretisk og praktisk. Altså 

sammenlignings-grad av likt og ulikt og hvor effektivt dette er i forhold til sammenhengen ved det og de vi 

sammenligner saksforholdene med. 

Budskap, meldinger, signaler, symbolsk, er gjerne her forstått som at en sammenheng, orientering, 

oversikt, holdning, informasjon, signaler kan bli oppfattet av andre, eller som er gitt til seg selv fra andre, om 

så også natur, miljø-fortolkinger, som slik viser en sammenheng i alle tilfeller, eller i de enkelte tilfeller, og 

henviser selvsagt til bevissthetens oppfattelsesevne: Altså sammenligningsgrad av likt og ulikt og hvor 

effektivt dette er i forhold til sammenhengen ved det og de vi sammenligner saksforholdene med.  
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Her er det snakk om bevissthetens oversikt og orienteringsevne som er sammenligningsfunksjoner for 

retningen et innhold er ment som og blir forstått likedan som eller i alle tilfeller slik «visdom» virker relevant. 

Altså sammenligningsgrad av likt og ulikt og hvor effektivt dette er i forhold til sammenhengen ved det og de 

vi sammenligner saksforholdene med. Graden likhet mellom bevissthetens funksjoner i forhold til de fysiske 

eller bevisste, følsomme, funksjoner vi sammenligner likt og ulikt med. At forståelsesgraden betyr at bevisst 

innhold og saksforholdets innhold er lik hverandre.  

Data Informasjon, preferanser, gjelder alle følelser og opplysninger, informasjons-virkende 

oppfattelse av saksforholdene og graden vi oppfatter av alle de mulige sider, eller den pekende retningen som 

orienterings-innhold i data-mengden, informasjonen, har. Data kan også bety at forskjellige kryptiske 

meldinger eller fortellinger, eller språk, tegninger, symboler, hva som helst, som kan lagres som husk, huskes, 

begreps-definisjons-innhold for alt en kan komme på. 

Slik sett kan behandlings-sammenligninges også skje ved data-maskin-hjelp, og annen hjelp av 

instrumenter eller av andre, og kan også bety emosjoner og intelligens for de tema dette gjelder. Også intuitiv 

og kontinuerlig sfærisk tilnærming til en sak, hva vi kan kalle en analog tilnærming til et tema. Sanser, 

seksualitet, behovs-funksjoner i kropp, interesse-felt er ikke ekskludert fra innholdet.  

Data kan for eksempel også være musikk og kunst, hvilken informasjon dette gir av følelsesgrad og 

forestillings-forståelse, likt eller ulikt med slik saksforholdet virkelig er, men der tilnærmingen til 

saksforholdets mening eller orientering av sammenhengen er avgjørende for graden oppfattelse av data. Data 

er ellers innkommende fortolknings-bare saker som betyr sammenligning av likt og ulikt som kjent og ukjent, 

gjenkjennelsesgrader. Vi kan benytte data selv om vi ikke forstår innholdet i saksforholdet i mer eller mindre 

grad, bare vi vet hvordan vi skal sette dette inn i en setning, slik som å skrive ned det som hender, notere oss 

reaksjoner, søke, lete, finne, de tilpasninger vi har lært oss at slikt bør utføres i og etter.  

Obs: Data og informasjon er ikke det samme som sammenlignings-funksjonene til bevisstheten, fordi 

dette krysser grensene og viser relasjoner mellom saksforholdets innhold og som ikke kan forstås utenom som 

en allsidig og mer kontinuerlig bindingsprosess av forstått eller sammenlignende funksjon av alle deler av 

saksforholdene. Begreps-husk-sammenhenger kobles sammen som vaner, erfaring, fantasi, eksperimentelt.  

Fakta, forståelse, funn, grunn, hjernen, informasjon, instruksjon, intellectuality, intellekt, keeness 

konto, kunnskap, melding, nyheter, penetrasjon=gjennomtrengelighet/innføring, persepsjon, rapport, 

rasjonalitet, sinn, skarpsindighet, varsel, vidd, visdom, åpenbaring=(oversikt og/med sammenheng), er alle 

slike sammenlignings-funksjonere av like og ulike former og gjøremål/handlinger. 

Ukategorisert: abstraksjons-evne, skille-evne og sammenlignings-evne, anlegg/evne, begavelse, 

begrep, begripelse, betenke, bondevett, bonsens=holdt mål, til topps/bunns i saken, bruke vettet, 

common=felles/oppfattelses-likhet/forståelse Commen sense, verdens-bevissthet, alt-bevissthet, felles-

bevisstheten. Også sosiale antenner. 

Hva vi kan ha likt som kommuikativt/sammenligningsbart/påvirkelig/virkende utover de enkeltes 

bevissthet, de intellektuelle, dyktighet dømmekraft/spesialisert for området, egenskap, erfaring, erkjennelse, 

evneløshet, evner, fatteevne, folkevett, fornuft, forstand, forstå fra vettet, gaver, geni, givnad, gnist, godt hode, 

greie, grep, ha vett på, heile, hjerne, hjernemasse, hjernestammen, hode, ingenium, innsikt, kløkt, 

kombinasjons-evne kontrollsenter kyndighet lillehjernen, logos, naturgave, = alle: Sammenlignings-

funksjoner.  

Videre: nemme/fornemme/oppfatte nervesystemets sentrum, omdømme, omløp/sirkulasjon, 

omtanke, oppfatning, oppfatningsevne, oppfattelse, peiling, planlegger ratio resong sans sjef, bra, skjønn, 

skarp, ro, kontroll, små grå, snille/klokt, Storehjernen sunn sans, talent tanke tankevirksomhet, tenkeevne, 

uformuenhet/ikke la ting styre livet, vanvittig/bra, vett, veda, viten, veta, ånd, ånds-elite, ånds-evner, åre. 

Strukturveier som sender informasjon-strømmer kan finne kombinasjoner ut fra arvelige, men. Også 

tilfeldige opplevelser som åpner kanaler, ikke ulikt en kalkulator eller super-husk, super-gjengivelser. Det 

finnes super-gjengivelser uansett art egenskap, for musikk, språk, matematikk, former, fysikk, idretts-grener, 

og tekniske funksjoner. Ett lass av alle egenskaper, så vil alltid noen ha en bedre effekt, og deriblant noen få 

med ekstra-ordinære struktur-reaksjoner som virker ekstremt nøyaktige.  

Innenfor slike egenskaper er det at vi finner sammenlignings-funksjonene vi kaller super-intelligens, 

noe som ligner den fysiske materiens superledere. Dannes det korte og riktige nervebånd-veier, akkumulering 

av informasjoner, og i korteste behandings-struktur-vei, selv om vedkommende selv ikke forstår hvordan, så 

klarer disse menneskene å utføre disse raske reaksjoner på oppgaver. Enkelte av disse kan skje rent refelksivt. 

Straks se at det ligger 47 fyrstikker som datt ut på gulvet. 
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Interaktive bevissthets-oversikter 
  

 Ingen tvil om at bevissthetsforskere og forskere i det hele tatt, ikke minst i biologien, kjemien og 

fysikken, matematikken og geometrien, ønsker enkle formler og skjematiske oversikter over forbindelses-

forholdene for de tema som tas opp. Og helst veldig godt veiledende forklaringer. 

 Dessverre trenger bevissthets-temaene allikevel grundigere utredninger om hvilke forhold det er snakk 

om i mange tilfeller, særlig også de emner som driver med dyp-fysikken og dyp-kjemien, dyp-biologien, 

genetikken, og til en viss grad psykologien og hjerne-forskningen, hjerne-tester, ikke minst bevissthets-

forskningen både på teoretisk og fysisk innvirkende plan-oversikter av reaksjoner.  

 Dette betyr at jeg ikke kan sette sammen slike modul-oversikter før vi har gjennomgått temaene 

om bevissthetens forskjellige virknings-funksjoner litt dypere, tema for tema. Dette betyr også at hver 

seksjon som handler om ulike eller beslektede tema, allikevel må ta utgangspunkt i mange felles grunn-

prinsipper som innledning til den veien som temaet dreier seg i retning av som et mer spesialisert funksjons-

område. Dette medfører at leseren merker at mange avdelinger blir dratt med om igjen fordi det også er 

grunnlag for den senere retningen et tema dreier seg mot, eller danner som skille mellom forskjellige 

funksjoner.  

 Men det er vel viktigere enn noe at et tema på denne måten virker som et mer utfyllende funksjons-

kapitel for det temaet som det dreier seg om. At det kan leses som at det aktuelle temaet kan greie seg best 

mulig alene uten å måtte ta med alle temaforklaringer samtidig. Alle tema jeg skriver om er slik lagt opp til at 

visse viktige funksjoner i nettopp det aktuelle funksjonsområdet får en viss holdbar forklaring rundt den 

aktuelle bevissthets-funksjonen det er snakk om.  

Vi skal senere se at dette temaet oftest ikke klarer seg alene da temaene om bevissthetsfunksjoner oftest 

er gjennomtrengt i mindre eller større grad av de andre temaene, altså at det nettopp er en interaktiv forbindelse 

til den bevisste helhets-forståelsen av bevissthets-prosessen.  

 Slik blir det nok ganske mange avdelinger som bit for bit behandles for forståelsens skyld, og som 

videre kan settes sammen som interaktive virkninger i en bedre funksjons-forklaring enn de enkelte stykker 

behandles om. Grunnforklaringer betyr her at det er betingelser som må til for at vi skal få en mest mulig 

ubrutt sammenheng for at en bevisst funksjon kan virke, eller en funksjon skal kunne virker som en egenskap 

som kan bli oppfattet av bevisstheten ved en bestemt anledning. Slike innledninger i tema-vers kan vi ikke vri 

oss unna.  

 Til slutt så vil skjematiske modeller og forklaringer gis, og derfra et resyme eller konklusjon for 

funksjon og virkning for bevissthets-helheten vår.  

 En side av saken er funksjoner som vi kan tenke oss som modeller mellom funksjoner og rekkefølgene 

her for følelser, reaksjoner, husk, hva som helst. En annen side av saken er de fysiske modeller fra biologi og 

som handler om den evolusjonistiske funksjonen det settes i sammenheng med. Den tredje siden er hva tros-

retninger identifiserer som årsak og sammenheng i slike egenskaper av bevissthets-virkninger. Alle vil jo virke 

ganske synkrone. At biologien har enkle og kompliserte strukturer som har en oppbyggende struktur fra enkelt 

til komplisert som danner lag på lag av funksjoner for at noe komplisert biologisk skal kunne klare seg på 

dette, og handler om arv og miljø i sammenheng med alt her nevnte.  

 Det som derimot virker helt ute av de fleste forklaringer som evolusjonistene har en fordel av, er at 

fosterutviklinger, evolusjons-teorien, alle fossil-lag, stemmer overens med denne tanken. Det omstridte er 

først og fremst hva som «startet» dette. Om det i det hele tatt er noen start. For betingelsene kan like godt se 

ut som at de alltid har vært her, uansett om vi ser det fra de to sider som ikke kan forklares av teologer og 

vitenskap, nemlig ånd og materie. Eller om det er en kraft. Her henviser jeg kun til differensialkraftens 

funksjon, eller den mest trolige konsekvens av den. 

 Jeg benytter altså ganske enkelt det som avdekker mest og best de sider vi har av bevissthetstilknyttede 

funksjoner, likeså som kan benyttes for fysiske funksjoner. Nemlig bare funksjons-forklaringen. 

 Vi er i en verden av bare forskjeller som like og ulike. Ved å gi navn, definisjon på noe, så er forskjellen 

slik mange tror, ikke eliminert.  

  

 Å oppdage eller oppfinne matematikken er begge sammenlignings-funksjoner, og ellers hadde ikke 

bevisstheten oppfattet noen av delene. Vår bevissthet må tilslutte seg og forstå en sammenheng av det som 

blir oppfattes, og det er en sammenlignings-funksjon. Uten differensial-funksjonen er dette umulig. 
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Introduksjon om bevissthets-bokens funksjon 
  

 Denne boken har en mengde småstykker om forskjellige tema-områder om bevissthet. Dette fungerer 

slik at leseren ikke behøver å være enig i fremstillingen av ett, flere, eller de fleste av disse småstykkene. Det 

derimot leseren må innrømme, er nok at slike bevissthets-syn finnes, og at det ikke er uaktuelt at de preferanser 

og referanser som nevnes, finnes, selv om de settes i en sammenheng man kanskje ikke er enig i.  

Poenget er at helheten tegner et stadig klarere bildet av en funksjons-sammenheng av styrke og felt-

kraft, og en rekke forståelige momenter som tidligere mystiske og logiske oppfatninger ikke har tatt med i 

betraktningen, og i alle fall ikke i en slik sammenheng som det samlet oppstilles i her.  

Selve småstykkene er ikke fasiten på den endelige funksjons-sammenhengen som tegnes opp. Den 

berører heller virknings-sammenhengene som styrke-virkninger og kraft-felt har som felles-nevner for de 

forskjellige bevissthets-funksjoner vi har, og som senere dermed kan virke som referanse for både åndelige 

og ateistiske livssyns-systemer, og er som mye annet jeg har skrevet, en slags kommunikasjons-nøkkel mellom 

livssyns-språk, fordi det er skisser som berører alles oppfatninger av bevissthet. Den aller beste måten vi kan 

forstå boken på er å erstatte åndelig og fysisk begrep med begrepet funksjon. 

Etterhvert fremkommer det en mer samlet helhet av det vi kan kalle bevisste moduler, eller åndelige 

moduler, for egenskaps-sammenligninger og styrkevirkninger, og som kan virke kompatible med en fysisk 

feltstyrke-forståelse av bevissthets-systemer, og lignende for en tenkt virkelig utvikling av liv og bevissthet, 

slik vi ser som seleksjons-prosesser i evolusjons-teorien.  

Som en differensialkraft så vil ganske meget av denne fremstillingen passe til nettopp en slik fysisk 

funksjon, og der samme differensialkraft viser de fysiske lover på en logisk måte. At logiske funksjoner 

oppstår som selektive preferanser i en kontinuitets-felt-kraft, og hvordan. 

 Snodig nok er Hegels modell på linje med en utviklings-prosess, og tydeligvis like mye som materie, 

kroppslighet, som for bevisstheten, med det unntaket at han legger alt til forestillings-verdenen. Han slipper å 

forklare virke-funksjoner. Men da har han heller ingen virke-funksjoner.  

 Dette stoffet, sett som biologisk, genetisk, evolusjons- og økologi-system, er ikke fag-stoff for de 

enkelte feltområder i biologien, men heller det manglende mellomleddet mellom de fysiske tilstander 

fremkomst og virkning, og frem til at dette inngår som bunn-funksjon selektivt til alle de biologiske og fysiske 

områder vi kjenner som fysikk og kjemi-egenskaper, og videre som bunnfunksjoner til de mineralske 

tilstander, aggregat-tilstander, og til de organisk-biologiske prosesser som skjer i celler og organismer.  

Evolusjons-teorien viser her til funksjoner som da tangerer den fysisk-bevisste virknings-prosessen, 

og der bevisstheten logisk kan tenkes som en slik funksjon av samme kraft-egenskaper, Dette må leses for at 

det skal bli en sammenlignbar forståelse, og som kan ha en funksjon slik som virkelighet. Dette er vel en viss 

grense-mengde for mange, og vil for mange virke som science fiksjon. Men logikken tilsier noe annet. 

Leddene er knyttet logisk sammen. 

Det som er målet er å skissere en slik modell der funksjonene settes i en interaktiv sammenheng som 

virker både som logisk modell, og som en fysisk biologisk modell. Vi kunne kalt det teoretisk og praktisk 

modell, eller også en åndelig og fysisk modell. I praksis er det altså mulig at det er en og samme kraft-modell 

vi snakker om, og som vi har gjort våre søk i på forskjellige måte. 

Skriftet er ikke en eiendom for et livssyn alene og er myntet og rettet til alle livssyn og er heller et 

supplement, og om man vil en kompromiss-sak eller diplomatisk språk-vei. Ett hvert åndelig og materialistisk 

livssyn kan adoptere dette som et eksempel, sammenligning som er til rådighet eller uenighet som drøftelse 

mellom livssynene. Egentlig er skriftet ment for enhver person som vil fordype seg i bevissthets-funksjonene. 

 

 

 

Videre kan jeg bare ønske leseren best mulig forhold under lesningen.  

 

Sammen-lik-hets-prosess. Like og ulike og hvilken grad dette er. 

Virke-lik-het og hva det kan si for oppfatning av virkeligheten. 

Forståelse er-lik som sammen-lik-hets-grad. Har samme lik-het, tilsvarer, stemmer overens med. 

At forståelse og sak er-lik som virke-funksjonell sammenheng. Forståelse=Er-lik/grad. =! Og kan være  

Ikke-lik, At forståelse=Er-ikke-lik, Grad. 
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Kanaliseringer som er utestengt 
 

Forvekslinger? Faktiske hendelser, eller innbilning? 

 

Forvekslinger kan lett skje og skjer, både i det praktiske liv, i språket, og i bevisste/følsomme saker. 

Faktiske hendelser betyr ikke at de blir, eller er, rett tolket, sammenlignet. Fakta gir heller ingen 

sikkerhet for det forrige, og dermed heller ikke det neste, ut fra saksforhold før og retningen etter hendelses-

forløpene. Fakta, og de virkelige funksjoner, saksforhold rundt et tilfelle kan være mange. Om vi 

sammenligner med tall, så kan vi spørre om at det faktiske tallet 13, om hvor mange regnestykker gir dette 

falta-svaret, den sanne og samme tilstanden 13. Uendelig!  

Derfor har en hendelse og et saks-forhold plutselig mange muligheter, bakgrunn, hva som er betingelse 

for både skjønns-bedømmelse og for deduktive begrunnelser som funksjonelt grunnlag til et ehndelsesforløp, 

handling, fysisk natur, eller der bevisste mennesker, følsomme mennesker er involvert. Det kreves en del 

innsikt for å tolke og bedømme tilstander mest mulig riktig. 

Hva vi er opptatt av, frykter, ønsker oss, og enkelte ganger typiske forvregninger naturen gjør av lyd 

og lys, eventuelt trykk-virkninger, spenninger, om så lyn, så er alt dette faktorer som preger vår persepsjon 

slik at vi innbiller oss at vi har oppfattet noe som ikke er tilfelle. At vi trodde det var vann, men var et Fata 

Morgana, speilrefleks i luften av det himmelblå. Og hos mange vil frykt få oss til å tro at vi har merket et 

spøkelse, atter at vi er sikker på at det er isbil-føreren som ringer på, og så er det farlige forbrytere. 

Misforståelser, tvil og uvitenhet gjør ikke saksforholdene bedre, men ofte verre for innsikten vår. 

Alle sanser, behov, utrykks-muligheter, som vi kjenner til som fysiske kanaler er utelatt fra 

kanaliserings-forståelsen. For eksempel må vi stort sett ha lys for at øynene våre skal oppfatte et annet 

menneskes ansikt, utrykk. Stort sett må vi ha opplevd smerter eller at noe gjør vondt, for at vi kan si at enkelte 

handlinger fysisk fra et annet menneske virker slik som smerte, at noe gjør vondt. Vi kjenner også til en rekke 

tilfeller av hvordan ansikts-utrykk, eller slue utrykk virker, og øyne-utrykk, fra slike mennesker som kan gjøre 

slike vonde smertefulle handlinger. Også at vi slår oss på en sten eller grein i skogen.  

Til og med myggestikk kan virke plagende. Både dyr og mennesker viser en oppførsel som kan være 

identifiserbar ved at lyset viser informasjon mellom mennesker og gjenstander som vi oppfatter og påvirkes 

av. Konsekvensen er at vi må innrømme lyset, og også varme, temperaturer som identifiserbare eksempler der 

fysiske og bevisste funksjoner gir meldinger mellom hverandre og som kan identifiseres, Altså kilde og mål, 

hva som forårsaker og hender i en prosess som så gjør vondt.  

Vi har da en kanalisering gjennom lys, varme, fysisk berøring av hud, som slik virker informasjons-

givende, kanalisert, til husk og til bevissthet for det meste av det vi opplever i verden. Men det er ikke anført 

som kanaliseringer for at vi merker hva som er på gang i større målestokk, eller interaktivt som en samling av 

flere slike nyanser av alt som kan hende som vi kan registrere gjennom fysiske media. 

Sammenligningene kan enten være lignelser til saken, eller likheter med saken. Her bærer forståelsen 

den likhetsgraden den har med den virkelig virke-lik-hets-prosessen psykisk og fysisk, og som bevissthets-

prosessen. Blandingsforhold av smak, lukt, lyd og syn, gir en mengde flere følelsesblandinger enn om vi kun 

oppfatter en av disse spektrene. Konsekvensen er at vi får et stort hav av nyanse-følsomhet av de ulike 

styrkeblandinegne som signaliseres fra orginale fysiske behovssignaler og fra sanse-signaler som blandes.  

De danner sine helt egne landsskap, perspektiver, persepsjoner, der persepsjon i stor gra er følelses-

styrkegrader tilhørende blandingen av det fysiske og kroppslige signalsystem, som ogjen møter husk-

erfaringen og innlærte vaner. For eksempel også stemningen vi er i når vi mottar disse signaler.  

Omformingene er det vi kaller transformasjons-felt, energier, veier/overføringer. I høy grad blir denne 

akt-delen av signalvei gjenstand for diskusjon om direkte overgangsvirkninger her og nå, eller noe annet 

utenfor oss som spiller på lag, som kalles transcendente funksjoner, og som vi heller ikke oppdager som noen 

sikkerhet som kilde. Vi har slik en litt redusert forklaring på overgangs-felt mellom fysisk og bevisst funksjon. 

Poenget er jo hvor mye vi oppdager blant annet gjennom hjerneforskning, nerveforskning, gjennom 

det fysisk-biologiske, og som tester av oppfatningsmønstre hos psykisk-følsomme og sanse-fysiske 

bevissthets-tester og følelses-tester. Her avsløres det sikre holdepunkter for en rekke slike saker vi ikke er 

bevisst på som påvirker oss. Hvorfor skal det ta 2 timer med opp-ned-briller før bevisstheten snur seg opp-

ned og oppfatter alt den riktige veien. Og tar vi av brillene kan det ta en time eller mer før vi igjen ser noe den 

riktige veien igjen. 
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Balansen er jo alt tilstede. Gjennom balanse-forståelse, balanse-erfaring, så kan vi forstå, se for oss, en 

mengde årsak-virknings-forhold som ikke kommer frem gjennom gjengitte signaler. Vi kan gjenkjenne slikt 

fra erfaringen, men også ane hendelser vi ellers ikke har opplevd fordi noe virker annerledes enn vanlig slik.  

Vi oppdager altså signaler som skal komme både uker før, måneder og år før, og sekunder og minutter 

før de utløses. Vi kan planlegge noe for våren om to eller tre år fremover på grunnlag av en balansert 

sirkulasjons-utveksling i naturen. Dette betyr jo selvsagt at noe kan forstyrre alt dette, at noe inntreffer som 

forhindrer oss fra oppgavene, slik som sykdom, ulykke, død, natur-ulykker der vi hadde planlagt å bygge noe. 

Det finnes lignende forhold om det som vi kan få til med følelser og bevissthet som opplevelser. 

Noe annet enestående er jo at vi kan oppfatte slike former der ordens-funksjoner, ordnede gjenstander 

blir puffet til, og at det blir et kaos av veltede klosser. Så kan vi sette det opp igjen i ordnet system. I alle felt-

lover er det slik at forstyrrelse kan danne bølger, danne kaos og turbulens i feltet, og vi kan kalle dette kaos. 

Men i det noe rives ut av normal balanse, så er det ikke bare sluttproduktet kosmos og kaos, orden og uorden 

vi gjenkjenner. Når energier virker konstante før og etter en felt-turbuelns, et kaos, så kan vi også tenke oss at 

feltet endre stryke-form som overgang til den nye formasjonen til en annen kjent energi-formasjon. 

De fleste ser ofte for seg det som de kjenner til fra tidligere, at de husker slike velte-hendelser, slike 

kaos-tiltagende mønstre, og naturlige fysiske tilstander som roer seg i igjen. Slik som et plask i vannet. Vi 

gjenkjenner overgangs-formene, og antar ofte at noe lignende skjer med feltlover innenfor at det skal balansere 

seg igjen eller beholde energiens total-mengde uansett hva som hender. 

Når vi normalt ikke ser direkte gravitasjonskraften med øynene, annet enn at vi faller, snubler, blir 

dratt mot bakken eller snurrer rundt og kan komme ut av likevekt, vel så fungerer slike overgangsformer fra 

normalen slik som et forhold til balanser. Når et felt endrer form til en annen type felt-energi, så er tilstand 1 

og 2 i energiform som lett oppfattes, og som lover. Men i det vi følger med på overgangen av hendelser ved 

denne kraftvirkningen vi ikke ser klart, så forstår vi at det skjer en overgang. I Kvantefysikken og 

partikkelfysikk-forskningen finner vi mange slike mønstre for partiklers endringer og bevegelsesmønstre som 

det ikke lett kan settes opp lover for, annet enn visse sannsynligheter.  

Kaos og kaos-overganger: At vi settes ut av spill, men forstår samtidig at overgangs-mønstre er tilstede. 

At kanalisert; at vi forstår dette som informasjon eller signal, men lite som den balanserte og funksjonelle 

siden av saken. Slik sett holdes kanaliserings-begrepet svært mystisk ved at kilden til det vesentlige i saken 

virker hemmelig, mens enkelte forklaringer av signalstruktur virker logisk nok. Det er mange som krever at 

det skal være en mystifisering av hendelsesforløpet i saken. Er det forbudt å undersøke? Tenke?  Er det et krav 

om avdekningsvei, eller ikke tillat å undersøke? I utgangspunktet ikke. 

Her mener nok Arne Næss at både den vitenskapelige og den ofte religiøse oppfatningen er vel 

mystiske hva roten, kilden til noe, angår. At de opptrer som magikere. At kun hokus-pokus-tilfeller, noe 

plutselig, men fra en inngripende bevissthets-plan er årsak, at noen står bak og trekker i trådene. Tilfeldigheter 

og plutselighet. Disse boof-løsningene, plutseligheten, antatt uten grunn, eller med spekulativ bevissthets-

bakgrunn som eneste forklaringer, er ikke den gitte mengde løsninger akkurat.  

Det finnes flere enn disse løsningene på saksforhold. Men hvem etterforsker dette? Er utsagnet sant? 

Vi kan lett si at det som skjer, at en stein spretter nedover en skrent, gjenta slik handling bevisst. Men det gir 

ikke noe grunnlag for at alt må ha mening som årsak-virknings-funksjon. 

Hundre prosent balanse kan komme av andre årsaker, også utveskling, hvilket differensialkraften viser. 

Når to naboer får samme reklame, hvorfor skulle de ikke da dukke opp på foreslåtte iøynefallende 

steder ut fra hensiktsmessige reiseplaner med tids-angivelser 
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Kombinasjon av bevissthets-preferanser 
 

Inkludert referanse-styrke-virkninger, referanse-størrelser og deres virknings-endringer. 

 

Om hvordan vi bygger skala-systemer mellom 0 og uendelig, eller mellom stadiet 1 og stadiet 2, uansett 

hvilke referanser vi sammenligner som følelse-fysisk, fysisk-følelse, bevissthet-fysisk, fysisk-bevissthet, 

bevissthet-følelse, følelse-bevissthet. Eksempel er slik som forholdet mellom Stol og bord, hva vi føler, hva 

vi er bevisst, hva fysiske relasjoner virker som for oss som forståelse eller definisjoner, og bruks-praksis, 

forholdet mellom følelse og bevissthet i samme tilfellet, og mellom fysisk reaksjon og følelser, det fysiske og 

bevisstheten. 

 

 

Samme innspill gjentas om egenskaper kort. 

Kvalitativt  Kvantitativt 

Komparativt  Kognitivt 

Emosjonelt  Struktur-orientert 

Følsomt  Fornuftig 

Styrke-graden  Struktur-formasjonen 

Styrke   Form 

Vi kan ikke få den ene uten den andre fordi vi kan ille telle uten å sammenligne og ikke 

sammenligne uten å telle, referanser og relativitet. 

Forholdet oppfattelse og følelses-styrke, å merke forskjeller, intuisjonen, hvilken retning hendelser 

hadde, var viktig og ofte dominerende i steinalderens liv, grunnet både naturlige endringer i været og som 

natt og dag, lys eller ikke, og farer ved at dyr og mennesker ellers kunne skade oss.  

Sykdommer og ulykker var ille nok og kunne være dødelige. Vårt fysiske og vårt bevisste måtte ofte 

kjempe mye med koordineringer og styrke-prøver sammen. De egenskaper som nevnes øverst er altså ganske 

mer samkjørte og mindre adskilte enn slik vi oppfatter disse i dag.  

De kan slik sett virke som deres indre egenskaper er fra det samme. En indre funksjon som har både 

form og styrke som en annen slags samme formasjons-styrke. At form og styrke ikke skulle vært adskilt i vår 

forståelse av effektene, egenskapene, funksjonene. 

Eksempler: 

Fysisk sett kan vi ha to former, for eksempel stol og bord. Vi ser hva som er likt og ulikt mellom disse, 

og finner disse på den ene siden forskjellige, på den andre siden at de kanskje er bygd av samme materialer. 

Formene sammenlignes. Mellom to slike gjenstandene finnes det forskjellige omformingsveier kun ut fra 

synet av formene. Vi har sikkert ulike slike forståelses-stadier av trinnene mellom disse formene. Bevisst eller 

ubevisst sammenlignes formene, ikke bare i størrelse, tyngde, materialer, behags-følelse, men også en eller 

annen slags mulig endring av formene. Vi vil lettest tenke oss at de samme materialer kunne vært benyttet til 

og lage den samme formen som den andre, men at det da blir forskjell i forhold til den opprinnelige størrelsen. 

Et bord ville omdannet gitt oss en større stol, og en stol ville gitt oss ett lite bord.  

Men om materialene kunne endret størrelse og form gjennom en elastisk prosess, så kunne vi tenkt oss 

en sakte forvandling, slik vi har sett på filmer, mellom den ene formen som overgang til den andre formens 

form. Vi har lignende med ansikter og ansikts-utrykk, og det er slett ikke uten grunn at vi ler av miming og 

etter-aping av andre, fordi det ofte oppfattes som umulig, men allikevel mystisk nok mulig allikevel. Vi kan 

også tenke oss plastiske operasjoner som kunne forvandlet utseendet vårt til å ligne en annen ganske så 

nøyaktig. I hverdagen slipper vi ofte å oppleve noe slikt til vanlig. Selv om vi ser en isbit smelte til en vann-

dam. Eller at det samme mennesket endrer ansikts-utrykk fra blid til sint. 

Det finnes mange virkelige tilfeller der en omvandling veksler frem og tilbake slik som at en blomst 

lukker seg om kvelden og åpner seg i dagslys. Vi opplever også at det meste som brenner av organiske 

materialer går over til aske og røyk, og det i så radikal forskjell at vi opplever det som at store gjenstander 

faktisk ser ut til å forsvinne nesten helt. Men om kroppen vår har ett sted mellom 70 og 90 prosent vann, og 

ellers mye hydrogen, oksygen og karbon, så er det lettere og forstå at en stor mengde fordamper som 

vanndamp, som karbon-di-oksyd, andre oksyder, og at karbon blir liggende igjen sammen med en mindre 

mengde av andre stoffer. Fosfater og nitrater og andre stoffer fordamper også. Hydroksider. 
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Men det er tross vaner fra bål, at noe brenner, ikke så lett for oss tenke gjennom hele denne prosessen, 

og vi oppfatter det stort sett som at det er en virkelig omforming fra mye til veldig lite. Vi erfarer også at når 

vann i en flaske fryser at mengden ser ut til å utvide seg til flasken sprekker. Både glass og plast kan sprekke 

slik, og i fjellet vil vannet føre til at det ved frost vil kunne sprenge ut deler av klipper, stein og fjell-topper. 

Vi opplever det samme når vannrørene av metall fryser på hytta om vinteren. 

Men når en form vi ikke erfarer omvandlinger med, slik som mellom en stol og et bord, så vil merke 

oss at vi ikke anser dette som en naturlig endringsprosess. Men bevisstheten har alltid en underforstått 

forståelse av at endringer kan finne sted. Slikt kan rokke ved vår oppfatning ved noe av vårt faste holdepunkt 

i livet, om vi skulle oppleve at det som ikke pleier å endre seg endrer seg slik. Kunsten har allikevel gjennom 

forskjellige anordninger og også teknikken vår som leker og som virkelige kommunikasjonsmidler at 

forvandlinger finner sted. Vi kan pynte oss slik at vi virker som et dyr vi liker. Og dette går ikke ubemerket 

hen for et kjæledyr som ser på oss. 

 

Felt-styrke-virkninger mellom fysiske og bevisste preferanse-systemer. 

 

Her har vi et forhold mellom styrke-virkninger. Om vi kjenner en fysisk smerte, eller irritasjon, eller 

en tiltagende smerte eller irritasjon, så betyr oftest dette at den fysiske virkningen er mer aktiv, og gir tiltagende 

mengde styrke-virkning. Om det er samme kraft som bevisste og fysiske preferanser dannes av, så vil 

feltstyrkeforskjellene, kraft-feltvirkningene som slik endrer seg påvirke de andre kraft-feltene, slik som 

følelses-styrkene og bevissthets-felt-styrke-mengdene. I så tilfelle så er det forskjellige preferanseformer og 

preferanse-størrelses-styrke-endringer, formendringer eller størrelsesendringer av styrke som slik fanger opp 

forskjellene fra den fysiske kraft-felt-virkningen. Her er vi inne på hvorfor og hvordan bevissthet og fysisk 

styrke-funksjon kan omforme virkninger mellom hverandre.  

 

 

Følelses-systemets preferanser og styrkevirkninger. 

Relatert til fysiske og bevisste prosess-styrke-virkninger. 

 

Vi skal ta opp andre emner også som berører følelses-systemets feltstyrke-virkninger og preferanse-

systemer: Kjærlighet ved første blikk. Svart kjole passer til alt. Gud, det er meg. Dans mens du kan. Hvorfor 

knurrer hunden når jeg har malt meg som en katt. Om å skille mellom virkelighet og innbilning, at man tror 

at man er «jokeren i lynvinge-filmene». Gjenkjennelsens rolle i følelses-styrke-prosessene. Angst og lyst. Å 

være representativ. Makt, behov, interesse-konflikter. 

Hvordan smerten kan blokkere visse prosesser av bevissthet og følelsesstyrker, mens den ikke er et 

hinder for andre deler av samme individets bevissthets-prosesser og følelses-systemer. At noe fremdeles kan 

smake godt selv om man har smerter. Eller at noe ikke smaker like godt, selv om man ikke har smerter. 

Matematikk og følelser. Er matematikk oppdaget eller oppfunnet. Tall, hva er det? Hvorfor spør vi: 

Fordi vi ikke har klarhet i hva vi kan sammenligne noe med! Hvordan vi er i stand til å unngå å se forskjeller 

til innlysende størrelses-forholds preferanser og relative forhold. Som at det ikke er de samme logiske 

funksjoner vi forholder oss til, og hvordan bestemte utgangspunkter for sammenligning, slik som et gitt tre, 

eller et gitt tall, en gitt måleenhet, slik sett som peker og med navn, som skille-egenskap av like og ulike ikke 

blir oppdaget av intelligente mennesker, likeså som slett ikke intelligente mennesker.  

At språk og tall ikke finner en forståelig logisk referanse-logisk forklaring for de fleste. Hovedsaken 

er som regel ikke preferansene som det uforståelige, men bevissthets-prosessen og dens sammenlignings-

funksjon. Uansett, fysisk eller bevisst, tilpasningsformen sett i sammenlignings-prosessens likedanne 

funksjons-prinsipp. Prinsipp og prinsipp; den logiske sammenlignings-funksjonen! 

At enkelte fysikere, kanskje slett heller ikke så få, blander sammen følelses-systemer, bevissthet og 

logikk på klart frustrerende måte. Eksempler er at elektroner er onde, og protoner er gode. At batteri-syre er 

det onde og at kaustisk soda er det gode. De burde forstått at det er balanse-styrken, balanse-kraften, balansen 

i kraften i forhold til prosessene som er avgjørende i biologiske systemer, liv, der fysisk virkning er med i 

regnestykket. I balansesystemene er det slik at flere balanse-preferanser opprettholder en større kompleks 

balanse, og slik fungerer bra eller dårlig for smertesystemer, nervesystemer, for følelses-virkninger og 

bevissthets-oppfattelser. 
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Balansen er alt som differensialkraften kan, og som det ser ut til at fysikerne har funnet ut av som en 

konstant energi, og lignende som mye beregnet gjennom sammenligning med at E=mcc. På den annen side 

kommer i tilfelle andre balansefunksjoner inn om vi går utover dette. Det som helst skjer i fysiske systemer er 

at utvekslingene i kraften danner både overspente og underspente formasjonstyrker i forhold til holdbarheten 

til de funksjoner vi har lokalt i vårt fysiske preferansesystem slik at mye kan komme i ulage.  

Og det er slike funksjoner av balanse som ellers er intakt ikke passer med biologiske balanse-

funksjoner, fordi de tvinges til å delta i en omformingsprosess som dermed kan virke skadelig på de ellers 

intakte holdbare funksjoner. Slik som sykdom, natur-ulykker og de fysiske virkninger av handlinger som 

nettopp går utover holdbarhetsgrensen til et annet individs funksjoner for opprettholdelse. Jeg skal være enig 

med biologer som mener at vi i dag gjennom forskning kan vise til langt mer virkelige funksjoner bak det vi 

før trodde som slett ikke var årsaken i prosessene fysisk for mennesker, og livs-prosesser, følelses-prosesser.  

Men jeg er ikke enig i at vår forståelse og våre definisjoner selv her holder til nok innsikt til at vi kan 

si oss fornøyd med denne fremstillingen. Balansen og forståelses-preferansene trenger langt mer informasjon 

fra bevisstheten, samt ordenssans for å klargjøre forholdene i de fysiske systemer og deres interaksjon med 

følelsesstyrker og bevissthets-felt-prosesser. 

Når de psykiske funksjoner slår seg vrange, aktiviseres masete, at vi ikke klarer å påvirke disse på god 

styrende måte, så kan dette virknings-feltet overta styring på en rekke virkninger som ikke harmonerer med 

det psykiske og bevisste systemet, på angst og lyst. 

Både for fysiske systemer, biologiske, for følelses-systemer og bevissthet-systemer så trengs en 

kraftigere logisk funksjons-forståelse inn i bildet som klargjørings-prosess. Vi kaller det filosofisk virksomhet, 

mens det er stort sett ett spørsmål, og det betyr søk, let, finn, som igjen betyr at tenkningen er en sammen-

lignings-prosess der vi søker å finne ut hva som er behovs-fordelaktig, ved å finne ut hva som kan være bra 

for oss, eller dårlig for oss, om vi titter over neste bakketopp. For mat, farer, behovs-relatert. Mange har ikke 

sammenligningsevne for å skille mellom hvorfor vi søker etter noe, hva som frustrerer oss eller vekker vår 

interesse, og hva det skal være for et behov vi skal dekke, mening eller årsak-virknings-forhold i slikt. 

Vi ser dette igjen i politikken: Det handler om hva vi vil ha, og gjerne som grupper med dette behovet 

for å få, ha, ville det samme. Slik sett kommer de til bords og forteller hva de vil ha, og for å kreve det de vil 

ha. Det er organisert slik at det dermed skal måtte ødelegge eller tvinge vekk det de andre vil ha som de selv 

ikke har behov for. Slik sett går det opp og ned om de fattige blir mer fattige, eller de fattige blir rikere.  

Mange her kan være utenfor systemet som organisert eller er for få, eller har for liten makt selv om de 

er mange bak kravene eller behovene sine. De politiske makt-organer blir derfor en ledende trass-gjeng, men 

ofte med et generelt noe lunde brukbart menneskesyn sett som hva som kan være juridisk rettferdig, mens 

dette igjen ikke holder mål for den praktiske rettferdigheten, det vil si holdbart nok, og kan være ødeleggende 

i stedet. Vi kan kalle dette politiske som behov-kamp, i større grad enn en generell løsning.  

De lever etter kompromiss-prinsippet i stedet for en generell større løsning for grunnbehovene generelt. 

Mange av disse systemene ledes av de som mener de andre ikke fortjener grunn-behovene. Og der er det 

hovmodet står for fall og konflikter med tiden. Disse tenker på hva de kan få nå, på bekostning av de andre. 

Derfor presse målet utover de andres grenser. Det er lett å kalle dette korrupsjon, men det kan virke som at de 

ikke har visjoner for helheten på en god måte for holdbarhet generelt.  

Kompromisset er mer diskusjon, en konkurranse, enn at det er virkelig drøftelse av saks-forholdene. 

En drøftelse vil måtte inkludere helheten til slutt om det er samfunnets holdbarhet de vil ha: Det er det de sier 

at de har som mål! Det virker jo ikke slik!  

Politisk elite-trass satt i spill med fortjeneste til de ledende politiske kretser. All moral, religion, filosofi 

ideologi vannes ut, eller vinner igjennom med fortrengning av de andre gruppene. Som regel er det jo 

marionett-spill: At man kommer inn i partier som nikkedukker eller som representant for en privat næring. 

Ofte er det også virkelige representanter for en behovs-gruppe.  

Men generelt overlates arbeide til ansatte som til og med slett ikke er enig i systemet, men som gjør 

det de må for økonomiens skyld, og for beskyttelsens skyld. Det er ikke så ofte det er en ekte lidelse, et ekte 

behov, som er årsaken til det politiske engasjement. Det kan ofte være bare aksept eller opphøyelse, og ikke 

saken, eller de ekte behovene som leder noen inn i slike forhold. Andre har klokketro på at det politiske system 

eller religionen, ideologien, vet best. 

Lignende kan forekomme også blant leger, psykologer, helsevesen, der utøvere og pasienter ser fagene 

som det opphøyde, og godtar det meste på grunn av fag-skriftene og stillings-opphøyd tillit. Hoved-problemet 

blir ofte tatt vekk fra sammenhengen. 
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Forskning: At de fleste bedriver normal-vitenskap mener en del vitenskaps-filosofer. Det vil si 

ansettes til å finne ut det de blir bedt om i stedet for generell forskning for å finne ut av forhold i den større 

sammenheng, eller virkelig avdekke saks-forholdet som emnet handler om, men kun tilfredsstille 

oppgavegiverens mål. Ikke sjeldent privat næringsliv. Konsekvensen er den medisinske tilstand og den 

mengden uholdbare mekaniske og tekniske produkter, og likeså forurensning vi i dag har, som krise for enkelt-

økonomien privat, og for hele verdenssamfunnet. 

I mange tilfeller forveksles vår normale behovs-dekning, næringsinntak, med rikdom i nærings-

virksomhet. Næring er det den enkelte har behov for å opprett-holde kroppen. Til det trengs utenom varme 

når det treng, slett ikke den luksus som vi konkurrerer med hverandre om for å overgå hverandre.  
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Moral Etikk Verdinormering og selve holdbarheten! 
 

Moral og verdinormering er ikke ensbetydende med holdbarheten, eller begrepet holdbarhet. 

Moral og Etikk er ikke alltid det samme! 

Moral er oftest tilvente leveformer, bruks-former, som har blitt til regler, for de var nyttige en gang, 

og mange av disse er det fremdeles. Men da omstendighetene, miljøet og føde-forholdene endrer seg, er en 

rekke tidligere tradisjoner egentlig falt ut som en rimelig sammenheng, og henger bare med videre som et 

ideal eller idol, forbilde fra gammelt av. Dyret som var kultur-symbolet kan ha bøitt utryddet eller være så få 

at folket har endret mat-skikk, mat-ideal. Andre regler skal regulere forholdet mellom folk, og slik sett mene 

seg å ivareta moralen, som om denne er holdbarheten selv. 

Individuelle forhold: Vi finner absolutt moralske regler som ikke gir holdbare forhold, i mange 

sammenhenger hverken for individ eller samfunn. Eller for dens sakens skyld miljø-økologiske forhold vi er 

en del av.  

Vi finner også mange etiske retningslinjer som ikke er moralske, men heller estetiske, altså smakfulle. 

Under betegnelsen «skikk og bruk», så finner vi en rekke former som ikke nødvendigvis er bra, holdbart, og 

som like lite kan sies er spesielt estetiske eller etiske. 

 

Deduktivt krav til Differensialkraftens teori-modell! 

 

Når andres arbeid stemmer for fysiske funksjoner i naturen. 

  

Denne avdeling skrift handler om differensialkraftens likheter med andres teorier ut fra de samme 

forhold vi deduserer i naturen to forskjellige veier. Jeg angrep rommets funksjonssammenheng og de 

egenskaper vi finner med i denne sammenhengen. Og andre emner, bevisstheten med mer. Andre teorier 

handler mer om tilnærming mellom testing og måling på veien til de samme funksjoner. Differensialkraften 

kommer frem til slutt som en indre funksjon bakfra, virkningsfunksjon, mens de andre teorier angriper det 

ytre bildet først i alle saksforhold, og i noen  

Det har vært vanskelig for mennesket å være helt sikker på hvor stor lengde objekter i naturen har, og 

hvor lang en veistrekning er. På samme måte gjelder dette for bitte små avstander som vi kan ha problemer 

med å se forskjell på. For eksempel å få en tynn tråd gjennom et ørlite nåle-øye. Vi kan også ha problemer 

med å være sikre på om to gjenstander er like tunge, eller hvilken av dem som vi da tror er tyngst. Hvor lenge 

vi må vente på noen, eller hvor lang tid det tar og gå en viss strekning, er lignende saksforhold det ikke er lett 

å gjengi korrekt. Bevegelse er viktig faktor i naturen, og denne finner vi i forskjellige hastigheter, og dette er 

heller ikke så lett å bedømme.  

I andre tilfeller snakker vi om motstand og styrke, om vi skal løfte noe, eller trenge oss gjennom en 

hindring. Det vi derimot merker er et slags gjennomsnitt over tid, at hvilken styrke, hvilken tid noe tar, hvor 

fort det går unna ved å gå en viss strekning til en viss tid, kan virke likedan i mange tilfeller. Vi klarer å 

sammenligne slike forhold. Men for å være mer nøyaktige, trengte vi å vite hvor mange bakker opp, hvor 

mange svinger, hva vi ble slitne av, og til slutt ett eller annet mål for dette.  

Vi kunne telle, om ikke så mye av gangen, så endret dette seg med at vi fikk en slags form for posisjoner 

og egen symboler for tall, spesielt som på fingrene, tall mellom 1 og 10. Begrepet 0 var mer sjeldent med, 

men begrepet 0 i matematikken betyr som regel en plass som kan fylles med tall, slik at gropen tallet skal 

kunne stå i, er tom, og slik kalles 0 som betyr det samme. Men om det er snakk om å få vann til å legge seg et 

sted, så vil neppe de tallfylte plasser, stener som forestiller enere, gi plass til vannet, slik at vannet vil renne 

ned i gropen inntil en ny tall-sten settes opp i gropen.  

At vannet fyller plassen kun når ikke tall-stener er til stede, betyr også selvsagt en funksjon. Ikke for 

vanlig telling, etterligning av antall sauer og lignende, streker eller prikker, sirkler, men det har betydning for 

naturens kriker og kroker, og naturens funksjoner. Da er det andre funksjoner som fyller plassene, og sjeldent 

at en virkning ikke er til stede der vi synes det virker tomt. 

Etter hvert fikk vi stødige og fyldige telle- og regne-systemer. Vi hadde brukt pinner, stokker, tommel-

neglen, foten, og lignende som mål for mange korte lengder av bruksgjenstander og lengde og bredde på hytta 

eller tipien. Vi laget nå mer nøyaktige målepinner, liksom kopier av slikt som kan ligne et skritt, ikke ulikt en 

meter, og slik som tomler eller negler som oppdelinger, som igjen kunne ligne en centimeter.  
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Etter hvert som titallssystemet ble mer anerkjent som mål over større deler av verden, så ble også 

tideler og hundredeler akseptert som desimetere og centimetere. Her var det franske forskere som rundt 1890 

bestemte seg for at det burde bli laget internasjonale standarder. Gjennom store deler av tiden etter frem til 

1900, var det fremdeles stor forskjell på lengden av de forskjellige lands standard for hva en fotlengde var. 

Etter Arkimedes oppdagelse av at vann var beste måten å sammenligne gjenstander på, som at samme 

volum av noe annet, hadde en viss vektforskjell fra vann, så kunne vi pute hva som helst i vann og finne 

volumet, og så veie dette, og sammenligne dette med lik mengde vann, og da kunne vi se om tettheten var 3 

ganger høyere enn vann, eller 0,7 ganger lettere enn vann. Når vi satte en liter, 10 ganger 10 ganger 10 

centimeter som mål for literen og kalte dette 1 kg, lik tusen enheter kubikkcentimetere med vann, 1 gram, så 

kunne vi si at stoffet som vi her sammenlignet med veide 3 kg, og det andre stoffet veide 0,7 kg 700 gram. 

Fra det at vi delte døgnet opp likt med slik som det var fullmåner hvert år, 12 stykker, så delte vi dagen 

i tolv biter og natten i tolv biter, som vi kalte timer. Ut fra min vurdering er det at vi har sol og måne som 

representant for natt og dag, viktige deler for ventetid og for orden på tiden, slik at da man fant ut antall måner 

i året ikke passet med antall dager for et år, så delte de opp 365 dager i 12 biter, som er 30 dager, fordi de 

benyttet enda ikke komma til desimaler, og telte heller ikke kvarte dager.  

Med 30 måner og 30 soler i måneden slik, ble det 60 enheter å følge med på hver måned, og som stemte 

med tidens sirkulasjon til solen stod opp igjen. Her har det blitt brukt både rennende vann som sakte fyller et 

kar, og salt-ur, mange metoder for å se om tiden er ganske korrekt slik fra gammelt av. Når timen skulle deles 

opp brukte de samme 60 enheter som i måneden. De kjente jo bare til nattverden og dagverden som ikke var 

det samme. Minuttet ble delt i 60 biter som sekunder, og en del astronomer, det vil si som bandt følelsene våre 

til tiden, været, ble den gang kalt astrologer. De fulgte da med himmelbevegelser helt ned til denne skalaen 

der de kunne dette. 

Hva de ellers kan spå, forutse om folk kan være lett når det gjelder kjennskap til værforandringer i året. 

Men å spå folk har oftest en viss grunn i kjennskap til hvor godt stilt folk er til å ta vare på seg. At man forstår 

at når kulde kommer så kan det bli krise for de som ikke viser hensyn tikl kulda. Likedan med hvordan de 

behandler og bruker næring. At folk unge, ble sammen om våren i mange tilfeller, var også lettere å spå, men 

hvordan livet i sin helhet skulle arte seg har ettertiden vist at gis som mange feilaktige spådommer. Moderne 

forskere på himmelrommet, holder seg til astronomi-observasjonene og astrofysikken, og stort sett 

sammenligningene vi kaller de fysiske lover. 

Sekunder og metere, enheter for volum, tetthet og vekt, og for hastigheter og til og med 

hastighetsendringer, akselerasjonene til Galilei, ble klarlagt gjennom nøye måle-stokker for dette, og etterhvert 

dukket også temperatur-målet opp med grader styrke eller varme som dette viste.  

Galilei fant også ut at fra en lampe i taket som dinglet, pendlet frem og tilbake, at selv om denne 

pendlet kortere og kortere, egentlig også saktere og saktere, så var tiden til hver pendling like lang. Det var 

liksom over lang tid likt et pulsslag eller et sekunds lengde helt til pendelen stod stille. Trekk-kraften nedover, 

det Leonardo hadde kalt gravitasjonen, sammen med bevegelsen, viste en bestemt balanse.  

Galilei visste ikke helt hvordan han skulle tolke dette uten om at han kunne bruke takten som et sikrere 

tidsmål. Og at tidsmålet kunne benyttes til å se hvor langt en kule kunne vandre hvert sekund på en plate som 

hadde helling. Han kom frem til at kulen hadde kommet 4 ganger så langt i løpet av det neste sekundet, og 9 

ganger så langt i det andre sekundet. Hans slutning var at det hvert sekund hadde en jevn akselerasjonsstigning. 

Newton så her klart at det samme var kvadratet av tiden det tok som lengdeenhet som var jevn akselerasjon.  

Slik som at etter 1 sekund så er det 1 ccm, etter 2 sekunder er det 4 cm, etter 3 sekunder er det 9 cm. 

1-4-9: At 1 ganger 1, og 2 ganger 2, og 3 ganger 3: At det samme gir 4 ganger 4 etter 4 sekunder som er 16 

cm. Dette prøvde Newton ut. Mest av alt ville han finne ut av kraften styrken til gravitasjonen. Men det fantes 

ikke noe kraftmål og sammenligne med. Newton tar da tidens måle-enheter til hjelp, joule og fot, men for å 

sammenligne dette med i dag, så kan vi si meter, sekund og kg. Han fant ut at han ville sette kraft, styrke, som 

enhet ved at 1 kg skal løftes med jevn fart opp 1 meter i løpet av ett sekund.  

Altså at 1 kg løftes 1 meter på 1 sekund. Newton ser også en sammenheng mellom sekundet, 

styrke-enheten sin, og gravitasjonen med samme verdi som Galilei hadde som gravitasjon, men han 

måtte teste ut dette.  

Det første han fant var at kraften ble 4-doblet for hver dobling av lengden som den falt. Dette viste en 

sammenheng mellom masse og hastighet, masse og bevegelse, men selvsagt over bestemte tids-intervaller slik 

som hvert sekund som det også kunne sammenlignes med. Så tid, bevegelseshastighet, akselerasjon, vekt og 

kraft, hang her sammen i et bestemt forhold.  
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Newton velger ut hvert øyeblikk slik på kraften som skal til. Watt skulle senere bruke den samme kraft-

formelen i arbeidsprosesser, for hvor mye kull som skal varme viss mengde vann for å få dampkraft til tog og 

skip. Watt blir her et kraftmål som skal summeres sammen, og ikke bare for et gitt øyeblikk. Summen 

effektivitet, energiforbruk og styrke, over tid, kilowatt, watt-sekunder. 

Det er ut fra dette at Newton utrykker sitt funn til en venn: At kraften øker med kvadratet av 

avstanden. Egentlig med tettheten av kraften fordelt over kvadratet til avstands-forskjellen.  

Euler og Gauss har siden Newton, sammen med flere andre, konsentrert seg om tregheten og 

kollisjonskraften mellom forskjellige legemer i naturen, skip som grunnstøter, Hvor mye kraft som endrer 

hvor mye av terrenget eller en annen gjenstand, liknende med væsker, vann, fjell-knauser, metaller, og som 

Gauss, å finne støtkraft for krumninger som oppstår, og spesielt også ved temperaturer som endrer formen til 

metallplater med ulike krumninger i stoffet. Her kommer kjemien inn for fullt rundt 1790 med Lavoisier.  

Daltons atommodell har slik sett krav til hva som vi skal finne ved atomer. Deres fryse og kokepunkter, 

tetthet, tyngde, og bindingsstyrke, og her tar kjemi og elektrisk spenning, samt magnetisme som forsknings-

forsøk helt av. Av den grunn kan dette, tiden 1800-1900, kalles den forsknings-artede atom-alderen. Atomer 

og molekyler.  

Rundt 1900, har vi overgangen til den mer konkrete atomfysikkens praktiske eksperimenter på atomets 

nivå, med dens partikler. Men ikke uten den kjemiske forskningen. Det som skjer samtidig er at lyshastigheten 

vises som en konstant likt det Maxwell påstår ut fra formlene sine. Planck og Lorents viser til manglende 

elementer i energien grunnet tidsforsinkelser og energitap. Einstein viser her at lyset, fotoner, virker med både 

konstant hastighet lokalt, og som en energimaks for masse-bevegelseskraft, og som omdannelse til en lik 

energi mellom de forskjellige energi-områder som er kartlagt.  

Mitt utgangspunkt i forhold til den fysiske forskningen og vitenskapen slik, er at jeg aksepterer 

grunnene til at man bruker, lager, har de målene vi har som enheter og tallverdier som gode mål. Jeg aksepterer 

matematikk-sammenligningene og geometri-sammenligningene. En av grunnene til dette er at jeg selv har 

prøvd ut enkelte enkle saker som stemmer, videre utdannet i toårig svakstrøm, iberegnet 42 sterkstrøms-

formler om kondensatorer, spoler, magneter, motstander, samt dioder og transistorer, og alle de komponentene 

som har med strøregulering spenningsregulering og motstandsregulering, kapasitans og induktans.  

Videre også dopede materialer som germanium og silisium, NPN og PNP-transistorer, dioder, med 

videre de vippefunksjoner som benyttes til data-elektronikk, skolert ved 1-årig elektronikk og digitalteknikk 

ved det som i dag kalles data-teknikk-yrkes-linje. Dette innebærer service på komponenter og feilsøking, samt 

reparasjon av disse maskinene. Dette innebærer også regnekretser, registre, og tellere, og enkelt data-

programmerings-språk. Videre vil dette kun gi programmering ut fra slik som c++, og andre dataspråk, som 

jeg ikke har hatt god tid til å arbeide med. Like gjerne at enkeltbokstaver, ord, definisjoner kan dannes ut fra 

samme funksjoner. Og bilde, film-registre. Memory-registre. 

Så kommer privat lesning av økologi stoff, energi i naturen, mineralogi, petrografi, krystallografi, samt 

en rekke historiske, geologiske og evolusjonære tilstander gjennom jordens historie, og det biologiske rikets 

oppbygning med stort sett grunnfunksjonene her. Tekniske fremskritt har blitt lokalisert og forstått.  

Jeg har dermed fått testet selv at det er overenstemmelse mellom kraft og effekt ved forskjellige lov-

tilstander. Jeg har, like sikkert som at jeg har registrert at disse lov-data for fysikken og kjemien benyttes over 

hele jorden i dag og i den teknologiske og industrielle utviklingen, hatt alle grunner til å stole på at de tidlige 

forskernes data stemmer, er riktige sammenligninger, og fungerer i all den kommunikasjon og teknologien 

som vi har i dag.  

I utgangspunktet er fremdeles dette med hastigheten av en gitt masse og bremselengden ved dobling 

av fart, et ganske illustrerende eksempel på fysisk lov. 3-dobles farten sklir vi 9 ganger så langt, lignende 

kvadratet til Newton om hvor mye mer en økning av kraft gir ved å se på utslaget av målemengden.  Jeg har 

også lokalisert at Leibnitz mente at dette gjaldt alle lover i den fysiske verden. Og det har han fått delvis rett 

i. Einstein viser dette som at den konstante energien i E=mcc, egentlig oppfyller det samme målet tross at tid, 

lengde og at tyngde- og hastighets-endringer med masser skjer. 

Ut fra alle disse data fra forskerne, der jeg godkjenner, aksepterer, finner meg til rette med at 

måleenheter, måleberegninger, de fysiske lover og formler som er satt opp slik, er samstemmende med den 

fysiske verden jeg opplever å merke noe av dette i samsvar med, og at mine egne forsker-veier ser ut til å fylle 

ut de samme verdier, så vil jeg påstå at jeg har en deduktiv logisk informasjon å bygge på fra vitenskapen med 

deres data som utgangspunkt. 
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Vi har betraktet samme natur, og vi merker mange av de samme balanser, og at det slik sett er logisk 

med proporsjoner vi, og enkelte jeg selv, har oppdaget! Beregninger jeg selv har gjort om elektriske kretser, 

forsterkere, måling og reparasjoner av powere, og digitale komponenter, videre sterkstrøms-komponenter, 

spenning-, strøm- og motstands-regulatorer, samt sammenligning med fysisk arbeid, og mål her, så kan jeg si 

at jeg følger opp felre av de enkleste klare fysiske lover vi kjenner, som egen deduktiv etter-prøvning. Så deler 

av denne balansesiden av naturen er og var i en viss grad kjent.  

Ved å læres opp til at kraft er lik motkraft, og at energier og mot-energier forholder seg som en konstant 

fordeling, så gjenkjenner jeg dette. Det ansporet meg til å avvise at det eneste som beveget seg ved de univers-

modeller vi har lagt frem etter 1905-1910, som er uten motkraft, kun akseptert som beregning mellom de 

tilstander vi kjenner av samlede mål for energi lokalt, til å sette inn en tilsvarende kraft-motkraft-modell i 

stedet, og slik analysere rommets, tidens, bevegelsens, virkningens, formenes forhold og deres strukturer ut 

fra dette, en helhet som var aktiv i en balansert funksjon. Men hva var det som fikk dette til å virke slik? 

Jeg finner da en helt annen vei ut fra rom-egenskap, tids-egenskap, bevegelses-egenskap, og masse-

energi-egenskaper/virkninger, selv, gjennom forskjells-sammenligninger av de forskjellige feltene, det vil si 

en egen vei til å analysere rom-tiden og energienes egenskaper på, og som gir den felles produkt-funksjonen 

jeg har kommet frem til for tid, rom, bevegelse og styrke, eventuelt drivkraft-funksjon.  

Ved å tenke seg denne bli til som samme funksjon og at bare denne kan være til i motsetning til ingen 

forskjell, så klarer jeg å fremstille en slik likevektig og likedan likt fungerende kraft-lignende funksjons-

modell for en tenkt avgrenset verden eller en uendelig verden som ikke kan vokse mer. Når denne fremdeles 

har vekstpotensialet i seg vi den endres til et absolutt trykk, og da et balansert trykk som utveksler ved samme 

funksjon o like mengder kraft og motkraft, eller like mengder bevegelsesenergier og mot-bevegelses-energier. 

At helheten, punkt, posisjon, kontinuitet ved sin sammenlign-bare like minste enheter, har samme 

tetthet, samme volum, samme styrke/energi/trykk, over alt for alle samme volum som sammenlignes, og at 

kun utvekslings-feltlinjene utgjør tetthets-forskjeller inn og ut av retningene som kraften utveksler som. 

Da så et absolutt balansetrykk er ved siden av utvekslinger vil vi så få tilpasset trykk for utjevninger 

via hastighetsløkker eller partikler. Altså over visse avstander så vil det dannes likedanne partikler innenfor et 

visst størrelses-monn i forhold til trykket de er utsatt form og balansert slik at Planckformdannelse i 

sentrumsutskiftningen, det egentlige partikkel, som er rom-balanse-tilpasningens likedanne utvekslingsform. 

Da balanse og utveksling var eneste mulighet for en likedan funksjonell kontinuerlig drivkraft, 

ekspansjons-kraft, så hadde jeg ikke annet valg enn å følge opp hva som skjer med balansert utveksling. Jeg 

var ikke klar nok over at dette var et problem i den kjente fysikken på grunn av at de behandlet tilfeller isolert.  

Dette gir ikke tydelig signaler om hvor det synes å mangle noe. Men da jeg fant slike problemer 

tilkjennegitt, alt fra Einstein, Hawking, Atomfysikkens høyborger i dag, samt at biologien, genetikken, 

cellebiologien møter slike problemer med balanseforklaringer, så jeg kun muligheten for å se oover min egen 

modell, 15-17 juli 2013.  

Den andre dagen om jeg tenkte balanse likevekt i energi-strømmene, og utvekslinger slik, så viste 

tegningene at vi kunne finne vertikale og runde partikler, og som fulgte de lovmessige proporsjoner. Dette var 

det sjokkerende, fordi det kom fra en basis-funksjon, og ikke gjennom målinger og beregninger. Men det var 

lett å se at det vil gi de proporsjoner vi følger i fysiske og matematikken tilhørende de formlene vi kjenner og 

med oppførsel på samme måten.  

Utvekslingens årsak starter på sett og vis utvendig med differens-balansering mellom to eller fler felt. 

For eksempel kosmisk felt og inter-kosmiske felt. Selve hastighetsløkken, utvekslingsformen, starter nedenfra, 

innenfra, fordi dette nå skal utligne den samme trykkforskjellen i samme felles felt.  

Oppdagelsen av hva som måtte til for at feltlinjene skulle ha samme energi og balanse ga klar og 

tydelig beskjed om at forskjellen mellom rommets rettere strømnings-energier og den tregere tidsforsinkende 

massen til partiklene, ga en ytre sfærisk form med mer diffus overgang, mens kjernen virket mer nøytral i 

basis. Utvekslingssenteret. Det er nå jeg oppdaget at proporsjoner her og utover fra sentrum, ga de fysiske 

lover. 

Ut fra min modell gir den brå utvekslingen i et høyt balansetrykk-landskap av en driftsstrømning som 

felt, romfeltet, gravitasjonsrommet, at det dannes de samme formasjoner som det vi ser fra proporsjonene til 

de fysiske lover. Om denne modellen er riktig så finner den i alle fall som en slags fasit at de forskjellige 

vitenskapelige lover og samspillet mellom disse lovene i alle forskningsfelt viser seg å være 99.9 prosent 

korrekte eller bedre. I omvendt form, så kan de fysiske lover vise at denne modellen virker korrekt som romtid-

bevegelses-styrke-funksjons-forklaring logisk av samme type funksjoner, naturlover, og slik som E=mcc. 
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Som dere forskere forstår, så er det den samme deduktive rom-tiden, de samme bevegelser, de samme 

styrke-funksjoner og former, egenskaper hos romslige energier, de samme tids-funksjoner, og sammenlignet 

med disse uten enheter og med enheter og matematisk og geometrisk sammenligning som jeg slik har brukt 

som analyse for å finne en slik forskjells-funksjon for like og ulike for alle disse enheter hver for seg og når 

de er sammen slik vi opplever det i den praktiske hverdag og i målinger.  

Det er de samme grunnlagene som måledata og måleutstyr har brukt, og derfor er det ikke rart at min 

modell samstemmer med de fysiske lover. Samtidig er det slik at funksjonen som kraft-motkraft fungerer 

likedan for alle romslige energi-arealer, og slik sett gir balanse og likevekt. Om verden bare var et kulerundt 

kosmos eller om den er uendelig så ville de med denne funksjonen gi de samme fysiske lover.  

Det er derfor ikke rart at Einsteins gravitasjonsteori og beregninger for et tenkt flatere kulerundt rom, 

eller om vi vil en fylt kule, ville gi en slik proporsjonalitet som den første modellen som Einstein lagde, og 

heller ikke for alle de sprø modellene som mange forskere legger frem.  

Allikevel kan universet vårt like gjerne ha form som en levende mark eller en pannekake. Men da den 

belgiske fysikeren antok at det kunne være en samlet masse som eksploderte, og Hubble påviste dette på nytt 

to år senere ved å oppdage rød-blå-forskyvningen i rommets gjenstander, lyset fra disse, så ble det allment 

akseptert at universet utvidet seg, og tydelig fra et slags felles sentrum.  

Da kunne Einstein enkelt beregne dette på nytt for et utvidende big-bang-univers, fordi det er de samme 

fysiske balanselover for energi som fremdeles er tilstede som utgangspunkt ut fra det min modell forteller. 

Dette fører videre til en helt annen sannsynlighet. 

At om universet er uendelig, i alle fall helheten, som vårt univers er en liten del av, og at hastighets-

løkker er grunnlag for å danne mengder energimasse utover balanse-nøytraliteten ved krumninger, så betyr 

dette at blaffet kommer av at en hastighetsutveksling skjer innerst fra det området som vi kaller big-bang-

sentrum. På den annen side vil et blaff ikke være normalt. Heller at det er en høy treg utjevning av en langsiktig 

og varig utveksling som produserer en fortsatt mengde av likedan prosess jevnt over langt tid inntil at 

utvekslingen er utjevnet.  

Da vil en tregere lys-masse og energimengde fungere innenfor oss og som ikke tar oss like fort igjen, 

mens det utenfor oss godt kan ekspandere fortere, hvilket vil bety at vi i to retninger finner svært mye mindre 

masse, samtidig som at vi oppfatter det universelle rommet vi tilhører nettopp som en slik flatere kuleformet 

romsjikt som har begrenset masse. Produksjonen av masse vil her kunne anses som en høy tetthet som frigjør 

seg fra sentrum, og tross alt at det er en virvelretning på hele utvekslingen, og der innover-gående kraftrykk 

og utover-gående krafttrykk er med å danne deler av masseutvekslinger som energier i lagene utover.  

Dette kan virke som at en anti-gravitasjon gir fra seg ekstra energi utover i rommet som kan danne 

partikler. Men det kan like gjerne settes på hodet, at kraftens potensiale inverteres, der de partikler som dannes 

er forsinkelses-partiklene, altså antimaterien, som slik sett gravitasjons-overskuddet går inn i og blir etter-

hengende partikler i den utover-gående driften av feltkraft.  

Om det ikke er en vesentlig annen form på universet enn denne utvidelsen ville jeg ha godt inn for 

denne modellen og de fysiske lover samstemt med dette. Men drivkraftfunksjonen, romtid-funksjonen, kraft-

motkraftfunksjonen som en balansert utvekslingsmodell, der ville jeg latt forklaringen være bundet opp til den 

grunnfunksjonen som jeg henviser til i kraften, at det er en og samme logisk enkle funksjon som bygger 

romtiden og dens fysiske lover i god tro for Mad-Max sine absolutte ideer om at matematikken skal stemme 

for de fysiske landskaper totalt. 

Her klarer vi ikke å gripe fordelingssatsen til energier rundt utenfor det synlige universrommet annet 

enn som indikasjoner på mere av eller mindre av energi-rommet, men ikke for totalen av relative muligheter 

for dannelse av inntilliggende kraftstyrker. 

Vi må stort sett holde oss til de energi-krumninger som er dannet lokalt for å få de riktige beregninger 

som et snitt for hva vi befinner oss innenfor. Når vi har løst en formel for forskjellen mellom gravitasjons-

trykket og partiklene sine størrelser, så vil vi kunne benytte gravitasjonstrykket ut fra en helhetlig kjent 

universmodell for å forutsi hvordan de tilstøtende universelle lagenes styrke virker fordelt rundt oss.  

Vi kan like gjerne snakke om forskjellen mellom den indre balanse-energien i rommet som ikke har 

samme gravitasjonsdrift likt som i vårt lokale gravitasjonsrom, men er med i balansetrykket. Gravitasjons-

rommets trykk-kraftstrøm er en utvekslingsstrøm fra en lokal total kraft-tilpasning. Alt som en drift. 
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Jeg hevder at alle data i min modell er deduktive data. Men ikke at det forstås ved første øyekast, 

nettopp fordi at noe som bare er forskjell uten form ikke deduseres, men det er ikke slik i virke-lik-heten. I 

virke-LIK-heten så er forskjell og virkning, forskjell og utstrekning, forskjell og bevegelse, forskjell og tid, 

samme funksjon som et produkt, og det er slett ikke slik at forskjell er begrenset til et begrep som bare forskjell 

uten noen referanser.  

Men uansett hva som gjelder er forskjell en del av alle prosessene og paradigme-enhetene. Parametere. 

Den egenskapen som skaper like og ulike som proporsjonale forhold i en balansert verden. Uten denne 

kontinuerlige forskjells-egenskapen så kan proporsjonalitet ikke oppstå. Det nytter ikke med noen 

randomfunksjon for romtid-bevegelses-styrkenes bygge-funksjoner. 

 

Krav til leseren og forskeren, og til vitenskapen! 
 

Nå kommer et varsko, og krav til leseren og forskeren. Dette er ene og alene en funksjons-forklaring. 

Alle forsøk på å sammenligne, eller korrigere disse informasjonene for funksjoner, ut fra begrepet materie 

eller definisjoner vi finner på dette, eller korrigere det etter begrepet ånd og definisjoner vi har på dette, er 

nytteløst. Vi kan si det slik at ved å henvise til Gud, Ånd, så er dette ikke definert, eller definert som alt, og i 

de forskjellige oppfatninger religiøst sett og ofte teologisk også, helt utenfor en funksjonell forklaring til 

objekter o felt på det nivået vi her snakker om.  

Det samme gjelder med å henvise til begrepet naturen, Materien, stoff, substans, fordi disse har heller 

ikke en definisjon, utenom den vi kjenner til som virkninger hos disse. Det finnes et uttal av andre 

innfallsvinkler fra filosofi, ideologier, skrifter, og om så romaner. Men ingen av disse angriper slik som rom, 

tid, bevegelse, styrke, drivkraft funksjonelt ved en gitt funksjon i basis, annet som at det kan være en funksjon 

i basis. Begrepene ånd og materie utelukkes, likedan som kraft uten sin funksjons-definisjon, og energi uten 

sin funksjonsdefinisjon.  

Det skal utelukkende være de deler av skriftet som viser til funksjons-forklaring som først og fremst 

skal forstås som forklaring til den modellen jeg har lagt frem. Annet er ikke tillat. Her rår det en makt, krav, 

plikt, ordre, som er hensynsløs ovenfor leseren, forskeren, teologen og allmennheten. Også hensynsløs ovenfor 

Gud og Naturen: Om det finnes og med en bevissthet må de godta at jeg beskriver modellen kun funksjonelt! 

Hver gang vi sier at: Ja, men dette virker ikke som det er materielt, eller åndelig, så blir du arrestert. 

Du har ikke lov til å tenke annerledes på dette enn funksjonsbeskrevet, funksjonelt, ikke hva vi kaller de 

produkter som kan dannes av dette. Alle andre begrep er under-klasser her. 

Så kan det senere trekkes inn i debatt og fagområder som sosiologi, psykologi, kjemi, fysikk, hva som 

helst, teologi og forestillinger som er veiledende ellers. 

Det vi vil se er at en enkel logisk funksjon til slutt oppfører seg som en slags treghetsdannelse av et 

absolutt trykk, og slik sett kan minne oss om en flytende aggregattilstand, en super aggregattilstand som også 

opererer med superfart. I denne vil enkelte ganger hastighetsløkker oppføre seg som frysning, at kraftvirvelen 

er stor nok for balanserommet den er i, til at den danner seg som is, egentlig materie, eller energiformasjoner 

i rommet.  

Gud, Ånd, Kraft, Energi, Naturen, Materien, Stoff, Drivkraft, har i utgangspunktet ingen funksjons-

forklaring, og er derfor utelatt fra analysen som funksjons-løsning. Men operativt har de funksjons-

forklaringer, men ikke til at de fungerer. De har alle forklaringer ved hva de gjør i tilværelsen. 

I mitt oppsett er det slik som hos de fleste forskere: Enten bygger de på andres funn, oppdagelser, 

formler, eller så gjør de et funn som kan forklare de andres forskning. Jeg har i alle fall med meg begge deler. 

Men det er stort sett en etter-analyse ut fra min egen modell. Jeg bruker den som fast deduktivt, og de andres 

data som fasit som deduktivt. 

Jeg kan forsikre leseren og måleteknikerne om at det er den samme rom-tid-felt-energien differensial-

kraftens-funksjons-prinsipp er en deduksjon av, som det de matematiske og formel-belagte målinger har av 

den samme romtid-energi-virksomheten. Mine definisjoner er garantert dypere og mer eksakte for grunnlaget 

til tall, geometri, tid, bevegelse enn det vi finner i fagfeltene. Det er derfor om p gjøre å være oppmerksom 

når man tror at forskjells-funksjonen det er snakk om viser seg som en forskjell til forskjell fra noe annet som 

vi navngir. Med navn er det samme forskjells-form-egenskap det fremdeles er snakk om. Med sanser og 

bevissthet deduserer vi det samme av den fysiske verden slik, df-force og de vitenskapelige modeller vi 

benytter de teoretiske fag og måledata for. 
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Tillatelse til å tenke! 

 

Det må være tillatt å tenke! Hvordan i all verden skulle vi kunne oppfatte hva som var hva i den fysiske 

verden, og dens balanselover, om vi ikke kunne sammenligne forholdene gjennom det vi kaller tenkning. Og 

tenkningen er avhengig av husk, minne, de forskjellige saksforhold vi har oppdaget på veien av rekkefølger 

som vi setter inn som forskjellige lov-sammenhenger. 

Ikke forstå det slik at det ikke er tillat å tenke over bevissthet og følelser, samt naturen ellers da. Fordi 

det er lignende sammenligninger vi er avhengig av for å oppdage hva som foregår og hvordan vi selv og andre 

har det, hva man trenger og ikke, og kunne ha oversikter og orienteringer i livet og verden. 

Det må være tillat å kunne vurdere andres funn av fysiske sammenhenger lover og formler, og slik sett 

vurdere dette som holdbart eller ikke! Det må være tillatt å henvise til, og vise tilsvarende sammenheng, 

sammenligning, og ut fra dette kunne innfinne seg med at forskere i forskjellige felt har gjort riktig arbeid, og 

ut fra dette henvise til, og bygge videre på de anerkjente konklusjoner og formler, samt balanselover i energien 

som disse henviser til selv, og se dette i videre og større sammenhenger.  

Einstein er et eksempel på en forsker som ikke kunne klart å finne ut det han gjorde om han ikke bygget 

konsekvent på andres forskning! Det som han skiller seg ut med er relativitets-teoriene og gravitasjons-felt-

teoriene, med andre felt-teorier. Ut fra det finner han de bevegelsesoverskudd og underskudd som gir avgivelse 

og sluk av gravitasjon. Hull med mer. Begrep om materie og antimaterie. 

Slik som det er tillatt for andre forskere å legge til grunn andres bevis eller andres formler for å beregne 

nye eller bevise andre tilfeller som dette står i sammenheng med, der deres tall, formler, modeller, både kan 

logisk, deduktivt og målbart bevises, altså gjennom beregninger og som viser at vi kan benytte slike som 

forutsigelser gjennom forhandsberegninger for den fysiske naturens oppførsler, i genbiologi, mineralriket, og 

for kjemisk syntetiske, om så tekniske sammenhenger slik. 

Det er jo klart at min modell begynner som et filosofisk spill, tenkning, og vil vite hvorfor, altså har 

spørrende funksjon etter hva jeg kan sammenligne det jeg oppfatter med for å forstå noe av dette. Tenkningen 

er slik en sammenligningsprosess. Og som bygger på samme funksjonsegenskaper som grunnfunksjonen til 

differensialkraften, nemlig å se forskjell, som grunnlag for like og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelse, husk, 

og bevisst sammenligning av like og ulike. Logikken.  

Men i det analyse-arbeidet tar til, så tar de faktiske eller virkelige, altså de Virke-LIKE funksjoner i 

natur over rollen, som oppførsel til tid, rom, bevegelse og styrke-former. Og problemet er: Hvordan kan disse 

fungere som et produkt, og hvordan må bygge-funksjoner og logisk forklaring være for at vi skal få noe slikt 

som denne fysiske verden.  

Jeg har stått ovenfor mange menneskers livssyn for å høre forklaring på tilværelsen, der de påstår at 

deres er den virkelige verden. Men deres forklaring er jo ikke virke-lik med naturen og hendelsene. De er ofte 

uten funksjonsforklaringer til forholdene rundt seg. De vet fremdeles ikke hvor mye de kunne ha trodd om 

den lille delen av det de tror på som de tror, og de vet enda ikke hvor lite de vet om det som kan vites om det 

de t lille av noe som de vet om. De vet heller ikke hva vi allerede vet i verden, og heller ikke hvor mye vi i 

verden ikke vet.  
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Referanse preferanse 
Mitt sammendrag om referanse. 

 

Referanse: -referanser, -referanse-punkt, -referanse-ramme, - preferanse 

 

Her er REFERANSE og PREFERANSE egentlig det samme: 

Referanseobjekt, referanse-felt, preferanse-objekt, preferanse-felt: Utskilt som referanse-forskjell, 

kilde, eller som preferanse-forskjell, kilde. At det er noe vi kan peke på eller henvise til som virkelighet eller 

mulighet for fysiske og bevisste funksjoner. Men det gjelder også for alle utskillelser, forskjeller som oppstår, 

skilles ut, eller er til som regnes som ubevisste funksjoner og metafysiske funksjoner. At vi vet at en kilde 

finnes, er årsak, selv om denne er ukjent. Tenk like og ulike som gjenkjennelse, sammenligning, og som er 

gyldig for begrep som kjent og ukjent, altså likt eller ulikt det vi kan sammenligne med, i husk, gjenkjennelse, 

bevissthet for alle egenskaper samme hvilke. 

Videre: Synonymer: antydning hentydning, henvisning, kilde, association, assosiasjon, forbindelse, 

forhold, forslag, og «hint, indikasjon og insinuasjon er fortolknings-nyanser, forslag» her. Også merk, at merk 

dette, avmerk, nedskriv, noter, eller å merke, merke forskjell, at noe skiller seg ut som virkning, virknings-

kilde, konstruert, oppdiktet referanse. Omtale peiling relevans retning svar kildehenvisning opplysning. 

Ingen av disse funksjoner lar seg gjøre, virke, er mulige uten at vi har en differensial funksjon, 

forskjellen som skiller seg ut i virkelighet og mulighet, som skiller seg ut i væren, altet, bevissthet, fysisk 

natur, kjent eller ukjent. Vi er helt avhengige av at en forskjell skiller seg ut som like eller ulike, logisk, eller 

som logisk proporsjonalitet, sammenligningsegenskap 

Proporsjonalitet er en sammenlignings-funksjon av det vi kaller like og ulike, altså de forskjeller 

som skiller seg ut fordi tilværelsen bygger på en slik grunnleggende forskjells-virknings-funksjon. 

Handling er å utgjøre en forskjell, at det at noe skjer, er en forskjells-egenskap, slik som yte en energi, virkning, 

tilstand for at noe skal endres, eller mest mulig beholdes i den tilstand det befinner seg i. 

 

Kommentarer til ordbok, leksikon-stoff: 
 

 Referanse, og preferanse, og synonymer til disse = Sammenlignings-funksjoner, altså differensial-

egenskaper, og der jeg henviser til differensialkraftens funksjon som energi-virknings-kilde, at noe aktivt kan 

lokaliseres. Opplysning er også en sammenligningsegenskap sett som bevissthets-referanser. 

Referanse og Preferanse: antydning hentydning, henvisning kilde association assosiasjon, 

forbindelse, forhold, forslag, og «hint, indikasjon og insinuasjon er fortolknings-nyanser, forslag» her. Også 

merk, at merk dette, avmerk, nedskriv, noter, eller å merke, merke forskjell, at noe skiller seg ut som virkning, 

virknings-kilde, konstruert, oppdiktet referanse. Omtale peiling relevans retning svar kildehenvisning 

opplysning. Opplysning og oppdagelse er sammenligningsfunksjoner. Differensialegenskaper. 

Det samme gjelder persepsjon og perspektiv fysisk og bevisst, enten det er måleinstrument, fotografi, 

hukommelse, bevisst forståelse og følsomhet. Vi kan med fantasi, også ut fra erfaring, se at noe blir mindre 

eller større i terrenget ved å gå nærmere eller lengre fra, eller likedan med fugler og biler som kommer og går 

forbi oss. Ved fantasi kan vi benytte det vi alt har erfart, at om vi har en skrukork bak et bilde så kan vi få 

bildet til å virke som en spiral når vi vrir på dette, og der det nærmest korken fort blir mye mindre enn det 

fremste på bildet blir mindre. 

Vi kan også tenke oss at bildet er av gummi, og ved å strekke dette innover eller utover kan vi få større 

og utstrakte bildevirkninger. Det samme gjelder lyssetning og lysstråler i vanlig natur og på slike bilder, og i 

fantasien. Vi kan dempe lyset med lys-demper-brytere for å se at perspektiv og persepsjon blir annerledes. 

Også om vi spiser godterier eller noe vi ikke liker, lukter, så kan vi få forskjellige perspektiver og persepsjoner 

for hva vi sanser eller har som behov, og konsekvensen er at det samme da gjelder for følsomhetsgrader og 

sinns-stemninger. Er tatt opp i andre avdelinger. 

Også alle typer gjøren er sammenligningsfunksjonelle som like og ulike, kjent og ukjent, som logiske 

funksjoner av differensial funksjon. Ikke minst «å få i stand, reparere, kalibrere, justere, alle innstillinger som 

søker, søker etter noe, søker i forhold til en balanse eller en holdbarhetsgrad for innstillinger. Alle innstillinger, 

prepareringer i praksis er bevisste og fysiske sammenligningsfunksjoner der bevissthets-sammenligning, 

bevissthets-virkning og den fysiske tilstanden skal stemme best mulig i overenstemmelse med hverandre. 
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Å PEKE TIL, AT NOE UTGJØR EN ELLER FLERE FORSKJELLER SOM DANNER LIKE, 

ULIKE, KJENT OG UKJENT. Å PEKE, HENVISE, KOPIERE, GJENTA, PROPORSJONALITET, VISE, 

UANSETT OM MENGDEN ER EN ELLER FLERE SOM MULIGHET ELLER VIRKELIGHET. HER 

VELGER JEG OGSÅ BEGREPET VIRKE-LIK-HETEN. OPPFATTE/OPPLYSE, HUSKE ER LIKHETER 

MED DETTE. VEIEN, RETNINGEN, STYRKEN, HASTIGHETEN OG TIDEN. 

Ingen av disse funksjoner lar seg gjøre, virke, er mulige uten at vi har en differensial-funksjon, 

forskjellen som skiller seg ut i virkelighet og mulighet, som skiller seg ut i væren, bevissthet, fysisk natur, 

kjent eller ukjent. Vi er helt avhengige av at en forskjell skiller seg ut som like eller ulike, logisk, eller som 

logisk proporsjonalitet, sammen-lignings-egenskap. 

Relevans (Akte), aktualitet, anseelse, (autoritet, betone, denotasjon), innflytelse, legge vekt, RANG, 

rekkevidde, vektlegge. Sammenlignings-funksjoner. 

Proporsjonalitet er en sammenlignings-funksjon av det vi kaller like og ulike, altså de forskjeller 

som skiller seg ut fordi tilværelsen bygger på en slik grunnleggende forskjells-virknings-funksjon. 

Handling er å utgjøre en forskjell, at det at noe skjer, er en forskjells-egenskap, slik som yte en 

energi, virkning, tilstand for at noe skal endres, eller mest mulig beholdes i den tilstand det befinner seg i. 

At det da er et krav til at en setning skal være sann eller usann er, slik Bertrand Russell så det, 

at alle dens deler har referanse. Russells løsning. 

Min definisjon av referanse, preferanse, er at denne differensierende differensialfunksjonen i 

differensialkraften ligger til grunn til en uendelig utstrakt forandrings-kraft, en kraft som fungerer som en 

forskjell som blir forskjell fra seg, og slik danner vekstfunksjon innen i fra, eller som en differensial som 

differensierer seg som en romtid-vekst, bevegelses-volum-vekst, og som uendelig lenger ikke kan vokse denne 

veien, men at vekstfunksjonen omdannes til en indre vekst som et trykk, omdannet til en absolutt og total 

ekspansjons-funksjon, en absolutt spenning, et absolutt trykk, en ekspansjons-trykk-kraft som ikke kan vokse 

mer, men gir et totalt trykk U som med egen funksjon som motstanden R, som gir strømningen I.  

Dette er en hundre prosent likevektig, balansert, absolutt energi-drivkraft, som så kun kan bevege seg 

videre gjennom utvekslinger mellom rette og loddrette/kollisjons-funksjoner, som slik danner turbulens, 

hastighetsløkker for å korrigere retningene som den samme totale energi, konstante energi hele tiden, og som 

ved utskillelser slik danner preferanser, referanser fra en ellers slett og uformet kraft, men som må utveksle 

og da danner den relative tid, de relative objekter, de relative logiske preferanser, og som viser seg gjennom 

at den samme kraften danner de fysiske lover, partikler, selektive partikler og selektive felt-funksjoner.  

Den danner også grunnlaget for forskjellene like og ulike, og da alle logiske varianter, 

sammenlignings-funksjonene som like, ulike, kjent og ukjent, husk og gjenkjennelse. Og er grunnlaget for 

bevissthetens sammenlignings-prosess.  

Definisjon av referanse: At utskillelse skjer, er, utvekslingen, er grunnlaget for referanse og 

preferanse-dannelse, og grunnlaget for logikken, og slik likt, ulikt, kjent og ukjent, og som da gjør at vi 

har peker-funksjon, gjentagelse av, husk-funksjon, kopi, henvisning til noe, altså kan henvise til 

referanser.  

Er også grunnlaget til årsak og virknings-rekkefølger, og til årsak og virkning, til energi og 

styrkegrader. Utenom dette kan jeg ellers henvise til alle sammenlignings-begrep for det samme som 

ordbøker og synonymer henviser til slik for samme bruk av referanser: Gyldig for de alle.  

Erkjennelse er å merke forskjell. Å merke er en forskjells-egenskap. Forskjells-funksjonen er 

grunn til egenskapen å merke, merke forskjell, fornemmelser, følelser og bevisste, samt fysiske 

styrkeforskjeller. Fortolkning og semantikk, syntakser, er sammenlignings-funksjoner og dermed 

differensielle forskjells-funksjoner. 

 

Noe av henvisningsstoffet til disse analysene er nevnt her: 

 

Synonymer for relevans: preferanse-sammenligninger Leter du etter synonymer til relevans? Vi har 

12 synonymer for ordet relevans på bokmål. 

Relevans (Akte), aktualitet, anseelse, (autoritet, betone, denotasjon), innflytelse, legge vekt, RANG, 

rekkevidde, vektlegge: Ved søk i Nasjonalbiblioteket betyr dette altså: RANG, aktualitet, vektleggelses-grad. 

Ut fra faglig vurdering, Dewey-klassifisering. 
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Synonymer: Referanse/preferanse: Er slik at: Referanse = Preferanse. Referanse som substantiv 

annet, betydning og bruk: substantiv eksempel: Henvisning til en tredjepart (person, firma e.l.) som kan gi 

supplerende opplysninger, person eller firma som man henviser til på denne måten. Ha gode referanser, bruke 

en tidligere sjef som referanse. Hvilke referanser har De? spurte han. Eksempel en persons navn, adresse. 

Stilling, annet slik.  (henvisning til) litteratur eller annen kilde som ligger til grunn for en påstand e.l. henvise 

til den vitenskapelige artikkelen var spekket med referanser, hentydning, Sitater: [TV-serien] «South Park» er 

med sine kulturelle referanser en slags populærkulturell katalog over vår egen tid, (Vårt Land08.05.2008/17), 

alle samtaler som ble ført, inneholdt skjulte eller åpne referanser til erotiske opplevelser, (Nils Johan 

Ringdal Lystens død 78 1991) 

Filosofi språkvitenskap: forhold mellom et språklig uttrykk og den størrelse (utenfor språket) som 

uttrykket viser til, betegner. Det som et språklig uttrykk viser, refererer til utenfor språket. 

Referent: objekt, instrument, materiale eller naturkonstant som representerer nøyaktig verdi for en 

størrelse, og som kan benyttes til kalibrering av måleutstyr 

Akkreditiv, referanse, øverst eller nederst i skjemaet. Liknende oversettelser Vi fant også følgende 

oversettelse(r) relatert til referanse. Norsk Nynorsk Norsk Bokmål, referanse-avlesingsfart/hastighet, 

referanse-temperatur 

Bøyelsen av referanse som substantiv: Entall, Flertall, Ubestemt form, Bestemt form, (ein) referanse, 

referansen, (fleire) referansar, (alle) referansane. 

SPRÅKFILOSOFI REFERANSE SPRÅK: Å referere til noe er å bruke språklige eller ikke-verbale 

tegn til å formidle forestillingen om et konkret objekt eller en abstrakt kategori til en mottaker. Tegnet kalles 

det refererende uttrykket og fenomenet det vises til, kalles referenten. Refererende 

MÅL OG VEKT: Referanse er et objekt, et instrument, et materiale eller en naturkonstant som 

representerer den nøyaktige verdien til en standardisert størrelse, og som kan benyttes til kalibrering av 

måleutstyr. For eksempel er den norske kilogramnormalen hos Justervesenet den mest nøyaktige referansen. 

Referanse: referanse. Når målestørrelsen er lik referanseverdien, blir dB-verdien lik 0. De ulike størrelsene 

har forskjellig referanse. Dersom det ikke fremgår helt klart av sammenhengen, bør derfor referansen oppgis. 

Lydtrykk måles i pascal (Pa), men oppgis gjerne i desibel. 

Henvisning, f.eks. i et litterært eller vitenskapelig verk. 

Språkfilosofi: referanse). Meningen til 'Oslo' er simpelthen byen Oslo. Frege kritiserte dette synet. Han 

framholdt at to egennavn kan ha samme referanse men ulik mening. 'Aftenstjernen' og 'Morgenstjernen' er to 

navn på planeten Venus, men har, argumenterte han, ulik mening.  

TERMER OG BEGREPER I BILDENDE KUNST  

Klassisme : referanser et nytt oppsving. Men i et motebilde som endrer seg mye, betegner klassisk 

mote mer en moderat eller konservativ klesstil fremfor referanser til klassisisme. Klassisk dannelse Studiet av 

gresk og romersk litteratur, teater, kunst og arkitektur har stått sterkt.  

SPRÅKFILOSOFI: Bertrand Russell: referanse (eksempel «Den nåværende kongen av Frankrike er 

skallet») til problemer, da et krav til at en setning skal være sann eller usann er, slik Russell så det, at alle dens 

deler har referanse.  

Flymeteorologi og flyvær: Flygenivå: referanse. Denne høyden kalles laveste brukbare flygenivå. 

Laveste brukbare flygenivå vil variere, avhengig av terrenget og atmosfærens tilstand. Overgangsnivå 

Transition altitude, eller gjennomgangshøyde, er høyden over en flyplass der man på flyets høydemåler ved 

take-off bytter referanse fra flyplassens QNH  

Substantiv: Allusjon, anbefalning, antydning, association, attestering, autoritet, bilag, databank, 

deponering, forbindelse, forsendelse, forsikring, forslag, fotnote, garanterer, gode ord, godgjørelsessystem, 

hensyn, henvisning, hint, indikasjon, insinuasjon, kilde,  

kilde-henvisning: Handlings-virksomheter: kompendium, konnotasjon, leksikon, merk, nedrykk. 

Notasjon, omtale, ordbok, peiling, relevans, respekt, retning, sertifikat, sertifisering, sitat svar tilbud, tildeling, 

tilkobling, trekke ut. Ukategorisert: Attest kildehenvisning, note, opplysning, sluttnote. 

 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110104044?searchText=%22iske%20opplevelser%22
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Sammenlignings-funksjoner og synonymer 

 

 Vår tenkning, også vår forståelse, er en del av, om ikke en både underbevisst og bevisst form for 

sammenlignings-prosess, der bevisstheten er en aktivt virkende sammenlignings-funksjon, så lenge vi vet at 

det er liv i oss. Vi har sikkert lagt merke til at når vi er syke og trette nok, så blir vi ofte mindre oppmerksomme, 

ukonsentrerte, og lett kan gjøre en feilbedømning, misoppfatte noe, miste sammenhengen i noe som skjer.  

Vi kan merke dette på balanse og på bevegelsene våre også. Sliten, trett, syk, skadet, kan komme 

gjennom fysisk aktivitet også. Likedan som at nervesystemet vårt, hjernen, både fra fødsel av, gjennom arv, 

både kobler ut så vi må sove, eller at psykisk og bevisst virksomhet blir sliten når det er utsatt for oppgaver 

gjennom lengre tid, eller sterke påkjenninger over kortere tid. Variasjonene er store.  

All videre utdypning om bevissthetsfunksjonene leser du andre steder i boken. 

Det vi skal konsentrere oss nå er hva vi finner på hver side av bevisst, underbevisst reaksjon, behovs-

følelse, sanse-følelser, og alle andre inntrykk fra livsformer som har slikt, eller som vi leser om, får vite på et 

vis, og praktiske funksjoner som har lignende mål. Vår bevisst søker oversikt, orientering, årsak-virknings-

rekkefølger, at vi har kilde som skal tilfredsstilles på den ene siden av er-lik-streken, og et mål, observasjons-

objekt, saks-forhold, som vi søker graden likhet med til våre behov, eller vår oversikt, på den andre siden av 

er-lik-streken.  

Eksempel er om noen spør om vi synes de to fargene er like, eller figurene er like. Da er det ikke 

akkurat så stort mål for oss det gjelder, men vi får nyttet evnen som det skulle vært en oppgave vi selv utfører 

slik.  

Altså, i hvilken grad likt, eller likhets-retning, likhetssak, er det bevisstheten gjennom sine begreps- 

og sansebehov, følelser, klarer å identifisere noe annet, eller praktiske virksom-heter vi opplever, som graden 

forholdet mellom bevisst forståelse eller husk, og søk for å tilpasse noe, slik at det er en overensstemmelse 

mellom bevisst forståelse og saksforholdene vi forsøker å gjenkjenne, gjøre, få til. 

Vi skal altså til bevissthetens sammenlignings-funksjon. Sammenligningene kan i mange tilfeller 

være ferdig oppsatt på forhånd, at syns-senteret og husk har kommunisert under-bevisst, nervefunksjoner, og 

slik kommer med et visst likhetsbilde, eller ulikhets-resultat til bevisstheten, men for å forstå det som andre 

behov, følelser og sanser viser, må bevisstheten selv få en tid til å dobbeltsjekke dette, få klarhet i denne 

overenstemmelsen og hva det har en videre betydning for. 

Dette gjelder egentlig for alle begrep i det hele tatt, at de er sammenlignings-funksjoner til noe/ikke-

noe, på en slik måte at begreps-kravet kan være svakt eller strengt kravbestemt.  

I mange tilfeller har vi nemlig temmelig diffuse begrep om hva visse saks-forhold er. Men som kjente 

sammenlignings-former, sammenlignings-begrep, at operasjonen er sammen-lignings-graden, så kan vi nevne 

en del slike begrep av gjøren, handling, eller som overraskende oppdagelser: 

 Sammenlignings-funksjoner: 

Først sanser og behov vi kjenner: Å se, høre, smake, lukte, berøre, føle alle tilstander vi kan med hus, 

temperatur, fasthet, bløtt, vått og tørt, kaldt og varmt, graden overflate-variasjoner, spisst og glatt, og 

krypende, kløende følelser og brann-smerter, smerter av klemming eller skading. Sansene kan reagere likedan 

på sterkt lys, høy lyd, for sterk smak eller lukt, og likedan som balanse og bevegelses, muskel-bruk, styrke, 

alt slik som vi merker som bevisst sammenligning, oversikt som trenger orientering. 

Behov: som sult, tørste, gjøre fra seg, sove, puste inn luft, og behovenes kvalitet. 

De er kildestruktur-informasjoner, følelses-styrke-strukturer som kilde for hva vi kan sammenligne 

dette med: Som regel opplevelser vi har hatt og husker fra før av, eller som hvilke virkninger det har på resten 

av kroppen og sinnet når det hender. Vi kan sammenligne med forutgående, med det som viser seg samtidig 

og med det som forventede retninger har tatt, sammenlignet med det som befinner seg rundt de samme 

saksforholdene, fremtids-rettet. 

Sammenligningsfunksjoner som begrep nyttet operativt ved sanser, følelser, behov, stemninger, og 

husk, og videre bevegelses-funksjoner som knyttes til bevisstheten, som gjøren, og som lett kalles handlinger, 

et lite behandlet begreps-apparat. 

Vi vet jo ellers dette: at bevissthet er graden oversikt, orden, orientering, virknings-rekkefølger, årsak-

virknings-sammenligning, der årsak er sammenligning og virkning er sammenligning, der de to 

sammenligningene skal settes i rekkefølge, eller være del av samme prosess.  
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Vi skal ta for oss mange svært kjente begrep: De kan godt forstås som i en lignende klasse med 

hverandre. Vi kan benytte både begrepet lik og ulik, og videre at det ligner, ikke ligner, det vi forstår noe som, 

eller synes passer inn med det vi søker, leter etter, finner. Husk er med i begreps-forholdet her. Om det ikke 

er likt noe av det vi kjenner fra før kaller vi det ukjent. Om det ligner noe vi kjenner, gjenkjenner, så kaller vi 

det kjent. Gjenkjennelse er en sammenlignings-funksjon for gjentagelse av noe kjent, altså likt med noe. 

Sammenligning er et begrep som finner grad likt og ulikt med alle saker, følelser, hva som helst. 

Så søker, leter, finner vi: Alle 3 er sammenlignings-funksjoner. Alle bærer et bevisst begrep, forståelse, 

en lik som søket skal finne noe passende eller en lik til, og lete er selve likhets-sammenligningens 

informasjons-struktur som skal finne, og at vi finner noe som er likt, betyr også sammenligning mellom 

informasjons-strukturen og lagret, eller eksisterende sak som stemmer med søket vårt. 

Det er som et hull i et papir der huller har en helt spesiell form, og som ved å dreie dette papiret rundt 

så ser vi plutselig noe som sammenfaller akkurat med den spesielle formen på hullet. Eller ikke i det hele tatt: 

Søk forgjeves, ingen like. 

Er søket knyttet til et behov, et nødvendig behov som skal dekkes, så kan søk forgjeves føre til angst. 

Og panikk. Spesielt om det er akutte behov. Også til lyst og glede i andre tilfeller. Alle sinnsstemninger kan 

reagere på et saksforhold. 

Dagligdags benyttes sammenlignings-formene: gjenkjenne, huske, følge med på noe, sette seg inn i 

noe, skaffe seg, kle seg etter forholdene, og praktisk slik som sammen-lignings-formene: Innstille, slå på, slå 

av, skifte noe, skifte retning, gjøre oppgavene, justere, kalibrere, reparere, fikse, ordne, gjøre i stand, 

undersøke, forsøke, finne radio-kanalen som flytter på seg, prøve noe, korrigere, koordinere, tilpasse, 

rekongnisere, overvåke, etterforske, vokte, avlytte, avpasse.  

Videre: rasjonalisere, forenkle, komponere, harmonisere, søke like som sant-usant, til-venne, av-

venne, avpasse, avstemme, rette opp, forbedre, inspisere, kontrollere, balansere, veie, avveie, ordne, 

kategorisere, klassifisere, gradere, systematisere, synkronisere, modifisere, krav, betingelser. Alle ord i 

synonymer som kan relateres til dette er selvsagt sammenligninger. 

At i hvilken grad bevisst forståelse er i overenstemmelse med saksforholdene. Vi har likedan med 

begrep som å kunne, gjøre, få, ha, ta, gi, få til, alle bevegelses-egenskaper vi kjenner, og kommunikasjons-

metoder. Også hva naturfunksjoner kommuniserer, signaliserer, og alt levende. Det gjelder alt kognitivt og 

komparativt, Telling og sammenligning.  

Og alle synonymer med dette, og omvendt, om det ikke er til stede en slik motsetning eller noe av 

dette, at det er ulikt med alle slike. Er det motsatt retning, er det allikevel sammenlignings-funksjoner, men nå 

er det motsatt av synonymer, og kan klassifiseres i grupper som er synonymt med motsatsen. Vi kan benytte 

kulde og varme som motsetninger. Vi kan også benytte det som det samme sett fra laveste til høyeste grad, 

der alt har samme retning. Vi finner enheter for de fysiske tilstander som vi benytter til å måle med. Slik sett 

er måle-instrumenter og grad-stokker, også frekvenser fra alle stoffer i universet, slike sammenlignings-

funksjoner. 

Men også semantisk sammenligning, hva betydning noe har, fortolke, lage lignelse, forklare noe, forstå 

noe, som alle betyr graden er-lik med noe, av-kryptere, avkode, men også kode og kryptere noe, Språk, alle 

ord er sammenlignet med noe som ordet betyr, peker på, og det å peke på noe, vise noe, fortelle noe, er 

sammenligningsfunksjoner. Syntaks betyr hvilke kilder med informasjon som det skal søkes i, og at det slik 

ved husk, eller informasjonskanaler går an å finne dette slik. Om datamaskiner har humor. Er det godt nok 

forklart for maskinen så ler den kanskje ikke, føler ikke noe, men merker i forklarings-oppsettet at dette er likt 

med det som det ble spurt om. Altså for eksempel nye slang-utrykk fra media eller internett. 

Tallsystemer, geometri, beregninger, formler, fysiske lover, er alle sammenlignings-former, og her har 

vi sammenligningsformer for styrke, energi, rom, tid, bevegelse og materie-egenskaper, partikler, alt som likt 

med språket viser til strukturer, mønstre, former og egenskaper. Men alle som sammenlignings-funksjoner.  

Retardere, akselerere, bremse, gasse på, er sammenligningsformer, og i naturen tilpasnings-former som 

er lik med balansen, altså fungerer likt som sammenligning, men der bevisst sammenligning kan være litt 

dårligere på tilpasningen enn naturen selv, med mindre at graden observasjonsevne og forståelse kan regnes 

til en likedan tilpasningsfunksjon ut fra saksforholdene som er tilgjengelig. Tilpasnings-grad, balansegrad. 

I bevisstheten er sammenligningen også tilpasningsformer av like og ulike! Å sette seg, løpe, gå, 

klatre, svømme, alle våre bevegelser som kan nevnes eller merkers er sammenlignings-funksjoner.  
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Oftest er ganske meget av våre opplevelser knyttet opp mot balanser i naturen: vi fryser, kjenner, føler, 

likevekt, loddrett, vannrett, snurrer rundt, og slik sett er det en tilpasning, og tilpasninger gjør akkurat det 

samme som vi bevisst kan tenke oss med begrep, nemlig at vi faller, slår oss, opplever å miste bevegelses-

kontroll, eller nettopp kan kontrollere dette. 

Videre sammenlignings-funksjoner er synonymt med sammenligning, men har som regel spesifikke 

krav-innhold i enkelte tilfeller, og viser at vi kan tilpasse grader av likhet og ulikhet, eller er-lik med: 

Analysere, inspirere, befare, bestemme, betrakte, diagnostisere, dissekere, drøfte, erklære, 

eksaminere, forvisse, inspisere, eksplorere, endevende, etterforske, etterse, finkjemme, forhøre seg, forsøke, 

forvisse, føle på tennene, gjennomgå, gjennomse, granske, gå noe etter i sømmene, inspisere, investigere, 

kartlegge, kontrollere, lodde, lure/lure på, liste ut, måle, observere, probere, prøve, ransake, søke etter, 

saumfare, se hvor landet ligger, sette under lupen, sjekke, sondere, sondere terrenget, spaning, speide, studere, 

syne, søke, ta rede på, teste, undersøke, undersøkende, utforske, utrede, utspeide, visitere. 

Alle disse begrepene her handler om å søke, lete, finne. Det betyr at å søke, og søket er en 

sammenlignings-preferanse, å finne noe bestemt gitt, eller finne noe som setter et utgangspunkt vi kan velge 

å sammenligne med. I begge tilfeller leter vi. Da leter vi etter en gitt bestemt preferanse som annet skal 

sammenlignes med i terrenget, i følelser og behov, i husken vår, hva som helst.  

I det andre tilfellet leter vi etter noe ubestemt som i forhold til det vi søker trolig oppfattes som å ligne 

på det vi er ute etter, eller har denne retningen i mot det vi tror kan være en kilde eller vei, metode, for så å 

bruke dette som videre preferanse for å sammenligne annet med. Å søke betyr altså å sammenligne, eller finne 

en sak å sammenligne med for å sammenligne noe.  

Signalet ut, virksomheten, prosessen, kalles å lete, som da rett og slett betyr å sammenligne like og 

ulike til noe indikerer, virker induktivt, induksjon, intuitivt, som er å sammenligne like og ulike ved å merke 

forskjell, forskjell som kanskje kan bety at man finner ett, eller ett av flere holdepunkter som fører frem til en 

løsning, et svar, en preferanse vi kan sammenligne med. Det å finne er også å sammenligne like og ulike, eller 

tro at, føle at, vi har funnet noe likedan som vi kan sammenligne med eller som er svaret. Alle begrepene over 

er slike sammenlignings-funksjoner av like og ulike. Syntaks er mengden lete-objekter. I hovedsak er det 

akkurat det samme som skjer ved logisk matematikk, digital-teknikk, data-programmering. Sammenligning. 
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Tenkningen og forståelsen av den 
 

 Vår tenkning, også vår forståelse, er en del av, en både underbevisst og bevisst form for sammen-

lignings-prosess, der bevisstheten er en aktivt virkende sammenlignings-funksjon, så lenge vi vet at det er liv 

i oss. Vi har sikkert lagt merke til at når vi er syke og trette nok, så blir vi ofte mindre oppmerksomme, 

ukonsentrerte, og lett kan gjøre en feilbedømning, misoppfatte noe, miste sammenhengen i noe som skjer.  

Vi kan merke dette på balanse og på bevegelsene våre også. Sliten, trett, syk, skadet, kan komme 

gjennom fysisk aktivitet også. Likedan som at nervesystemet vårt, hjernen, både fra fødsel av, gjennom arv, 

både kobler ut så vi må sove, eller at psykisk og bevisst virksomhet blir sliten når det er utsatt for oppgaver 

gjennom lengre tid, eller sterke påkjenninger over kortere tid. Variasjonene er store.  

En del av denne bevissthets-funksjonen, tenkningen vår, har, eller kan ha blitt påvirket både fysisk og 

psykisk ved at vi i foster-tiden opplever spesielle endringer i tilstander. Dette kan være fysiske bevegelser som 

er for sterke for oss, det kan være næringsstoffer vi reagerer på, også medisin og rus-virkende midler, gifter, 

tung-metaller, men spesielt mat med for lite eller for mye av visse næringsstoffer.  

Vi vet jo ellers at fostrene reagerer positivt på musikk som de liker og stresset ved lyder og musikk de 

ikke liker, det samme med dunk og støt, alle bevegelser og kroppsrytmer som moren har. Til og med mors 

egne føleser av smak, lukt, angst, glede, virker med stoffer fra blodet til moren, på fosteret via hvordan 

morkake, navlestreng, ulike deler rundt fosteret er i form eller ikke.  

Videre har man sett rynketendenser og smiletendenser selv om dette stort sett er refleksive reaksjoner 

fysisk sett. Man ser fostre som suger på tommelen, og som snur seg, nærmest gjør øvelser med armer og ben. 

Det er også observert at øyne har åpnet seg hos dem. I så fall ser de forskjell på lys og skygger som virker 

gjennom deler av magesonen. Hørsel vet man fungerer da det oppstår reflekser ved spesielle lyder. 

Videre vil vi utvikle en mer dunkel erfaring fra fosterlivet etter fødselen av, som hvor sansene er ute i 

friluft, og tyngdekraft som virker sterkt, og at vi puster med lungene våre. Her merker vi til forskjell fra foster-

væsken som vi flyter i, til en tyngdekraft som virker rett ned, en av årsakene til at vi presses ned mot bakken. 

Det første året pleier de fleste å holde seg nede på magen, krabbe, forsøke å reise seg, mens det er færre som 

virkelig har begynt å gå selv. Men sansene våre ellers merker forskjeller i stort monn også.  

For eksempel: I fosterbadet har vi ganske regulert temperatur rundt 37 grader. Ute i livet som spedbarn, 

fra 0 til 1 år, og senere, merker vi temperaturer direkte på huden, enten det er 20 kuldegrader eller 30 varme-

grader. En enorm erfaringsforskjell som alle stort sett husker. Vi biter i ting, smak, sult-tygge-svelge-

funksjoner, og tar etter alt vi klarer, og kjenner på dette, og opplever tyngdene, styrken vi må ha, motstanden 

i ting, hardheten til alt rundt oss, at vi kan brenne oss, eller fryse, vi merker vått og tørt, kaldt og varmt, vi 

merker lufte og vinden fra helt blikkstille til stormkast. Alle sanser og behov, samt bevegelser, muskler er 

under en lang koordinerings- og tilpasnings-prosess for å fungere stadig mer beregnelig.  

Vi merker formene på alle ting rundt oss, og vi smaker på alt vi kan for å kjenne hvordan det er, om 

noe kan spises, drikkes, eller hvordan det kjennes ut i munnen vår og om det kan tygges. Vi er nemlig født, 

stort sett da, med tygge-svelge-funksjoner, med behov innvendig for mat, næring, mage-system som omsetter 

næring til styrke av celler, muskler, god næring til hjernen, uten at vi av den grunn behøver å få det som vi 

mest trenger. Barn kan bli underernærte eller få for mye feil ernæring.  

Vi kan altså skades gjennom de første leveårene også, uten at foreldre eller vi selv forstår hvordan noe 

påvirker kroppen, eller hvorfor akkurat vår kropp reagerer på noe. Hva er vi immune mot, hva er vi allergiske 

mot, hva trenger vi mer av som andre ikke trenger, og hva trenger vi mindre av.  

Alt dette er et samspill mellom arvelige egenskaper, men som kan endre seg allerede i et foster, og 

langt mer etter at vi er født og selv er med i nærings-inntak ut fra naturen, fra mors-melk til erstatninger for 

dette til mer ekte mat som kan være fisk, kjøtt, frukt og grønnsaker, melk, vann, safter fra fastere mat-

produkter. Det finnes altså en rekke sammenhenger fysisk.  

Sammenhengen har vi lett for å oppfatte som årsak og virknings-rekke-følger. I de tilfeller at noe 

splittes er årsak og virkning tilstede samme sted, og i det noe sammensmeltes er også årsak og virkning samme 

prosess. At det er forutgående årsak-virknings-egenskaper er utvilsomt. Men der natur møter natur, så inngår 

disse i en felles prosess som virkninger med hverandre. Det er ikke slik at det bare er den ene som virker i 

dette tilfellet.  
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På samme måte som bevisstheten har sin sammenlignings-prosess om saksforhold er tilpasset 

hverandre, altså er i overenstemmelse med det vi kaller en sammenheng, noe mange kaller en mening men 

som er likedan sammenligning for fysiske oppdagelser og påkjenninger vi opplever fysisk og psykisk, eller 

læres opp til, så blir alle sanser vi er født med og alle behov vi er født med, kanaler inn for virkninger vi 

merker av bevegelser, fysiske forhold, psykiske påkjenninger og veiledende orientering for vår bevissthet.  

Vi opplever at den fysiske natur også følger en sammenheng, en tilpasning. Slik som alle balanser i 

naturen som det vi kaller vannrett loddrett, like vekter, vekt-balanse, kraft og motkraft. Spesielt formene er 

viktig for oss og som naturens bygge-stener. Her er det også snakk om tilpasning mellom former og 

sammenhengen vi kan se i sammensetninger og i sammen-hengende rekkefølger av bevegelser.  

For vår bevissthet, men også som en fullt ubevisst reaksjon mellom stoffers former og egenskaper, så 

fungerer dette på samme måte som sammenligningen bevisst, at det er snakk om noe passer sammen eller 

ikke. Det er slike likheter mellom sammenligning, sammenheng og tilpasning som stort sett er likedanne 

prosesser funksjonelt, og som vi ser binder rom, tid, bevegelse og styrke sammen i hvert punkt der kraft, 

energi, styrke finnes. Vi erfarer dette.  

Erfaring betyr at vi får et inntrykk, et signal, en virkning som setter spor i oss, enten det er i vevet vårt, 

eller om det er som husk av hendelser. Gjennom erfaringen endrer vi allerede rett etter fødselen av en mengde 

av våte sanseegenskaper og behovsegenskaper.  

Sult, tørste, gjøre fra seg, puste-funksjonen vår, blir jevnt utsatt slik som sansene, og vil fra nå prege 

oss som endring av hva vi venner oss til eller venner oss fra, hva vi reagerer på som negativt og positivt, godt 

eller vondt. Vi endrer altså vår medfødte smak, sanse-følsomhetene våre, i hud, i kropp, i syn smak, lukt og 

ofte med endring av hav som er bra dårlig der angst og lyst preges av opplevelses-livet vårt.  

Akkurat slik som at en god rett, eller et vakkert bilde, skjønnhet, lett kan bli sterkt redusert og ødelagt 

dersom det er noe faretruende i nærheten eller en voldsom vond lukt, så kan dette endre oss vekk fra dert vi 

liker, eller om det er første gangen vi smaker på noe, endre oss vekk fra å ha lyst på dette. Dette er 

erfaringsøyeblikk, og det er husk, men det setter også spor av reaksjoner, et minne i kroppen vår også.  

Det er lett å se at en spiker som har knekt å satt seg i armen vår, at dette er et fysisk eller virkende 

opptak av noe som kan prege kropp og sinn en kortere eller lengre periode fremover, Likedan med råtten 

matlukt og at en kaster opp eller kan forgiftes av dette. Også luften vi puster inn som kan være dårlig. Men 

opplevelsen vår går gjennom hudfølelse og smak, lukt, hørsel og syn, samt bevegelse, balanse, og anstrengelse 

som merkes gjennom likedanne nerver til sentralhjernen, likt med at vi blir bevisst sanser og behov, og 

opplevelsen vi hadde.  

Dette kalles husk, fordi vi kan gjengi mye av det samme som det som hendte. Psyko-analyse går 

nettopp mye på at vi oppdager mye av vårt opplevelses-liv som vi har glemt eller fortrengt fordi det er mye vi 

vil vekk fra, men også mye vi har hatt det bra med og tatt som en selvfølge. Det kan gi både bedre og dårligere 

dømmekraft for fremtiden. 

 Vi preges altså umiddelbart og middelbart over tid av både arvelige egenskaper og miljøegenskaper, 

og hele kroppens vekst er direkte avhengig av balansegraden av arv og miljø, nesten som at et ytre trykk bør 

være likt et indre trykk for at en celle skal være i balanse. 

 Om vi ikke husker de fysiske opplevelser så kan vi heller aldri lære noe eller huske noe slik at vi har 

noe å sammenligne med, slik at vi kan se sammenheng i noe. Vi kan jo da aldri lære et nytt ord. Gjenkjennelse 

kan deles opp i kjent og ukjent, altså som likt eller ulikt noe vi kjenner fra før. I de fysiske celler er det en 

balanse.  

Selv om det er ubeviste reaksjoner inne i en celle, så merker cellen, kroppen, organene våre, forskjellen 

på det som er normal drift i inntak og uttak. Dette betyr at om det oppstår endring her, så vil cellene merke 

dette da noe må omstille seg etter dette.  

Om vi løfter vekter, og noen har lagt på litt ekstra uten at vi vet om dette, så vil vi føle alt normalt om 

det er like vekter vi løfter eller når vi løfter med litt tyngre. Musklene i kroppen og nervesignaler vil merke 

forskjell i anstrengelse stort sett. Signalene når hjernesentrene våre, og husk, det vil si noe å sammenligne med 

fra før, og finne dette ukjent med normalen.  

At noe er likt eller ulikt er en sammenlignings-prosess eller en tilpasning i balanser som alle deler av 

de fysiske egenskaper har på lik linje med bevisstheten og husken vår. Men forskjellen er at vi nettopp er eller 

blir bevisst ulikhetene, eller likhetene. 
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Alle våre behov er også stort sett innstilt slik. At mat, drikke, gjøre fra seg, puste, og bevege oss, er 

indre behov for drifts-behovene slik at reaksjoner som får oss til å bevege oss skjer på signal fra behovene. 

Altså hva som kan sanse fra mage, syn, bevegelsesstyrker, berøring, smak og annet. En normal tilpasning er 

at forbruk og kast er i balanse, altså energi inn og ut av oss, og som holder oss likeens og holdbare.  

Dette kan virke like godt med store forskjeller fra normalen for de mange av oss. Det kommer an på 

graden av andre funksjoner vi klarer å sette i gang samtidig som kan balansere en stor forskjell fra normalen 

av næring, mineraler, og bevegelsesaktivitet. Erfaringen påvirker psyken, vår angst og lyst, slik at vi kan bli 

dirigert av slike avgjørelser underbevisst. Vi kan også være bevisst dette men ikke klare å gjøre noe spesielt 

for å omdirigere eller endre angsten og lysten. Dette kan være både kroppslig reaksjon på angsten, men også 

være påvirket av inntak vi gjør bevisst, og kanskje kan klare å regulere.  

Over kortere eller lengre tid så kan kroppen rette seg inn etter hva slags bevisste inntak vi gjør, enten 

de er bra for oss eller skadelige. Dette blir da en fysisk avhengighet, noe som også kan endres, men som kan 

være en tungvinn prosess. Man har opplevd at for stor avvenning fra fysisk avhengige forhold, tilvenninger, 

har ført til hjertestans, hjerneslag, sinns-lidelser, og fysisk nedbrytning.  

Med kroppen i naturen kan vi merke hva som er godt eller vondt bevisst, gjennom slik akkurat vår 

kropp opplever naturen. I tillegg så kommer sammenligning med erfaringer på samme måte, som endrer vårt 

syn og sinnsstemning i forhold til angst og lyst, hva vi føler som behag, ubehag, trygt eller farlig, på grunn av 

lignende fysiske forhold tidligere der vi har negative og positive erfaringer med dette.  

Mange opplevelser er også plutselige, slik som at vi brant oss, fikk et vepsestikk, at en hund eller katt 

bet oss, at vi brant oss i munnen av maten. Bevisstheten søker jo svar. Altså sammenligninger vi kan forstå, 

eller som virker ovenfor det vi lurer på, eller ønsker orden på. Å lure på noe, eller bli kvitt angst, betyr som 

alt annet bevisstheten gjør, nemlig signal for å finne like eller ulike, sammenligne noe som kan endre på angst 

eller lyst, om ikke fysisk praktiske handlinger vi kan gjøre for at det samme skal ordne seg.  

Søk betyr at vi har en kilde å sammenligne med: Redsels-emne? Hva som kan sammen-lignes som 

løsning på dette. Av erfaring finner vi ofte, daglig, mange svar til handlinger og fysiske og psykiske 

saksforhold i det at vi kan si noe til hverandre eller gi andre tegn og handlinger som da gjør at vi fysisk og 

psykisk, bevisst kan tilpasse oss hverandre. Sammenligning er slik en del av tilpasningen som egentlig gjør 

noe med samme saksforhold. 

Bevisstheten oppfatter fysiske behov, sanser, smerte og lyst her, som variasjonene i følelses-styrke, en 

styrke som oftest følger styrkegraden i hvordan sanser og behovsorganer kroppen opplever noe som sterkere 

signaler eller svakere. Slik er følelser i takt og samsvar mellom samspillet av erfaringsinnstillingen vår og de 

fysiske signaler.  

Hva vi tåler og ikke tåler fysisk. Men mentalt, eller bevisst kan vi også øve oss opp til å være mer 

følsomme, til å tåle mindre, eller til å tåle mer, til og med det helt ekstreme. Men det kan se ut til at en 

gjennomsnitts-normal aktivitet er best i lengden, med en fordel om en har et noe mer overskudd enn bare 

normalen. 

 

Vi kan si at alle disse behov, sanser, fysiske og bevisste funksjoner utgjør styrke-forskjeller, energier, 

signalstyrker, og at det fysiske og bevisste utveksler virkninger hvert eneste sekund hvert milliontedels 

sekund, at her følger natur og bevissthetspåvirkninger hverandre hurtigere enn de fleste bevegelser vi kjenner. 

Men vi behøver ikke å bli bevisst klar over dette, altså se sammenhengen, rekkefølgene i alt dette.  

Bevisstheten oppfatter altså alt det den kan oppfatte, gjennom å sammenligne forskjeller som like og 

ulike, som logisk funksjon, som gyldig for både logiske og mystiske ideer om noe, intuisjon og 

sinnsstemninger samt husk, der forskjellen som like og ulike også gir oss kjent og ukjent og 

gjenkjennelsesgraden av noe, og som vi blir bevisst i bevissthets-prosessens sammen-lignings-funksjon av 

følelser av psykisk og fysisk aktivitet.  

Bevissthetens sammenligninger gir tilbakemeldinger og sammenhengs-rekkefølger vi kaller orden, 

oversikt, orientering, sortering, alt som sammen-lignings-funksjoner, og som for de fleste bygger ut husken 

vår. Altså både fysiske og bevisste innspill til husk, erfaring. Bevisstheten merker kort og godt, forskjell på 

energier, og sikkert en del av overgangs-forskjellene i det vi kaller transformasjons-virkninger mellom de 

fysiske lovers energi-tilstander.  
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Altså mellomstadienes variasjoner som er vanskelig å holde orden på slik som når det er ro i naturen 

ellers. Energiene omformes nemlig mellom stadier som er mer stabile. Kontinuitet, eller uavbrutt lengde, og 

likedan bevegelse, er noe som bevisstheten kan forstå, se for seg, men som punkter og tall, geometrisk og 

matematisk, ikke klarer å fremstille. Punkt og tall er helt isolert punktlig, og har ikke en overgangssone til noe 

annet.  

Verdens beste forskningsinstitusjoner, med bøker og med datamaskiner, forklarer flate-utstrekning og 

rom, volum, ved å skravere, skrible en farge på slik utstrekning. Til kontinuiteten har de ingen forklaring, og 

for eksperter som forstår seg på dette har de heller ikke forklaring til punktet, kort og greit. Men bevisstheten 

klarer det kunst-stykke likt som naturen å danne seg et inntrykk av ett sammenhengende strekk av det romslige. 

Bevisstheten, enten ved at sammenstillinger har foregått på veien til bevisstheten eller i 

bevissthetsprosessen selv, så oppfatter bevisstheten sammenhenger fordi den sammenligner, og da ganske 

mye med den erfarte rekkefølgen eller sammenhengen vi er mest vant til fra naturen og hendelser mellom 

mennesker. Vi har lett for å ta et utgangspunkt, en begynnelse, og derfra bygge sammenligningen en vei vi 

kan kalle årsak-virkning, eller rekkefølge.  

Men vi kan også ta frem et mål, en sak, og gjenkjenne den veien dette oppstod etter rekkefølger. Vi 

kan også tenke oss til at årsaker rundt noe vi står ovenfor skyldes en av disse årsakene, og vi kan finne ut hvor 

noe begynte sin vei i fra. Dette kalles gjerne induktivt og deduktivt, men betyr uansett sammenligning ovenfra 

eller nedenfra, fra en helhet til del, eller deler til helhet av en gitt prosess eller sammenheng. Sammenlignings-

funksjon. 

Dette betyr at om bevisstheten som en prosess ikke forstyrres av noe annet, så sammenligner den 

følelser, sinnsstemninger, behov, sanser, husk/erfaring, bevegelser balanse, former og egenskaper som 

sammenligningene vi kaller orden, orientering, årsak-virknings-rekkefølger som like og ulike, kjent og ukjent, 

der den også kan sammenligne den saken den står oppe i, hvor det er mulig å se årsak og virkning til det nye 

man oppfatter i mange tilfeller.  

Om vi ikke har sett en type bil før, kan vi kjenne til biler og fremdrift, og hva som er årsak-virknings-

rekkefølger med slike. Alle tilnærminger som er mulig for at bevisstheten kan fylle igjen tomrom som ikke er 

dekket kan den oftest gjøre ved sammenligningskanaler til husk. Uten et slikt samarbeid skal bevisstheten ha 

stor vanskelighet med å huske, gjenkjenne, se sammenhengen i noe. Å se sammenhengen er en 

sammenligning, altså hva som er mest likt eller ulikt noe. 

Bevissthetens forståelse er også en slik sammenligningsprosess. Å forstå betyr i hvilken grad likhet 

det er mellom saksforholdene og bevissthetens sammenligning, som da også inkluderer sammenligning med 

husken vår fra alle egenskaps-områdene våre. Her finner den ut hva som er likt og ulikt med nettopp 

funksjonen lik eller ulik, som kjent eller ukjent, graden gjenkjennelse som betyr graden er-lik med, som 

sammenligningsprosess.  

Forståelse, altså en mest mulig riktig forståelse, betyr altså at noe blir likt, kjent, altså er-lik. At det ER 

lik med saksforholdet. Forståelse betyr er-lik. Om det er ukjent, ulikt, så er det også graden av er-lik-

sammenligning, og graden av forståelse. Er-lik-funksjonen til bevisstheten er ikke helt lik den matematiske 

eller binære logiske funksjonen.  

Er-lik-funksjonen er langt mer sfærisk styrke-grads-endrende, ikke så ulikt akselererende og 

retarderende funksjoner, i og med at styrkene avtar og øker i de fleste inntrykk. Et inntrykk, et saksforhold, 

har en mer diffus og ebbende overgang, men for å fastholde sammenligningen mellom preferanser eller danne 

mest sikre preferanser så reduserer bevisstheten saksforholdet i oppdelende soner som vi best kan holde oss 

til, og uten å danne referanser i høy grad, så kan vi ikke sammenligne noe.  

Bevisstheten og fysiske funksjoner må slik sett selektere virkninger sfærisk, eller som variasjon i 

styrke-strekninger eller styrke-virkninger til energiene som benyttes. 

Dersom bevisstheten finner innkommende signal tilpasset sitt innhold, er likt det som burde passe inn, 

så sendes signalet videre for godkjenning, det vil si om det samstemmer med de aktuelle behov, sansesentere 

og følelses-erfaringer vi har. Om det virker som at det er balanse eller likhet i styrkevirkninger, formasjonen 

her, så vil det komme et akseptert signal tilbake til bevisstheten, og denne kan åpne nye sammenligninger og 

informasjoner inn til bevisstheten. 
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Dersom bevisstheten ikke finner innkommende signal tilpasset sitt innhold, er ulikt det som burde 

passe inn, så sendes signalet videre, og signalet virker da som koden for sammen-ligning. Kort sagt at søk, let, 

finn er sammenlignings-funksjoner av det som er formasjons-signalet som skal gjenkjennes et eller annet sted.  

Finnes det ikke noe slikt blir vi gjerne litt forvirret. Men her kan man finne at det er ulikt med resten 

av det bevisstheten opplever, og ikke passer inn, og en slik erfaring, eller minne av feil-signal sendes da inn 

til bevisstheten. Det er altså en sammenligningsfunksjon som virker som like og ulike, eller ingen funn, som 

da danner aksept-grunnlaget signal som Ja eller Nei til tilpasnings-forsøket.   

Ett lengre søk uten resultater vil gi oss et avbruddsignal der vi registrerer dette som ukjent, ulikt det vi 

kan sammenligne med, til bevisstheten. At et signal er godkjent behøver ikke å bety annet enn at signalet 

passerer, eller settes opp i rekkefølge med noe vi har sammenlignet tidligere. 

Når det gjelder vaner, hva vi er vant til, så er dette ofte den dominerende, og ofte ansett som en absolutt, 

og eneste muligheten for hvordan enkelte saker oppfører seg. For eksempel at vann legger seg vannrett om 

det ikke forstyrres av noe. Om ikke noe forstyrrer, så faller ganske faste gjenstander rett nedover, loddrett.  

Hadde vi derimot opplevd at vi kastet et trestykke eller en planke ut i vannet, og slike alltid stilte seg 

loddrett i vannet, så ville vi sannsynligvis oppfatte dette som normalt, og hatt det som vanetenkning, eller en 

absolutt dominerende orientering. Vi ville bygd naturlover og forståelsen vår ut fra dette.  

Slik sett er det som vi er vant til neppe den endelige forklaringen til hvorfor noe vanlig, eller en naturlov 

er slik den er. Etter at vi har tatt alle sammenligninger ed i betraktningen så vil vi sitte med en mulig formel 

der vi forstår sammenhengen mellom leddene som er med i formelen.  

Men igjen så har vi ikke klart å forklare hvorfor det oppfører seg slik, utenom at det er en balanse til 

stede. Forskjellige former for likevekt. Likedan ville vi ha kommet til samme resultat om planken alltid stilte 

seg på høykant. Og dette ligner det at alle svaner er hvite, men om det gjelder alle steder på jorden og i historien 

eller universelt, det vet vi faktisk ikke.  

Det ligner Schrødingers katt som har fått mye stråling og garantert skulle vært død, men at vi ikke kan 

vite det sikkert, og heller ikke om den er i et stadium mellom død og levende. Selv om den sannsynlig dør. At 

vi ikke kan vite noe sikkert om helheten viser jo også Heisenberg, der han mener at om vi måler partiklets 

posisjon så påvirker målingen hastigheten til partikkelen, og omvendt at vi måler hastigheten så påvirker dette 

posisjonen.  

Vi vil i det ene tilfellet ikke være sikker på posisjonen lenger og i det andre tilfellet ikke være sikker 

på hastigheten. Dette er det som kalles Heisenbergs usikkerhets-relasjon 

Om vi lander på Venus og har på oss en sterk trykkdrakt slik at vi ikke påvirkes av trykket ved 

overflaten som er 400 ganger høyere enn på jorden, grunnet høy og tung atmosfære med svovel og andre tunge 

gasser, så hadde vi kanskje ikke merket trykket så godt. Men vi ville kjent at vi så lette som vi er, ville flyte i 

denne atmosfærens tetthet som er høyere enn vår tetthet.  

Samtidig ville vi se at de fleste lettere steinarter, slik som på jordens overflate, på Venus ville drive 

avsted som de var flytende i vinden. Både sakte og fort. Vi ville opplevd dette som ganske underlig. Men slik 

er det nå en gang på Venus.  

Trykket er så stort at vi om vi ble truffet av en sten som gikk sakte, så ville den grunnet vindriften som 

er tung, tett, og at vi selv ikke komme oss fort nok unna, oppleve at steinen fortsetter å trykke en stund etter 

at den har kommet i berøring med oss, og kan skade oss veldig. Dette er liksom ikke helt likt den normalen vi 

opplever i vår atmosfære her på jorden. 

Eksemplene kan ha noen små feil, eller minst en klar feil, eller være riktig. Men det som er poenget er 

at vi opplever de lokale tilstander og bygger naturlover ut fra dette. Om vi følger opp alt dette slik Einstein 

gjorde, så kommer man frem til beregninger som forteller om trykkforskjeller og tilstander som finnes andre 

steder, og dermed er Einsteins lover generelle lover som gjelder for natur-balanser stor sett.  

Han har med både lokale tilstander og andre tilstander som skiller seg fra disse. Men han innrømmer 

allikevel at han ikke forstår hva gravitasjonen er, likt som Hawking og de moderne fysikere. Hvorfor og 

hvordan styrken som like energier eller lik kraft og motkraft kan operere som de gjør, det vet de heller ikke. 

Enkelte har modeller som Aristoteles, og Newton, at de mener at det er en konstant bevegelse som gir 

grunnlaget for et mulig isolert rom.  

At tilværelsen skulle være er en begrenset kule, eller uendelig som et univers, betyr da at ingen av dem 

kan vokse noe mer. Innenfor et slikt bilde av tilværelsen tenker mange seg den konstante energi, styrke. Men 

hva som produserer styrken og lar den danne de formasjoner som det gjør, vites altså ikke. 
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Dette er hva differensialkraften løser med sin type differensial-funksjon en logisk funksjon for 

naturlover i en utstrekning og en funksjon som vil gi styrke, eller et konstant kraft-trykk. Slik sett kan vi si at 

Hume har rett i det med vaner, og at sannsynligheten rår i deler av tilværelsen. Men energibalansen beholdes 

av det vi kan se. Så alt kan ikke skje på tvers av normalen i sin helhet. At lovene vi lager ikke berøres av 

faktorer som er del av kreftene loven representerer er også fult mulig, og at en slik faktor kan vokse frem som 

dominerende styring i enkelte tilfeller eller under visse andre trykkforhold.  

Dermed får Arne Næss rett i at det ikke er hundre prosent hold i de lokale utvekslinger, at med tiden 

vil vi oppdage utskeielser i de fleste lovene vi setter opp, på grunn av at den ideelle tilstanden ikke stemmer 

med at visse endringene over tid kan finne sted eller må gjøre det. Loven er holdbar for det enkelte tilfelle, 

inntil dette går over i en annen energi-oppførsel hvor en annen naturlov gjelder. Slik sett har Einstein allikevel 

klart å fange opp at energimengden stort sett er konstant ved sin E=mcc. En slags felles-lov for det hele. 

Ideen om en konstant energi har man funnet i alle forskningsområder på naturlover, eller om vi vil for 

formler og overganger til andre formler, av energier og deres styrke. Alt Aristoteles formulerte dette klart. At 

den totale energien var konstant. Og siden har enkelte fult opp dette. Arkimedes, Galilei, mulig Kepler, Bacon, 

mulig Descartes, og mulig Newton. Men det sikre leddet ved formler og som påstand kommer med Einsteins 

formler.  

At Newton sier at kraft og motkraft er like store, gir ikke sikkerhet for hva masse og energi er, eller at 

om mengden er konstant. Hvordan universet skal tolkes ved deres utsagn er usikkert. Både Newton og Einstein 

trodde i utgangspunktet at det var snakk om et kulerundt univers.  

Einstein markerte det som den belgiske fysiker kalte en utvidelse, eksplosjon av et stort eller tungt ur-

atom, og som Hubble anså som at universet utvider seg likt testene av rød-blå-forskyvning viste som 

forsinkelse eller akselerasjon av frekvens-sekvensen fra stjerner galakser. Einstein kaller dette et Big-bang ut 

fra en som gjorde narr av modellen. 

Vi vet at forståelse er på grunn av en sammen-ligningen med målet at bevisstheten, eller tankene vi 

har, er i overenstemmelse med det saksforholdet vi undersøker, at bevisst bilde og fysisk virkelighet passer 

sammen for de oppgaver og muligheter vi har med det fysiske og at vi kan forutsi reaksjoner og handtere slike 

godt. Spørsmålet er altså om bevissthetens sammenlignings-evne, altså tankene og forestillingene er 

orienteringer og sammenligninger som virkelig stemmer overens med saksforholdene og de fysiske tilfellene 

vi står ovenfor. I et slikt tilfelle må vi kunne kalle dette en full forståelse, og som neppe kan være bli en bedre 

observasjon og funksjons-forståelse.  

Forståelse betyr slik sett sammenligning der graden maks sammenligning betyr er-lik. En god nok 

forståelse betyr at den er god nok til at en ser problemet eller ser løsningen, som likhet god nok for den som 

forteller noe, eller som god nok forklaring til å handtere noe fysisk eller forstå funksjoner det er snakk om her. 

Vi kan også forstå ut fra det som sies at dette må gjøre vondt, og føle med, selv om vi ikke forstår graden vond 

følelse hos den andre. Dette er typisk et Wittgensteinsk logikk-problem. Er ditt vondt i magen likt mitt vondt 

i magen. 

Det er snakk om forståelses-graden, nesten som prosentgrad likhet mellom utsagn og besvarelse. 

Bevis-byrden i en sak. Og om når utsagn eller forklaring ikke er holdbar nok, eller er feil. Forklaring er også 

sammenligning som betyr at påstandene, beskrivelsen har en grad likhet med det som skal forklares. Bevissthet 

eller fysisk natur. Og selvsagt følelser.  

Dette er igjen det man mener med en vitenskapelig forståelse av logikken, at logikk betyr at det finnes 

høy likhet mellom utsagn og saksforholdene. At utsagn og saksforhold er i overenstemmelse, og gjerne at det 

vi benytter som innspill til forklaringen er forhold vi kan vise som deduktive og helst målbare. Vi kan gjøre 

lignende med bevissthet og følelser, selv om vi ikke klarer å se de med øynene i den formen de opererer i, i 

hodet eller et annet sted. 

Bevisstheten blir her former for kommunikasjon, språk, koder, annen symbolikk, der egentlig alt i en 

natur kan brukes som kode, og eventuelle påfunn, som kryptiske og mimiske spill. Om vi vil også 

tryllekunster, triks. Poenget er orientering eller desorientering. GPS kan vi kalle en form for orientering 

kryptisk. Mens hemmelig kode ellers skal villede utenforstående, med unntak av de som finner det ut eller 

som koden er ment sendt til med løsningsmetoden for det samme kommunisert til den det gjelder. 
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Attenborugh og andre har forstått godt i dag at bevisstheten og de fysiske, nervesystemet og hjernen, 

samt arvelige funksjoner her for cellenes funksjoner, samtidig som at bevisstheten har blitt forstått som med 

et indre referansesystem for å kunne forstå noe, sammenligne med noe, likt som de fysiske nervestyrker kan 

sammenlignes, og at  funksjoner av arv, enten opererer i samarbeid som to enheter eller som at bevissthetens 

referanser og de fysiske referanser fungerer sammen som en enhet, riktignok med to sider av samme enhet.  

At vi er født med egenskapen av mønstre vi kan sammenligne med. Altså formasjons-dannelser som 

kan avleses og som sanser og behov via nerver og bevissthet har som styrke-formasjoner, og at disse styrke-

formasjoner virker som følelsesstyrker og fysiske signalstyrker sammen, og at følelser og sinns-stemninger 

slik sett har innspill som gir styrkevirkninger som bevisstheten gjenkjenner, og neppe uten at følelses-styrken 

fra sanser og behov og stemninger trer inn i bevissthetsfeltet slik at vi kan oppleve følelser bevisst.  

Disse styrkevirkningene deltar i bevissthets-kraft-feltet, og om det ikke er bare å merke former, se 

former, så er det å merke forme og se, relatert til følelses-styrker. Det er også de kognitive systemer. Det er 

umulig å handtere logiske, fornuftige og utfordrende oppgaver av sammenligninger utenat det gis 

følelsesvirkninger. Vi merker det på graden klarhet og motstands-grad, i andre tilfeller letthetsgrad, der vi ser 

at dette også gir gode og dårlige stemninger i oppgaver. Rutiner gir som regel en spesiell følelse, og kan virke 

både motiverende og kjedsommelig. 

Attenborough nevnes fordi han har vært en aktiv aktør på markedet når det gjelder bevissthet, og hvilke 

metoder som kan virke stimulerende for å få til oppgaver som vi ellers ikke klarer. Slike test-eksempler har 

han mange av. Spesielt er jo dette med at banking på hodekassa på høyre og venstre side ut fra å kunne løse 

mer følelses-ladede oppgaver eller kognitive oppgaver, samt hurtigheten ved slik operativ utføring av 

studenter og andre har vist at de klarer det som de selv synes er utrolig da de ikke kunne få til slike oppgaver 

tidligere.  

Manipulasjon og sanse-registrering har blitt vist gjennom eksperimenter utført av det danske 

programmet «krøll på hjernen». Tenkning er vel rett og slett ikke noe annet enn sammenligning det også. Vi 

kan tenke over det vi ser uten at ord er med i bildet, at vi husker lignende sener og utslag av slike situasjoner. 

Vi har sikkert lett for å tro at alt har ett navn. Men det er ganske mange hendelser mellom mennesker, og 

oppførsler fysisk som vi ikke akkurat har noe bestemt navn til. Uansett er tenkning et forsøk på å forstå noe, 

slik at vi får dette inn i en sammenheng. 

Spørsmål av alle typer er jo ikke noe annet enn mangel på informasjon, eller for å få bekreftet graden 

vi har forstått noe riktig. Spørsmål som en del av tenkningen er altså en undersøkelse, sammenlignings-forsøk. 

Det kommer jo fremdeles av at v er ute etter godt og trygt, og i mot vondt, farer og utrygt. Og det innbitt med 

både sanser og behov som vi primært har felles, stort sett.  

Vi kan ramse opp eksempler på sanser og behov som ikke bekreftet som vanlige hos alle, og som 

mange kan synes er tvilsomme egenskaper. Vi kan også henvise til oppfatninger vi merker som utvider sanse- 

og behovs-området fordi det er noe alle treffer på som ligger mellom sanseområdene vi har primært kalt de 5 

sanser. Men bevegelighet og balanse er vi sikre på kommer i tillegg. Og vi sanser sulten, sanser puste-

virksomheten vår, og de tilhørende organer.  

Spørsmål og undring handler jo oftest om vi kan få til en forståelse, en orientering, se en sammenheng, 

og gjerne en sammenheng vi føler at vi har behov for, eller kan ha som sanse-opplevelse. Ikke minst innsikt 

om hverandres følelser, og eventuelle fornuft. Vi ønsker ofte å ha oss selv som både kilde og mål, både bevisst 

og kroppslig. Dette er ikke alltid uten motstand for vår generelle virkemåte. 

Men ett av våre behov er jo også kontakt med noe annet, helst andre, oftest andre mennesker. Vi kan 

trenge dette, og andre kan trenge dette, slik at det ofte er en utveksling og dekning av behovene våre. Spørsmål 

er en del av tenkningen som er naturlig for å vite hva om noe er bra eller dårlig, og om det kan virke til fordel 

for våre behov. Å vite om farer, og å vite hva som er bra, ut fra behovene våre, er ønskelig, en lyst vi har, og 

at det er for å være i balanse, eller en bedre tilstand enn bare balanse. Spørsmål er et søk, søk-let-finn, og som 

berører husken, og nye sammenligninger, og derfor er spørsmål en sammenlignings-funksjon.  

En prosess vi ikke trenger å tvinge frem, fordi den er medfødt. Det er en del av holdbarhets-behovet 

vårt i utgangspunktet. Så denne, fysisk eller bevisst, så er slik undring, eller direkte spørsmål, et forøk på 

korrigering. Ikke alle vet hva slags korrigering de egentlig er på jakt etter. Hvor kommer driften fra, eller 

kraften fra? Noen sier at det er en natur-kraft, andre sier at det er Guds-kraft, andre både religiøse og ateister 

har utrykt at alt er vilje, og kaller drivkraften for viljekraft. Men kraftvirkningen, styrke er ikke forklart som 

funksjon av den grunn. Det er hva differensialkraften gjør. Dens funksjon viser et eksempel på kraft styrke, 

energi, en drift-funksjon, en drivkraft, og nettopp hvorfor den blir en drivkraft, og dens former og retninger. 
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De fleste svært intelligente oppegående mennesker, ikke minst store forskere, forstår at denne 

tilværelsen må ha en virkefaktor, det vil si en drivkraft som både Gud og Natur er avhengige av. Kraften, 

driften har et nivå som ligger under de formasjoner vi kaller evner og egenskaper, bevisste og fysiske 

funksjoner. Uten en slik dypere opprinnelig drivkraft ville ikke noe fungere, enten vi kaler det Gud eller natur. 

Og det er grunnen til at jeg har konsentrert meg om en opprinnelig kraftfunksjon, eller valgt den funksjonelle 

forklarings-formen. 

At tenkning ellers deles i religiøs, filosofisk, vitenskapelig og politisk, eller ideologier ellers, det 

praktiske, gjør egentlig ikke noen forskjell fra tenkningens basis-funksjon: Å få oversikt. Orientering. Og det 

er til ingen nytte om det ikke finnes behov. 

Tenkning stort sett er slik orientering en sammenligningsfunksjon, og som på en eller annen måte er 

en balanse-funksjon. At vi balanserer, av-veier, veier, hvilke bevissthets-strukturer vi synes passer til andre 

bevisste og fysiske opplevelser, og forklaring til disse. Dette ligner jo også da litt på begrepet filosofi: Fordi 

alle saker har et spørsmål i seg, om ikke annet; hva skal vi lære nå? Vi stiller et spørsmål, og vi får en 

orientering som er klar eller uklar, som sammenligning for oss. Vi finner så mulig ut noe som passer til en 

viss forståelse, og da kan vi bruke dette som en av flere referanser i dagligdags-tenkning eller det vi har 

spesialisert oss i.  

Vi går gjerne videre for å kunne mest om emnet, altså at vi får kunnskap; sak-kyndige. Til slutt gjør vi 

ofte det mange gjør, spør oss om hvorfor det er slik, eller hva som ligger bak dette, og da er vi kanskje ikke 

så langt unna å spørre etter opprinnelig årsak, virkning, rekkefølgen på noe, og hva salgs tilstand det er som 

kan få tilværelsen til å virke i det hele tatt, eller i alle fall det til det feltet vi arbeider med.  

Slik sett er filosofi av den fornuftige varianten en sammenlignings-prosess. Men som matematikere 

kan enkelte filosofer prøve seg frem med tilfeldige fremstøt, eller krav til hva som skal settes opp som 

rekkefølger, fra kilde til mål. Vi kan da lett gå oss vill, eller finne det tilsvarende igjen i spesielle saksforhold. 

Visse spørsmål kan ta år å få frem svar på.  

På det samme spørsmålet kan en komme frem til et gyldig svar i løpet av minuttet. For andre kan det 

godt gå mange tiår, og til og med at om svaret kommer, så kan det fremdeles være at de kan være feil svar 

eller feil retning som dukker opp. 

Mitt svar på tenkning, hva er det, og hva er filosofi, så er tenkning en ofte nødvendig sammenlignings-

prosess som vi er født med, og som er til behovene våre. Eller har sitt opphav i behovene funksjonelt. Og 

filosofi er videre tenkning om hva som kan være årsak til tenkning og tilstander, og hvor det fører hen, kan 

avdekke av oversikter for oss. Slik sett er tenkning likedan som undersøkelse. Når altfor spesielle behov eller 

sanse-lyster preger tenkningen, så behøver ikke dette nødvendigvis å avkreve annet enn tilfredstillelses-

funksjoner. 

En videre forklaring av tenkning, som med begrep, som husk, erfaring, må beskrives i forholdet til 

selve bevissthetsprosessen og dens referansesystemer. Sammenligningsfunksjoner, altså at noe er i 

overenstemmelse, behøver ikke å utføres av bevisstheten fordi her er det like for like som matcher, og dermed 

kan samles eller bekreftes før det har kommet til bevisstheten. 

Ingenting forstås og defineres på to måter. Den ene er at ting er ofte det vi kaller materie, eller fysisk 

verden, lignende slik som kropp, jord, stein, planeter, det vi lager noe av teknisk og bruksgjenstander av, også 

klær og reisefartøyer. Til en viss grad menes da alt som kan være mat og matvarer også. Livs-egenskapene 

blir ofte holdt utenfor begrepet ting, og spesielt bevissthet og følelser, i alle fall av mange som ikke synes dette 

er ting, saker. 

Når man da sier ingenting så tenker man til dels på materie og alt som kan ligne dette, uansett hvor 

mange det er hver sort, eller om det er uendelige med slike former av ting. Når man da sier ingenting til dem, 

eller at de sier ingenting, så mener de oftest materie eller «ting» hva som helst som har en konsistens substans, 

som kan ligne stoff, kropp, uansett om det er fast, flytende eller i gass og dampform, eller om vi vil alt som 

kalles partikler, elementer i en fysisk verden, eller verdener som ligner på en slik verden.  

Ingenting forstås da som ingen «ting», der ting ekskluderer alle andre evner og egenskaper som 

bevissthet, ånd, jeg-et, sjel, livsevner, følelser, gjerne da husk og sinnsstemninger også, slik som vilje og 

underliggende drivkraft i det som er nevnt. Ingen «ting», om man tenker på at alt skal fjernes så tenker de da 

kun på tingene, og holder evner og egenskaper som bevisste forbindelser, utenom. Dette er herved reservert, 

og gjennom reservasjonen oppstår det et dogmatisk forhold til å mene at ingen «ting» skal bety at vi fjerner 

absolutt alt. 
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Den andre måten å oppfatte ingenting på er at man tenker seg at det gjelder alle egenskaper som finnes 

i det hele tatt, både som natur og eventuelt ånd, bevissthet og materie, stoff i naturen, elementer, gjenstander, 

partikler. Det gjelder både kropp og sjel og ånd. Og da får man en annen tolkning av ingenting.  

Da betyr ingenting: at alt er borte: også evner og egenskaper, og tilbake har vi da enten tomrom, 

ingen «ting», ingenting av typer som vi kan kalle tomhet eller ingenting som kan tenkes å kunne fylles eller 

tømmes. For eksempel så er tomheten og ingen-tinget i to tomme makne kjøleskap like store, altså like, mens 

om det ene skapet er større så er det to tomme ulike kjøleskap. 

Men om alle egenskaper virkelig er fjernet for godt så vil ikke slike forskjellige ingenting eller tomheter 

som kan være like og ulike og som kan tømmes og fylles, heller lenger til stede, at alt som heter både ånd og 

materie, bevissthet og natur, kropp, er sammen med alle fysiske og andre bevisste, og tenkte alternativer, 

fjernet. Det er sik at også alle forskjeller er fjernet, all virkelighet og all mulighet uten at det gis evne til å 

oppstå igjen. 

Dette absolutte ingen-tinget er et ingenting uten forskjell, uten like og ulike, uten ingenting eller tomhet 

som kan være forskjellige eller kan tømmes og fylles, og uten virkelighet og mulighet, uten egenskaper, også 

uten egenskap til at noe kan skje. Begrepet forteller selv at det er umulig. Konsekvensen logisk er at det er 

mulig om det kan eksitere, men om det er uten forskjell og uten mulighet skal det være umulig, og det kan 

kun foregå ved at noe annet er overalt i stedet. Og dette gjelder også for utstrekning, bevegelse, tid, og styrke, 

og evigheten. Evighet, bestandig og alltid, at det er værende, finnes, eksisterer. 



 

 

224 

Variable tidslengder ved sinnstilstander 
 

 Når vi snakker om lynne, mentalitet, humør, psykisk tilstand, følelses-innstillinger, gemytt, så snakker 

vi om alt fra det som inntreffer i øyeblikket, fordi stemninger i forhold til det meste endrer seg så fort. Men en 

reaksjon i slike øyeblikk kan være dominert av en helt bestemt innstilling av en lengre eller tilvendt 

sinnstilstand, sinnsstemning, som slik gir personen et gjenkjennbart preg over tid, som også andre kan merke 

seg og huske. Sinns-tilstand, sinns-stemninger, Stemninger, er det samme; følsomhets-styrker. Følsomhets-

styrker er igjen noe som kan innta alle slags blandinger av større mengder følsomhets-styrker. De er derfor 

vanskeligere å endre enn de spesifikke akutte affekter og sanse-/behovs-følelser, lokalt, i hendelses-forløp. 

Vi kan slik si at vedkommende pleier å være sånn. Akkurat her så snakker vi om et bestemt humør, for 

eksempel optimistisk og humoristisk, mange ville kanskje si spirituell, og i andre tilfeller kan noen være 

grinete eller virke sinna, kranglevoren det meste av tiden, noen stillferdige og uttrykksløse, kanskje triste, 

deprimerte, pessimistiske, men rolige, kanskje underfundige, noe som kan ligne apatiske eller melankolske, 

som er et eldre ord for enkelte slike tilstander. 

Begrepet mentalitet handler som regel om at personen har en spesiell innstilt retning for det meste av 

tiden, selv om det kan være bare en del av dagen, eller også i tiår etter tiår. Ett eller annet preger slik sett at 

mange har en gjenkjennende væremåte følelses-virkende på andre, eller som reaksjon selv på hvilket syn, 

virkning vedkommende føler annet til stadighet virker på seg. At man er fornøyd med livet, eller kan være u-

fornøyd med alt, eller med folk, tilværelsen, samfunnet. Også hvilken holdning som nære, partneren, de man 

bor sammen med kan gjøre sitt til det humør, det temperament, gemytt et menneske har. 

Foreldre kan prege barna både positivt oppstemt og negativt oppstemt, gjøre de optimistiske eller 

pessimistiske. Begge deler er motivasjons-skapende, selv om optimisme ofte kan gi pågangsmot, mens 

pessimisme krever en mer moderat og grundig behandling av påbudt informasjon. Hvilke som kommer best 

ut av faglig kunnskap er aldri godt å si, men dårlig humør kan skape mange hindre for å åpne seg for saks-

forhold i mange tilfeller. Natur-erfaringer eller misforståelsesforhold om denne naturen, kan føre til at dette 

påvirker det meste av humøret, og holdningene til livet, tilværelsen, både positivt og negativt. 

Når vi snakker om mentalitet, temperament, som ikke bare gjelder for et enkelt øyeblikk, men som en 

følelses-stemning ovenfor saks-forhold som varer over tid, slik sett kan vare fra minutter til livet ut, er også 

følelses-virkninger. Å se alle andres væremåte som ubetydelig, verdiløst, mislike folk, danner en ganske kjent 

stemnings-type som påvirker oss noe truende i mange tilfeller. Vi blir på vakt, enten vi synes vaktsomheten 

er positiv eller negativ. Mange lar seg lett irritere.  

Mentalitet, psyke, mer varig temperament, er utvilsomt følelses-grader av ulike typer, mer eller mindre 

merkbart sammen med visse behov, og som vi kan supplere med grader av tilleggs-interesser utover de 

primære sanse- og behovs-funksjoner vi har. Det er verdt å merke seg at om vi ikke kan noe spesielt om 

hvordan det rundt oss virker, så kan hvem som helst si en mening om dette, om det så er et eget påfunn som 

ikke er undersøkt nærmere, eller at noen slår en skrøne i oss, slik at vi da lett kan tro at dette er riktig svar, 

riktig forståelse eller virkning saksforholdet har. 

Det som er utvilsomt er at vi oppfatter det meste som lyst og ulyst, som bra eller dårlig, og ellers ofte 

som likegyldig og uinteressant, alt så raskt gjør en lyst/interesse/behovs-analytisk dom som avviser dette som 

aktuelt for oss. Enkelte saker vekker nysgjerrigheten vår fordi vi ikke vet om dette er bra eller dårlig for oss, 

selv om dette ikke har noe spesielt med det gjøremålet eller behovet vi har.  

Vi søker ofte lett ubevisst etter farer eller goder for sikkerhetens skyld. Samtidig er vi veldig nysgjerrig 

om saksforholdene til det som vi har behov for, om hvor bra eller dårlig dette er. Igjen så er vi lett påvirkelige 

om andre da istemmer enhver reklame eller påstand om saken. Om noe overhode ikke har noen effekt på helsa 

vår, eller ikke noe ved helsa vår å gjøre, men at noen påstår dette, så kan vi lett tro på dette.  

Den som forteller dette kan vite at det er en ren løgn selv. I en del tilfeller har løgnen mer enn en 

placibo-effekt, i det at enkelte slike løgner faktisk fungerer slik løgnen sier, at middelet faktisk virket for den 

aktuelle behovs-sakens skyld. Det neste blir da at det går på folkemunne om hvor troverdig løgn-fortelleren 

er. Men hvem kan vite sannheten når man ikke har kunnskap om slike saker selv.  

Ett menneske kan godt være fylt med 5-10 prosent primært riktig informasjon og forståelse, mens 90-

95 prosent er mer likegyldig for saken, utenom de optimistiske og pessimistiske forhold vi har til dette. Råd 

eller ikke, fortellinger, ide og fantasi, og vårt søk: let-finn-sammenlignings-funksjonen av husk og bevissthets-

stoff, fordi det er sammenligning det er, der å forstå betyr er-lik, hvilken grad er-lik med hva vi vil vite noe 

om, om det skal være virkelig eller fakta, fører til at vi uten kunnskap har tillit til andre, eller vår fantasi. 
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Spørsmålet er nå om denne 90 prosenten fylles med fantasi, tillit til uprøvde tillitsforslag, eller har mer 

riktig oversikts-orientering, men lite kunnskap om det mest viktige, og mye om det som er usikkert rundt hva 

som kan kalles fakta.  

Da interessene våre er sterkere i drift fordi vi merker behovstrykket innenifra oss, som optimisme eller 

pessimisme i forhold til alt som kan være bra eller dårlig, så vil interessene overkjøre de virkelige behovene i 

forholdet behov-interesse, 10%-90%, der mye av det som er uvesentlig dekker 90% av vår søken og viten, og 

slik sett at det ikke er korrekt, at vi lever på en, eller med en livsløgn om vi skal se hele kunnskaps-spekteret 

vårt ut på ett. Alt som ble sagt nå om dette, om hva som er rett eller galt kan være helt feil.  

Poenget er at vi burde forstå hvilken betydning dette har for vår behovsdekning. Vi bør undersøke 

forholdene litt bedre enn vi gjør. Vi etterprøver ikke vår viten. Heller ikke vår tro, uansett hvor sann eller 

usann den er.  

Ærlig talt 

 

 Ut fra differensialkraften dannes det en slags totalramme og funksjonsramme for alle andre 

utvekslinger, det vil si referanse-dannelser og preferanse-dannelser, alt fra grunn-funksjoner til det vi 

karakteriserer, eller kaller ved navn, etter-ligning, peker til formasjon, egenskaper, på en slik måte at vi får en 

grunnfunksjon, plattform som funksjoner vi navngir dannes ut fra.  

Dette betyr at det allerede er en sammenlignings-funksjon tilstede i det vi behandler slike emner ut fra 

differensialkraften. Dette virker som en helhet eller signalvirkning fra alle kanter og inn mot det lokale tema, 

egenskapen vi behandler, som igjen ut fra det samme har en mer kompleks struktur som egenskapen følger, 

selv om egenskapen kan omdannes til en annen slik kompleks struktur som danner funksjonsgrunnlag for den 

egenskapen en formvirkning er i ferd med å omdannes til, eller helt omdannes til. For eksempel fra glede til 

sorg, eller fra elektromagnetisk form til gravitasjons-felt-form-energi. Alt gir ekko-balanse av endring/trykk. 

 Når det gjelder bevisstheten så har både begrep, bevisstheten selv, slike grunnfunksjonelle rammer 

som er struktur-fungerende på ulike trinn og innbyrdes omstilling. Dermed vil det vi navngir som strukturer 

være avhengige av både endring i grunnfunksjons-formen, signalformer og egenskaps-formen vi har navngitt.  

At om vi tar et tre, så lager en stol, siden sender stolen i en flis-maskin, til å fyre opp ved med, brenne 

i ovnen eller på bålet, så følger de forskjellige forholdene som er nevnt her med som grunnfunksjoner for de 

forskjellige tilstander slik at det er mulig med disse omforminger og definisjons-forandringer som navn og 

peker til den etterlignende begrepsformen og husk-lagringen vi har for hvert enkelt tilfelle av de ord, begrep 

vi har om noe.  

Alle tilstander fortsetter å forholde seg til helhets-energien fra alle kanter samtidig som grunn-

funksjonelle lokal struktur omstilles og holder seg til en tilstand i kortere eller lengre tid, altså omvandling 

mellom isolerte systemer og åpning og omvandling av disse til nye energi-former. Slik sett kan jeg ikke gå til 

andre kilder for å få forklaring på det fysiske og bevisste da de ikke har med disse grunnformer, funksjoner.  

Jeg må angripe hvert felt selv. Når det nevnes noe som jeg ikke har behandlet eller visst om, så settes 

disse straks inn i en funksjons-ramme, eller analyse som jeg så må finne ut av på egen hånd om hvordan kan 

opprettholde seg i kortere eller lengre tid eller for hvordan en omvandling foregår. Jeg må rett og slett tenke 

selv. Og være kritisk og analytisk, og interaktivt innstilt til de enkelte egenskaper og funksjons-samarbeidet 

med andre egenskaper som er dominerende i bildet. 

Det som er fint med utgangs-punktet i differensialkraften er at alle kan etterprøve og benytte de samme 

funksjoner for å kritisere eller logisk tilslutte seg eller forkaste deler av de utsagn som jeg selv legger frem. 

Men vær oppmerksom da! For det jeg gjør, er at jeg finner bit for bit av funksjoner til en større funksjons-

sammenheng. Derfor virker de neste partiene i stadiet til å være borte fra helheten. I neste parti utvikler jeg 

oftest det neste trinnet for manglende innvirkninger av egenskaper, for så å utfylle bildet enda mer.  

Poenget med dette er å sikre at ett og ett trinn er tilfelle for så vise de neste påvirkninger eller endringer 

som kan finne sted for samme egenskaper og som da stadig bygger egenskapens natur frem til et mål der dette 

tangerer vår forståelse av det vi opplever i virke-lik-heten av slike funksjoner og ikke den virkeligheten som 

er en funksjonell kaos-masse vi til daglig kaller behovs-virkeligheten, altså enkeltpersoners virkelighet, og 

som aldri et menneske analyserer. Min oppfatning når et menneske bruker ordet virkelighet, er spontant at 

begrepet ikke betyr noe som helst, og ikke krever noe som helst, og nesten betyr ingenting, likegyldig.  
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Det knyttes jo aldri til noen funksjonell virkelighet. En annen kunne sagt: Jeg er bare sulten! All 

vireklighet funksjonelt er erstattet med hva noen har lyst på, sukker eller salt, at Gud eller Naturen smaker 

best. Og holdbarheten er stort sett at «mine behov dekkes»! Det er natur og bevissthets-forklaringen. Og ferdig 

med det: Fordi: Det holder for meg! Men jeg er ikke helt ekstremist. Jeg har alltid en åpen luke for at andre 

har noe å tilføye, prøver å undersøke mer, har poenger, og faktisk kan forstå sakene. I enkelte tilfeller langt 

mer enn jeg selv har fordypet meg i aktuelle tema, bare så det er sagt. 

Mye av denne virkelighets-likegyldige oppfatningen kommer av at mange tror at ordet er i seg selv 

nok, tross at det kan ha millioner av definisjoner slik som en stol, og det å sitte, og at hva som skal til for å 

lage en slik, holdbarheten av den, forvitringstiden før den er smuldret opp igjen i tidens løp. Befinner stålstoler 

og trestoler seg ute i naturen kan de ha rustet eller blitt makrspist i løpet av 50 år og mindre. I noen tilfeller 

kan stolen ha blitt ved i peisen, og er aske og røyk.  

Folk som slik har et likeglad bruk av virkelighets-begrepet sår-tegnes ved at ordet, navnet på noe, 

knyttes til bruk: Det spiser jeg. Den mikser jeg mat med, den kjører jeg til butikken med, den er til å få vannet 

til å skylle doen. Da går vi til butikken, og der er det grønnsaker, tomat, potet, kål, løk, pepper og salt, kjøtt, 

fisk, kylling, storfe-kjøtt, skalldyr, makrell i tomat, ketchup, sennep, salat-dressinger, sauser, og man kan 

navnet på 1 million saker som skal svelges i magen. Og som har de riktige passe luktene som man vi ha, og 

det man ikke liker får mindre oppmerksomhet. 

Ved å kunne navnet på noe som man vet kan brukes, betyr ikke at man vet mye om innholdet i saken, 

mye om fremstillingen, hvordan slikt lages, hvilke mineraler som brukes til hva, legeringer i bilmotorer, 

bensintyper og hva dette er, hvordan råvarer forhånds-prepareres, hva slags stoffer som er usunne, farlige, 

sunne og ekstra forsterkende for helsa, eller hva slags konserveringsmidler som brukes, at aliminium og plast, 

samt klorerte produkter bryter ned immunforsvar og kan gi alzheimer.  

Kort sagt, man vet lite om det invendige til planter og dyr, økologisk kretsløp, hva som er bra og dårlig 

for stoffskifte vårt, og hvordan maskiner virker innvendig. Nei! Kun navnet på hva som skal brukes, 

tilberedelse og at man svelger det og trekker i snora. At noe skal inn i ett hull i kroppen, smake best, og ut av 

et annet hull i kroppen, mere skal hentes og mere skal til søppeldunken.  

Likedan er det med senger og sove-utstyr, kjøleskap og kjøkkenmaskiner husholdningsmaskiner. Man 

kan navnet og bruken, noen knapper, og så mener man at man forstår all praktisk virkelighet, og skjønner alt 

i verden ved at man vet hva noe brukes som eller er til. Alt resten som forskere har brukt hundre år på vet man 

ikke noe om funnene og sammensetningen til for å kunne lage holdbare produkter, og hven som lager farlige 

kopier. Hva vi, jeg kan bruke, holder for meg.  

Lønna og tilfredstillelsen av de primære behov, og behovene vet vi som regel hvor sitter, at vi har ben, 

vi har noe midt på kroppen, vi har noe bak og foran, hull i hodet som registrerr og absorberer mat og drikke, 

samt luft. Du spiser, puster, sover, gjør fra deg, og bruker det du vet du kan bruke, og at ting kan brukes, og 

navnet på dette, og da vet du alt. Derfor vet mange alt om en mengde, millioner av artikler, men vet ikke 

hvordan artikler lages og testes. Hva som er bra eller dårlig, noe som er erfaringer mange kan gi hverandre på 

internett. Dette kan være feil informasjon, og myndighetenes oppysning kan være feil informasjon. 

På etthevert stadiet av opplevelse vil vi forstå saken slik vi har ut fra vår viten og reagere etter dette, 

slik at vi ikke kan rekke å behandle virkeligheten samtidig. Virkeligheten er oftest emosjonelle reaksjoner 

tilknyttet sanser og behov, og er mer direkte reaksjons-funksjoner, som nesten alt har hendt før tanken kan 

være helt sikker på utfallet. Vi kan ikke dømme all forståelse ut fra det vi aktivt er oppe i og derfor har i 

fordeling av rett eller gal forståelse. Kun å sette seg tilbake og undersøke slike livsforhold, fysiske forhold, 

hendelser vil kunne gi oss en forståelse av dypere format. 

Kroppen? 90 prosent av verden vet nærmest ingenting om kroppen sin. Naturen? Nærmere 95% 

prosent vet at den er ukjent. Ingen oversikt over hva som er brukt av denne, hva som er bygd hva som er igjen 

av ressurser, og ingen beskriver dette gjennom tv-kanaler til folk. Dette er forbudte oplysninger, likedan som 

medesin-industrien. Selv leger begriper mindre om hva som dette inneholder eller gjør, fordi det ikke er mulig 

å få en sammenheng fra medesin-leksikon for leger og forbrukere. De klarer det ikke! 

Vi er for opptatt; Kanskje av noe som ikke er løsnings-veier, eller virke-likt forståelse som kan få arv, 

miljø, fysiske og bevisste egenskaper til å være i overensstemmelse med virke-lik-heten! At vi er for opptatt 

av direkte behovs-dekninger eller sanse-påvirkninger, altså fanget i stemningsburet! Det kan bli atomkrig 

mellom Nord-Korea og USA! Ja! Men hva skal vi ha til middag! Den roer ganske mye ned! Vi forstår ikke 

bevisstheten kun ved å vite hva den kan brukes til! Navnet. Kjent bruk. Og glem resten!  

Tenk: Åssen kan den virke!? Da møter vi funskjoner, virke-funksjoner. Dette er noe faktisk! 
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Alternativt: Hva er det vi står ovenfor? 

 

At: Det er ingen mening med å prøve å forstå bevisstheten, hendelsene? Det er ingenting, for uendelig 

stort, vi er ingenting fysisk og bevisst i sammenligningen med uendeligheten, og bare en tids-prikk i den sore 

evigheten, og derfor er det meningsløst og forkastelig og tåpelig å forsøke å forstå bevisste og fysiske 

egenskaper. Det eneste virkelige meningsfulle er det gode og det å kose seg! At alt er gitt, meningen, forvekslet 

eller identisk med grader av årsak-virkning.  

Detaljene er for små, helheten for stor, til å se det hele, med mindre som prinsipp. Eller kan vi klare 

dyp-dykket! Skal du tenke skal du altså ha på deg romdrakt eller froskedrakt, dykkedrakt! Ikke bare en 

piggsvin-drakt for å verne deg mot den som kommer med spørsmål som: Hvordan virker bevisstheten. 

Det mest perfekte er det absolutte og det uendelige i begrepet om bevisstheten, enten dette er sant eller 

ikke, så er dogmen at: A: mennesket fornuft er utilstrekkelig og for lite avansert til at det kan forstå 

bevisstheten! B: At viljen, rettferdigheten og det gode er det som teller, og fornuften til mennesket svikter oss 

da det brukes til alt som er galt også, ikke er tilstrekkelig nok til å stole på!  

Men at vi kan stole på andres vilje, eller andres rettferdighets-sans, skjønn, hva som passer den enkelte 

å dømme om saker, eller at det gode for den ene er et gode for den andre, at man vet hva som er godt eller 

holdbart nok, såkalt moralsk, er heller ikke på noen måte nok til å stole på. Det er nok av tyranner som vet hva 

som er det gode for seg. Og hvem som skal henrettes. På den andre siden så er begrepet det gode selvsagt 

allment godt. Men det finnes ingen referanser for noe av dette.  

Bare hva vi føler og alle føler forskjellig. Like dårlig som fornufts-avgjørelser. Augustin, men også 

begrepet om å ikke spise fra kunnskapens tre, at folk må vite minst mulig om forholdene, for ellers bruker de 

det på en dårlig måte, egosime av negativ kvalitet. Sagt på en annen måte: At fornuten har en god-rettet side, 

posistiv og en vond-rettet side, negativ. Når Augustin fordømmer fornuten er det bruken av den. Men her 

tenkte ikke Augustin at kombinasjonen avvilje, det gode, rettferdigheten trenger en innsikt, gjerne logisk i 

mange tilfeller. For hva trenger den som fryser, som har skadet seg, som sulter, som blir dårlig behandlet?  

Det er snakk om å bruke fornuften positivt, konstruktivt, for at vi skal opprettholde holdbarheten vår, 

og at de primære behov dekkes i naturen, samfunnet, for hvert individ. Og så videre at vi behandler hverandre 

fornuftig godt. Det er umulig å få et holdbart liv om vi slutter å sammenligne noe og kun føle på hva vi selv 

synes. Vi må vite mer om hvordan andre har det. Og vi kan ikke bedømme hverken følelser eller fornuft om 

vi ikke sammenligner forholdene, saks-forholdet. Dermed blir det en logisk funksjon som kalles fornuft vi må 

bruke kun for å observere forskjellene av uholdbart og holdbart.  

Altså trenger vi en fornuft, tenkning, kunnskap nok til at vi kan vite noe om godt, rettferdig og hva 

som eer dårlig eller god vilje. Selv-godheten til Augustin og hans vilje strekker seg for langt utover hensynet 

og er typisk for kun synteshet som Platon og Sokrates slett ikke ville ha likt: Og her har til og med «Jesus» 

som er et forbilde for Augustin en mengde klokere saker å si enn det Augustin gjør. Jeg hevder i alle fall at 

konstruktiv fornufts-kunnskap er en del av holdbarheten også til det gode, rettferdige og en god vilje, selv om 

man allerede ønsker å være god men er uvitende. Altså mottagelig for enhver misforståelse og tvil, samt 

uvitenheten.  

Jeg ville krevd at fornuften igjen finner sin plass i verden, og da ikke for å ødelegge alt annet og andre, 

men ta hensyn og bygge holdbarheten til hverandre opp. Og det gjelder for alle felter, men ikke så kraftig at 

kun en i hele verden har rett til å bygge hus, slik at alle de som man ikke rekker frem til fryser i hjel. Det må 

være tillat for folk å forsøke å overleve fra død og sykdommer ved å skape et hjem, et skall rundt seg fra alt 

farlig uten Statens direksjoner for byggevirksomhet.  

Det går en grense, og denne grensen ligger død og uvitent hjemme hos politikere som aldri kan oppnå 

å oppleve slikt. Dermed må menneskrettigheter og en rekke forskjellige andre forhold bringes til politikere og 

annet uvitent folk om holdbarheten slik. At man blir sneiet av vett for en gangs skyld og ikke bare denne:  

At alt er bestemt uansett hvilke lidelser andre går igjennom når vi setter forbud mot alt, og slik skaper 

oss en heiagjeng for utrykket: At alle skal klare seg selv, og alt er deres egen skyld som er den største slapphets-

formelen mennesket kan klare å lage seg: Den viste seg ikke å være verdt annet enn uttalelsen egen sikring av 

luksus eller slippe å være del av det løftet som eget liv har fått hjelp til. At man har fått nok pupp selv.  

Alle systemer har lagt inn dommedag for alle andre, og har ikke greid å lage annet enn lokalt spetakkel 

som dreper noen få millioner, og gir like mengder eller mer skadde, amputasjoner hos millioner barn, sult og 

sykdommer, og ikke minst psykiske lidelser. Og det er ikke de hovedansvarlige for massakrene som stilles til 

ansvar. Bak alt dette er det ofte økonomiske interesser som fører til vanviddet. Ateistens hedning er troende. 
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Hva i all verden er det slike utsagn finner sin bekreftelse i forhold til fysiske og bevisste egenskaper 

her eller lokalt hvor våre liv befinner seg, og der vi er i livet, funksjonelt, hvorfor skulle ikke det være aktuelt? 

Hva i all verden skal vi da med orienterings-sans, oversikt, bevisst sammenlignings-egenskap. De fleste vil si 

kun å fylle sitt eget behov.  

Hva annet kan bevisstheten fungere som. Jo nettopp at det fyller vårt eget behov. Men hvorfor skal 

dette være begrenset kun til en topp-tilfredsstillelse av hverdagen. Alle andre stadier er jo til stede. Hva er mål 

og visjon. Stort sett at vi skal beholde holdbare forhold så langt vi kan. Og dette inkluderer også alt annet 

rundt oss. Arv, miljø, de psykososiale og fysiske funksjoner og ikke minst vår bevissthets-funksjon. Vi vil jo 

mest mulig kjenne til dette! 

Om alle andre utfordrer alt annet, så kan også jeg gjøre dette, nettopp med vår innsikt om tilstandene. 

Hva er forskjellen på virkeligheten vår og hvilken virkelighet som er den virkelige, og det at noe har virke-

lik-het absolutt med slik det fysisk-bevisste fungerer som på grunnplan i forhold til riktige og feilaktige utsagn 

vi har bevisst om dette. En virkelighet er jo at alle har sin personlige virkelighet. Men denne kan være temmelig 

redusert i forhold til all virke-lik-het med slik noe faktisk funksjonelt virker. At vi må trenge lenger inn i vår 

virke-lik-het for å finne ut av hva som må til for funksjon i det hele tatt. Og om uendeligheten og det lokale er 

identiske slik så hjelper det lite om det er personlige meninger eller ikke med dette! 

 Alles livssyn, virkelighet, er tilfelle som virke-lik-het for den enkelte. Denne kan utfylles i retning av 

mer fullendte virkeligheter som kan sammenlignes med dypere virke-lik-het, og som kan være mer likt som 

virke-lik-hetens virkelige funksjoner. Det jeg for det meste oppfatter er at spørsmål om dypere funksjoner til 

mange, besvares med fullstendig tomhet, uvitenhet om og ingen identifiserbar tanke om at de har tenkt på 

dette, og besvares med noe helt annet. Dette gjelder for følelser, behov, bevisstheten, for tid, bevegelse, rom, 

fysiske egenskaper, drivkraften i alt, der svarene ikke gir forklaring i det hele tatt til hvordan det går an. 

 Å si at Gud beveger noe, er som å si at drivkraften dytter på noe, eller om det bare var ren natur som 

er bakgrunn for alt, at svarene på det samme, ikke kan forklare de fysiske tilstander og dets drivkraft slik at 

bevegelse, tid, rom, energistyrker kan danne preferansegrunnlaget for alt, eller for oss. 

 Holdbarhet og tilværelses-opplevelse er to sider som vi neppe kommer oss unna, så spør av hvilken 

grunn, funksjonelt? Løses ved å kutte hode av alle andre??? Miljø? Likegyldig??? 

Å ville ha 

 

 Til, Fra, unna, vekk, ikke, = å ville ha retning på egenskapen, Vekk eller til, Å Være, gjøre, kunne 

Og ikke være, ikke gjøre, ikke kunne. Kunne er å få til, og skje, en forskjell, at å få noe til å skje. At å ville at 

noe skjer. Men når vi er sultne vekkes en smerte som gjenkjennes som sult, som en drift, og der styrken som 

trengs både er bevisst og fysisk, g den fysiske styrken er den som må hente, få maten. At man så vil ha mat. 

Man vil ha mat, med så mye vilje som tilsvarrr driftens sult-styrke.  

Driftene og viljen er altså koblet sammen, men de kan faktisk være en og samme sak. Driften, 

drivkreftene, behvoskreftene, er mulig årsak til at vi i bevisstheten forstår det som vilje. Nå kroppen er 

sulten, så vil bevisstheten ha mat. Når kroppen fryser, så vil bevisstheten ha mat og varme. Når man har lyster 

og behov, så vil man selv, vil bestemme hva man skal ha for seg selv, men også ha andre vekk og unna for å 

få det man vil ha selv. Behovet, lystem som driftsstyrken, altså en slags behpvsdrift er lik med viljesstyrken 

til bevissthetens forståelses-grad av dette. Det vi kjenner for å ha, driftes mot, har eller får som behov, gir 

graden viljes-grad for det samme. Å ville ha er videre utvidet forklart under annen artikkel om å ha, få, gi og 

ta, med saks-forhold, vilje, gjøren, kunnen. Ubevisste og bevisste bevegelser, natur, i oss, og som bevisste 

tilstander, som vi kaller bevegelsesenergier og handlinger, felles betegnet som hendelser; saksforhold. 
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Kapitel 5 Bevissthets-Prosessen 

Bevissthet og funksjon 
 

 Vi snakker om det fysiske og vi snakker om det bevisste, ånd og materie, og vi benytter begrep som 

stoff, substans, strukturer, egenskaper, vilje, kraft, alle slags emner som skal forsøke å gi et best mulig inntrykk 

av et eller annet fast, eller i det minste tåkete, holdepunkt er å finne. Ett eller annet vi kan holde oss til som 

gir oss et fast inntrykk, oversikt, begrep om noe. Å gripe tak i, eller årsak til virkning, altså funksjoner. Helst 

at det blir logisk for oss på et eller annet trinn. Tillit, tro, om det er noe vi kan stole på. Dette viser at vi vurderer 

det meste ut fra et eller annet behov vi har for orientering, og årsakene som virkeliggjør, får noe til å virke, er 

ofte ukjent.  

At noe er der annet enn bare verdenen, rom, tid, bevegelse og virkning, himmel, helvete, følelses-

verden, tanke-verdenen, og forestillings-verdenen. Samtidig betyr dette at noe, former, preferanser og 

referanser, altså form og retning, eventuelt styrke og energi, variasjonene i slike egenskaper, signalvirkninger, 

oppstår som slik substans eller kraft-form, virke-former i de eventuelle verdener.  

Alt dette som skiller seg ut som virkninger og virknings-rekkefølger i det hele tatt. Mye av dette ligger 

til grunn før vi har en utbygd natur eller utbygd bevissthet, ånd og materie. Vi kan strekke oss så langt som til 

å si at Gud, Natur, Altet, hva en vi benevner tilværelsen som, så er dets indre deler, funksjoner et indre nettverk 

som har en virkning som bygger seg ut fra det innerste til det ytterste av egenskaper og virkninger, selv om 

alt dette hele tiden kanskje har vært her. Her snakker vi om funksjoner, begrep som angst, som tett-het, hardhet, 

tyngde, stemninger, følsomhet, bevissthet, sammenligningsevner som IQ, EQ. Og mye annet. 

Vi blir stående rådløse om vi bare bruker navnet på noe, eller et fremmedspråks navn på det samme. 

Slik som Gud, Natur, Ånd, Materie. Navnet er ikke nok. Hansen, Olsen, Gud, Naturen, materien, kjemi, 

forteller oss ingen ting. Gjenkjennelsen forteller heller ikke noe spesielt. Under navnet og det vi gjenkjenner 

ligger det virkninger, funksjoner, det som får preferanser og referanser til å variere, eller være stabile. Denne 

mer inngående beskrivelsen av ett hvert ord, begrep, forestilling vil gi oss en del funksjonsrekkefølger. Det 

vil vise oss virkninger, men vi vet ikke hvorfor det virker. Med andre ord: Vi danner oss trinnvise begrunnelser 

for hvordan noe virker ved å se på funksjons-rekkefølger.  

Men i det vi ser nærmere på kildene som får noe til å virke, så vet vi plutselig ikke lenger hvorfor 

grunnkilder og virkninger er der, hva det er som får Gud, Naturen, Viljen, Drivkraften til å virke. Så langt har 

vi bare funksjons-forklaringene å holde oss til, eller troen på, eller en slags viten om at det bakenfor virker og 

kan få til det som er, fordi det er jo her. Med andre ord har vi lett for å unngå spørsmålets innerste begrunnelses-

søken, hvorfor det vi henviser til som årsak virker. Men virknings-funksjon, eller også virknings-funksjoner, 

er altså det mest sårbare, vanskelige å avdekke, selv om slike funksjoner ofte kan virke logiske når de er 

funnet.  

Først kan vi tenke oss rundt spørsmålet om hvorfor en virkning, funksjon, en kraft som kan variere, 

kan eksistere i det hele tatt. Hvorfor og hva ligger i det samme spørsmålet, fordi en kildes årsak helt fra grunnen 

av kan ikke henvises til det den danner som årsak til seg. Heller omvendt at en slik funksjon er årsak til de 

gjennomgående videre funksjoner som den samme funksjonen danner. Om en virkningsfaktor virker i Gud 

eller Naturen for form og virkning, det vi kaller preferanser for og som bevissthet og stoff, feltkraft, slik sett 

må virke som dannende og varierende egenskaper som oppstår i preferansen, og dens mer eller mindre 

fleksible muligheter til flere egenskaps-former eller virkninger.  

At en utskillelse oppstår som den minste, og videre til den mest utvidende mulighet for funksjon, 

egenskap som vi mener vi identifiserer, er avgjørende for at egenskapen, eller preferansen finnes. Formasjonen 

må altså oppstå eller omdannes av en bestemt grunn, kildeårsak, en eller annen indre funksjon som skiller seg 

ut, fordi ellers vil ikke den som tenker, eller naturen kunne virke som en videre dannelseskilde, funksjonskilde 

for enda flere egenskaper og variasjoner i disse egenskapene.  

Om kreftene, substans, stoff, bevissthetsrelaterte funksjoner som bevissthet og følelser, om alt dette 

ikke skilte seg ut som forskjeller, forskjellige dannelser, virkninger ville det kun være en glatt, likedan form 

eller masse der ingen egenskaper skiller seg ut i virkning eller form i det hele tatt. Det ville ikke finnes en 

følelses-forskjell, behovsforskjell eller bevissthetsforskjell med noen synlige årsak-virknings-effekter, og det 

samme ville gjelde en fysisk natur sine egenskaper, at alt bare er en og samme faste eller flytende masse som 

var tilstede uten noen videre hendelse.  
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Det samme ville gjelde for alle dimensjoner og alternative systemer som var utsatt for det samme. 

Absolutt effekt- og virkningsløse fra endringer og sammenligninger. Kun en type likhet som ikke ga 

separasjon mellom to like og to ulike. Altså må det være utvekslinger til stede uansett verden for at bevisste 

og fysiske egenskaper skal oppstå, og det samme gjelder for tanke- og forestillings-verdener. Ingen ide-verden 

ville ellers kunne oppstå. Ingen kreativitet ville være mulig. 

At et begrep tar form til forskjell fra utseende eller virkningen til et annet begrep, slik som forskjell vi 

danner oss om sanser, behov, følelser, drifter, eller om hardt og mykt, syre og base, negativt og positivt, 

levende eller død materie, er avgjørende for at vi kan danne oss begrepet mus til forskjell fra begrepet en 

giraff. Noe annet er at vi på et bilde eller med ord blir forklart, eller selv har sett eller opplevd en mus og en 

giraff, til at vi kan skille disse dyr og deres adferd fra hverandre.  

Husken vår, minnene våre, bevisstheten vår, er avhengig av å bli servert disse forskjellene, eller at 

bevisstheten har evnen til å kombinere og sammenligne, plukke fra hverandre og sammensette nye former av 

slike. Slik som et tenkt eksempel der en giraff får et slangehode i stedet, eller alle former for mix vi kan lage 

i science-fiksjon-filmer. Utseende og adferd til mus og giraff får gjennom forskjellen som form og virkning 

bygges opp på, den forskjellen og den begrepsformen som vi har av disse dyr, og eventuelt den levende 

formens virkninger til forskjell fra en sten, eller leire som ikke vil oppføre seg på en slik måte og som regel 

der leiren til slutt tørker inn til et hardt mer keramikk-lignende stoff som slett ikke puster selv. 

Alle fysiske grunnstoffer vi kjenner, de cirka 100 stoffer som finnes kjemisk i naturen, kan kombinere 

seg til alle de mineralske og biologiske former vi kjenner, og vi finner ikke noe annet, enn at spesifikke 

kombinasjoner kan få unike virkninger som vi kan forbløffes av, men som faktisk fungerer ut fra kjemiske 

lover vi kjenner.  

Oppfattelsen som husk hos mennesker eller dyr, selv enkelte planters tilvenning til noe, er slik som det 

er langt vanskeligere å kartlegge fordi både arv og miljø danner et utall kombinasjoner vi ikke er forberedt på, 

ikke før vi har analysert dette tilstrekkelig lenge nok til å beskrive hvilke prosesser som er årsakene til endret 

adferd eller spesielle egenskaper. Og dette er også litt som å åpne Pandoras eske, fordi det kan gå både godt 

eller galt av sted. Naturen er i seg selv et slik overveldende lager av utallige funksjoner slik at det tar tid å 

finne ut hva som er klok virksomhet for oss eller naturen slik den kan virke på den best mulige måte for oss 

og som egenskaps-drift som er holdbar for livs-funksjoner generelt, oss iberegnet. 

Allerede her betyr dette at vi er så involvert i naturen at det i dag har blitt en del av den bevisste 

prosessen hva og hvilken vei naturen og vi skal gå for å holde seg i balansert funksjon som holdbar natur og 

en holdbar oppegående menneskehet. I alle fall om vi benytter jorden som sammenlignings-objekt. Her er det 

nok et langt sprang frem til våre begreper om et sivilisert solsystem eller en galaktisk sivilisasjon.  

Det virker som at vi ikke forstår tidsperspektivene for slike prosessers lange utstrekning i tid, og 

hastigheter, og heller ikke hvor sårbar vår egen situasjon her på jorden dermed blir, og hvilke konstruktive 

handlinger vi da er nødt for å ta uten å ødelegge kommunikasjonsforholdene som bør opprettholdes for fattig 

og for rik for at samfunn skal fungere. Miljø-aktivister er lett blinde for den enkeltes tilgangs-muligheter som 

ikke legges til rette hverken fra politikere generelt eller miljø-aktivister. Og i alle tilfeller blir de fattige de 

lidende. 

Vel. Det vi her har forklart ganske tydelig er at en eller annen funksjon i dypet av tilværelsen må skape 

skilnad i bevisste og fysiske former, og dannelsesvirkninger for funksjons-forbindelser og variable tilstander. 

Påvirknings-forholdene og endringer i egenskaper. Og det er i seg selv en vekslings-form, men ut fra at vi har 

ganske likedanne balanseforhold i de kjente fysiske forhold ender vi med et inntrykk av at det er en konstant 

energi til stede, og da kan endringer ikke skje uten at vekslingene tvinger seg frem som utvekslings-balanser.  

Dette betyr at innkommende og utgående og endring av energiform skjer gjennom likedanne 

utvekslinger. Jeg kjenner personlig ikke til noen kraftmodell med funksjons-beskrivelse som klarer å 

tilfredsstille slike forhold annet enn forandringskraftens funksjon, Kamos, Differensialkraften. Selvfølgelig 

kan vi forenklet tenke oss dette som en slags geometrisk forestilling ala Descartes bilde, som ikke fungerte 

kontinuerlig og logisk selektivt nok for Spinoza. 

Preferanser oppfattes ofte som stabile. Vi gjenkjenner dette på at et ord, en gjenstand, et begrep, gis 

definisjoner som skal og må være avgrenset selv om det ikke er tilfelle. For eksempel begrepet en stol. Men 

en dyp undersøkelse av hva som kan være en stol, og med nye moter blir oppfattet som en ordentlig stol, og 

hva og når noe kun er en kunst-stol, eller skal forestille en stol, samt hva det å sitte er, og hvor grensene og 

oppfatningene av hva det er å sitte, eller når man sitter, viser seg å være nærmest uendelig.  
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Vi kan videre se at en mus går, og så går over til å løpe, for så etterhvert å gjøre mange byks og hopp 

i ulendt terreng. Det finnes forskjellige overgangs-soner, nærmest transformasjoner av det å gå, til det å løpe, 

fordi dette er som regel ikke øyeblikkelig, men en akselerasjons-prosess og en formendrings-prosess på 

legemet og energienes oppførsel, ikke så ulikt at lignende skjer når et elektromagnetisk felt nøytraliseres til et 

gravitasjonsfelt likt som at et elektron og proton sammen-føres, eller omvendt spaltes fra hverandre, eller at 

et elektron avgir en lys-kvante, en lys-stråle. 

Fra en sfærisk kulefelt-form til en vertikal virvel-form. Poenget er at energiformen er i en trans-

formasjons-fase i overgangen og så i langt høyere grad blir en stund i en annen tilstand enn den vi ellers 

kjenner denne formen som. Vi kan også steke eller brenne en mus, eksempel i en skogbrann, der det ligger 

igjen aske og ben, og resten har gått over i en gassform som røyk, vanndamp, andre gasser i atmosfæren, og 

som kan bli med regnet ned igjen i annen form enn som organer, men som organiske eller uorganiske 

molekyler i regnet.  

En slik overgang medfører en begreps-overgang av form og tilstand, fra stabilt til fort-løpende prosess, 

rennende eller gass-formet prosess, ofte med helt adskillelse av de fleste samlebegrep for objekter vi tidligere 

har forstått disse form. Og det er vel her man snakker om hvor bevissthet og sjel, livsevner har blitt av, og i 

hvilken form dette har godt over i. Virkelig dødt, eller stabilt et annet sted i en annen form?! 

Vi kan også si at overgangene kan være mere seige og omdannende, slik som der svak varme smelter 

sukker over til karamell. Her henger prosessene sammen nærmest kjemisk, slik at det er vanskelig å si at 

omdannelsen er det ene eller andre. Vi kan blande væsker som også kan blandes ganske likt fordelt i like 

mengder i flere områder, eller at de skiller seg ut som lag i en væske eller har forskjellige konsentrasjoner 

rundt omkring i den samme bollen. Overganger slik kan kombinere flere koblinger, gi flere kjemiske 

forbindelser, eller flere forskjellige konsentrasjonslag i bollen av de forskjellige stoffene i væsken.  

Det er ikke umulig å oppfatte dette som at det er trinnvise eller kontinuerlige overgangsformer som 

har sine forskjellige stadier, men som varierende overganger, jevne overganger, jevne økende konsentrasjons-

overganger eller økende blandingsforhold mellom væskene. Begrepsformer ligner noe av begrepene inne i 

oss, fordi vi observerer overgangs-prosessene når vi steker noe uten at vi spesielt gir alt dette navn, selv om 

det finnes kokker og kokkeordbøker som har klart å gi benevnelser på de fleste prosesser.  

Det er slike overganger av tilstander mellom faste former, væsker og gasser, formenes omdannelse og 

kjemiske overganger som vi også har en observasjon av, som gir oss flere begrep enn de stadier av tilstander 

vi setter navn på. Hva skal en si om overgangen mellom seig leire som kan synke sammen og en endelig 

størknet leirfigur. Her er det ganske mye som vi mangler i vår begrepsverden av ord, selv om spesialfaget 

kjemi godt kan ha et enormt ordforråd for tilstandene. Tilstander i endring, i transformasjonsfaser.  

Hvordan begrepsgrenser brytes, blandes, inngår, omdannes helt over i en annen form, og en mengde 

andre tenkelige former for egenskaper underveis som vi kan beskrive. Og så skal vi forholde oss til faste ord-

definisjoner, mest mulig klare tilstander slik vi best og mest, oftest oppfatter noe som, som gjenstand eller 

virknings-egenskap.  

Definisjonene sprekker egentlig i samme grad som prosessen sprekker eller sakene omdannes. I alle 

fall under observasjonser som bekreftes. Noe lignende er det med tanke-prosessen som møter utvekslende 

innsikt, forståelse av en sak. Både som mystiske og logiske egenskaper. Det å snakke ut om problemer eller 

saksforhold. Hvilken måte den andre ser tilstandene på. For eksempel en bil, eller et tre. Begge forfaller, ruster 

eller råtner med tiden. Vi beskriver slik sett hele verden som de forgjengelige former. De omdannes og går 

over i annen form, oftest slett ikke i den samme formen som de var i, og ofte fordelt over en rekke andre 

former som del-partier i disse variasjons-prosessenes vekst og utvekslinger. 

Vi kan altså ha stabile blandings-overganger, flytende likedanne blandende overganger og der over-

gangs-blandingenes forhold endres i stadig større grad prosentvis, og der en strukturformasjon omdannes helt 

fra en tilstand og helt over i en annen. Dette skjer med begreps-forståelsesinnholdet også, selv om vi setter 

avgrensede definisjons-krav. Vi kan videre si at lignende gjelder følelses-overganger og behovs-overganger, 

og fra tilstandene fra sansestyrke, virkningseffekt, sinnsstemninger, og begrunnelsen i slike utvekslinger 

kommer funksjonelt innenifra.  At en underliggende funksjonell virksomhet kan omdanne de samme felt-

krefter fysisk mellom forskjellige variasjoner av former. Her vil vi oftest oppfatte at det meste av et fysisk 

landskap generelt holder seg gjennom lange tider.  
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Men som feltkrefter er de samme objekter konstant utvekslende, slik at ingen av delpartiene vil med 

tiden, eller som mikropartikler bestå mer enn i underkant av sekunder, og sel objekter som er store som solen 

har bare sekunder på seg, mens formasjonene kan ha tusener og millioner, opp til titalls milliarder år på endring 

av struktur som går over i andre former. Strukturstabilitet og struktursubstans, feltkraft, blir slik to helt 

forskjellige energiformer selv om de er like i energimengder i den totale utvekslingen. 

Så langt vil altså dette stemme godt med et begrep som den strukturbærende tid, men forteller hverken 

om hvordan det funksjonelt dannes strukturer og balansen til disse, og om deres omdannelsesegenskaper 

oppkomst. Her mangler det altså noe av tingenes, objektenes, forbindelse i årsak-virknings-prosessen til 

Heidegger, noe likt som at Berkeley utelater objektet eller tankepunktet som har en hastighet i bevegelses-

utstrekning, altså tid som hastighet, meter i sekundet. Heidegger understreker at objektene, strukturene er 

påvirket av tid, hastighetsfaktorer slik som meter pr sekund, eller at det er endring i struktur-formasjonene, og 

at det er et neste i hver av årsak-virknings-rekkefølgene.  

Tingene er påvirket av en strukturbærende tid, men at det her mangler en begrunnelse for denne 

funksjonen og dens balanse-egenskaper. Væren og tid, væren og rom, blir viktige for Heidegger, også denne 

strukturbærende tid, fordi vi her møter den egentlige virkeligheten mener han, i ettersøkningen av en 

grunnleggende funksjons-forklaring. Så langt er jeg helt enig med Heidegger. Sprekken er kun at denne 

funksjonen ikke har klare nok referanser, preferanser og funksjons-forklaringer vi kan si avdekker logikken 

for samle-funksjonen.  

Altså fra ettersøkning av en rom-tid-stoff-produkt-funksjon, relativitet, som her er lignende for 

Einstein, Hawking og Heidegger. Og selvsagt alle de andre som har jobbet med problemstillingen men ikke 

funnet en klar funksjon som kan virke forenlig for væren, tid, bevegelsesvirkning, og substansformer, stoff, 

energifeltstyrker, og endringen av de samme funksjoner i en endelig balanse av samme energimengde.  

Få hakker på denne døren så hardt som Heidegger, og både Capra og Damman vil slik sett med en 

immateriell eller likhetsfortolkning av synsmåter vise til at en funksjon vi ikke kan dedusere som et objekt 

alene kan ligge bak tilværelsens virkemåte. Næss har sterkere tro på at noe kan være mer håndfast som 

funksjonell tilværelse, men som tross alt er i en evig endring som struktur, er en løsning, og jeg selv oppfatter 

det noe lunde likedan. 

Når preferanser dannes og omvandles, tiltar eller avtar, eller i lengre tid er ganske stabile og balanserte, 

så skal det stadig bit for bit av retning og styrke til for å danne den fullstendige egenskapen. At som i vann, så 

vil det dannes virvler der det finnes motstand, og slike er tiltagende og gjennomløpende prosesser selv om 

virvelområdet ser ganske konstant ut som form. Det er endringen i retning, virkning eller egenskap som 

omdanner den fysiske og bevisste formen, altså naturstoff og begrep.  

I bevisstheten betyr dette mye for at vi med tiden endrer oppfatning av farer og trygghet, endrer syn på 

livet, og til og med endrer deler av livssynet eller rett og slett endrer oss til et annet livssyn. Perspektiver og 

holdepunkter kan endres radikalt, eller totalt. Altså fra tro på at årsak gir virkningen ti at virkningen gir årsaken 

ved at virkningen nå regnes som årsak og årsaken nå regnes som virkningen. At kilde og mål bytter retning i 

samme oversikt. 

Om samlinger av funksjoner har riktige tidslengder i varighet som strukturer, og tilfredsstillende 

kommunikasjons-rekkevidde, så kan husk, begrep, bevisste sammenligninger av sanser, behov og stemninger 

kunne fungere ganske optimalt i forhold til en natur og lignende skapninger som oss selv i denne. 

Sammenligninger som kommer frem som bevissthetens oversikt og orientering om rekkefølge i språklige og 

billedlige likheter med rekkefølger og tidsintervaller slik naturen rundt oss har dette, og med fysiske og helse-

betydelige forhold i samme saksforhold.  

Grad av holdbarhet i kombinasjonen samfunn, individ, natur er slik sett en mulig tilpasningsgrad 

innenfor denne endrings-rammen. En pågående endring av struktur-forholdenes kapasiteter. At det gjelder å 

følge med å hjelpe til med de rette forholdene. 

Det er denne strukturdannelse som må til i en kraft, energi, virknings-faktoren for at tilværelsen skal 

ta sine former enten vi kaller dette Gud eller natur, Ånd eller materie, eller begge deler, eller om bevissthet, 

livskraft, Natur, fysiske egenskaper oppstår fra en og samme kraft som forskjellige og samvirkende strukturer 

i denne med sine variasjoner. Tids-endringer, energi-felt-endringer. Derfor er Einsteins romtid-relative felt-

energiformasjoner med tanke på enhets-felt, eller samme felt-energi en stor utfordring for livssynene som har 

hvilt på ganske mye eldre og enklere rasjonelle forklaringer som ikke alltid har hatt stort dybdedykk i 

funksjons-naturen. 
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Etterhvert så har man sett at mange dype funksjons-pekere som kan ha store likhetstrekk: Det samme, 

Tao, En ekvivalent eller balansert energi-feltkraft ala Cerns, og mange kosmiske teorier som har tro på en 

felles plattform for tilværelsen men som har sine separasjoner av strukturformer i livsløp og opplevelser og 

som naturformasjoners endringer i tidens løp. 

Uten en slik endringsfaktor, en forskjells-natur som gjennom en funksjon som gir forskjell i samme 

tilstand, så vil ikke like og ulike holde seg innenfor en proporsjonal likevektig kaos-kosmos-vekslende natur, 

og uten en slik forskjells-utskillende funksjon så vil ikke de forskjellige bevisste og fysiske preferanser og 

deres utvekslings-effekter eksistere. Dette er selve grunnlaget for ånd og materie, eller det som jeg 

sammenfatter under betegnelsene bevissthetsnatur og fysisk natur, men allikevel ut fra en felles kraft-felt-

natur som utveksler i likedanne energimengder.  

Nå må videre egenskaper innenfor bevissthet og fysiske funksjoner smale seg i større enheter og 

virknings-samlinger. Det er da vi får mer tydelige fordelinger av prosesser som husk, sansning følelse, behov, 

drifter, styrkeforskjellene i alle disse og de samlede sinnstemningsformasjonene, og som gjengir både bevisste 

og fysiske egenskaper, innvirkninger.  

For eksempel hvorfor så meget av likedanne partikler og samtidig så spredte forekomster av dem, og 

samtidig i så små mengder i kosmisk størrelses-sammenheng, med få partikler pr kubikkmeter rom av kosmos. 

Videre hvorfor samlingene deler seg og sammenføyes i den graden de gjør lokalt eller universelt. Alene i 

vakuum, eller i samlinger under store trykk-krefter. Og hvorfor felt og partikkel da balansert endrer sine 

energistørrelser i forhold til rommet rundt disse med samme energi totalt i behold i rommet. 

Dette blir innspill de de neste oppgaver med hva preferanser sett i bevissthets-sammenheng skal måtte 

opptre som i det de skal kunne danne nettopp slike bevissthets-systemer med ulike egenskaper, og med 

variasjon mellom individenes funksjoner i disse. Det er derfor jeg er nødt for å henvise til ganske blokk-

skjematiske og variable likedanne mer flytende former for slike begrep som bevissthetsplattformen, 

bevissthetsfeltet, innkommende og utgående informasjons-strømmer. 

Jeg vil her komme med en påstand som kan virke som både en logisk og stort sett hva vi deduktivt kan 

understreke. At vi kan ikke få noen forskjeller, nyanser, form-forskjeller, endringer eller andre former for 

egenskaper uten at dette skiller seg ut fra den tilstanden som alt er, om vi skal få nye egenskaper eller 

preferanser, eller videre opprettholdelse og endring av virkninger eller styrke-forskjeller, kort sagt nyanser av 

alle typer.  

Det betyr at om det oppstår en virkningsvariasjon som vi kan identifisere, eller kalle følelser, og videre 

de forskjellige nyanser eller kategorier følelser, og variasjon i styrken til slike følelser sett ut fra en ganske 

rolig plattform for dannelsen av slike følelses-arter, så vil egenskapen følelse og endringer av slike som 

virkninger eller styrke, kun oppstå som forskjells-egenskaper som varierer fra 0, en balansert rolig platt-

formtilstand som mulig kan identifiseres som at det er ro av disse typer følelser og til alt fra sterk variasjon, 

styrke, virkning til uendelig, enn så langt vi vet noe om dette.  

Alle arter og nyanser følelser og deres variasjoner i styrke og kombinasjoner av slike styrke-virkninger, 

forsterkninger og svekkelser av slike, er kun mulig som forskjells-funksjonell virkning innenfor arten 

energi-utfoldelse. Signalformen. Retningsformen eller kanalen, transport-veien. Vi kan si akkurat det samme 

om behov, sansning, deres arter, typer, kategorier og nyanser i disse, og de variasjoner som kan skje her.  

Videre at styrke, virkning, forsterkning og svekkelse skjer på lignende måte for sinnsstemninger, 

graden av husk, forsterkning eller svekkelse og kombinasjoner av slike, og der alle disse avsetter sine 

virkninger slik, for eksempel i et bevissthets-senter, eller formasjoner som er slik funksjonelle som vi kaller 

bevisste og som kan ta i mot typen virkninger vi snakker om på en slik måte at vi blir bevisstgjort disse.  

Alt vi har nevnt til nå gjelder for Alle sanser, alle behov, alle sinnsstemninger, alle følelser, alle former 

for husk, begrepsdannelser, begreps-virkninger, søke-lete-finne som sammenlignings-signaler, og slike 

kombinasjoner av alle disse innenfor de enkelte, eller kombinasjoner av disse kategorier, der vi vil merke 

forskjeller i et eller annet, alt fra den vage anelse, intuisjon, til den sterkere og helt klare virkningen av 

sammenlignbare forhold som kan stemme overens med den faktiske situasjon, saken det er snakk om, 

altså en sterk og logisk intuisjon. Til dels kalles dette i enkelte tilfeller claire-voyance, klarsyn.  

Intuisjonen må altså merke en forskjell uansett mellom like eller ulike, noe som betyr at det foregår en 

sammenlignings-prosess, en sammenligning, når vi underbevisst eller bevisst aner noe, uansett om vi ikke 

kjenner kildene eller finner ut akkurat hva forskjellen består i, altså en mystisk endring, ukjent inntil videre, 

eller at vi forstår, merker hva forskjellen består i, altså en mer logisk intuisjon.  
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Det at vi merker en forskjell viser at det er en logisk funksjon som merkes i bunnen, at uten forskjells-

egenskapen, så vil hverken den mystiske eller logiske intuisjonen fungere som merkbare. Forskjell som like 

og ulike, kjent og ukjent, gir oss de logiske satser som og, lik med, enten-eller, både-og, ikke, eller, hvis som 

alternativ lik med, og gjentagelsen; if og repeat. Av dette kan vi bygge while=om, og alle tellere, nevnere, 

sammen-ligninger, syntaks for språk, fortolkninger, symbolikk og kryptiske systemer, både for fysiske og 

bevisste egenskaper, slik som tonefall, musikk, ironi, antydninger, reflekser, affekter, styrkegrader, ikke minst 

teknisk, men også bevisst og som følelses-reaksjoner. Alt fra helt uklare anelser, intuisjon til klarsyn eller 

identifikasjon deduktivt av hvilke forhold og funksjoner som kommer frem for oss 

Jeg vil komme tilbake til dette senere i skriftet: At det bevisste, uansett om det er snakk om en åndelig 

eller materie-bundet funksjon, om det er Gud eller Naturen, eller begge deler, at bevisst og fysisk virkende 

funksjons-sammenheng kan illustreres på måter som kan fremme en slik virkning som vi kaller følelser, og 

hva som skjer med oss, med bevisstheten vår, under slike prosesser av styrkevirkninger som er påløpende, 

pågående, på-trykkende i systemet, til forskjell fra de enkelte betraktninger av begrep og bilder, tilstander som 

ikke er så aktivt drifts-virkende i styrkegrad slik følelses-impulser er.  

Skriftet er til alle livssyn, og er ingens enerett-monopol, men alles eie. Derfor så inngående 

henvendelse til de ulike livssyn som leseren merker seg på veien. Det er til den enkeltes lesers fortjeneste. 

Stillbilde-inntrykk kan allikevel sette i gang følelses-styrkevirkninger, følelses-impulser om noe i 

bildet aktiverer sammenligninger eller husk med hendelsesforløp vi kan identifisere som slike styrke-

virkninger, ikke minst lyst- og angst-sentrenes impuls-signal-virkninger.  

Hver av de begrep, definisjoner vi har, av følelser, behov, sanser, sinnsstemninger, husk-virkninger, 

vilje-følelse, lyst og angst, har sine arenaer som jeg kaller plattformer, og jeg vi ta for meg hver av disse for å 

vise noe skjematisk i taleform om hvordan deres såkalte plattformer får sine betingelser og som en tenkt 

bygge-konstruksjon av slike. Jeg vil vise hvordan forskjeller, utskillelser, virke-endringer og virkninger, kan 

dannes ved at like og ulike som sammenlignings-funksjoner kan danne eller gjenopprette slike virkninger, av 

de forskjellige artene bevissthets-virkninger.  

Det betyr ikke at lignende ikke kan gjelde for ikke-bevisste strukturer, og at reflekser, deler av affekter, 

feed-back-reaksjoner, men at også underbevisste eller helt bevisstløse funksjoner godt kan dannes på lignende 

vis. Kan gi lignende respons som en bevisst handling kan gjøre dette, eller helt omvendt vei av bevisste 

handlinger. Vi har eksempler fra ris-ros, straff og belønnings-systemer, for at vi kan handle bevisst motsatt av 

hva som er konstruktivt i det vi opplever en og samme sak. 

Hvordan merker vi i dagliglivet at bevisstheten, forståelsen, sammenligningen virker slik som dette? 

Vi merker at former vi kaller geometriske, formene på tingene rundt oss, alt fra linjer, flater, romslige innhold, 

har sine former og når de er like eller ulike, eller virker til å være slik, og at andre former skiller seg ut ved at 

linjer, flater, volum endrer retning, flagrer, beveger seg, endrer formen sin, og fysisk også ved at vi finner 

motstand, slit, akselerasjoner og retardasjoner, friksjon, gjennom temperatur, vind, gravitasjons og 

elektromagnetiske virkninger som føtter får gripetak med, og som øynene oppfatter som lys, bilder, film-

virkninger for bevisstheten.  

Selve virkningen er ikke en forestilling men en faktisk funksjon, enten det er innbilninger eller fakta, 

virkelighet eller vurdert mulighet. En mer inngående beskrivelse av hvordan følelser og bevissthet, behov og 

sanser, drifter og sinnsstemninger virker, slik som lyster og viljes-saker, vil bli tatt opp under disse temaene 

spesielt, hvor vi vil gjenkjenne disse funksjonene som sammenlignings-funksjoner og tilpasnings-funksjoner. 

Hva er, og hvorfor benytte begrepet funksjon? Funksjon betyr den minste forskjell eller virkning fra 

det minste til det største. Uten forskjell får vi ikke to like eller to ulike. Forskjellen gjør at to like kan stå ved 

siden av hverandre og ikke være kun den ene og den samme. Som like er de det samme, og som like kan de 

tilhøre samme enhet og funksjons-samhørighet. Det samme gjelder to ulike, at de kan være bygd av det samme 

slik en viss lengde og en dobbelt så lang lengde, at som ulike kan de stå ved siden av hverandre, men de kan 

tilhøre en og samme utstreknings-kontinuitet, altså at begge er en del av en større lengde-forskjell.  

I sin helhet er fysisk og bevisst hendelse, de forskjellige tilstander vi benytter alle forskjellige begrep 

vi har om tid om, alt fra at alt er stille, bare er der, til at alt strekker seg ut i alle begrep om uendelighet av tid, 

bevegelse, signaler og virkninger. Selve poenget er at noe hender, fordi dette utgjør forskjellen i tilværelsen 

som fysiske og bevisste tilstander. Det er en slik forskjell vi kan kalle en virkning, en virkning som enten bare 

består i den forskjellen som skjer, eller i relasjon til alt annet som det da har oppstått som en forskjell til, det 

vi kaller relativt.  
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At noe forholder seg til noe annet på en eller annen måte. Enten det er i en oppfattelse bevisst, eller 

om det er fysisk, så vil sammenligningen fremstå som en virkning, som oftest en bevisst sammenligningsform 

eller en fysisk tilpasning enten den virker balansert, god eller dårlig i forhold det vi måler noe ut i fra, altså 

sammenligner dette med.  

En slik forskjells-funksjon er hva som må til for at vi skal ha en virkning. Det er den felles egenskapen 

med alle virkninger, og uten denne vil ikke virkningen være der. Når forskjell eller utskillelse, avbøyning eller 

formendring, styrkeforskjeller oppstår, så er det også dette som må til for at en tydelig relasjon oppstår som 

forskjell, og det er dette vi kaller en egenskap eller som utgjør forskjellen i egenskaper, selv om de alle skulle 

komme fra en felles og likedan funksjons-kraft. Som utveksling vil en kraft danne slike forskjeller fysisk og 

logisk, altså for det bevisste og det fysiske. Det er slike markerte forskjeller som her kalles preferanser. Disse 

preferansene står frem som en forskjell fra en ellers jevn og formløs kraft, eller substans.  

Slike egenskaper må altså dannes, fremstå, før en videre funksjon som bevissthet og fysiske egenskaper 

kan oppstå, likedan som det samme gjelder for alle ukjente dimensjoner, eller det vi kaller alternative tenkelige 

eller mystiske tilværelser. At noe er til stede både som kropp og bevissthet, og som et forhold til holdbarhet 

av de samme funksjoner er noe av det som forsvinner til dels ut av bildet med Smith, Kant, Hegel, 

Schoppenhauer, Nietzsche, Kierkegaard.  

Det er flere nyere filosofer og moral-filosofer, samt fagvitenskapelige moral-eksperter som havner i 

samme boksen, og likedan en rekke new-age-grener. Mange av de største religioner har en tendens til å 

mystifisere at en kropp er en påvirkningskilde som kan påvirkes, og slik gi svikt både fysisk og psykisk, eller 

påvirke fornuft, logikk, husk og bevisstheten, og skape ødeleggende funksjoner i våre sanser og behovs-

systemer. Se menneskets skader, lidelser, ødeleggelse. Om noen hogger hånden av et barn er det ikke bare de 

som iaktar dette som har en samvittighet som skriker innvendig, men gutten skriker jo også! Selve saken 

nevnes ikke av moral-filosofene. Rettferdigheten, bedømmelsen, ligger utenfor hendelsen?! 

Om ikke egenskaper, preferanser utskilles som like og ulike vil ikke husk, minne, sammenligninger ha 

noe å sammenligne med. Vi kan ikke identifisere noe fysisk eller bevisst, følsomhet eller virkning, signaler 

eller hendelser. Det er dette som er virkningene som det ser ut til at differensialkraften, (Kamos – Forandrings-

kraften), virker funksjonelt i stand til å skape, uten en bestemt adresse til bare et livssyn alene slik vi oppfatter 

dette. Alle merker en slik mangfoldighet som tilværelse, og til nå har en funksjonell basis vært utelukket fra 

vår oppdagelses-egenskap/evne.  

Når forskjell, virkning, funksjon er enhetlig det samme, så kan vi like gjerne kalle dette en virkende 

forskjells-funksjon, nettopp beskrevet som en forskjell som blir forskjell fra seg, en helhetlig differensial-

funksjon med alle gitte egenskapsmuligheter som del i alle punkter eller som en kontinuitet, og slik sett som 

en utstrakt og bevegelig funksjon fungerende som en vekst-funksjon eller ekspansjons-funksjon. 

Konsekvensen er at vi får en uendelig utstrakt og absolutt ekspansjonskraft, trykk-kraft, som utveksler 

balansert med seg selv med en konstant og total energi. 
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Bevisstheten og funksjons-stadier 
 

 Hva skal det bety at bevisstheten kommer først, eller at bevisstheten kommer til slutt? 

 

Grunnlaget for preferanser i det hele tatt, er at det er funksjonelle virknings-funksjoner som gir natur-

tilstanden og bevisstheten sitt fundament, det vil si virknings-egenskaper. I denne sammenhengen er det fra 

fysisk side slik at sanser og behov, signaler og deres styrke, skal dannes, være tilstede før de eventuelle 

tilpasninger og sammenlignings-funksjoner bevisst finner sted. Når det finnes et slikt grunnlag for dannelse 

av bevissthets-funksjoner og fysiske funksjoner, så er dette et eget felt i forståelse av grunn-funksjonelle virke-

forskjeller som skal til for å lage en plattform som virker som bevissthets-utgangs-punkt, og som fysisk 

virksomhets-punkt, at slike kan dannes og opprettholdes, eller i det hele tatt være til og virke som de kan gjøre. 

Deretter vil bevisstheten og partiklene kunne dannes, eller ha en funksjon slik vi oppfatter dette som 

en forgjengelig eller bestandig værende prosess. Selv om vi oppfatter det svært ulikt. Hos de fysiske former 

er det snakk om tilpasninger mellom de virkende funksjoner som vi kan si fungerer likt som det vi kaller 

sammenlignings-funksjoner i bevisstheten vår. Denne bevisste sammenligningen er også tilpasninger ut fra 

hva vi har å sammenligne med, hva som vi ut fra behov, sanser, erfaringer og stemningstilstander i hvert akt, 

ved hvert saksforhold vi er eller blir oppmerksomme på.  

Når vi da først har det bevisst-funksjonelle apparat på plass, og det fysiske apparatet på plass, natur og 

bevissthets-funksjoner, så kan disse begynne å operere, at de ut fra sin funksjon samspiller med andre 

funksjoner, både som bevissthetssignaler og fysiske styrkevirkninger. Dette gjelder generelt for alle fysiske 

lover og felt, og for bevissthetens sammenlignings-prosesser uansett hva vi oppfatter og uansett fysiske 

hendelser.  

Bevisstheten har altså et funksjonelt grunnlag for dannelse av et slikt mønster, dannelse av en 

bevissthetsplattform, at funksjoner nå kan danne et bevissthets-bilde. Lignende gjelder for de fysiske 

funksjoner, at grunnlaget så er dannet, eller er til som slik funksjon som de er. Nå først kan de fysiske tilstander 

utføre kombinasjoner og tilpasninger. Nå først kan bevisstheten danne kombinasjoner, og sammenlignings-

funksjoner.  

Det jeg vil vise er at de fysiske grunnlag er tilstede, og at de de bevisste funksjons-egenskaper som en 

operativ mulighet har et funksjons-fundament som kan fungere før de aktuelle prosesser settes i gang. Vi har 

slik flere stadier å forholde oss til både fysisk og bevisst. Som bevissthetsstadier, så er det funksjonelle 

grunnlaget for en bevissthet avhengig av at det dannes en plattform, som så kan frembringe et bevissthets-

bilde, eller det mange kaller en forestilling, eller en oppfattelses-funksjon. Vi kan godt få en oppfattelse av 

noe uten å ha noen klar forestilling i det hele tatt.  

Når vi så får frem denne bevissthets-projeksjonen, holografisk eller tredimensjonalt, 4-dimensjinalt, 

følsomhetsstyrke, føler eller merke en forskjell, så kreves jo først at denne projeksjonen overhode er mulig. 

Vi kan godt få en bevisst signalvirkning, oppfattelse, som vi merker som bevisst, at vi kan bli spurt om hva vi 

merker og gjengi dette. Det betyr ikke at vi tenker over alt, at vi er klar over at vi er bevisste, eller forstår noe 

av det bevisste vi merker. Om det er noe ubevisst for oss som ligger bak informasjoner, eller noe annet bevisst, 

behøver vi ikke å bli klar over, bare hva vi oppfatter, ser for oss, og som vi enten ikke forstår eller forstår.  

Slik sett har bevissthetsfunksjonen gitt grunnlag for en bevisst projeksjon, fremstilling, at vi merker 

forskjells-strukturene, og som Hegel ikke funksjonelt gjengir annen forklaring på enn å kalle dette for 

forestillinger. Hva skal til for at vi får slike? De er jo uansett hvilket syn vi har på bevissthet og fysisk natur, 

virkelige. Å kalle noe tro, viten, fantasi, drøm, forestillinger, hjelper lite på at disse værende funksjoner er 

virke-like.  

Virkeligheten har blitt et begrep som er likegyldig for mennesket opp gjennom tiden, mens mange 

både teologer, sjamaner, filosofer, samfunnsengasjerte, vitenskaps-forskere opp gjennom tidene har prøvd å 

finne ut hva slags funksjoner som, og beskrivelser av noe, som er mest virke-likt med de forskjellige tilstander 

i den fysiske natur og i vår bevissthet på godt og ondt, på hva som er funksjonelt mest tilnærmet slik noe virker 

i de spesielle tilfeller det er snakk om, og som forskere kaller saks-forholdene. 
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Vi kan nå få kombinasjoner av de fysiske tilstanders virkninger, og dermed de grunnleggende 

funksjoner vi finner som de fysiske lover og naturprosesser, eventuelt felt og energi-objekter, med deres 

bevegelses-balanser. Vi kan nå få de kombinasjoner bevisst som danner de koordinerte bilder eller 

forestillinger vi danner oss. 

Så kommer de kompliserte kombinasjoner og endringer som tar plass i den fysiske natur, partikkel-

kombinasjoner som danner atomer, molekyler, mineraler og organiske stoffer ut fra kombinasjonen av de vel 

kjente fysikk-kjemiske egenskaper til stoffene, og hvordan de fungerer da i livsorganismer og i bergarter, 

planeter, hav, måner, soler, galakser og vel sorte hull. Eller sorte mega-energi-masser. 

Først nå kommer også de kombinasjoner av funksjoner som dannes i bevissthets-projeksjonen til et 

stadium der vi sammenligner det vi ser for oss av de forskjellige detaljer og retninger av det vi ser i bevissthets-

bildet vårt, bevissthetsprojeksjonens informasjoner. Her er vi bevisste. Men det betyr ikke at vi er så bevisste 

om selve bevisstheten. Vi snakker heller om intelligensnivå, eller emosjonelt nivå, og ikke like meget om 

erfarings-funksjoner og husk, og om kombinasjonsmulighetene til bevisstheten.  

Bevissthetens sammenligningsfunksjoner kommer helt fra grunnplanet i dannelsen av bevissthets-

funksjonen eller det grunnlaget som vi kan påstå at bevisstheten er eller alltid har vært, at det ligger en 

plattform til grunn for at den oppstår, eller at den er til, at den tar form som en virksom mulighet for bevisst-

gjørings-prosesser. Og en bevisst-gjørings-prosess som er uten sammenligningsfunksjoner går ikke.  

Vi sammenligner forskjeller og kombinerer forskjeller, eventuelt plusser på eller trekker i fra, 

eliminerer eller supplerer våre inntrykk, forestillinger, strukturformasjons-virkninger, med at forskjells-

egenskapen danner like og ulike, som kjent og ukjent, som gjenkjennelse og sammenligningsformer, 

sammenlignings-prosesser, og som gir bevisstheten en rekkefølge, en årsak-virknings-rekkefølge, eller en 

sammenstillings-orden, det vi kam kalle en mindre eller større grad av oversikt, og eventuelle endringer i 

oversiktsbildene som foregår. Alt med sammenlignings-funksjoner som grunnlag.  

På dette stadiet begynner erfaring, husk, sammenligninger å skje slik at vi kan gjengi funksjoner hos 

fysiske og bevisste saks-forhold rundt oss. Det er nå vi begynner avklarings-prosesser ved hjelp av 

sammenligningsfunksjonen til bevisstheten, og dette er ikke mulig om de andre trinnene på dypere nivå ikke 

er på plass i bevissthets-prosessens funksjons-grunnlag. Bevisstheten må motta, bytte innhold, sammenligne 

eller følge med på prosessen, lære, erfare, tidligere referanser som finnes fysisk og som husk, samt det som 

virker som følelses-styrker tilknyttet all denne oppfattelse fra behov og sanser, og fra opplevelses-hendelser 

vi har vært i gjennom. 

Denne sammenlignings-prosessen gjør at vi kan oppfatte oss som tenkende og forestillende, der 

tenkning og forestillinger heller er mer identiske enn to forskjellige forklarings-metoder. Hverken tenkning, 

anskuelse eller forestilling gir oss et funksjonelt avklarende sammenlignings-grunnlag for hvordan dette kan 

foregå, selv om vi kan danne oss tankebilder, anskuelser, forestillinger som er sammenlignende nok til at det 

gir oss noe som vi kan kalle virke-likt til en viss grad med den fysiske og bevisste funksjonssiden av oss selv 

og av andre, av verden ellers. 

Bevissthetens funksjoner er ikke avklart gjennom begrepet forestillinger. Dette bare fremkalles 

gjennom bevisstheten. Begrep som tanker, forestillinger, anskuelser, selv oppmerksomhet og fokus, betyr bare 

at det gir oss samlebetegnelser, et navn, en henvisning til hva vi saks-behandler, snakker om. En samle-

betegnelse, navngivelse av et oppmerksomhetstema, saksforhold, er bare pekere til, og ingen funksjons-

forklaring av saksforholdet.  

Forestillinger er umulig uten sammenligningsforhold, sammenlignings-prosesser, referanse-

funksjoner til stede, og handler om at vi nå analyserer, sammenligner forholdet i det som kommer frem i 

bevisstheten av signaler, informasjon, styrkevirkninger. Først nå kan vi mer ubevisst ha 

bevissthetsforestillinger uten å tenke over bevissthets-prosessen og sammenligningsfunksjonene våre, men 

også tenke over og innse at vi er bevisste og tenke over vår egen bevissthetsprosess eller bevissthetsfunksjon 

på en bevisst måte og gjøre noe for å finne funksjonelle forklaringer på vår bevissthetsegenskap. 

Slik som at: Jeg er bevisst. Og, men hvorfor kan jeg være det? Noe må ligge bak min og andres 

bevissthets-egenskap. Ja da. Men uten at betingelse finnes, er til stede, at fysisk og bevisst natur og funksjon 

er tilstede, eller kan danne seg, være del av væren og virke-likhet, virkeligheten, så kan vi ikke bli bevisst noe. 

Forholdene er altså tilstede, og funksjonelt, aktivt, virkende. Natur og bevissthet virker. Og om det ikke har 

funksjonen tilstede så er det bevisste og den fysiske natur, ofte kalt materielt eller åndelig, kropp og sjel, ikke 

virksomme. Altså hva materie og ånd er, eller det fysiske og bevisste, er ikke mulig å beskrive annet enn som 

funksjonelt, hvordan det virker som, og med tanke på hvilke betingelser som må være oppfylt da, funksjonelt. 
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Å si at noe er materie eller ånd, natur eller bevissthet, gir oss ikke det funksjonelle svaret, og hva noe 

er kan ikke forklares uten funksjonen. Altså er spørsmålet om noe er materielt, stoff, bestandig, og det samme 

for bevisstheten, ånd, slett ingen holdbar sak funksjonelt i det hele tatt, fordi det ikke sier oss noen ting. I 

hverdagslivet kan det fungere fordi vi forholder oss til kropp og følelsesbevissthet, og for å sanse og dekke 

våre behov, eventuelt oppfinnelses-behov. Tanken på fordeler der visse bevisste og materie-funksjoner kan 

brukes, kombineres, være faste holdepunkter for oss i våre behov og gjøremål. Men det forteller jo ikke noe 

om hvilke funksjonsgrunnlag som ligger innunder at slike virke-funksjoner er til eller virker som de gjør. 

Når Hegel sier at bevisstheten kommer til slutt, så mener han at enhver sammenligning og konklusjon 

av viten, tro og erfaring kommer etter hvert. Han tar ikke opp at bevisstheten er funksjonen som først må være 

der før slike konklusjoner kommer til slutt. Bevisthetsprosessen frembringer videre sammenligninger med 

eventuelle konklusjoner med erfaring og sammenligninger.  

Det er på dette grunnlaget at jeg nekter for Hegels fremstilling, fordi egenskapen alt ligger som en 

fysisk mulig natur og bevissthets-grunnlag, uansett om vi kaller det Gud, Natur, Alt eller Væren. Jeg sier 

derfor at bevisstheten kommer først, og da som funksjons-virkende grunnlag, ikke graden av konklusjons-

avslutninger og avklarings-bevissthet om forholdene om verden og på godt eller ondt. Noe fungerer før det 

som Hegel kaller bevissthet og forestillinger. Funksjonene som gir apparaturen, selv om det slett ikke behøver 

å være et apparat. Vi velger i dag å kalle det for forskjellige energier, selv om det er like uavklart.  

Til like nylig hadde vi ikke noe tilstedeværende funksjon som sa noe om styrke knyttet til romtidens 

funksjon, eller energienes funksjon, kun romtid-bevegelse, energi-formasjoner. Kalt bevegelses-energi. Det 

fantes lenger ikke kraft og motkraft til de krefter vi har. Dette gjaldt helt frem til Einsteins fremstilling av 

kosmiske lover. Da ble motkraften tatt vekk. I alle tilfeller var dette ledende i all forståelse av balanse, likevekt, 

Newtons lover, erfaringer med alt vi møtte. Men så i 1905-1917, byttes alt med kun den observerbare energi.  

Det som har skjedd med Forandringskraften/Differensialkraften, er at motkraften er gjeninnført i det 

totale energi-bildet, og med det resultat at de vitenskapelige lover ved slik utveksling fremstår som energi-

bevegelses-styrker, et ekspansjonstrykk av varig konstans, en absolutt energi-modell. Den gir gravitasjon og 

krumning til rommet, og danner de styrkeforskjeller som vi kjenner proporsjonalt i alle utvekslinger, detv il 

si med treghet og tidsforsinkelser proporsjonalt i energier og masser, i felt-egenskapenes balanse-tilstander 

som en konstant energi-funksjon. 

Bevisstheten vil jeg slik sett derfor si at kommer først som en funksjon som er dannelsesbar som 

grunnlag for bevissthetsvirksomhet, og slik sett kommer først, fremfor de konklusjoner bevisst erfaring 

kommer frem til. Hegels forklaring av at alt har blitt til intet og så blir intet til alt igjen, at bevisstheten sovner 

og blir til intet og at bevisstheten våkner og alt gjenoppstår, og utvikles med historie-forløpet til den blir 

endelig alt-bevisst igjen, at Gud våkner i takt med menneskets bevisstgjøringsprosess også, som en del av en 

helhetlig ånd, blir her ikke godtatt som den funksjonelle forklaringen til bevissthet og natur.  

Logikken, sammenlignings-funksjonene som Hegel henviser til, og som godt forklart gjelder for en 

allerede fungerende bevissthet. I mitt syn på saken er den funksjonelle virksomhetsprosessen allerede tilstede 

for bevissthetsfunksjon, og naturfunksjon, selv om dette også er tidsavhengige omdannelses-prosesser. Men 

som funksjon så kommer bevissthets-funksjonen først, bevissthets-grunnlaget, en funksjonell bevissthets-

sammen-lignings-prosess tilstede først, før enhver logisk sammenligning og logikk som konklusjoner bevisst, 

og som også krysser Kants ide om at logikken og logiske kategorier kun er post-bevisste konklusjoner, fordi 

både den fysiske og bevisste egenskapen er del av en endrende funksjons-prosess.  

Enhver tilstand er en balanse, likevekt, en sammenligningstilpasning. Ett hvert øyeblikk er 

tidsøyeblikkets bevisste eller fysiske tilstand. Slik er omdannelses-prosessen alt i gang for hvert øyeblikk som 

kommer etter-følgende som del av den tilstanden som bevisstheten har. Slik sett har Kant rett i den 

etterfølgende prosess, men ikke i at bevissthetsfunksjonen er avgrenset til den bevisste prosessen, men er del 

av hele den prosessen som danner seg om bevissthetsfunksjon.  

Bevissthet, bevissthetsprosessen, sammenlignings-funksjonene bevisst, er virkninger av en allerede 

tilstedeværende bevissthet, slik at de konklusjoner vi gjør oss bevisst, er en aktiv bevissthets-prosess, altså 

sammenlignings-prosess, med påfølgende konklusjoner. Det er slike prosesser jeg mener Kant viser til, at det 

er en rekkefølge på den aktive bevissthetsprosessen, og som er riktig, post-funksjon, og slett ikke hvilket 

grunnlag som selve bevissthetsfunksjonen fungerer som og den kan virke med funksjonelt. Denne funksjonen 

sender Kant til «skjønner ikke-boksen», Platons transcendente. At Transcendent definert betyr «ikke forstått». 

Det finnes ingen grunnlag, årsak, virkning, referanse, mening som kan bekrefte at sakene ikke kan forstås! 
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Apriori og aposteri finnes neppe annet som sammenligninger da vi er tilstede hele tiden som et 

endringsbart øyeblikk uavgrenset mellom det neste og det forrige som prosessering. Det er del av en 

sammenhengende prosess. Her er aposteri og apriori del av den bevisstgjørende erfarings-prosess, 

sammenlignings-prosess. Hos en bevissthet som alt er der. Så kommer vi til spørsmålet om hva som var 

årsak, for eksempel forut for vår bevissthets-egenskap og dets informasjons-signaler.  

Hva som ligger til grunn for bevisstheten. Det er her Kant svarer med tro eller ikke, men så langt håpe 

på Gud, men at vi ikke klart kan bevise noe. Alt utenfor oss finnes liksom ikke, slik at materien, men også 

annet åndelig utenfor oss burde han ha sagt, ikke kan bevises. Kan vi ikke bevise den ytre verden kan vi heller 

ikke bevise noe bevisst utenfor oss.  

Om vi ikke kan bevise den ytre verden, så kan vi heller ikke bevise en indre verden. Vi kan kun bevise, 

godta som forklaring at vi er bevisste, altså kan sammenligne noe, merke noe, enten det er inne i oss eller 

utenfor oss, men kun som at det er noe vi merker forskjell på som likt og ulikt. Om tilværelsen bevisst betyr 

væren, kan vi like så godt kun kalle helheten verden, og mulig den samme som vi opplever. 

Me tanke på feil bevisste oppfattelser av andres syn på noe, eller egne oppfatninger, så kan vi like godt 

misforstå eller fantasere om noe som ikke er tilfelle, ikke eksisterer der og da, annet som en tankeform-

konstruksjon. Vi kan ikke bevise at denne tankeverden, indre verden er eksisterende. Altså, at det er ikke mer 

bevist noe om en indre verden enn det vi føler, og som like godt kan være falskt og ikke tilfelle i formen en 

reel virkelighet som eksistens, annet som tanke.  

Dette gjelder alt indre som ytre. Her sier da Hegel at alt er forestillinger, og men hvorfor disse finnes 

eller blir til vet han ikke noe om. Han har ingen funksjonell forklaring til bevisstheten og dens sammen-

lignings-egenskaper, kun som produkt av dette som logikk og konklusjoner.  

Både Kant og Hegel kommer til kort når det gjelder at vi har en kropp som tilsynelatende ikke kanskje 

finnes, slik at en moral for holdbar kropp, eller kroppens organer og betydning blir likegyldig. At hensynet til 

andres kropp, sanser, behov og organer, fremdeles ikke får noen god omsorgs-funksjonell moralsk forklaring, 

annet som at vi må være snillest mulig, og håpe på en bedre dag i morgen. Kant: Den ytre verden har enda 

ikke kunnet bevises. Hegel, at alt er ånd, forestilling, bare forestillinger. 

Nå er bevissthetens sammenligningsprosess hverken en indre eller ytre verden, kun en bevisst dannelse 

av sammenligninger av form, endring og styrke. Det tyder på at begge tilstander vi merker eksisterer, og ikke 

trenger noen bevisføring.  

Det er heller rom, tid, bevegelse og styrke som skal forklares funksjonelt slik, ikke om hvilken grad vi 

tror dette eksisteter eller ikke. Funksjonene skal forklares. Navn forteller ikke noe, og heller ikke gruppe-

betegnelser som forestillinger. Vi må vise, fortelle hva som skjer, å innse at det er funksjoner bak endringer, 

enten det er naturfysisk eller bevisst-funksjonelt, forestillings-fremkallende. 

Hva et menneske er? Noen vil si bare forestillinger. Men et menneske er hva det helhetlig fungerer 

som, altså det enkeltes menneskets funksjon og arten mennesket som funksjon. At et menneske som del av alt 

annet, er som det er. Mens mennesket er den funksjonen det er, så er forestillinger kun vage sammenligninger 

og funksjonsforklaringer til samme mennesket. Mennesket er en funksjonsendrende form vi kan kartlegge 

mange ganske formgivende egenskaper hos som er grunnleggende for å være et menneske, mens det finnes 

en rekke ulike egenskaper og ytringer i tillegg både som kropp, psyke og bevissthet. 

Bare forestillinger er uten funksjonsforklaringer. Moral kun for ånd, og moral for kropp, organ har 

ingen hensyn, omsorg, holdbarhetskriterier. Kropp finnes jo ikke. Men også forestillinger er jo flyktige. 

Med funksjonsforklaringer til det fysiske og bevisste slipper jeg å tenke, finne ut av, sammenligne 

verden slik Hegel og Kant gjør. 

 Vi kan neppe si annet om bevisstheten at den er sentral, her, og at vi merker denne og dens 

signalstyrker. Om det er den ytre verden eller den indre verden som sender signaler vet vi ikke. Magen er stort 

sett ett fysisk organsystem. Og denne sender fysiske signaler, altså en ytre verdens signaler. Om noe sendes 

fra en indre verden vet vi aldri.  

I mange åndsforklaringer, slik som Smith, Kant, Augustin, Platon, Hegel, og de fleste religioner, ikke minst 

de store kjente religioner, men videre også i Buddhismen, så sendes signaler fra alle steder, i alle fall utenfor 

oss, og religiøst sett lignende Steiners og teosofiens forklaringer, utenfra. At det er Gud som tenker ut alle 

løsninger, og ikke oss, at vi er uten sammenligningsmuligheter.  
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Egentlig ikke bevisste, kun får det plantet utenfra, også bevisstgjøringen vår. Helt klart at alt i den 

indre verden og alt i den ytre verden kommer utenfra. Så hva i all verden er da beviset på en indre verden, 

utenom den sentrale bevissthetsprosessen i oss. Vi kan like godt innrømme at det vi kaller det ytre og det indre 

er virkninger på oss, på vår her og nå-bevissthetsprosess. Og dette med å virke er felles for det ytre og det 

indre. Om noen sier noe stygt om oss, eller vi brenner oss på noe, så gir begge deler smerter. Hvor kommer så 

disse fra. Her snakker vi allerede om godt og vondt, eller det gode og det onde.  

Alt så altfor langt av sted bortenfor oss at det er rart at vi kan merke godt eller vondt i det hele tatt. 

Mitt oppe i det hele kan vi lett gjennom den ytre verdens aktivitets-kontakt med oss påføre oss så mye smerte 

eller lyst vi vil, uansett hva vi finne på med naturen eller med hverandre. Så hvordan kan så da det ytre ha så 

forbasket god kontakt med det indre, som noe som ikke utløses uten at vi berører kokeplaten. Hva i all verden 

betyr det indre og det ytre da.  

Som Platon, Som Plotin, som Augustin, Smith, Hegel, så finnes liksom ikke kropp. Og merkelig nok 

heller ikke sanser og behovs-organer. Bare sansningen, behovsfølelsen. Hvor det kommer fra hva som her er 

det indre er vanskelig å forstå. At vi liksom ut fra det blå og tilfeldige egentlig ikke har ett system i det hele 

tatt. Men det viser det seg at vi har, og som årsak og virkning i rekkefølge enten det er indre eller ytre systemer 

vi snakker om.  

Og nesten aldri er det mulig å referere følelser av noe, uten at vi referer dette til den fysiske verden 

som hendelse eller i kontakt med denne. For eksempel kroppen vår. Ja! Det er liv i oss, vi fungerer og føler 

og er bevisste. Vi kan kalle det livs-krefter. Men hva så? Ingenting. Bare at vi har registrert at det er liv i oss, 

at vi lever. Alle setter jo pris på et liv uten for stor pinsel. Men vi behøver ikke ta vare på oss av den grunn. I 

de fleste tilfeller gjør vi saker som bekoster andre, og som kan skape fiendtligheter.  
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Følelses-felt-styrke-virkninger og bevissthets-

felt-styrke-variabel-virkninger. 
 

 Tilføres avdeling for bevissthetsfeltets preferanse-styrke-virkninger i et energisk bevissthetsfelt, 

sammenlignings-senter for oversikter og orienteringer bevisst. 

Fysisk-biologisk, kirurgisk, nevralforskning, så vil jeg her holde meg til en viss hjerneforsker og lege 

jeg tror heter Clark, etc, som tar for seg dette med en g-nøkkelformasjon under den bevisste assosiasjons-

aktivitet i front-lappen i hjernen, fordi det som han sier, at kun her møtes alle sanse-områder i et felles senter 

med tilbake-gående nervebånd også. 

Det er nå opp til disse tilførsel-nerver og nervebaner tilbake igjen til sansesentere, behov-sentre, 

å tolke det trykket, den feltstyrken, som når de forskjellige nerve-endene, for modifisering av sanse-

innstillinger, sanse-tolkninger, erfarings-materialet. Det vil virke svært unaturlig om bare en nervetråd 

fra et sansesenter alene kommer til denne hjerne-nerve-g-nøkkelen, eller andre bevissthetsgivende 

sentere. Vi har jo ett bevisst senter i hver hjernehalvdel, og det kan være flere mindre.  

 

At kun hyppigheten av elektron-signaler kan gi en sentral nerve med dendritter til en mengde 

andre, ved at hyppigheten skaper ulike trykkbølger i felt-styrke i denne cellen som gir ulike signaler til 

andre celler i senteret, er mulig som fortolkning, men det ville vært mest troverdig at en viss 

triangulering av nervetråder har forbindelse med bevissthets-senteret.  

Men det kan være nok til å modifisere innstillinger, oppmerksomhets-endring, for sansesentere, 

slik som at lyder og synsinntrykk ellers har felles sentre flere steder og slik modifiserer oppmerksomhet, 

at synet av noe eller hørsel av noe, innstiller forholdsvis øyne eller ører til å skjerpe seg i denne 

retningen. Signaltrykk fra bevissthets-senteret skal kunne gjøre en ytterligere modifisering ut fra et 

behovsbilde, behovsstyrke-inntrykk i det bevisste feltet.  

Disse sentrene er igjen likedan som behovs-sentrene, slik at de har en balanse-erfart, eller 

balanse-energisk innstillingsmulighet som sier fra at noe er passe tilpasset, og kan sende inntrykks-

signal om at noe er i orden, akseptert eller ikke, eller ved å ikke sende signal, ha ro, betyr det samme 

som at noe er godkjent behandlet. Slingringsmonnet for dette kan være stort, fordi det er ulikt hvor 

nøye vi tar saker av forskjellige typer, og hva som ellers kan forstyrre av andre behov som overkjører 

orienterings-innstillingene våre.  

 Når vi tenker på at disse feltstyrkene er sfæriske i alle retninger med påvirkninger av andre 

preferansevirkninger, så betyr dette at vi teoretisk kan ha uendelig med inntrykksmuligheter for fargenyanser, 

lydnyanser, smak og lukt-sansnings-nyanser, og likedan med alle hudfølelser, sanser og behovs-organer i 

kroppen, samt bevegelses-funksjonenes signaler og styrkegrader, mengder.  

 Likt som at et partikkel vi gjerne ville forstått som et indeks-partikkel, men som grunnet uendelighetens 

veier sfærisk inn mot vårt kosmiske felt og gjennom dette, gir en nærmest kaotisk variant, men som er den 

ene kaostilstanden som matcher med at grunn-funksjonene har like verdier, så vil balansebevegelser sørge for 

at det er en viss grad av asymmetri mellom partikkel-posisjoner, masse- og energi-posisjoner selv om summen 

av bevegelser og balanse er korrekt likt med den samme tetthet og konstante energi. 

Likedan vil samme logikk for kaotiske og kosmiske, (ordnede strukturer), oppstå ut fra samme 

differensialfunksjon for bevissthets-feltet. At det i utgangspunktet er logisk, men at vi kan få feil-signaler, og 

at de uriktige løsninger også er en logisk mulighet som alltid er med. Hva vi tar utgangspunkt i, eller blir 

forvirret av. 

At uansett hvordan noe pakkes som signal til bevisstheten og at vi prøver ut hvordan signalet 

samstemmer, erfaringen, og videre husk, for så at noe lagres, pakkes, men pakkes likedan ut igjen som signal, 

eller signal-avlesning som følger samme ut-paknings-mønster, slik at bevisstheten igjen kan få samme 

styrkegrads-struktur-former tilbake igjen i bevissthets-feltet. Symbolsk eller ikke, kodet eller ikke, at har vi 

ut-paknings-tolkningen på plass, så fremstår omrisset, eller styrke-formen, preferansene igjen. At vi har, eller 

hjernen har, kodeløsningen klar, bevisst, ubevisst som avlesningsmønster. 
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Normalt er det ikke det vi i grunnen forstår, at vi snur hodet i retning av der lyden kommer fra for at 

øynene skal se hva som foregår. Det skjer normalt automatisk og autonomt, men kan øves med erfaring, både 

i hukommelsen som normalt, eller som hukommelsesceller i ryggrad og eventuelt lillehjernen knyttet til 

forskjellige bevegelses-nerver i ryggraden. 

PSYKEN: Er en del av feedback av styrken til signalene som blander feltstyrker, og slik sett virker 

både sfærisk og bevegende som signaler som en årsak-virknings-rekkefølge. Det er så klart like mange 

retninger, styrkegrader sfærisk, at vi på små områder kan snakke om uendelig med nyanser i styrkeblandinger 

og styrkeeffekt for virkninger mellom emosjonelle virkninger tilbake på sanser og behovsorganer.  

Også virke på behovs-systemet, og kroppsspråket vårt, og annet, ikke minst positivt og negativt for 

bevissthets-oppmerksomheten vår og dens evne til å behandle informasjon fra normal-behov, sanser og 

omgivelser, men fysisk og psykisk slik avhengig av en ekstraordinær reaksjon av hvordan det vi kaller det 

indre påvirker hverandre her. Både drømmer løgn, feil fra fysisk, psykisk, fornuft, bevissthet, kan slik gi 

problemer, men også løsninger. 

Vi kan ikke bli stående med kun begrepet Oppmerksomhet, lerret, fokus, og «med verden som 

bakgrunns-teppe», slik sett om vi skal forstå den videre gangen ut fra dette, og tolknings-prosesser. 

Bevisstheten er en sammenlignings-funksjons-prosess, og tar ikke inn energi, og sender den ubehandlet, 

virkningsløst fryst videre tilbake igjen til systemet ellers. Bevisstheten tvinges som energi å utføre forskjell, 

sammenligning.  

Vi kan heller ikke stoppe opp ved preferansene våre uten utvekslings-funksjonene til dette med annet, 

slik som at vi kun tenker på saken som fenomen, skyggebilde, kun definisjons-saks-forhold, tolkning, men at 

det i praksis skjer som en sammenlignings- og tilpasnings-funksjon med avgjørende betydning for bevissthets-

forestillingene våre som er et produkt av de endrende forhold slik. At forestilling som et fellesbegrep ikke er 

en funksjons-forklaring.  

Fenomenet vårt er kraft-virknings-styrkegrader, energi-former som er virkninger til det neste som vi 

ser en sak i sammenheng med. Den saken vi ser det i sammenheng med er en stor del av fortolknings-

funksjonen, hva vi er, jobber som, er opptatt av, eller det aktuelle øyeblikkets tilstand. At fenomenet får sitt 

pass påskrevet av saksforholdene rundt dette, om hva det passer med eller ikke.  

Det er noe som balanserer fenomenet, fenomenologien: Og som avgjør betydninger av hva et ord skal 

tolkes som nå i denne nye sammenhengen, eller gitte sammenhenger. Balanse, tilpasning og sammenlignings-

avgjørelsen, er mer eller mindre samme sak.  

 

Metoder og vitenskaps-teori 
 

Den vitenskapsteoretiske delen av metodologien handler om de grunnleggende måtene å oppnå 

kunnskap på (f.eks. den hypotetisk-deduktive metode eller hermeneutikk, forståelsesform, definisjoner, og 

lignende og alle de brukbare metoder å undersøke egen hypotese, teori med som vitenskapskriterier for 

falsifisering, verifisering, alle vitenskaps-teoretiske krav som de viktige postenes aktualitet for 

saksfremstillingen. Delene av metoder som tilhører enkeltvitenskapene, handler om å utvikle, beskrive og/eller 

anbefale konkrete metoder til bestemte formål. 

Metodologi: betyr det samme som = metodelære, lære om metoder og de enkelte metoders innhold, 

= læren om metodene i vitenskap og kunst, en samlende fremstilling av de metoder som brukes i 

vitenskap og kunstarter. 

Her innunder hører også metodikk, læren om, eller fremstillingen av metoden, metodene, som 

brukes på et visst arbeidsområde, eller et visst fag, særlig om undervisnings-måter; pedagogisk 

fremstilling, språk, objekt-fremstilling, logikk, tone-lære, fargelære, formlære. Undervisnings-

former=Metodelære. 

Årsak-virknings-perspektivet er alltid med i bildet, og når rekkefølger er gyldige og likegyldige. 

Bevissthets-sammenligning og fysisk tilpasningsfunksjon som sammenlignbare funksjoner som skal 

være i overenstemmelse med hverandre for vitenskapelige fag og kunstarter. Innsikten og utførelsen av emner. 

Vi kan trygt si at vitenskapen slik følger de logiske funksjoner så langt det er mulig. Ut over dette fortsetter 

forskning om temaet i samme retning for å avdekke det som fremdeles virker mystifisert. Det er vitenskapens 

ståsted, og der kunstarter vitenskapelig behandles.  
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Ikke-vitenskapelige metode, eventuell individuell metode, og som man ikke behøver å tenke over: 

Dette skiller seg fra mye av hverdags-forståelsen, hverdags-filosofien, hverdags-behovene, ved at man da ikke 

trenger å kjenne til en fast metode, men ivrig føle på seg noe om motorer eller musikk, å spille noe, synge, 

eller finne på en butikk-virksomhet. Man får ofte på-pakk, tilsnakk, irettesettelser fordi metoder som ellers er 

avkrevd ikke følges.  

Stemningene kan være gode, positive for det. Men det er ingen som avkrever en som sitter på gata og 

spiller gitar, at denne skal vise til en metode, eller følge en spesiell metode, og det behøver slett ikke 

vedkommende å tenke på selv heller. Det kan gå på affekter, tilvente bevegelser, følelser, altså noe autentiske 

reaksjoner og lyster.  

Metode fra gresk, virker ment som veien til noe, veien frem til noe, lignende fra en gitt situasjon frem 

til et mål, mål kilde. Fremgangsmåte. Betyr jo også handlingsvei, valgveier, utvalgsveier, og for Sokrates så 

betydde dette mer det å følge logikken frem til en løsning, generelt i dag, det å følge en bestemt vei mot et 

mål, forskning.  

Bare meta- kan forstås som mellom, i akten, på vei, eller over et strekk, en oversikt, mot målet, det 

som kommer til slutt, en løsning, å komme frem til noe, gjerne forstått som etter-på, mot det etter, målet, 

svaret, det aktuelle som konsekvens av forløpet frem til saken selv. Forstått som mellom, så gjelder det vel 

prosessen mellom start og mål, hvordan vi går frem mellom kilde og mål for å finne løsninger, svar, oppnå 

behovet, få oversikten. Meta- blir også brukt og forstått av språk-forskere i mange tilfeller som etter-.  

Ikke rart at veien, TAO, valg, yin-yang-endring i en gitt helhet kan ligne differensial-funksjonens 

oppførsel. At veiviseren er dypt forankret i funksjons-virke-måten. En funksjon som er den ene og samme. 

At Kafkas fremstilling om at likheter virker synlige med flere syn og den vitenskapelige kosmiske funksjonen, 

i kvantefysikk og astrofysikk, en varig energisk relativ gravitasjonslignende oppførsel som trer frem som en 

fast energi med utvekslinger, er riktig. Også harmonien, balansen i kraft-motkraftmodeller fra oldtiden og 

mytisk tid. 

Metafor er en lignelse som er en parallell til en mer faktisk situasjon, eller til en vanskelig beskrivelse 

av noe som ellers er mer diffust for oss. Benyttes ofte som lignelse til følelser og behov som man ikke har 

klart å sette klare nok navn eller forklaringer til hvordan oppstår, eller hvorfor det oppstår. For eksempel 

sjalusi, ondskap, urettferdighet, og seksuelle og kjærlighetsfulle følelser, det skjønne og forferdelige.  

Det å følge en bestemt vei mot et mål, forskning, vil si at det er et reelt problem, eller reel sak, faktisk, 

gjerne deduktivt, eller induktivt, at vi vet at noe gir forholdet, men ikke hvordan, slik at vi vil finne svar på 

hvilke årsaker og virkninger som er med i spillet til en mer klar oversikt, eller en mulig virkelig riktig løsning 

på saksforholdene, om så matematisk. At vi kan beregne slikt i fremtiden, eller oppgi hvilke virkeegenskaper 

som fører til at vi oppnår noe eller at hvordan noe virker som gir forklaring til oppførselen så godt vi kan klare 

dette. 

Det filosofiske perspektivet er all undring og funn, og videre utdyping av problemstillinger som på den 

ene siden blir akseptert som vitenskapelig korrekt, som fag, forskning, og på den annen side at hypotese og 

teori, modeller, blir forståelsesmåter og definisjonssak som lett kan omstille seg, utvikles, reduseres, byttes ut. 

Det vitenskapsfilosofiske er den som favner rundt saksforholdene slik at det viser aktuelt viktige betingelser 

som må eller bør være oppfylt for at saken skal kunne godkjennes som vitenskapelig utredning av faglig 

kvalitet.  

Her har fagvitenskapelige miljøer gått inn og satt et skille: Godtfolk ellers må da senere faglig 

vurderes om de oppfyller de vitenskapelige kravene. Vurderingsgrunnlaget kan være redusert det også: Man 

vet ikke om innholdet blir godt nok vurdert. Innenfor det faglige miljøet settes det en karakter: Spørsmålet er 

ellers om de utvikler en holdbar eller godkjent teori. Mange vi mene at vurderingen ikke var holdbar nok når 

noen ble godkjent også. 

Vi ser at måleinstrumenter og sanse- og behovs-signaler tar opp signaler litt forskjellig, går gjennom 

ulik type kanaler til hoved-sensoren, for eksempel en nervecelle, kontra en spenningsmåler i måleapparatet. 

Vi kan også si at selve måleapparatet er stabilt for best mulig merke forskjeller. Men utløsningspotensialet 

hos nerveceller endres med graden av nervens ro før signalet kommer, og omgivelsene av sukker, væske, 

proteiner og fett som er i omkretsen rundt nervecellen, og som endrer seg litt hele tiden.  

Det som er felles for måleapparat og nervecellen, er stort sett spennings-summene som er likedan 

proporsjonalt sammenlignbare med hverandre, slik at man merker forskjell på måleapparat som merker 

nervespenninger, og måleapparatet som tar opp signaler som ankommer en kropp, mengden energi som er på 

vei mot en viss flate, og hvor mye spennings som tas opp her. 
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Også ledninger i måleapparat og temperatur her, likedan som en nervetråd og stoffer og temperatur 

rundt denne, kan skape variasjoner. Men vandrende energier må forekomme for at et såkalt stille sanseinntrykk 

skal observeres av nerveceller, og av måleapparater. Signalvirkningene er differensielle, det vil si at det er en 

forskjell, en differensiering på gang, og denne differensieringen gjør at vi klart kan si at nerver og 

måleapparater er differensial-funksjonelle for at noe skjer, hender. At begge systemer merker forskjell.  

Det er også noe bevisstheten gjør, fordi om vi slår av lyset eller tar bind for øynene i den kalde vinter-

måne-natten, så oppdager vi at det finnes sanse-signaler som ikke kommer videre inn til oss. Det viste vi ikke 

før vi fikk bind for øynene, for lyset er aktivt med en ekstrem toppfart, og øynene har problemer med å skille 

ut lys fra hverandre som ikke endrer frekvensen. Men vi merker derimot med øynene oppe, at det samme 

inntrykket kan gjenta seg lenge, virke kontinuerlig, som da oppfattes som likt og likedan, uten forskjell, 

endring av styrke, og virker slik helt likt, som stille, stillhet. Det skjer liksom ikke noe.  

Men da merker vi også på en måte kosmos, måne og stjerner, og den bitende kulda, og vi merker våre 

indre behov sterkere. At kulda klyper i oss, og at behovene vi har kan merkes bedre, gjør at mange vil føle at 

den stille kalde mørke vinternatten skriker til oss. Vi får ikke lett behovene ut, tilfredsstilt, og merker faresignal 

ubevisst fra kulda, og det finnes en liten grad av smerte-følelse i hud, øyne. Det er en trykkforskjell mellom 

vår indre varme og omgivelsenes kulde, noe som tapper energi av oss. Akkurat som en ballong med et lite 

hull i, at trykket presser seg på vei ut, og tårekanalene dirrer. 

Denne differensielle forskjellen, funksjonen, virker også som sammenlignings-funksjon av forskjeller 

som like og ulike, kjent, ukjent, fare, trygghet, gjenkjennelsesgrader eller ukjent, slik at vi absorberer 

tilstanden av synkende og stigende kraftvirkninger, hvorpå at preferansene og virkningene fungerer som 

differensieringene i differensialkraften, som ikke bare er begrenset til statiske fysiske feltlover, men også til 

transformasjons-styrke-variabler.  

Dette tas opp under bevissthets-felt/kraft-virkninger, følelses-felts-grads-virkninger.  

Det å merke forskjell som like og ulike, gradsforskjeller, følger opp de logiske forskjeller som er mulig 

fysisk slik, men det gir også signalforskjellene, styrkeforskjellene som da blir følelses-systemets og 

bevissthetens sammenlignings-funksjon ut fra samme aktive differensialkraft-virkning. Kraft-utvekslinger, 

energi-utvekslinger.  

Disse følger parallelt eller i etter-virkende rekkefølge som tid-rommets energiendringer som vi klarer 

å fange opp, at vi får en årsak-virknings-rekkefølge. Vi kan da si at vi så kan danne oss en likedan mening ved 

at vi merker forskjell på før og etter, det forrige og det neste, men som samtidighet i sammenligningsprosess-

bevisstheten, fordi det her merkes tids-forskjell også. Som i grunnen kan omdannes til en persepsjons-avstand 

i rekke-følger eller i visuell bevissthet. At en av disse innkommende i rekkefølge kan forskyves fremover eller 

bakover i avstand, lengre fra, nærmere. 

 

Følelses-lignende perspektiver i felt-landskapet. 
 

Når nervecellen mottar signaler skjer det flere kjemiske reaksjoner i denne cellen, og noe av dette kan 

være omstrukturering av visse molekyler og spenninger som er varige eller som faller tilbake på samme plass, 

styrke. Men signalet, et elektron, eller hyppigheten av elektron-signaler, får akkurat denne cellen som ligner 

celler ellers i hørsel og smaks-soner, hud-følelses-sensorer, virker slik at slike nerveceller sender ut mange 

ioner ut av celleskallet og ut i utenforliggende kroppsvevsafter, eller om vi vil ut i lymfe-væske. 

Spinalvæske er også et benyttet navn på deler av dette. Poenget er at disse ionene av minst to 

forskjellige typer kommer ut av celleveggen og ut i den omliggende sonen til nervecellen ofte med et ulikt 

antall ioner, neppe helt eksakt hver gang, men allikevel gjennomsnitt som opprettholder seg i slike prosesser. 

Disse ionene har en strømningshastighet og stort sett en noe relativ fordeling i lengde fra hverandre hver gang 

de sendes ut. Om det kommer flere signaler så kan det hope seg opp større dønninger med slik ion-kraft med 

symmetriske og asymmetriske fordelinger av posisjoner.  

Fordelingene endres med hva som er virkningsfeltet til andre celler, fra cellesaftene det kommer ut og 

mengden andre molekyler her. I utgangspunktet kan her spenningen mellom nervecelle og andre cellers 

aksiomer i nærheten fange opp disse signalene, og likedan at dendritter kan sende signaler til den samme 

cellens trådformede dendritter. Dendritter kan vi forstå som tynne nervetråder, signaltråder mellom cellene, 

og det kan være fra få til ti-tusener av slike dendritter i koblingsnettet mellom nervecellene. De krysser også 

nervesenter-seksjons-overgangene slik at andre nervesentre kan benytte seg av signaler mellom slike sentre. 
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Selve molekylene som virker mer nøytrale, og også ionet har en viss stabilitet som balanse-partikkel-

styrkefelt rundt seg, og kan lite gjøre noe fra eller til med dette. Det som mest kan hende er at et elektron til 

avgis, eller at det opptar et slikt og blir nøytralisert. Stort sett trekker disse ionene seg tilbake i den cellen de 

kom fra når signalvirkningen er over, altså ganske kjapt.  

Det er i mellomtiden vi opplever forandringer. Alle spenningene i kroppen slik lokalt som ikke kan 

fordele energien utover balansen i energi, og kun veksle energi med deler av celler rundt seg og i vevs-safter 

rundt nervecellene, er slik at vekselvirkningen mellom styrker ikke kommer ut av kroppen, ikke kan forlate 

balansesonene, og styrkegrader vil fordele seg tilbake til en balanse igjen innenfor, ja, hjernen eller hodet.  

Men mengden av ulikhet i strømningsmønstre gjør at ioner slik danner et annet kraftfelt rundt alle fordi 

selv om de opprettholder det vi kan kalle en viss kvantitativ energimengde konstant slik, så vil feltvirkningene 

som de har nærmere hverandre og felles, danne et bevegelig og endingsbart mønster ut fra tetthet og avstand 

mellom ionene. Dette feltet.  

Mellom alle ionene danner et kraftmønster som er ulikt selve partiklene ellers fordi deres feltkrysninger 

er under endring med ulik avstand for styrkevirkningen, og vi for et noe asymmetrisk mønster som er under 

endring. Feltsykevariasjonslandskapet som ionene danner slik, er ikke oppgitt som en lovmessig deduktivt 

formel-felt, selv om vi kan si mengden energi er konstant.  

Kraften slipper ikke ut, men kan påvirke at et elektron sendes videre i tilstøtende dendritter eller 

aksioner, eller mest av alt, i alle fall danne et variabelt styrkefelt i området utenfor cellen. Slike felt dytter også 

litt på plassering av vegg, cellesafter i naboceller, og nervetrådens liggestilling. Det viktigste er at ionene 

danner et eget mellom-liggende kraftfelt-mønster som danner en ekkovirkning av avstand og 

gjennomslagskraft i alle de andre slike kraftfeltvirkninger rundt ionene, og det skjer en variabel bevegelse og 

styrkevirkningsgrad i feltlandskapet, og som tross påvirkninger slik ikke kan forlate området.  

Når gravitasjonsrommet er balansert med den stedlige mengde energier uten at det tilkommer vesentlig 

mer av dette, eller balansen er slik at det heller ikke avgis noe utover det stedlige feltområdet balansemengder, 

så stenges energien inne i et lukket system. Rundt et menneske bety dette at energiene må utveksles, bytte 

plass innvendig, og det skjer jo gjerne i et vanlig stoffskifte, fotosyntese. Men i tillegg inntak og uttak av luft 

og næring.  

Men partiklene må samtidig balansere seg selv ut fra gravitasjonsrommets mengde, altså holde 

partikkelmengdeenergier og felt-mengden rundt disse konstant under akten når energi ikke frigis ut av 

kroppen. Og vi rekker ikke p frigi så mye på så kort tid som ett i en oppdagelses-akt sansesignal følelsessignal, 

som kan trekke energien ut av området lokalt som følsomhetsvirkninger og bevissthetsvirkninger rundt de 

forskjellige hjerneseksjoner.  

 

Bevissthets-lignende perspektiver i felt-landskapet. 
 

Sagt på en annen måte, er at alle feltvariabler som styrkevirkninger i endring over kortere perioder, 

klarer ikke å danne feltvariabler som klarer å forlate balansetyrken av massefelt i samme rom, hvilket betyr at 

alle kjente spenninger og styrkeforhold er tvunget til å balansere seg igjen i det området de tilhører. At det er 

derfor spenningsforholdet virker som det gjør og trekker ioner tilbake igjen i cellen, og videre at asymmetriske 

felt opphører å ha sterk asymmetrisk grad, inntil andre signalvirkninger kommer.  

Det betyr at følelsesfeltvariabler og bevissthetsfeltvariabler som lignende med fysiske feltvariasjoner 

og bevegelser innenfor et gravitasjons-område neppe kan forlate den masse-ordningen de tilhører. At de må 

stabilere den konstante energien ved de energisamlinger som er, som opp-transformerte sterkere og variable, 

og ned-transformerte svakere og variable igjen av retning av symmetrisk felttilstand igjen.  

Er dette riktig så kan til dels ikke følelses-feltet, og bevissthets-feltet forlate oss, men heller de utrykk 

som øyne, kroppsspråk, svette, lukt, bevegelsesavstander gir, og slik sett at vi ut fra saksforholdene forstår 

hvordan stemningene fra de andre rundt oss, eller fra den ene virker.  

Om det finne noen videre signalisering er fullt mulig, fordi man fremdeles er innenfor et lukket 

energivirksomhet som felt ved at vi er for eksempel i samme rom, men dette er spekulativt noe som trenger 

en annen behandlingsplattform enn i dette lille stykket her om følelseslignende og bevissthetslignende 

effekter, og i hvilken grad man kan ha slik differens langt utenfor seg eller i seg, slik vi oppfatter destinasjonen 

til kroppen vår, hodet og merker følsomhetstrykk i hjerte og hjernen, hodet., og i andre deler av kroppen og 

hodet også. 
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Det er altså ikke så rart at jeg legger vekt på at vi ved slike variabler i alle retninger, frem og tilbake i 

romslig destinasjon for feltvirkninger, finner enkle digitale systemer som bevissthetsfremkallende noe uklokt 

tenkt. Man må lage felt-effekt-variabler som kan endre stillingen sin, og styrkefeltet sitt, om man skal få noe 

som ligner når feltvirkningen fra flere steder kommer til sammenligning i ett og samme respons-felt, om man 

vil ha bevissthets-utvikling som en kontinuitet, altså holografisk feltvirksomhet. 

Nervesenteret, nervecellen, grunnet balanse. Partikkelmengden og massen til mennesket, og 

gravitasjonen tillater ikke at mindre felt kan stikke av noe mer enn de atomer og ioner som er balansert plassert 

i rommet i balanse med tyngdekraften. Her har vi altså et variasjonsfelt som virker rundt nervetråder, og som 

i stor grad har oppførsel som ligner det vi bevisst oppfatter som følelser.  

At det er variasjon i styrkegrad og effektivitets-mengder. Og det kan vi ikke oppfatte et ion som eller 

andre stabile partikler, eventuelt elektroner. Det er hvor nær hverandre og bevegelsesmønsteret til partiklene 

som danner det variable virknings-mønsteret og som teoretisk kan påvirke balanser innenfor det systemet de 

kan balansere med, slik som andre nerveceller og balansen mellom det asymmetriske feltlandskapet ioner 

danner med omgivelsene og hverandre, og de cellene og nerveforbindelse rundt hvor balansen selektivt kan 

fordeles gjennom det organet de tilhører.  

Trykkvirkninger i cellesaftene, lydlignende trykk, og disse feltvirkningene fra ionestrømmens 

variasjon, feltlandskaps-styrkeblandinger, danner slik et eget felt av styrkevirkninger fra gang til gang og som 

en viss mengde snitt som kan være gjenkjennende og identifiserbar for huskfunksjoner i oss, erfart påvirket 

hendelseseffekt, styrke.  

 Om en likedan virkning skjer fra nerveceller nær, rundt eller i bevissthets-sonen vil lignende 

asymmetriske feltvirknings-styrker kunne blandes på samme måte. Sett utenfra vil dette kunne virke som 

enten direkte, synsorgan-signalvirkning inn i bevissthetsfeltet. På den annen side som et sammenlignende 

feltvariabelstyrkesignal fra følsomhets-lignende feltstyrkevariasjoner som stemmer inn elektroner og 

trykkforskjeller i retning av bevissthetssentret og slik har en litt annen koding i styrke-taktene enn det det 

direkte øynesignalet har til et assosiasjonssenter.  

Poenget er at slike virkninger som blandes har preferansestasjoner inn i bevissthetsfeltet, og videre at 

dette danner både feltvirkningsvariabler og preferansestyrkevariabler i bevissthetsfeltet. Det ligner litt på at at 

mange store og små eksplosjoner kommer fra bestemte kanter inn i ett basseng eller havområdet, der de 

forskjellige instanser, behov og sanser, og asymmetriske virkninger fra dette, når frem i omkodet form, altså 

transformasjonsendring av feltvirkningsutslags-effekt, at tempo og mengde elektroner og antall nervebaner, 

slik sett danner en mengde som er differensiert i og ved de nervesentrenes operasjons-hastigheter relativt til 

hverandre og som når bevisstheten.  

Dette ekko-resonansvirkende bevissthetsfeltet har altså variable feltstyrke-krysninger fra både 

preferansene og som deres styrkevirkninger og antatt her i en viss sammen-førende strømningsretning som 

ligner årsak-virkningsfunksjons-rekkefølgene. Det er et tillegg at senteret kan styres, av ulike funksjoner 

likedan som å forskyve resonans-preferansene i størrelse, tid og avstand, noe som krever minst to utrykkstadier 

for samme bevegelse eller to forskjellige hendelsesformer, og som oftest mange flere, som virkningsvariabel 

i bevisstheten og justeringer av virksomhets-variablene, som styrkefeltvariabler.  

At preferansen kan endre relativt forhold til hverandre slik. I tid, størrelse, form og avstands-

sammenlignende variasjonsgrader, som stillbilde-sammenligninger og som mer levende gjentatt bevegelses-

akt, filmvirkende versjon. Dette med å sammen-føre noe til kontinuitetsprosess slik virker ikke med stivt 

avlukkede spenninger. 

Tenk deg at det er mange små eksplosiver i et vannkar der dette opprettholdes jevnt ved bevegelig 

posisjon fra alle eksplosiver og at dønningene og omplassering i bevegelse skaper en jevn strøm av ekko som 

slår gjennom hverandres ekko og ekkosentre. Virkningene går gjennom hverandre uten at preferansene mistes, 

men kraften fra dem varierer med avstanden, og dermed også koordinatvirkninger, altså en viss orientering og 

oversikt-sammenligning. 
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Bevissthets-feltets virkninger. 
 

 Tilføres avdeling for bevissthetsfeltets preferanse-styrke-virkninger i et energisk bevissthetsfelt, 

sammenligningssenter for oversikter og orienteringer bevisst. 

Fysisk-biologisk, kirurgisk, nevralforskning, så vil jeg her holde meg til en viss hjerneforsker, kirurg, 

lege, jeg tror heter Clark, etc, som tar for seg dette med en g-nøkkelformasjon under den bevisste assosiasjons-

aktivitet i front-lappen i hjernen, fordi det som han sier, at kun her møtes alle sanse-områder i et felles senter 

med tilbake-gående nervebånd også. 

Det er nå opp til disse tilførsel-nerver og nervebaner tilbake igjen til sansesentere, behov-sentre, 

å tolke det trykket, den feltstyrken, som når de forskjellige nerve-endene, for modifisering av sanse-

innstillinger, sanse-tolkninger, erfarings-materialet. Det vil virke svært unaturlig om bare en nervetråd 

fra et sansesenter alene kommer til denne hjerne-nerve-g-nøkkelen, eller andre bevissthetsgivende 

sentere. Vi har jo ett bevisst senter i hver hjernehalvdel, og det kan være flere mindre.  

Om vi kan få så mange preferansevirkende nerveender som er dannet av forskjellige grader av 

styrkevirkninger mellom ioner, eller som spenningstrykkforskjeller i styrkedrift-endring rundt nervecellene, 

og disse har kontakt med bevissthets-senteret, så vil en samling av ulike slike mengder styrkevariasjoner fint 

kunne virke som en egen form for følelsesvirkning i bevissthetsfeltet, som preferansestyrkevirkninger av det 

som sanser og behovs-signalveier gir til nerveceller, med påfølgende variasjoner i utløsning. Signalene blir 

sendt videre i en uortodoks, og asymmetrisk vekselvirkning, puls-styrke-virkninger, takter og utakter, slik at 

lignende vekselstyrker kan påvirke hverandre i et bevissthetsfelt også.  

Ved siden av dette har de ulike sanseorganer og behovsorganer tilknytting til hverandre gjennom 

nervebaner som gjør at vi kan få en figur-visende orientering i bevisstheten som delvis da alt er på plass som 

koordineringssystem erfart videre gjennom prøving og feiling, at vi tilnærmer oss bevegelses-lengder og 

berøringsmengder for samtidig ofte å smake, lukte og lytte på de samme sakene, kjenne vekten på disse, og 

egenskapene som hardt, vått, bløtt, varmt, kaldt, ruhet, spiss-het, knekkstyrker, og en mengde slike 

styrkeprøver vi ikke en gang tenker over som sansnings-funksjoner.  

Men de koordinerer hva som skal menes i fellesutrykk, slik som begrepet fire-kant, sirkel også videre, 

og som vi selvsagt ikke behøver å tenke over annet enn å oppfatte disse, om vi ikke har noen kontakt med 

disse, og erfaring over tid med dem. Slik sett er det ulike erfaringer med gjenstander for oss alle, og under 

hvilke saks-hendelser, saks-betingelser vi har erfart, sanset, følt behov for saksforholdets egenskaper.  

At preferansekoordinering og styrkekoordinering kan tilpasses hverandre i bevissthetsfeltet som 

erfarings-hendelser som knyttes sammen er det lite tvil om. At vi brenner oss på handa om vi tar på en varm 

kokeplate, er noe som virker i denne hendelsen, og det er ikke føttene som brenner, eller ryggen. Vi ser kjenner, 

strekker ut armen, får refleksvirkning og smertesignal, og slik sett så er dette noe som tilhører samme handling, 

ikke så ulikt et produkt.  

Vi merker altså både handlingskoordinering vår, reaksjons-koordinering som ofte er autonomt nerve-

system, automatisert med arv og organutvikling nervesystem, og videre at øyne, sanser ellers kan merke deler 

av dette, at vi sier au med ansikt-seksjon og strupe, hals, kanskje lungebevegelser, og kjenner både smerte og 

varmesensorer i handa, fingrene.  

Vi har en stor mengde informasjons-strøm både før og samtidig med og etter at vi har tatt på plata, og 

vi har en husk som merker seg dette, og om vi skal tro det som riktig, at ryggradsnerveceller som har samme 

funksjon som hjerneceller, faktisk sies kan huske refleksreaksjoner og lære dette til neste gang. Øyne, 

bevegelse, strekkbevegelser med arm, hender, gir en smertehusk-signalisering og angst-reaksjon, og som kan 

være både underbevisst, fysisk, lagt opp fra erfaringen. Slikt må man undersøke nærmere før man trekker sikre 

konklusjoner selv, mens det i vitenskapen ser ut til å være avgjorte eksperimenter. 

Om man får bind for øynene, og fortalt at man nå skal ta hendene på denne kokeplaten, så skjer faktisk 

rykninger vi knapt styrer i handa. Til nærmere vi kommer med handa, jo flere rykninger kommer det, og ofte 

langt kraftigere. Lignende skjer med kroppen om vi har falt og slått oss. At kroppen styrer seg inn på en annen 

måte i forhold til det forrige fallet. Vi skjønner liksom knapt hvorfor, men systemet underbevisst eller fysisk-

organisk har et slikt refleksmønster. 

Altså så langt: At vi kan ikke si at det blandingsstyrkefeltområdets signaler av blandede feltstyrker 

ikke kan virke som følelser i bevisstheten. Fordi mønsteret er annerledes enn rent fysiske lover for enkelt-lov-

feltene, og de opererer med kraftig endring av styrkeforholdene både ved svake og sterke styrkevirkninger. 
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Blusser opp og avtar over ulik tidsperiode. Feltvirkningsmønsteret virker som både ett annerledes felt 

enn de stabile feltvirkninger slik som ta på en sten, en stol, veie noe, sjekke berøring av noe, som ikke gir 

styrkeforskjeller i større grad. Er stenen iskald blir det straks noe annerledes, eller veldig varm, spiss, annet. 

Det som virker stabilt rundt oss gir ikke så sterke virkninger som regel som handlinger fysisk med den fysiske 

naturen gir oss under styrkeprøver, arbeid, lek, uhell, bli kjent med de fysiske forholdene.  

Om slike annerledes feltvirkningsformer trer frem så kan de også være transformasjonen, koden til 

Descartes, overgangs-felt-virkningen til bevissthetsfeltet som virker som et følsomhetsfelt. Styrkevirknings-

felt med annerledes karakter enn rent ensidige lover for strøm og gravitasjon. Ett aldri så lite kaosvirkende 

feltmønster som med varierende styrke angriper et stabilt koordinerings-senters jevnere feltstyrke. Og dette 

kan da også virke som del av en holografisk bevissthets-virkning.  

Bevissthetsvirkningen kan slik sett være likedan, men vi ser på Alzheimer-eksempler, at gjenkjennelse, 

viten, kjennskap til andre og seg selv, svekkes, slik at uten husken, så fungerer heller ikke behovsidentitet 

alltid greit heller. Har jeg nettopp spist? Mener du at jeg nettopp har sett det du sa? Bor jeg her?, Hvorfor 

åpnet jeg døra? Jeg kjenner ikke igjen mine egne slektninger. Og hukommelses-tap, at man neppe husker 

behovs og følelse-opplevelser, hverken kjenner igjen mann eller barn.  

Dette igjen kan tyde på at uten behovserfaringer, husk, så mister vi identiteten også, fordi det ikke 

finnes noe så identitets-virkende i livet vårt som de hendelser, erfaringer og sansevirkninger noe har hatt på 

oss, samtidig med behovssystemets karakter inne i oss som behovsorganene, de som sender sult-signaler og 

mest av det i spesielle situasjoner, videre når og på hva vi reagerer med pustingen vår, og ikke minst sitte- og 

ligge-stillinger. Ofte husker de kroppslige tilvenninger dette automatisk, fordi du kan miste bevisstheten, men 

øyeblikkelig ligge på samme måte som før og ha de samme fakter.  

En underbevisst kropps-stillings- og kropps-bevegelses-bevissthet, eller best, ubevisst, eller fysisk 

husk. En brent cd, men som kanskje kan om-brennes, eller en harddisk med et ganske fast innhold som man 

ikke endrer på, godkjent som system-operasjons-enhet. Funksjonsdel. 

Her går vi ikke lengre. Fordi her nærmer vi oss stedsorienteringsceller, tids-avstands-varighets-

cellefunksjoner, nervefunksjoner, lyst og angst-sentre, manipulasjonssystemer for sanser og behov, og slik 

sett den moderne hjerneforskningens mer direkte fysiske eksempler om våre organer og virkninger på følelser 

og bevissthet. Til den sakens skyld så kan også begrepet organisk evolusjons-teori være del av lignende 

saksforhold. Tar opp dette også annet sted. 

 

R. Bergersen 
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Bevissthetens og psykens grunn-funksjoner 
 

Bevissthets-aksiom-funksjoner 
 

Bevissthets-termenes begreps-innhold viser til funksjoner som formegenskap, endrings-egenskap og 

logisk eksistens-egenskap: væren, endring og formasjons-virkning, egenskap. Denne innføringen viser at 

disse funksjoner kan tilbakeføres til opprinnelige funksjoner som er beskrevet i Kamos – Forandringskraften 

eller vitenskapelig mer korrekt betegnet som Kamos – Differensialkraften og dens grunnfunksjon. 

 

Påstander: Utsagn: Konklusjoner: 

 

 Uansett hvilken dimensjon, kjent eller ukjent, så må preferanser skille seg ut til forskjell fra alt som 

ellers ville vært helt likt i form, at det ut fra enhver værens-dimensjon, eksistens-grunnlag, verden/plass, og 

fra slike dimensjoners endringsmulighet, virkning, bevegelse, at noe kan skje og har drivkraft, energi, som 

godt kunne vært fordelt likeens over alle dimensjoner, eller likt over en og samme dimensjon, så må det 

utskilles preferanser som viser en forskjell som like og ulike, det vil si forskjell på preferansene.  

 Dette ville i vår fysiske verden kunne kalt atomer, partikler, trær, fjell, vann, jord, ild, luft, eller også 

som begreper og følelser, angst, glede, lyst, smerte, finger-følelser, lukt, logikk, fornuft, husk, en rekke 

begreper som vi kan fange opp i vår bevissthet. Om vi ikke hadde en form-forskjell i tankesystemet og husken, 

slik som når vi tenker på en mus eller en giraff, så ville vi ikke vist forskjell på mus og giraff. Og heller ikke 

forskjell på nyanser i følelser. Vi kunne da ikke husket hvilket humør vi hadde når vi var på ferie. Fordi da 

hadde ikke humør vært annet enn en slett strek-følelse. Alle følelser var like. Vi hadde vært likeglade om det 

var sorg eller glede. 

 

Sinnsstemninger. 

 

 Vi finner fort at vilje, motivasjon, lyst, sinnsstemninger er ganske så likt forspent, og drives som 

retnings-drift for våre fysiske, psykiske og bevisste funksjoner i den grad disse har sine styrker og nyanser. 

Om vilje ikke berørte motivasjon, og motivasjon var vilje-løs, så hadde det uansett ikke virket som det skulle. 

Sinnsstemningene eller humøret er både viljes-akt og motivasjons-akt, klar til utløsning, eller avventende, 

eller satt i aksjon. Om begrepet Sinn, sinnet, sint eller glad, humøret, lynnet vårt, at om denne helhetsformen 

var uten følelser, motivert i en retning, eller som med en vilje, eller drift i en spesiell retning, så ville vi ikke 

hatt noen sinnsstemninger heller.  

Å stå stille på samme sted, eller hvile, er sine typer sinnsstemninger, stort sett bevisst, mens de fleste 

sinnsstemninger avveksler hverandre så fort ut fra sanser og behov, at det er umulig å ikke mene at behov, 

sanser og følelser ved disse funksjoner ikke har noe å si for sinnsstemningene. Om vi snakker om det estetiske, 

at vi merker forskjeller over tid på hvor godt eller dårlig vi liker det grufulle, og hvor godt eller dårlig vi liker 

det gode og skjønne, er slik vi merker som at en utsøkt middag ikke smaker like godt når det er en forferdelig 

lukt tilstede.  

Om det er en grusom krig, og dette fremdeles har pågått i 15 år, så er vi så vant til dette, at mange kan 

spise en tyggegummi, og føle seg vel allikevel, uten at man annet enn irriterer seg over den kjedelige nyheten 

og dens håpløse innhold. Andre ha konstant panikk. Vi kan slik sett lett bli følelsesmessig avstumpet, selv om 

et barn ett sted i samme øyeblikk får en stor øks hevet over seg som skal ta han av dage. 

At sinnsstemninger ikke har sine grunnfunksjoner og kilder som energi som formes som nettopp 

sinnsstemninger, og en rekke funksjoner som kreves for at det skal være den type følelsesområde og heleht av 

slikt som vi kaller sinnsstemninger kan neppe være riktig. For det første så må det være drivkraft og energi-

årsaker i form av en eksistens-virkning som skal bidra til sinnsstemningen, og videre at dette skal være til for 

noe. Ikke da ment som en mening, men uansett om det kun er funksjoner som blir til meninger, eller om det 

var en mening med disse, så må grunnlaget for at slike preferanseformasjoner som energifelt virker som de 

gjør, og at det er to kilder som alltid må inn for at disse skal fungere.  
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Den ene er den absolutte funksjon som omgjør energien til en sinnstilstands-sak, og den andre er at det 

er innfalls-vinkler inn som signaler vi kan kalle påvirkninger fra psykiske, bevisste og fysiske hendelser eller 

berøringer som slår ut som en oppfattet sinnsstemning, eller som i bakgrunnen i sinnssystemet omgjør helheten 

av følelsesgrader og innstillings-retningen på disse følelse-sinnsstemninger.  

Og videre: Om ikke signalet og energikildens formasjoner som arten utskilt som egenskap 

sinnsstemning kan påvirkes av dette signalet, slik at sinnsstemningen endres, så kan vi neppe påvirkes av noe. 

Men det vi kjenner til hos mennesket er at sinnsstemningene flakker som ilden i takt med sanser, behov, og 

opplevelses-saksforhold av både fysiske og bevisste årsaker, ikke minst fra husken vår og begreps-forståelser, 

våre tolkninger og feiltolkninger av hva som hender.  

Den andre funksjonen er om det ikke finnes noe behov å rette sinnsstemningene inn i mot, ikke noe å 

oppnå eller fylle, eventuelt tømme, så er det helt meningsløst og virkningsløst. Likt som med vilje, motivasjon, 

så viser alle sinnsstemninger at det peker i retning av å fylle et behov, dekke et behov, oppnå et behov og 

undergrupper av behov som lek, alvor, praksis og teori, eller som viktig for livstilstanden eller en reaksjon 

som er god eller dårlig for å avreagere hva en føler i humøret, lynnet, sinnstilstanden.  

Vi finner altså ut at det er en slags kilde til virkning og et slags mål, eller balanse, et behovsdekkende 

virknings-mål, om ikke rastløsheten som utløses da ikke finner noe å sammenligne med, og forblir i villrede, 

altså uregjerlige følelser og irritasjoner som kan være skremmende eller aggressive om vi ikke kjenner til 

årsaken. At kildesignal, virkning, mål, behov ikke identifiseres, og at vi ikke finner svar på behovs-dekningen, 

eller at denne dekningen ikke holdt bra nok. 

Og om sinnsstemninger ikke blir en tilbaketrekning eller en videre fremgang, oppsøkning, altså at 

sinnsstemninger er forbundet med behov som en manko eller overskudd, eller i ro, balanse, likevekt ut fra 

saksforholdene, så ville også sinnsstemninger vært betydningsløse. Det er svært vanskelig å tro at 

sinnsstemninger ikke står i et reaksjonsforhold til sanser og behov, slik som dekke sult, sosiale forhold, 

livsfølelsene behag og ubehag, sår i forhold til smerte og lyst, både fysisk og psykisk, da psykisk ofte er bundet 

til opplevelse både fysikk og bevisst, og husk.  

At sinnsstemninger er forbundet til våre grunnleggende behov, og de interesser som kan dukke opp i 

kjølvannet av sanser og behov som indikatorer på muligheter som vi  vil finne ut om bringer oss videre eller 

vi må holde oss unna. At bevisstheten er et sammenligningssystem, og danner da som like og ulike oversikt, 

orientering og årsak-virknings-rekkefølger slik at det står i forhold til et behov, så vil ikke sinnsstemninger, 

behov, følelser ha noen som helst adresse å forholde seg til.  

At alle vil det gode, oftest egoistisk sett til egen fordel, for sjel og legeme, er det liten tvil om, uansett 

hvor dårlig eller godt menneske du er. Som regel er dette kun en dypere bevissthetsoversikt som skal til for at 

du endrer karakter og ikke er slave av tilfeldige følelse du får som du ikke har noen mening om. Men det kan 

etterhvert bli oppdaget saksforhold som du kan sammenligne med, et noe fastere saksforhold enn det man har 

for tiden, og som kan gjøre behovs- og følelses-verdenen forståelig ut over den blasse tilstanden man føler at 

man er i. 

Vi kan nok ha tatt sinnsstemninger som god fisk, slik vi har tatt ånd som god fisk, altså som kraft-

grunnlag uten preferanse-forklaringer. Men det er klart at alle sinnsstemninger har mer eller mindre tydelige 

strukturer og formasjonsinnhold som vi nærmest kan tegne opp som saksforhold med saks-innhold. Og med 

og uten konsekvens-veier, og med og uten kildegivning.  

Følelser kan i mange tilfeller ha en bedøvende eller lystig virkning som varer en stund etter at vi har 

opplevd denne, eller kun mens det gode er pågående. En vond følelse fra bevisste forhold, fyfiske forhold, 

smerter, kan også vare en stund, eller gå over fort. Poenget er at vi søker ofte til de saker som gir god følelse 

som varer en stund. Og slik skaper vi også en sinnsstemning uansett hva det er vi fyller i oss, mat, eller annet 

som dere kan komme på som dere liker, hvis dere kommer på noe. Men både sult og annet kan gå over etter 

en tid, og at behov sier at vi trenger mer.  

Uansett virker det som at vi trenger noe, og at et behov får oss til å søke, gir energi til drift og retning, 

slik at bevisstheten kan søke hva det er som gir denne virkningen og finne veien tilbake til kilden som virker 

god. Her metter vi oss med mye rart. Det er heller ingen tilfeldighet hva det er som foregår inn, ut og i selve 

humør-sonen, fordi denne er tross alt også en refleksjons-virkning. Noe gir energi til at mønsteret holder seg 

slik og at det er gates inn og ut av humørstrukturformasjonen som virkningsenergifelt.  



 

 

251 

Det som gjør at humøret har et mønster som skiller seg fra andre humørformer og som skiller seg fra 

ulike grader av styrke og hastighet på humøret. Bråsint, langsint, godlynt, over-toleranse tålmodighet. Mange 

kunne puttet på miskunn, og tilgivelse og hva det nå enn er, men alle har et innhold av behov og humør som 

er følelses-styrkevirkninger som også kan kombineres med andre følelsestyrker, og til i noen grad opp mot 

det ugjenkjennelige som ny følelses-opplevelse av, og virkning på bevissthet og kropp. 

 At fysiske forhold som lukt, smak, hørsel, synsinntrykk, hudfølelser, balanse, pustebesvær, sult og 

tørste, ikke få godt på do, mage-knipe, smerter i hud grunnet skader, at vi knekker ben i kroppen, at vi får 

melkesyre i musklene, skaper som regel smerter slik at det kan nå grensen for at vi får angst.  

Vi kan øve oss til å tåle mer, men ikke at angsten ikke i visse tilfeller vil slå til allikevel. Mens derimot 

så har lobotomi i lystsentret, tinningslappen, eller operere vekk binyrene vist at angsten forsvinner, og for den 

sakens skyld ved tinningslappen, stort sett gledes-følelse også, så opererer man vekk binyrene og samtidig 

benytter denne lobotomien, så har man neppe merkbar angst.  

Her er det snakk om både at adrenalin ikke produseres i binyrene, og at gledes-senteret heller ikke 

sorterer ut angstsignaler. Det kommer også an på lobotomi-gradens effekt om den treffer riktig nok. Ingen av 

disse funksjoner er ønskelige å ta vekk fordi begge gjør fortreffelig arbeid med alle våre behov. Men det er 

også slik at sinnet, det vil si at vi blir sinte og aggressive også blir ganske defekt. Til og med redselen er ganske 

svekket, mens forsiktigheten ofte er større. 

Og om angst og glede, samt aggressivitet forsvinner fra repertoaret så må vi kunne si at det er av stor 

betydning for nettopp våre sinnsstemninger og humør. Her vil man påstå at man slett ikke har særlig humør, 

og svarer stort sett bare til en viss grad logisk, det vil si å finne årsaks-sammenhenger uten at det gir særlig 

svingninger i følelsene. 

Vi kan si at vi med redusert glede og lyst, og redusert virkning av angst og smerte, samtidig også har 

manglende aggresjon og redsel, at vi også får en motivasjon som ikke akkurat nødvendigvis er noe vi kan heie 

på. For hvilket behov skal nå dette utover alle forventninger oppnå, om det ikke er noen gulrot å vinne på 

dette. Allikevel kan det være en fordel for visse forskere å ikke hemmes av følelser. Men uten følelser så vil 

jeg ikke si at sinnsstemninger er noe lett-vint tema. Logikken er tross alt følelsesvirkninger dette også, 

styrkevirkninger, men som sagt med redusert glede over arbeidet. 

Sinnsstemnings-endrende funksjoner utover normal-liv/helse-tilstanden. 

Grunn-leggende sinnsstemninger som er langtidsvarende hviler mye på næring, kosthold, elelr 

mangeler av dette, videre hormoner som adrenalin, endorfin, noradrenalin, medisier som naloxin, narkotiske 

stoffer som heroin, opium, men ogs hasj, marihuana, LSD benzidrin og amfetamin, meskalin, alkoholer, og 

rusende gasser, planter, visse dyre-stoffer. Tungmetaller kan også bidra, samt ulykker, katastrofer, 

sykdommer, arvelige belastninger og trussler og overlagte pinsler, plager, mobb, terror. Strenge eller voldelige 

foresatte, elendige naturforhold, boplasser. Slikt angriper alminnelige celler og kan gi dårlig form, glede eller 

tristhet, men i stor grad er det innvirkning netopp på nerveceller til sanser og behovsentere i kroppen. 

 

KILDER OG MÅL KAN BYTTES UT MED: FUNKSJONS-PROSESSEN TIL PREFERANSE-

DANNELSENE. 
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Psyke og psyken. 

 

Hva i all verden skal så psyken vår være om dette ikke handler om nettopp følelser. Altså 

styrkevirkningen på følelser, og humøret vårt, sinnsstemningene, eller hvordan vi føler oss, summen av 

sinnsstemninger. Og hva skulle sinnsstemninger være om vi ikke følte dette, at sinnsstemninger var uten 

følelses-styrker. Og dette er virkningsenergier, virkningsstyrker. Psyken handler jo nettopp om vi er 

deprimerte, oppstemte, glade, triste, lystige, tung-sinnet.  

Men det virker jo slik for alle våre sanser også i smak og behag, altså mat, dobesøk, sengeteppe for å 

sove godt, hvilken temperatur vi har rundt oss, om vi klarer å holde oss bena, balansen, at vi klarer å bevege 

oss riktig i forhold til oppgaver, begrep som tålmodighet, flid, holdbarhets-oppfatninger som havner under 

begrepet moral, holdbar oppførsel. At hvor vidt vi har EQ, sosial og følelsesmessig intelligens, eller at vi har 

IQ, i den forstand at vi vil klare å vinne i arbeid og konkurranse, eller at vi løser oppgaver fort som kan gi god 

orden.  

At vi ser løsninger på saker, og som ofte kan gi god respons, beundring, eller fordeler for den som har 

gode evner slik. Man behøver jo ikke å benytte seg av egenskapene sine heller. Man kan synes livet er vondt 

uansett og bare trekke dyna over hode og nekte å stå opp. Det er i alle fall helt tydelig at behov og 

følelsesstyrker fysisk og bevisst som følelser knyttet til husk og sinnsstemninger, at vi kan være glade eller lei 

oss, er knyttet til angst og lyst-sentre, og selvsagt da sinnstemningsområdene vi snakker om.  

Glede eller lei følelse ovenfor logiske slutninger eller følelser enten det er glede eller depresjon, fordi 

de viktigste forhold man har som viktigste nærhet, foreldre eller miljø, barn eller venner, ikke er med i 

behovsdekningen for det som er basis for vedkommende. Da faller ofte glede over både godt og ondt ut i en 

meningsløs sfære. 

Psyken har altså med humør, sinnsstemninger, og da med følelser å gjøre, og som må være knyttet til 

noe mer, mindre eller passe, altså behov av en eller annen art. Mangler og overskudd, ikke så ulikt slik naturen 

har sine mangler og overskudd i forbindelse med balanseringen mellom overskudd og underskudd i en nøytralt 

balansert kraft/mot-kraft-utveksling. Om et slik løp mellom flere preferanser er i aksjon, utveksling, så vil 

disse stille seg i større eller svakere styrkevirkning av tetthet på spenningen positivt eller negativt ut fra 

balanseforholdet mellom to tilstander.  

Det skjer i naturen. At to sider skal balanseres, og utveksle, men at jordskjelvet eller lynet ikke passer 

like bra for oss. Også vår oppførsel med hverandre, som utveksling av egne behov, kan lett kollidere slik at 

begge vil ha kaken, eller kanskje trenger den mest, og da fungerer dette som en ubalanse i forholdet mellom 

to mennesker. Mens livsoppholdelsen og naturoppholdelsen, begge er en holdbar balanse til noe revner fordi 

en annen balanse må fylles i mellomtiden.  

Vi har forutsetninger for ganske gode liv, men vår bevissthet aksepterer ikke dette, fordi smaken på 

lyst, overgår opprettholdelsen av balanseforholdene, slik som klimakrisen. At vi ikke har problemer med å 

bombe i stykker eller forgifte hele jorden, men gjør dette sakte men sikkert fortere og fortere gjennom 

temperatur, konflikter og forgiftning av atmosfære og hav, og selvsagt alle våre egne matvarer og ressurs-

grunnlag. Ja vi kan asfaltere halve jorden. Men da kan vi jo asfaltere resten også og spise opp alle dyr.  

Vi vil fort se at det bare er planter igjen inntil vi har spist opp alle spiselige. Og da vil det ikke være 

mer matplanter og dyr, med unntak av noen nettopp blinkende lys som ligner på Nietzsches siste menneske 

som står der og blunker med øynene. Hvor ble det av moralen, hensynet, opprettholdelsen, altså vår og 

naturens holdbarhet. Om vi ikke tar vare på menneskerettighetene, og hverandre så vil de gjenværende 

mennesker som blir ødelagt uten ivaretagelse slå tilbake og ødelegge resten. Det finnes selvsagt ingen annen 

forståelsesform. Makt-konsentrasjonens tvang vil forsake miljø-betingelsene våre. Alle tenker at, ja jeg lever 

så lenge jeg lever: I lyst. Å ha det bra er altså med negativt og positivt fortegn ovenfor verden og miljøet. 

Det kan vel tenkes at en klokke har begynt å tikke nå: Og ille nok for meg: Jeg eller verden overlever 

neppe lenge nok til at min fysiske teori-modell og bevissthets-modellen rekker å gjennomgå en vurdering fra 

faglig hold. Dette er den mest negative konsekvens for meg og mitt arbeid. I positiv forstand: Jeg må bare si 

på gjensyn når dere leser bøkene og vurderer dem, inntil videre om dere rekker dette, og mitt resonnement 

ovenfor miljø-funksjoner og løsninger her. Akkurat nå vet jeg ikke hva konsekvensen blir:  

Alle verdslige livssyns-grupper har ett ganske makabert syn på hverandre. De som styrer aner ikke 

hva som foregår uten butikken og hjemmet, og sitt lille fagfelt. Alle er seg selv viktigst. Mitt poeng er at vi bør 

dykke ned i tilværelsen for å kunne forstå den. 
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Bevisstheten og den fysiske naturs preferanse-funksjoner er tatt opp under begrepet bevissthet og 

nettopp den fysiske natur som funksjoner i Differensialkraften, og begge som prosesser med samme kraft som 

basis-funksjon og derfor at det ikke er en verdslig grense mellom det fysiske og bevissthets-prosessene. 

Bevissthets-prosessen er her definert som alle innvirkninger der følelser. Lyst, angst, smerter, sinnsstemninger 

og husk, alle sansevirkninger og behov i assosiasjonsprosesser og handlingsprosesser er tatt opp under 

begrepet bevisstheten fordi det er snakk om basisfunksjonene, og hvor de behandles.  
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Kapitel 6 Bevissthetens sammenligning av 

Bevisste og fysiske egenskaper. 
 

 

Bevisstheten virker som en sammenlignings-funksjon. Uansett hva vi oppfatter, hva vi sammenstiller, 

eller sammenligner, i oppstilling og i årsak-virknings-rekkefølger vi ser for oss, så sammenligner bevisstheten 

hva som er likt og ulikt hele tiden, som grunnlag for kjent og ukjent funksjon ved det vi oppfatter eller som vi 

selv sammenstiller.  

Vi kan komme på mange bevisste og fysiske funksjonelle saker fra under-bevisstheten vår. Det vi 

sjeldent regner med, men ofte oppdager fort i mange tilfeller, er at under-bevisstheten, men også mange helt 

klare kjente bevisste tilfeller vi setter sammen fra husk, at vi oppdager at noe er feil, eller neppe kan være 

riktig. I mange tilfeller må vi undersøke saken mye nærmere for å avgjøre om saksforholdet ble riktig eller 

galt vurdert. For eksempel at noe går an eller ikke ut fra kun de gitte forutsetninger. At noe mangler. 

I mange tilfeller kan vi sette sammen de deler av en tanke vi har, slik at vi finner opp en ny ting, fordi 

vi så rekkefølgen og virke-muligheten i kombinasjonen, og kanskje virkelig ønsket å se dette for oss på 

ordentlig, ikke minst dersom det dekker et av våre primære behov for oss til daglig. Ett primært behov som 

det ikke legges stor vekt på, er fantasien. Fantasien er en utprøving av muligheter.  

Å kombinere saker, humor eller oppfinnelser, uansett at hjernen er aktiv. Hjernen vil bygge ut 

dendritter, kommunikasjonslinjer mellom alle sentrene vi har i stor grad selv om vi tuller, fantaserer, prøver 

ut hvordan noe kan bygges, eller virker, uansett hva. Dette behøver ikke å være et hinder for at de alminnelige 

primære behov fremdeles dekkes, men kan være inngangen til en ny måte å dekke bevisste oversikter, eller 

primære fysiske behov som bevisste oversikt-funksjoner.  

Vi kan i mange tilfeller også sette sammen mange saker som vi egentlig ikke helt hva er, eller virker 

som det gjør, og finne på nytt. For eksempel skjedde dette med magneter og strøm. Fra veldig mystisk, men 

kunne utnyttes selv om vi ikke kjente lovene. Ganske tidlig fant vi lover for dette også. Men det finnes et utall 

miksinger med saker som har slike i dag kjente virkninger som før bare ga en mengde mystiske virkninger av 

både nyttig praktisk art, eller som bare virket som trolldom. 

Sansene våre, og behovs-organene våre, gir en stor del av den helhetsvirkningen vi føler i vårt fysiske 

liv, og hvordan følelses-styrken virker akkurat på hvert enkelt individ i og med at styrke-graden og bygningen 

ut fra arvestoffet vårt bygger litt ulike nervebaner, skjelett, organ-styrke og organ-virkning, mer eller mindre 

effektivt for opprettholdelse av kroppen og dens sanse-signaler. Her er sanser også behovs-organer for 

orienteringen til det samme som enkeltceller trenger, nemlig energi, varme, bevegelse, i den grad næring, luft, 

og aktivitet kan balanseres for å opprettholde de enkelte celler, organer og sanser, så optimalt ut fra forholdene 

som mulig. Det er lett å gjøre skadelige saker også, spise noe som vi ikke trenger, at noe er litt giftig, har for 

lite mineraler eller den næringen vi trenger, og lett å oppholde seg steder med dårligere luft, naturgasser, eller 

i arbeid, yrker med dårlig luft, giftgasser, giftig støv, andre lignende forhold.  

Men vi kan godt ha gode luftemuligheter og luft-rensere også, og ha tilsvarende tider av døgnet som 

henter oss inn igjen i gode luft-forhold. Vi kan vende oss til å tåle annerledes blanding av luft, støv, giftig 

gass, ved at kroppscellene i tilsvarende grad danner flere nedbrytende enzymer og sekretsslim, og utskillelse 

av slike stoffer igjen via urin, svette, ånde-rett, i stoffskifte, i leveren og i tarmene. Rask overgang til helt frisk 

luft og mat kan da bli så stor overgang for kroppens vanedannelse til dårlige stoffer og cellenes mot-tiltak på 

dette, at mottiltaket i kroppen virker som en gift selv ved plutselig å få normal mat, og at vi kan kaste opp 

fordi det tar tid også å vende seg til frisk mat og luft igjen. I enkelte tilfeller kan slik overgang skape rent ut 

allergiske eller anafylistiske reaksjoner slik at man kan besvime, få problemer i visse organer, komme i koma, 

eller faktisk dø. 

Poenget med beskrivelsene så langt er å vise til at vi har ulike sensitivitet og virkninger fra alle 

sanseområder hos de enkelte mennesker, og ulike grader sensitivitet i organer i kroppen, til og med ulike 

bygninger under utvikling av hjernen som gjør at vi i slike nervesentra også har ulike sensitive virkninger slik 

bevisstheten oppfatter det meste. Likheten kan allikevel være veldig stor. At en spesiell rød bil virket koselig 

og morsom. Eller at en pizza smakte veldig godt. Eller at det var oppfriskende og gå en tur, sove, se på 

informasjon om noe vi ble opptatt av. Mat, sove, bevege oss, få informasjon, har de fleste som felles behov.  
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Lokalt, ofte også verdslig normalt, så har vi ganske mye felles. Allikevel med en viss sensitiv forskjell 

på opplevelser. Hva vi husker er derfor også litt spesielt. Vi befinner oss på ulike steder, og opplever litt 

forskjell i alvorsgrad av lignende opplevelser fordi disse står i litt forskjellige saksforhold. Dette betyr at vi 

adskilt fra hverandre får ulike synsinntrykk, bruker øynene ulikt, og ulik mengde, likt som med alle andre 

sanse-opplevelser. Vi har slik en helt egen verden gjennom hele dagen som skiller seg litt, eller noen ganger 

meget, fra de andres sansevirkninger og opplevelser.  

Selv tvillinger som jobber to forskjellige steder får slik en mengde ulike opplevelser, og vil fysisk over 

tid også få mange forskjellige sensitive følelses-forskjeller, selv om de mest kjente likheter og forbindelser de 

har til hverandre veier tungt og fortsatt kan være veldig likedanne. Synet på livet kan altså være ganske likedan 

rettet i mange tilfeller. Undersøkelser av dette for de som har bodd fra hverandre har vist utvikling av helt 

forskjellige personligheter også. 

Vi lever også i en verden der natur, teknikk, viten og tro, er ganske forskjellig, og også der mange farer 

med løgner og bedrag, eller faktisk har misforstått eller tror noe som de fleste merker er helt feil, i andre 

tilfeller er vanskelig å vurdere om er feil selv om det faktisk er feil. Egne opplevelser setter altså et eget 

sammenlignende huskmønster i oss, og inneholder både riktig og feil opplysninger, og ulike følelser og 

virknings-opplevelser med forskjellige og likedanne opplevelser.  

Så skal vår bevissthet som er en samlefunksjon for opplevelser og virkninger, altså en oversikt og 

orienterings-funksjon, rett og slett en sammenligningsfunksjon og sammenlignings-prosess for alt dette for 

hvert enkelt saksforhold, hvert øyeblikk vi står i, nettopp sammenligne forholdene.  

Disse signal-forskjeller med styrke til følelser, og formasjons-opplevelsen til de former vi ser, skal 

altså nå utføre flere sammenlignings-prosesser. Bevisstheten skal, eller gjør, eller er sammenligningssum, en 

sammenlignings-prosess som merker like og ulike som kjent og ukjent alt fra helt enkle saker, en eller to 

prikker, en kortere og lengre strek, til sammenligning av hele motorer og etterforskning i vanskelig 

kriminalsaker. Hvert tilfelle er ulikt i utgangspunktet hos deltakerne selv i samme sak.  

Hele husk-akten, opplevelses-mønsteret vårt, har litt ulike nyanser på grunn av det som her er nevnt, 

og dermed blir forståelsesbilde og forståelsesvirkningens styrke og form litt forskjellige selv om vi ser på 

samme sol-oppgang. Det er dette som kalles persepsjon. Og det har den likheten med perspektiv i fysikken i 

kunsten, i musikken, at den også virker med forskjellige følsom sensitivitets-styrke. Selv om alle blir bergtatt 

og i ekstase av en utøver. 

Vi har altså en mulig feilkilde eller annerledes kilde med i bedømmingen enn de ved siden av oss. Enn 

andre. Det er umulig å oppleve hvert sekund, og hvert år likedan for oss. Grunnen er at vi sitter ikke i samme 

posisjon, vi har ikke samme følelse av sittestilling, eller sult, andre drifter, vi har små forskjeller i smak, lukt, 

syn, hørsel, fargesensitivitet, hudfølelser ellers, kanskje blitt irritert av en mini-flue, aldri så små forskjeller 

fysisk i hver situasjon vi er sammen i.  

Men de grove saksforhold vi ser på kan ligne mye som avgjørelse: At huset var fint, at turen var fin, at 

det matematiske svaret eller den geometriske tegningen var riktig. At det passet med den tonen her, og med 

den fargen her. Hvor mye mer man syntes en farget passet er det faktisk ikke lett å avgjøre mellom de to som 

er enige. Men sjansen for at forskjellen finnes er stor, kanskje uendelig stor.  

Uansett hvor uendelig liten forskjellen i oppfatning er. Vi har lært oss ganske godt at vi har en terskel 

for når noe er passe eller riktig, eller helt feil, for når vi kan regne noe for ubetydelig liten forskjell. Vi trenger 

som regel en viss grovhet i mange tilfeller. I andre tilfeller kan det minimale avgjøre alt. Medisiner. Operasjon. 

Styre bilen. I mange tilfeller må likheten og nøyaktigheten være meget lik, ha liten forskjell i saksforholdet. 

Men det som er klart med husk og opplevelse, hendelser og oppfatninger vi husker senere og som 

bærer følelses-virkninger med seg i saksforholdet, når dette kommer frem som vurderings-underlag i 

bevissthets-prosessen: Så: Sitter vi igjen med en bedømmelse som fint kan inneholde en ganske stor mengde 

slike større og mindre feilkilder. Mange riktige sikkert også. Poenget er bare om det vi tenker over virker som 

det skal eller er likt med slik saks-forholdet egentlig er.  

Vi kan si at det bedømmer vi selv, det er hva vi selv synes. Men ved granskning viser forhold seg helt 

annerledes, at det fysiske virker på en annen måte enn slik vi dagligdags oppfatter deler av dette. Og at følelser 

virker en del annerledes enn slik vi tenker på det, og at hva vi forstår av bevisstheten vår er annerledes enn 

mange andres forståelse her, og at vi kan ha mangler, feilkilder, et mer eller mindre uferdig bilde av 

bevisstheten og hva den faktisk må inneholde for å fungere. 
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Det samme gjelder når bevisstheten skal vurdere naturen, tyngde, bevegelser, men ikke minst hvordan 

stoffene i naturen fungerer. Vi sitter alle med ulike erfaringer her. De fleste har hørt litt om fysikk og kjemi, 

om organiske og uorganiske stoffer, om syrer og baser. At forskjellige småtasser forbinder seg med hverandre 

etter visse mønstre, men at kombinasjonene virker enorme og uoversiktlige. Oppfatningene er vidt 

forskjellige, enten det er foreldre eller samfunnet, venner, noe man har vært opptatt av som slik gjør at man 

har ulike opplysninger å møte en lære om stoffer på.  

Noen har lært at alt er jord, luft, ild og vann, eventuelt metaller. Andre har lært at alt er atomer og 

molekyler som bindes sammen av dem, og noen hva slike atomer består av igjen, elementærpartikler, og at 

lys, nøytroner, protoner og elektroner er det som bygger atomer og som er det vanlige på jorda, i solen og 

universet. Enkelte kan blandings-forhold der jord, luft, ild og vann, og atom-stoffer ses som dt samme, en 

kombinasjon av disse som ikke stemmer helt godt, andre kan ha slik dobbelt syn på dette som forøvrig stemmer 

mer med forholdene.  

Men det er også innenfor alle disse forestillingene en mengde forskjeller om hva man kan om dette, 

eller har lært om dette. Slik sett er det mange skoler som prøver å synkronisere lærdom, at alle blir underbevisst 

på forskjellige trinn om det samme, og slik i mange tilfeller kan bli en tilnærmet oppfatning av det meste, for 

eksempel i fysikk og kjemi, kanskje i biologi også.  

Men husken, erfaringen med lærdommen er gjerne litt, eller mye forskjellig til tider med ulike emner 

som tas opp, og interessene for fagene er forskjellig, hva man ser nytten av dette. I andre tilfeller kan det man 

påvirkes av utenom skole og andre behov overvinne muligheten til å konsentrere seg eller se et poeng som er 

sterkt nok til at man klarer å få god sammenheng i faget. Annet virker viktigere, eller andre behov er sterkere. 

Det kan være drifter, det kan være redsler, det kan være stor opplevelsestrang, masse som distraherer seg fra 

slik lærdom. 

Vi vil forbinde den lærdommen av det fysiske med det vi ser av tekniske opplysninger og av natur-

opplevelser, kroppen vår, av hobbyer, arbeids-relatert, eller til naturens levende kropper, og det som virker 

mer livløst. Organisk, uorganisk. De har forskjellig bygge-sammensetninger og derfor virkesammensetninger. 

Mens nerver i en levende kropp går til et felles senter som regel, og fører til ulike større reaksjoner, så har 

mineraler ikke slike sentraler og respons på påvirkning.  

Mineralene er også gjerne faste og bundet i fjell, sand, jord, lava, eller følger med elver og 

vannstrømmer i hav, og slett ikke store egne bevegelses-evner og kommunikasjon. Tross alt setter enkelte 

slike mineraler og natur-stoffer seg sammen til organiske stoffer. Det er faktisk en helt alminnelig prosess om 

de rette slike kommer inntil hverandre i rette temperaturer og trykk. 

Men hva da med den enkelte, individet, den som opplever sitt jeg. Jeg er som regel kropp, følelser og 

bevissthet med de stemninger dette gir i en helhet. Litt vanskelig å se det omvendt, at sinnsstemninger skulle 

være der først og ikke noe behov, ikke noen sanser, og ikke noen bevissthet som kan oppfatte dette. Så hva 

med stemningen da? 

Vi kan godt si at vi danner vårt eget verdensbilde, verden, vårt livsvirke. Oppfatning. Men like pussig 

er det om ikke alt annet rundt oss er med å påvirke oss. Om et annet menneske dulter bort i oss, eller vi snubler 

i en sten, eller noen tar en brå sving med bilen, så opplever vi noe som påvirker oss utenfra som en del av den 

verden vi opplever og husker.  

Av en eller annen grunn så kommer det noe inn gjennom ørene våre, tunga, nesa, hudfølelsene våre, 

øynene våre, bevegelses-anstrengelsene våre, at balansen, at vi noen ganger mister denne og faller, eller at vi 

sklir. Vi kan slå oss, eller andre kan gjøre det, enten det er andre mennesker eller naturens dyr, eller rett og 

slett en stein som ruller på oss som har løsnet fra bergveggen.  

Ulykker som er små eller store har de fleste opplevd. Skåret seg på et skjell på stranda, eller stikker 

seg på spisse steiner, blir bitt av mygg, eller stukket av en veps. En katt kan ha klort oss eller vi kan ha fått 

skrubbsår. De fleste har vært forkjølet, hatt influensa, vondt i magen, det er så mye som er ulykker og sykdom, 

småskader og store. Vi har alle smakt noe som er vondt, eller kjent noe som er vondt, eller varmt, i alle fall at 

vi har fått et fysisk eller elektrisk støt. 

Men med et hav av uendelige små inntrykk, slik som en utsikt i naturen, at vi kan med normalt syn se 

forskjell på 10 millioner farger, at noen kan gjenkjenne og huske terrenget så godt, med klisterhjerne at de kan 

gjengi alle formene i landskapet og med de riktige fargene som det er myriader av, betyr at vi får en enorm 

mengde inntrykk hele tiden som vi ikke bryr oss om, en mengde lyder, mengde synsbilder, synsepisoder, 

synshendelser.  
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Alle sansene våre tar inn en mengde mer enn vi det som vi blir mest oppmerksomme på i for eksempel 

synsfeltet. Vi kan se en hjort. Husker den godt. Men vi har allikevel ofte et klart bilde av hele naturen, distriktet 

og hvordan været var på stedet også. Men det nevner vi ikke med et ord. Enda så husker vi det. Og det påvirker 

sinnsstemningen vår i saken. 

På den annen side så glemmer vi ofte saker også, slik at mange helhets-bilder blir rasjonalisert til kun 

den figuren vi fant viktig i saken. Dette er det som Edmund Husserl kalte fokus i sin fenomenologi.  Til mindre 

vi benytter oss av forholdene rundt i en sak, så visner dette liksom bort i bevisstheten vår. Ofte. Det ligner litt 

på det samme som om vi får en lapp foran øyet og øyet ikke er i bruk, at denne synsnerven visner bort, at vi 

mister synet på dette øyet. 

Lignende har man funnet ut om nerveceller i hjernen. At om vi ikke lar informasjon gå gjennom disse 

nervene så dør disse nervene. Dette har kommet klart frem gjennom undersøkelser og forskning, at 

forbindelses-linjene til disse nervesentrene og nervecellene visner, dør, og til slutt så dør nerven også. Det er 

fullt mulig å miste et helt nervesenter, slik som til øyet, øret, balanse-organet vårt, og lignende er det muskler. 

Om vi ikke bruker en muskel blir den liten, slapp, og kan dø som muskel-svinn. Skjelett-svinn og muskel-

svinn er alminnelig kjent av leger. 

Vi skal nå med den individuelle og noe brokete forståelsesmengden vi har av det fysiske, og videre 

med en mengde riktige og feilinformerte data, eller forståelse, da hver og en av oss forsøke å redegjøre for 

den fysiske naturen, og fortelle andre om hvordan den fysiske naturen er. Hvordan virker og er satt sammen. 

Og hvor og hva denne fysiske naturen deltar i eller ikke.  

Det kommer da helt klart frem at dette blir en egen vinkling, når enhver går i seg selv, eller noen går 

nøye inn på personen for å få en bedre oppfatning av synsmåten. Når vi nå skal sjekke dette med de forskjellige 

vitenskapelige data, litt her og litt der, så finner vi ut at forklaringen til den enkelte ikke helt dekker den 

oppførselen og virkningen som naturen har.  

Blant annet mangler det en hel del forklaringer, og blant annet er det tydelig at enkelte av 

fremstillingene er helt feil. Naturen fungerte ikke helt slik som vedkommende sa. Så kommer neste mann og 

skal forklare sitt syn på samme sak. Igjen så er det oftest mangler tilstede. Dette gjelder nesten alle, eller 

absolutt nesten alle. Når vi gjør fysiske tester skjer det en hel del enten annerledes, eller mye mer enn det som 

er forklart. Det kan påvises feil med forklaringen.  

Når vi nå sjekker ut hvordan et større bilde av sammenhengen er, slik som de største fysikerne og 

Einstein, store deler av Hawkings fremstilling, og etter-prøvelser av dette, så finner vi at dette stemmer overens 

ned til en uforståelig grad av hvordan det er mulig.  

Men regnemaskiner og måleinstrumenter, der kanskje titusener forskere sitter å følger med på de 

samme eksperimentene, og det stemmer med partikler, og med fysiske lover og beregninger ned til opptil 20 

til 30 desimaler bak komma, samtidig som at den samlede energien i alle delinger og sammen-føringer gir at 

det konstant blir 99.9999999999999% lik energi i alle omvandlings-prosesser mellom kaos-kosmos-

omveltninger.  

Uansett hvor rotete det ser ut, uansett hvor ordnet, så viser det samme tall for energiendringer som har 

skjedd som er tilnærmet 100 % det samme.  

Vi kjenner jo til begrepet balanse, dette med at noe ligger vannrett, eller henger eller faller loddrett, at 

en vekt med lik tyngde på hver side er i likevekt. Overalt så stemmer jo stort sett dette. Balansen forteller at 

det virker ganske likt kraft og motkraft. Fordi dersom noe står på skrå, og vi finner grunnen til det, for eksempel 

med vekter, så skyldes det en gradvis forskjell i vekten på de to sidene.  

Dette undersøkes nærmere og man finner at det er en lov for vektforskjellene og hva som står vannrett, 

loddrett eller på skrå. Lignende er det også med krefter, slik som hvor nær man ruller en kule forbi en magnet 

i samme tempo. Denne kulen svinger gradvis innover mot magneten i et helt tydelig likedan mønster som man 

ser på vekt-skalaens forskjell, bar med en litt annen tilnærming på formel og kraftvirknings-forskjellen. 

Vi har funnet ut at Newtons lov stort sett stemmer om gravitasjonen, men allikevel moderet ved 

Einstein fordi han fant en faktor ved tyngde og bevegelse som viser noe mer enn det Newton fant, og da hender 

det noe annet enn Newton tenkte seg. Videre mente Benjamin Franklin at vi måtte se på strøm i naturen som 

at naturen normalt va ri likevekt, balanse, som nøytral. Når den ikke var i likevekt så ble det som pluss-minus-

regnskap i forhold til nøytral balansevirkning. Altså negativ og positiv strøm, og som når de kom sammen 

kunne danne nøytral tilstand igjen når de var likt balansert. 
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Mindre enn et halvt århundre senere kom Ohm med sin lov, Ohms Lov, der han sier at Trykket gir en 

strøm som er i samsvar med motstanden. Dette gjelder bevegelse, motkraft. Det gjelder for tilført trykk i 

dampkoker, og med hvilken hastighet som dampen flytter ett stempel. Det gjelder for Newtons lov om 

gravitasjon. Det gjelder for Faradays og Maxwells elektromagnetiske lover.  

Dette forteller da også Gauss med disse data, at det er en sammenheng mellom magnetisme og 

massekraft, og med bevegelse av masser og varmetap med hva som omsettes av magneter til elektrisk kraft, 

slik at maxwells lover om elektromagnetisme og masse-kraft kan omregnes til hverandre. Dette er nesten en 

opprettelse av at E=mcc. Snart oppdager Maxwell at varme og lys er den samme elektromagnetiske effekten 

og at begge har lyshastigheten og at magnetisme og elektrisk kraft har samme hastighet, og at lys og varme er 

samme partikler, altså energien til lyset, frekvensen. Balanse-regnskapene stemmer stadig bedre. 

Lorenz finner at det skjer en tids-forsinkelse og sammenpressing av elektronet i fartsretningen under 

akselerasjoner. Og Planck finner at hver frekvens har et ørlite tap i forhold til økning av frekvens, men hver 

gang like mye, slik at han får det som kalles Plancks konstant, en fast proporsjons-forskjell. Formelen til 

Lorenz og Planck forteller egentlig ganske meget det samme om balanse-proporsjonen man skal bruke til 

beregninger av masse, slik Einstein gjorde da han fant dette for et legeme, som da gir E=mcc også.  

Men her ved den fotoelektriske kraft, lys som fikk elektroner, en viss strøm til å gå i metall-ledningen 

ved å lyse på dette. At lys ga en viss tilsvarende elektron-spenning og strøm. Nå ville Einstein prøve det 

samme med flere legemer i nærheten av hverandre. Da merket han at formelen viste at massene endret seg fra 

opprinnelig mengde til mindre masse-mengde.  

Men den totale masse-energien, eller energien, var den samme. Gravitasjonsmengden avtok, men med 

Plancks formel, så viste det seg at mengden ble lik for den mengden energi som nå lå i gravitasjonsfeltet rundt 

stedet. Forklaringen hadde ikke Einstein til hva som gjorde gravitasjonen slik, men han henviste også til andre 

feltkrefter for seg med ligninger ut fra samme nøyaktighetsgrader. Siden har alle fysikere brukt lyshastigheten 

som toppmål og sammenligningsfaktor for saktere hastigheter og masser i bevegelse. E=mcc.  

Til dags dato uansett hvilken fysikk og kjemi, så viser denne det samme. Det har blitt diskusjon om 

hva som stemmer eller ikke ved visse partikkel-formasjoners oppførsel og med kvark-eksempler. Dette er 

ingen avklart diskusjon. For hva og hvor er de sammenligner og antar spenningsforholdene eller oppførsel er 

annerledes, når det allikevel er E=mcc-balanse.  

Dette skjer i en gravitasjons-kraft med lys som topphastighet der E=mcc, slik at det må være en 

balanse-funksjon mellom lys og gravitasjon, og mellom lys og masse, men at bevegelses-forholdet og tettheten 

lokalt kan variere for de isolerte eksperimenter. Da er relativitets-teorien forhold i en litt annen konstellasjon 

innenfor rekkevidden til dette allikevel. 

Ok. Newtons kraft-motkraft-lov og gravitasjons-formel for masser og deres bevegelse, samt Franklins 

ide om nøytral masse med ubalanse som negativ og positiv elektrisitet, og Ohms lov om at alle trykk gir den 

strømningstetthets-mengde strømnings-bevegelse som tilsvarte den motstanden som fantes. Enten det var i 

vannledning, en elev, i elektriske strømmer i magnetisk kraft, og masser som kolliderer, at trykk i en viss 

motstand gir strømningsbevegelsens hastighet.  

Dette kunne merkelig nok også brukes av Einsteins oversikt, likedan som at Gauss kunne benytte 

denne, og videre Kirchoff, senere alle med magnetisme og hva som helst. Slik sett er loven i naturen lik for 

alle fysikere. Det er heller teoriene og spesial-tilfeller som ikke følger direkte fra formelen selv om E=mcc 

fremdeles er i behold.  

Kort sagt er uenigheten i vitenskapen om dannelsen av universet, og hvilke teorier som mest er best i 

forklaring av de enkelte fysikk-grener, og hva man tror gjør at det virker på denne måten, det som man er 

uenige om. Normalt tenker da folk at de er uenige om de fysiske lover og E=mcc, mens det er om det er Gud 

eller Naturen, eller om hva konsistensen til romkraften og kraftfelt egentlig er, som de er uenige om. Men det 

gir forskjellige muligheter for forskjellige tenkelige løsninger som ikke er verifisert. Har rommet mer masse, 

energi, enn det som er beskrevet? Eller holder forklaringene slik de er?  

Det er om det er Gud eller Naturen, hva slags konsistens eller funksjon som forårsaker gangen i dette, 

og hvilken modell, BigBang-univers, eller inflasjonært univers, mange andre modeller, altså start eller varighet 

eller endringsbart system for universmodellen som skal foretrekkes, som hva uenigheten står om. 
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Einstein gikk vekk fra at et singulært system, det vil si at et felles utstrekningsløst punkt for samme 

energi, kunne gi de forskjeller i energifordelinger og spinn som vi finner, og at det utstrekningsløse punktet 

måtte byttes ut fra et fast og til et utstrakt ikke-singulært system, og usymmetrisk funksjon for å danne et 

variabelt energi-fordelt univers. Hawking sa seg til slutt enig i dette. 

Forskjellen fra et endelig formet geometrisk relativt univers med bevegelse i, som gravitasjons-formler 

for dette, og et ekspanderende univers slik, er kun at man presser sirkelen innover bakover i tid, eller utover i 

fremtid. Altså samme formler, men som en utvidende sirkel-tykkelse, ikke ulikt en oppblåst ballong.  

Tanken om at usymmetriske former og energi-lokalisasjoner finnes gjør at et punkt, romtid-løst punkt, 

likt utgangspunkt er utenkelig. Men også som Einstein og Hawking senere sier: At om det er utstrekningsløst, 

og 0 tid, 0 rom, så får vi aldri formlene eller romtiden tilbake, at kontroll-regnskapet mangler. Jeg er jo enig 

fordi det nettopp like gjerne kunne kommet ut en røkt pølse alternativt av samme hendelse. Årsaken er 

beskrevet i Differensialkraften df-force 2018, og i Kamos – Differensialkraften 2019. 

Alt tyder på at disse topp-fysikerne slik sett har et funksjons-nyttig bilde av formasjoner og funksjoner 

som stemmer med de fysiske lover stort sett. Dersom vi spør mange av de møter på gata, i samfunnet ellers, 

så beskriver de funksjoner, egne ideer, uten undersøkelse, slik at Vi får et bilde, funksjoner, som ikke stemmer 

med naturen og dens funksjoner i det hele tatt. Og i alle fall ikke lov-summer for naturen. Ikke for noen annen 

fysikk heller.  

Slik som for eksempel om vi skal lage en motor, hva må til for å sikre at alt elektrisk og teknisk virker 

slik som man ønsker. Poenget er den fysiske beskrivelsen av funksjoner. Ikke at man har fått noe til å virke. 

Hvilke funksjoner er i overenstemmelse med virkemåten vi finner, som formler, og matematisk korrekt. 

Samtidig er det helt klart at man også da heller ikke har forklart rommets, tidens, bevegelsens, og 

styrkemassenes årsak. Eller samlede funksjons-virkning. Ingen logisk årsak til at det skulle være en kraft-

motkraft-funksjon. 

Vi finner lignende saker i Psykologien. Stort sett kan vi si at hver livssyn-gruppe på jorda har funnet 

opp sin egen psykologi, samtidig som at de er med i den store psykologi-utviklingen som har funnet sted, men 

tross alt at den er tilpasset en egen tro, egen religion, eget livs-syns-samfunn ved minst en stor psykologisk og 

veiledende retning. Mange holder nok den nyere psykologiske forskningen til sin veiledning ganske strengt, 

slik at dette medfører en aldri så liten konflikt med samfunnsformen de lever i.  

På den annen side så oppleves verden gjennom den livssyns-formen man har, og psykiske virkninger 

er da sterkt bundet til dette. Angst, og mange andre psykiske forhold vil derfor burde tilpasset det 

livssynsgrunnlaget som klienten har. At man vekkes til ro, eller får behandling etter den type ro og forståelse 

som kan vekkes gjennom det synet de tilhører, altså samsvar med et oppvekstmønster, der endringer til andre 

løsninger i samme syn, eller endring av helhetssyn foregår ut fra at man har løst en konflikt som stenger seg 

fra videre motivasjon, eller fobier som plager seg. 

I tillegg finnes det nevrologiske, anatomiske, biologiske, organiske, arvelige funksjoner med 

hjerneforskning på nettopp psykologien også, slik at man i langt høyere grad kan tilpasse seg bevissthets-

funksjoner og psykologi fra denne kanten også, og der kjemi og fysikk er ganske berørende forklarings-veier. 

Også ren logikk kan spille en stor rolle for den psykologiske forskning, forståelse og behandling, og der husk 

og bevissthets-funksjon er sentralt.  

Den enkelte er sjeldent så brespekteret med kunnskap i en ordnet form til at vi kan si en persons 

utlegning om hvordan psyken og bevisstheten fungerer gir garantert sikkerhet i forståelsen av dette. Alle har 

inntatt sin lære, sin erfaring, mange slike saker som er gyldig for en viss forståelse av plager og grader en har 

selv, og andre ganger ikke med forståelse som konsekvens. Men da alle har sine egne erfaringer og i tillegg 

kan ha drøftet slike saker med mange, tenkt mye selv, så kan den personlige versjonen strekke seg langt i 

dybdene.  

Det er slik at vi klarer bare å få med oss brøkdeler av hvor mye vi kan tro om enkelt-forhold, om 

mangfoldet, det som kan sies i en viss trosretning og den veien dette peker, i forhold de funksjoner vi finner i 

vår egen bevissthet. Troen klarer som regel ikke å bli full-byrdig og kunne sikker dekket 1000 ganger mer 

innsikt i samme retning som orientering for, og om bevisstheten. Lignende er det med viten, at for hvert felt 

vi kan vite noe om, så dekker det oftest bare en brøkdel, der man sikkert kunne vist 1000 ganger mer om den 

samme retningen, måten å vite noe på, og om.  
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Konsekvensen er at vi tror og vet totalt sett lite i forhold til hvor mye vi kunne tross, eller visst om det 

samme. Stort sett kan for mye av dette settes på sidelinjen en stund for å slippe frem ideer om hva det er som 

funksjonelt skjer og som vi kan beskrive en del om. Funksjons-forklaringer peker mer mot virkemåter og er 

derfor noe vi kan følge opp så langt vi vil selv. Det betyr å spørre seg om hva vi egentlig finner, hva som skjer, 

i menings-innholdet vårt. Vi kunne jo tegne skisser av slike sammenhenger.  

Vi kan da tenke oss at vi kan bruke bevisstheten vår til å forklare hvordan vår bevissthet virker, og hva 

som bør fungere for at denne skal fremstå, og hvordan andre signaler, energier, følelser, sanser og behov, 

stemninger kan komme til og være samling og sammenligningsgrunnlag i og for vår bevissthet. Altså 

bevissthet om sin egen bevissthetsfunksjon og bevisst spørre seg om hvordan våre begreper er definert, om de 

er for begrenset, om hvordan vi kan huske saker, føle saker, ha stemninger, og hva som skal til for å få slike 

egenskaper. Først og fremst funksjonell gange. 

Da vi kun gjennom egen viten og erfaring kan starte slike undersøkelser eller utrykke vår viten til gitte 

tidspunkter, så blir det vi kan, det vi har lært og erfart, gjennomgått, grunnlaget som vi har lagret som husk, 

og for videre kombinasjons-muligheter for dybdedykk i egen bevissthets-virkninger.  

Da vi har ett mer eller mindre ordnet forhold om det fysiske og bevisstheten vår, så kan vi ikke forvente 

at vi har sikre og klare svar hele veien om dette. Men ved å starte å se nærmere på bevissthets-funksjonen vår, 

så vil vi finne ut at bevisstheten er en sammenligningsprosess av alt bevisst og fysisk. Vi sammenligner like 

og like ved at vi kan se forskjell, det samme som bevisstheten må gjøre for å merke like og ulike, og slike 

forskjeller kan være i formene kjent og ukjent, gjenkjennelsesgrad, og som sammenligningsfunksjoner alle 

logiske former for slikt.  

Når vi har begrenset med opplysninger, noe vi bør gjøre oss klar over før vi tenker, men med tro på at 

denne kan utvides til et fastere omriss, så vet vi at vi sammenligner like og ulike, logisk, kjent, ukjent, 

gjenkjennende, og som sammenligningsfunksjons-grunnlaget vårt. Bevisstheten merker forskjell på alt, i form 

av signaler som likt, ulikt, kjent, ukjent med det vi husker, erfarer eller har lært.  

Det betyr at vi sammenligner vår bevissthet med de feil, de riktige opplysninger, det vi husker og føler 

av oss selv, som det sammenligningsmaterialet vi har. Vi skal altså sammenligne vår bevissthetsfunksjon, vår 

angst, våre praktiske og teoretiske erfaringer og forståelse, logikk, med det vi husker og erfarer. Vi bruker 

husken vår, også utprøvelser vi husker som har blitt en vane for oss, til å undersøke noe.  

Vi tenker at noe er slik, eller ikke slik, at vi bruker «eller» og «og», både-og og enten-eller, er-lik, er 

ikke-lik, lik/ulik, gjenta «det samme/en gang til(repetisjon/(«Repeat»)», Hvis, (If), som betyr er-lik/er-ikke-

lik med et valg, alternativ-er-lik, altså variabel er-lik, som betyr at dette kan varieres som vi vil. Disse logiske 

funksjoner gir oss sammenlignings-funksjonene vi kaller logikken.  

Vi må ha en forskjells-funksjon til stede slik at vi får forskjell, som grunnlag for at vi skal få en forskjell 

mellom lik og ulik, ikke noe eller noe, at vi kan få to like eller to ulike. Dette gjelder altså også funksjonen til 

alle operatorer, der operatorene betyr at noe peker en retning eller motsatt retning, eller peker til hverandre, 

eller ikke peker mot noe.  

Ved hjelp av dette så får vi varianter som dersom, når, at vi kan sammenligne flere slike kombinasjoner 

med hverandre for å sammenligne, summere, danne produkt, oppdelinger, oppløsninger, samling og fordeling 

som kan benyttes i logisk matematikk og alminnelig matematikk og språk, så sant vi har preferanse-forskjeller 

som skiller seg ut som vi kan sammenligne. Uten forskjells-funksjon, ingen bevisste eller fysiske preferanser. 

Bevisstheten vår fungerer som en sammenligningsfunksjon. Den har den forskjells-funksjon at den 

merker forskjell på bevegelses-forskjell og stillestående tilfeller, og slik sett merker den forskjell fra den 

tilstand den er i, og det som kommer inn av stive og bevegelige forskjells-signaler. Den arbeider altså med 

like og ulike, og slik sett så fungerer bevisstheten som en forskjells-prosess, der den merker forskjeller uansett 

art.  

Om vi har et inntrykk fra husk, eller et inntrykk i bevisstheten alt, så sammenligner vi dette med det vi 

ser, den forskjell vi merker. Den forskjell vi merker kan være lik med den vi har i husk, eller har i bevisstheten. 

Er den li sier vi: Det har ikke hendt noe. Eller om noe flyttes inn ved siden av kan vi si: Den er lik. Og lignende 

dersom vi merker forskjell i virkninger og bevegelse, tid, i alle former, og i alle styrke-forskjeller, begrep som 

forklarer hvilke egenskaper noe har. 
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Alle følelser, alle sinnsstemninger, alle sansesignaler, alle behov viser disse forskjeller som like og 

ulike med det vi alt har i bevisstheten, eller husker, har erfart, gjentagelse av noe lignende som utløses av at 

noe likt vises, men også et søk når noe er ulikt. Om vi ikke finner det samme i bevisstheten, går signalet fra 

bevissthetens underliggende sammenligningsfunksjoner videre til hele forbindelsessystemets baner og 

preferanseformer, virknings-funksjoner, og dette er søks-signal.  

Å søke, som da er å lete, som da er å finne, er også det samme som sammenligningsfunksjonen. Svar 

er lik, like, ulik, ulike. Altså kjent eller ukjent, som husk, erfaring, opplevelse. Om vi ikke har erfart noe er 

det krise, og veldig mystisk. Vi står foran noe som ikke har svar. Er det viktig med svar, forsvar, trygghet, 

farer, men også normale tilganger på det vi har behov for eller trenger å sanse som orientering, oversikt, så 

settes tydelig det ubesvarte og uferdige på vent. Vi har en mengde slike vente-saker som vi har behov for å 

løse videre. Når vi får tid eller kommer over noe lignende utløses gjerne styrkegraden til det som står lengst 

frem på vent som ligner dette.  

Ett svar sikrer som regel at noe Er eller Ikke! Men det kan også gi begge deler! Er det ingen av delene 

kan dette være ett svar, om det er plass til noen av dem et sted, to møbler i et rom, men er svaret ingen av 

delene kan dette være svar på Om noe kan/gjøre/er: hvordan, hvorfor, hvor, hva, hvilke, der svaret uteblir for 

hva som egenskap eller virkning ved noe er, og som er et mer sikkert ubesvart spørsmål, eller som betyr 

finn en annen plass da her er svaret; ingen/ikke slike, eller helt ubesvart, umulig, ingen videre virkning, 

preferanse, noen kjente muligheter, forståelse, svar:  

Ingen svar: er ukjent, (Vet ikke), at forklaringen mangler. Beskrivelsen, svaret: jeg vet ikke, betyr at 

vi ikke har sammenlignings-grunnlaget for spørsmålets innhold, preferanseforhold, at vi ikke vet om det er 

noen like eller ulike: Bevisstheten får ikke noen forskjells-informasjon annet enn den ukjente tilstanden der 

sammenlignings-muligheten ikke er til stede akkurat da. 

Utsagn: Alle som er 14 år vet alt! Alle som har fylt 20 år vet alt! Alle som har fylt 30, 50, 75, vet alt! 

Når vi er voksne kan vi gjøre alt! Tester viser at vi ikke vet alt, selv om vi har de som husker alt de har opplevd 

i livet! Vi vet også at uansett alder, så kan vi fremdeles ikke gjøre alt heller. At vi kan velge mellom to saker, 

gode eller dårlige løsninger, også videre når vi får ansvaret selv som myndige, det er greit nok. Men det betyr 

ikke at vi vet alt, klarer alt, og virkelig klarer å rekke å gjøre alt vi vil. Vi vil i uendelige mengder egentlig. 

På dette tidspunktet må leseren uansett hvor intelligent og utlært man enn er, gjøre noen private 

eksperimenter med likesinnede og de som slett ikke er dette. Be hverandre ta opp tema, eller velg tema, og 

drøft noe fra natur, teknologi, og samfunns-styring, samt hva venner kan være godt for. Det dere skal være 

oppmerksom på er om det kan være slik at dere husker noe av det som dere tar opp fra før av, hvilke episoder 

og tidspunkter, eller saks-forhold dere kan ha erfart eller har lært om noe fra.  

Grunnen er at det er viktig å ha en del slike oppdagelser med seg, om hva man kunne noe om på 

forskjellige stadier i livet, som når man var 4 år, 8 år, 12 år, 15 år, 18 år, skoler og arbeid, opplevelser og 

erfaringer, hvor du lærte om noe, og ved hvilken alder du var i. 

Fagviten og alminnelig praktisk erfaring, natur-opplevelser, forskjellige saker om når du ble klar over 

noe, er tellende her. Lærte du å prate? Lærte du å gå? Lærte du å være med på noe hus-stell? Din første idrett? 

Hvilke spill, leker, fysiske utfordringer du kan huske? Når oppdaget du de forskjellige saker fra nyheter om 

samfunnet, biler, arbeidsplasser, bedrifter, politikk, naturlig dyreliv, kuer på landet, nytt om fiske? Hvor føler 

du at du står når det gjelder ord-forråd? Kan du huske når du kunne lite engelsk, og når du hadde lært mer av 

dette? Kan du huske når du oppdaget spennende artikler i butikker, huske noe fra dyrehager? Sirkus, tivoli, 

fornøyelses-parker? Når du så din første skrekk-film? 

Nå kan du komme på fagområder kryssord, sjakk, ludo, poker, sosiale aktiviteter, ferie-opphold, alt du 

ønsker selv, om så ulykker, store gleder og store smerter, depresjoner, stolte øyeblikk, hva som helst? 

Vi har ved hvert eneste tids-punkt i livet, måned for måned, år for år, opplevd noe for første gang som 

vi siden kan henvise til, som lærdom, samme hva. Vi husker faktisk mye, og stort sett kommer mye av dette 

gjennom hva vi forteller hverandre, hva vi undervises i, opplæring, og egne studier vi ønsker oss, eller finner 

interessante. Når vi kan en del matematikk, en god del navn, og bruk av mange artikler, ord, om kroppen vår, 

og alt vi husker, så merker vi forskjellen på hvordan det er å gjøre bruk av husken vår, og det å få ny 

informasjon midt under samtalen som pågår!  



 

 

262 

Vi har alle en god del samlet informasjon i oss som endres i mengde daglig, og for hvert år som går. 

Når vi skal bruke bevisstheten vår så vil vi oppleve at vi bruker for det meste forskjellige kombinasjoner av 

det vi husker, vet om. Uten at vi husker noe, klarer vi ikke å utrykke et eneste ord, eller forstå et eneste bilde. 

Bevisstheten er en sammenlignings-prosess, og gjør bruk av husken vi har hver for oss til å sammenligne det 

vi snakker om, det vi opplever.  

At bit for bit i setninger holder vi oss som mest vi kan til sammensetninger vi kjenner i setnings-

oppbygninger og med kjente faktorer fra vår husk. Vi kan også konstruere nye sammen-lignings-funksjoner 

av den viten vi alt har som husk. Kreativitet er å kombinere slik informasjon selv. 

Hver av oss har en unik og egen opplevelsesverden, gjerne en del vi tenker, vet om, gjør, som vi ikke 

forteller til andre, følelser som ligger underbevisst ovenfor natur, samfunn, venner, og det at vi opplever noe 

når de andre ikke er til stede. Vår egne informasjons- og livs-syns-verden er utgangspunktet for hva 

bevisstheten finner til sammenligning, selv om vi slår opp i oppslagsverk. Hva vi godtar som sannhet, usikkert 

eller uriktig, ligger alt inne i oss ut fra synsmåten vår. Om vi har tillit til oppslagsverket har vi åpnet for at vi 

kan akseptere det som står der; muligens!  

Med dette, oss selv avgjør vi hva vi har tillit til, stoler på, tar som riktige, usikre og gale opplysninger. 

Det ligner litt på at vi har en fysisk og bevisst verden som totalt sett har alle brikker i puslespillet på plass. 

Mens vi som er tilskuere til det fysiske og til bevisstheten, vi får bare hver våre deler av dette, selv om mange 

får en del like brikker også. Men det er alltid noen huller der, og hullene er ikke på samme sted hele veien, 

heller ikke de riktige brikkene. Vi har dermed noe riktig, noe feil, og noen direkte hull, mangler av opplevelse, 

opplysninger. 

Om vi mangler noe, eller har feil opplysninger, så vil vi logisk sette sammen disse til en best mulig 

modell av verden, livet, eller som livssyns-oversikt. Tro/viten. Denne vil sannsynlig inneholde et svar som har 

mangler, er feil, eller i alle fall ikke korrekt, og mest av alt; at svaret ikke samsvarer med hvordan den fysiske 

verden funksjonelt virker, og hvordan bevisstheten funksjonelt virker. 

På spørsmål om hvordan virker bevisstheten og de fysiske partikler og feltkrefter, energier, virkelig, 

og med alle slags tester av det påståtte forholdet, hvor virke-likt funksjonelt er utsagnet svaret? Dette med at 

vi ikke tester naturen, men svarer noe vi synes passer før vi fester videre, eller gjør livsviktige praktiske 

behovs-oppgaver, og får feid unna slike tåpelige spørsmål, er som oftest et individuelt svar, eller fra en 

enighets-gruppe som slik har sin egen oppfatning av verden.  

Mange faller for et verdensbilde med en følsom smak i, gjerne med sympatiske og omsorgs-betydelige 

holdepunkter i. Vel og bra. Men vi finner fort ut at det ikke dekker en forståelig beskrivelse av hvordan 

bevisstheten og det fysiske virker, som energier, eller en ide om hvordan drivkreftene kan virke. 

Den noe litt vage påstanden jeg kan hevde, er at de fleste har spesiell sympati for visse emner som gjør 

at deres egen oppfatning av verden, og tros-former som har lignende eller likt som deres tro dreier seg rundt, 

selv om alle har ett spor av egne oppfatninger av troen, nok til at vi kan si at vi fremdeles får en individuell 

forklaring som har mangler med å redegjøre for seg.  

Årsaken er at den enkelte med hele sitt arsenal av hva denne enkelte visste, nå skal klare seg selv ved 

å avgi svar på spørsmålet om hvordan den fysiske verden er og fungerer, og hva bevisstheten er og hvordan 

denne fungerer. Ut fra dette er det ikke rart at Hegel og Steiner, samt mange teosofiske og andre trosretninger, 

kan sies og være «bare forestillinger».  

At det ikke er lett å sette alle bilder sammen til en balansert og overens-stemmende tro, modell for det 

fysiske og bevisste, fordi det er for mye synsing, altså en slags smaks-følelse, noe man synes passer inn i 

bildet, og slett ikke gir en grei utredning av en fysisk eller bevisst funksjon, virkefunksjon, og bevisste 

funksjoner. 

Det ville hvert greit om en forklaring var slik at bevissthetens sammenligningsfunksjon om 

bevisstheten, og om den fysiske verden, virke-likt og virkelig var i overenstemmelse med hverandre, altså var 

mest mulig funksjonelt like. Også ved testing, utprøvning.  

 

Konklusjonen er at en person fylles med ulike mengder informasjoner og opplevelser, og vil på et 

spørsmål så langt som vedkommende har klart å sortere noe i informasjonen, bruke dette fra husk, og vaner 

for å løse problemstillinger, logisk eller mystisk, og slik gir et svar som begrunnes med denne erfaringen og 

viten som vedkommende har om dette. Vedkommende kan kalle inn en annen som antas å ha ekstra godt rede 

på emnet. At tilliten her er stor til en mulig brukbart forståelig forklaring. 
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Men stort sett gjentar det samme seg. At nå vil den som forklarer, svarer, oftest ha et arsenal av 

informasjoner, men som mangler funksjons-virkende begrunnelser på viktige områder. Det finnes individuelle 

svar, og gruppe-svar, interesse-svar, og ganske gode forsknings-svar. 

Angående kroppens stoffer og prosesser så fungerer de enkelte koblinger og reaksjoner akkurat som 

de lovene vi kjenner fra den fysiske verden. Altså biologi, arv, stoffskifte, nervesystemets reaksjoner, sanse-

funksjoner og organ-funksjoner, cellens arbeid, og genetikken, stamceller, tvers igjennom tester som viser 

fysikkens lover og kjemiens gangbare vei for de samme stoffers forskjellige koblings-muligheter. I enkelte 

tilfeller stopper det opp, da den samme sakens funksjon ikke er grundig testet. Testen betyr forskning for å se 

hvilke emner og tidspunkter den endringsbare funksjonen blir slik virkning, og er da en gåte løst. 

Det er en slik kropp med alle mulige bra, optimale prosesser, og ned til det man kaller dysfunksjonelle 

prosesser, der mye forstyrrer nettopp en normal gjennomsnittsutveksling; sykdom, skade, arv, livsførsel, 

 

 

Roger Bergersen 
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Bevissthetens sammenlignings-preferanser 
 

 Bevisstheten vil ut fra arvelige funksjoner bli påvirket av mønstre, strukturer, og aktivitetslivet som 

skjer på cellenivå, organnivå, på blodtrykk, proteiner, sukre og fett, på sporstoffer, enzymer, hormoner og 

peptider, aminosyrer, RNA, DNA, samt atomer, molekyler, elementærpartikler, gravitasjonen og elektro-

magnetiske funksjoner, alt i alt slikt som fysisk og kroppslig danner struktur-signaler.  

Ved siden av dette vil cellene påvirke hverandres strukturfunksjoner og formegenskaper slik at både 

miljøet og arven samarbeider i utveksling som påvirker struktur, strukturveier, signaler og endringer i styrke-

virkninger og posisjoner av slike. I selve de nevrale funksjonsceller og deres forbindelser, nevritter og 

dendritter, så påvirkes disse i samme grad, også da huskfunksjoner hos cellene.  

Enkelte av disse husk-funksjoner er av arvelig og miljøstrukturert funksjon som bevissthetssentrale 

virkninger på bevissthetsfeltene. Dette medfører at vi har en rekke sanse-tilhørende og behovs-tilhørende 

påvirkelige strukturmønsterendringer, og mer faste strukturer som virker som allerede fungerende 

sammenligningsfunksjoner for bevisstheten.  

Se hjerneforskning, de spesielle cellesoners oppgaver ved bevegelse, sanser og behov, ved husk, og 

alle de styrke-funksjoner som signaler sender som vi oppfatter som følelses-styrker. Bevissthets-sentrene selv 

og celler som er tilknyttet denne funksjonen som er vår sammenligningsfunksjon og sammenligningsprosess 

fungerer da med en rekke struktureringer for grader av sammenlignings-variabler fra tid til tid, kanskje fra 

øyeblikk til øyeblikk, og kan ofte gi endringer av oppfattelses-innhold, ny-definisjoner.  

Både fysiske og bevisste endringer kan påvirke struktursignalveier og styrke, og so danner de 

forskjellige egenskaper som bevissthets-systemet benytter som sammenligning slik fra grunn-nivået sitt, 

endring og mer faste strukturvirkninger som bevissthetsplattformen finner som styrkefeltpreferanser, med 

referansesignaler.  

I tillegg kommer opplevelsene sanser, og behov får fra kropp, miljø, fra celle-endringer og 

huskendringer, erfaringer, og hva som blokkeres og åpnes som signalveier. Den mer sansebevisste, 

sanseavhengige, og behovs-avhengige erfaringen, og som husk, husksekvenser, blir lagret og ut fra stemnings-

følelses-endringer som oppstår på veien. Dette er allikevel graden fasthet av hukommelse og minner vi har. 

Det er utrolig hvor mye vi kan ved hjelp av ulike metoder kan klare å få frem av det vi ikke tror vi kan huske, 

men som kan komme frem i ulike situasjoner. Vi har både korttidsminne og langtidsminner, og alt dette kan 

utvides ved øvelser.  

Poenget er at vi står ovenfor en enorm inntrykksflom, og det oppstår prioriteringsfunksjoner som finner 

sorteringsveier ut fra behov eller hva som er viktig for behovet vårt, viktig for selve bevissthets-funksjonens 

åpning og lukking for informasjonsmaterialet. Vi vil slik huske slikt som er prioritert i sortering og lagring. 

Vi kan sammenligne alt fra og med husken, men vi husker en stund det vi oppfatter med sanser og behov, 

lenge nok til at vi kan sammenligne like og ulike også i den aktive sekvensen vi oppfatter som vi er oppe i.  

Både direkte sammenligninger og sammenligninger fra lagret husk, arvelige huskemønstre fører til at 

vi kan sammenligne like og ulike, også som kjent og ukjent, og som vi videre kan kalle gjenkjennelsesgraden, 

og dermed utløsningsgraden av styrkestruktursignaler som bevisstheten kan oppfatte.  

Om arvelige huskmønstre, se hjerneforskning, psykologi, David Attenborough, og «krøll på hjernen» 

- dansk psykologi- og hjerne-forskning. Manipulasjons-funksjoner og oppfattelses-evner. 

Hvilke andre signaler som kan hjelpe til eller forstyrre eller avvise signalveiene komme rav andre 

sanser og behov, og opplevelser vi opplever fra kropp og miljø samtidig. Gjenkjennelse er også en likedan 

sammenligningsfunksjon, og at vi bevisst gjenkjenner og merker struktur-funksjoner former og egenskaper, 

er også da bevissthetens mer utvidede sammenligningsfunksjon uansett hvor mye som er avgjort gjennom 

aksept og lyst av angst og lyst-funksjoner ellers i oss, ved sentre for dette, eller på veien fra inntrykkssignalene 

kilder og til bevisstheten. Alt dette fører til at vi har en intern medfødt huskstart, utbyggbare bevissthets-

funksjoner og husk-funksjoner, og etterhvert større variasjonsvariabler for inntrykks-signaler i det hele tatt.  

Bevissthetsfeltet må gjøre en lokal sammenligningsprosess for å kunne fremstille oversikten av lyst, 

ulyst, former og egenskaper og styrke, følelser. Alt dette matches i en kontinuitetsprosess som vi kan kalle en 

mer holografisk kontinuitets-felt-bevissthet der en slags doppler-effekt virker sfærisk gjennom alle 

preferansene som en rekke-følge-utstrakt tid av årsak-virkning som slik ikke mister kontakten i første tilfelle. 
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Vi kan også like lett bli forvirret, at oversikten ikke finner en sammenheng. Herfra sendes forvirrings-

signalet ut som et direkte søk etter sammenheng, en slags gjentagelse av en viss struktur som søker, leter, 

finner makne som dette kan bygge sammen igjen til et mer riktig bilde, eller erstattende bilde av saks-

forholdene som var forvirrende sortert. Oversikt-sammenhengen finner mangler i mange oppfattelser. 

 Vi forsøker underbevisst å finne sammenhenger mellom saksforhold og i saksforhold. Altså foregår 

det en fysisk, psykisk og underbevisst søking hele tiden, både i drømme og i fullt våken tilstand som nettopp 

vil lete, finne, sammenligne saksforhold fra husk, føling, stemning, og alle fysiske opplevelser, og at vi slik 

bygger et stadig bedre funksjonelt nettverk for informasjonssammenhenger. Men i og med at alt kan 

kombineres, så kan vi få akseptsignaler for en rekke uriktige opplysninger som vi tror er holdbare.  

Noen slike kan være holdbare en lang stund, dager, noen ganger tiår, og vi får tillit til slikt, selv om 

det ikke medfører riktig forståelse. Slike oppfattelser uansett hva blir som små-guder eller naturlover for oss, 

som det rette, og vil bli del av våre forklaringer fra oss selv til andre, og om andre forteller oss noe som kan 

supplere en feil oppfatning vi har tillit til så bygger vi ut dette.  

Mennesket har ikke evnen til å ransake sin egen oppfatning bevisst og kritisk, og søke etter om hvilke 

andre alternativer som kanskje medfører en riktig oppfatning. Dette er grunnen til at de fleste har helt egne 

livssynsoppfatninger langt utenfor det vi ellers kaller felles livssynsoppfatninger. Så er det også mange som 

har ganske like forklaringer og søker å forklare dette tilpasset det de tror på.  

Mennesket har også dette med tro og viten, og dermed tillita-grader til sin egen tro og viten. Mennesket 

vet ikke hvor mye som kan tros om det samme som de tror på, og ville bli sjokkert over dette, slik at vi tror 

veldig lite om det vi tror på i forhold til hvor mye vi kunne ha trodd på dette. Det samme gjelder viten. Vi vet 

lite om hvor mye vi kan vite om det vi vet i forhold det vi vet om det vi vet, og ville blitt like overrasket om 

vi fikk noen eksempler på slike summer av viten om det vi mener vi vet.  

Slik sett vet vi lite om det vi kan vite om det vi vet, og tror veldig lite på det vi kunne ha trodd om det 

vi tror. Dette er grunnen til at vi ikke kan stole så mye på tro og viten, fordi vi unngår slik sett stort sett de 

funksjonelle forklaringer på en kritisk måte om hva holdbarheten i det vi tror på, eller vet, er. Vi aksepterer 

kun det som går i den retningen av hva vi tror eller vet, når like så godt alle andes forklaringer er like gode. 

Om de er det eller ikke bør vi også tenke om vår forklaring til vår tro og viten er holdbart med kritiske øyne.  

Vi tror som de fleste, og vet som de fleste det som vi lokalt, kanskje nasjonalt, eller som trosgruppe, 

eller viten-gruppe, stort sett det vi opplever eller er blitt fortalt med våre egne tro-viten-øyne, og får slik ikke 

korrigert oss så omfattende som vi kanskje burde om forholdene i verden og om oss selv.  

Vi har bare vage forestillinger om våre organer, våre sanser, våre behov, vår psyke og vårt intellekt, 

og våre følelser. Samtidig har vi som de fleste liten kunnskap om slik som gravitasjon, elektromagnetiske 

positive og negative krefter hos partikler og i rommet, som også er i kroppen vår, våre celleprosesser, 

nervesystem, om mineraler og deres sammensetninger.  

Altså de kjemiske og fysiske egenskaper hos naturen, slik at vi nok kan lære en del om dette, men blir 

oftest stående med spørrende eller oppgitt blikk om vi kommer inn på hva de dypere funksjoner hos en slik 

naturs bygge-stener er mulige, eller fungerer. Vi ser nemlig ikke disse kreftene så godt da de fleste balanserer 

veldig i alt det småtteri vi har i naturen og som gjennom uoverkommelige avstander i rommet. Slik sett er 

både havdyp og atmosfære ofte mindre utforsket av oss selv.  

Selv om vi tror på noe fysisk, så vet vi oftest lite om funksjonene slik i forhold til de sammen-setnings-

kombinasjoner som bergarter og livsformer har slik. Så det meste av helheten rundt oss har vi mindre 

kjennskap til. Om vi har fått et inntrykk eller en mindre god forklaring på noe, så vil vi ofte holde oss til denne, 

som en viss tillit som det trengs noe argumentasjon for å forstå kan byttes ut med en enda bedre forklaringsvei, 

og dette skjer i det små blant samtalepartnere stort sett. Men vi finner oss ganske fort noen som mener noe i 

retning av det samme som vi selv mener, og skyr lett de som har andre oppfatninger.  

 På den annen side kan denne litt tafatte kunnskapen vår holde godt til vårt behov for mat, drikke, puste 

og gå på do, sove og bevege oss. I tillegg ly, bo, forsvars-muligheter. At vi tar sanser og behov for gitt, og 

stort sett bruker tiden på å forbedre slike forhold; gjøren gjennom felles-bytte-midler, der alle tror at alt er 

penger. Akkurat hva alt liv ikke er, og som all oppførsel som gir holdbare forhold ikke er.  
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Bevissthets-feltene. 
 

 I alle organismer er det funksjoner knyttet til stoffene, de kjemiske prosessene, og de fysiske lover, 

slik som at vi ser til kvantefysikkens lover. Men alle behovsorganer og nerver, blodomløp skaper også en 

stofflig endringsprosess der molekylene snurres rundt, lades og utlades, og at de ut fra kjemiske og fysiske 

reaksjoner vil endre stilling og ladning på de organiske molekyler ut fra temperatur og kjemiske utløsninger, 

og spenningsforholdet de har til hverandre. Tyngdetrykk, gravitasjonstrykk, omsettes til spenning, 

elektromagnetiske trykk og omvendt.  

Elektriske og magnetiske funksjoner oppstår i alle forbindelser eller nær disse. Lydbølger og elektro-

magnetiske bølger danner ekko og transport av signaler gjennom hele legemet, også selvsagt til ryggmarg og 

hjerne-system der vi identifiserer sansesentre for lillefingeren, synet, smak, lukt, hudfølelser som lyst og 

smerte-sentre og bevisstheten kan reflektere over. Da det meste av energien går til opprettholdelsen av 

balansen til partiklene og selvsagt planckbalansen, altså utvekslings-strømmene så vil bevisstheten ligne 

overflatespenningen til de kjemiske grunnstoffene.  

At det er spenningsforskjeller, som skaper store utladninger når et elektron eller varmestråler vandrer 

avsted i systemet. Varmestråler kan gå fra a til b uten å måtte være mye forhindret, raskt, men de kan også 

hoppe som lys fra kjemisk stoff til kjemisk stoff gjennom utladninger. Ute i gravitasjons-rommet har 

bevissthets-feltet og disse feltene lite å gjøre. Om bevisstheten er energi slik vi kjenner fra de fysiske forhold 

så vil også disse møte veggen ved nøytralbalansen til gravitasjonsrommet.  

Dette fører til at de kastes tilbake, at feltet tvinges inn igjen som om at bevisstheten hadde et fast 

holdepunkt utenfor seg. Men på innsiden av massene så møter de balansen til alle de endringer som skjer i 

massens kjemiske forbindelser og de elektromagnetiske systemer som endrer seg. Disse endrer seg spesielt i 

forbindelse med nervesentrene som behov, sanser og nettopp transmitter, sporstoffer, væske-omløp i kroppen, 

det som er kroppens balansetrykk mellom innsiden og omverdenen. Om å tilpasse seg andre atmosfæriske 

trykk, luftblandinger og indre trykkendringer.  

Konsekvensen er at bevissthetsfeltet ikke kan ene og alene være bundet til utvekslingsenergien som 

eneste balanse, men må merke forskjeller på grunn av at det er endringer i spenninger i kroppen og endringer 

i de kjemiske prosesser slik som nerver fra behov og sanser. I nervesentrene kan bevisstheten da på samme 

måte oppfatte alle stoffene kroppen er lagd av som en tilsvarende balansert motstand, og bevissthetsfeltet må 

da benytte disse som preferanser som felt-virkningene kastes tilbake fra som et ekko, og at dette virker som 

den indre motstanden og faste holdepunktet bevisstheten har.  

At vi merker en indre og ytre motstand som bevissthetsfeltene utveksler i mellom. Og disse bevissthets-

felt-virkningene vil da veksle med preferanseendringene og derfor bli opptatt av sanse- og behovs-endringer, 

som er utslagsgivende forskjeller i forhold til gravitasjonsfeltet i rommet der masser ikke er. Dermed blir 

bevissthetsfeltet fanget innenfor et areal der endringer i alle spenninger som når frem til bevissthets-

prosessfeltene, og at det er dette som danner de vekslende preferansestyrkene i feltet mellom det ytre rom og 

stoffene et individ eller bevisstheten har.  

Nå vil vi være så i utvekslingen med miljøet at dette inngår i de kroppslige vekslinger, men at stråler 

og lyder utenfra like gjerne kan slå igjennom hodeskallen og kroppen, lignende sjokkbølger, alt ut fra hvilke 

hendelser som skjer i naturen, men også hva erfaringen reagerer på som husk ved hendelser, som at vi 

gjenkjenner et ansikts-utrykk som er snilt eller slemt. Eller intuitiv følelse av noe bra eller galt. Ikke lett å 

mestre alt dette. Men signalene som avgis til bevisstheten er altså da de sentrale feltendringer styrken og 

formasjonen til styrkene, og styrkenes endringer.  

For eksempel ser en form som er nærmere større ut og vil dekke mer energi enn en liten form sett på 

avstand, selv om begge er like store. Energien til objektene eller signalmengden, og den retningen som 

nervecellen svinger, trekker seg sammen eller utløser av kjemiske stoffer, vil danne det grunnlaget som gjør 

at bevisstheten kan la seg denne formen å kjenne med styrke, men kun om vi kan lagre dette i husk, eller i 

bevissthetsprosessen til sammenligningen av like og ulike mens vi opplever dette.  

Dette betyr også at bevissthetsfeltet kan utvide seg og trekke seg sammen og engasjere større eller 

mindre deler av omgivelsene i prosessen til og fra dette, og videre fra det forrige signal-landskapet 

bevisstheten hadde dannet. Husk, ettervirkninger av det forrige landskapet kan like godt bli periferi-felt i det 

nye innkommende preferanselandsskapet og vil da kunne danne utstrakt fortid-fremtids-rekke, eller lignende 

som fortidsstyrkestrukturer og fremtids-styrkestrukturer. Kommer tilbake til dette. Om kontinuitet også. 
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Med andre ord at bevisstheten og dens preferanser både danner felt-mønstre inne i seg og bruker 

behovs- og sanse-nervesignaler som faste preferanse-felt, men merker styrkeforskjellene gjennom retnings-

endringene som alt nå foretar seg som endringer i behov, sanser, husk, kropps-følelses-styrker, også her som 

samlede, eller som dominerende sinnsstemninger. Humør, om hva som utløser glede og angst. 

 Med ekko alle veier, men med retnings-orienteringer så vil en holografisk sammenlignings-modell 

kunne tegne seg opp hvor sammenlignende fokus kan skifte preferanse-virkning og merke det forrige og det 

neste som rekke-følger, at en hendelses bakenforliggende og fremfor-liggende rekkefølger kan skyves til og 

fra fokuset i feltet gjennom husk-utløsnings-rekkefølgens feltvirknings-signaler.  

 Det er da plutselig en rekke forskjellige funksjoner som kan forbindes, om ikke alle, men hindres av 

mangelen på kapasitet for behandling av alt sammen. Vi vil hindres av det som sanser og behov ikke klarer å 

oppfatte, og av de fysiske lover, hva vi klarer å oppdage og ikke og hva som er essensielt for opprettholdelsen 

vår slik vi tror, sanser og føler. Slike styrker tar over fokus. Mange har merket at det ikke er like lett å få til 

det samme fysisk som man kan tenke seg bevisst. Som å fly når man vil, eller løfte fjell. 

 Kroppen vil slik sett gjennom alle sine posisjonssvingninger skape endring av bevissthetskraftfeltet og 

av erfarings-form-virkningene. At vi ytterst kan merke forskjellen på to like hendelser via små detaljer. 

Persepsjons-virkninger. 

Hendelsene er ikke helt like signal-strukturer for oss, hvor vi er et mottaks-objekt. Nye polariteter og 

kanskje avstander og vinkler, mens styrken kan være av samme art. Kropps-preferansene fysisk og 

gravitasjons-rommets nøytral-balanse vil tvinge ytterlig-gående elektromagnetiske- og gravitasjons-artede 

endringer som stikker seg ut over grensen, tilbake til systemet, og bevisstheten veksler mellom preferanse-

oppbygnings-signalene sine og det ytre rommet der energien kastes tilbake, og det betyr at bevisstheten må 

benytte de mellomliggende felt som ekko-sammenligning.  

Silisium-transistorer vil her i mange tilfeller ligge mer statiske til rette med en viss overgangs-

spenning, sperrespenning, og vil oftest forholde seg til andre slike poster som mindre bevegelige utstreknings-

styrkefelt. Med de organiske molekyler endrer spennings-tersklene seg oftere og i forskjellig styrkegrad på 

grunn av vridninger i molekylene ved strøm, magnetisme og temperatur, altså elektromagnetiske svingnings-

spenninger, frekvenser.  

Det ytre på nerveceller som avgir slike elektroner eller mengder av kalsium og natrium-ioner, vil skape 

spenningsfelt som endrer seg veldig mye i styrke, og hva som kan kalles struktur eller ikke, kommer an på 

struktureringen til nervecellens mer stabile indre og ytre celle-formasjoner. Husk eller arbeids-celle for 

reaksjonene, det vil si lignende signaler fra sanser, nerver, behov, som sender mange av de samme signalene 

som det husk-cellene gjør i forhold til de behov-sentre og sanse-sentre som tidligere har sendt signaler som 

strukturerer cellens indre informasjoner.  

Når signalene kommer så vil feltene, styrken, utvide seg eller trekker seg sammen, og stort sett så vil 

virkningene blåse opp felt-preferanse-ekko gjennom det mellomliggende feltet som bevisstheten kan 

identifiseres som, likedan som slik feltlandskapet rundt nerveceller endrer seg i styrke. Hele bevissthetsfeltet 

vil slik kunne trekke seg sammen og utvide seg ut fra arbeids-effekten styrke-virkninger. Dette styres jo også 

av transmitter-stoffer, eller hormon-sentre.  

Når signaler hindres, eller vi blir mer våkne og mer bevisste, sanser bedre, og omvendt, sanser mindre 

og mindre, blir mindre våkne, trette, blir mindre bevisste, så kommer dette av at bevissthetsfeltet trekker seg 

sammen. Refleksjonene mellom de indre preferanser for dette feltet faller til ro, og vi kan sovne besvime, få 

blackout, og dette skal henge sammen til en viss grad inntil senteret lenger ikke får energisk innspill. 

Bevisstheten kombinerer og sammenligner nemlig signaler. Om slike sentre som skal forsyne bevisstheten 

med energi blokkeres, så vil vi sovne eller miste bevisstheten. 

Bevissthets-senteret har en ramme som behov og sanser kan erfare gjennom husk, og signal mellom 

behov, som oppfylt, bra nok, stemmer overens med, at om viktighet, signalstyrkene i det vi oppfatter, så vil 

behov og sanser, samt bevegelseskoordinater, formkoordinater, rekkefølger som sted og tid, årsak-virkning, 

oversikten bli identifisert gjennom at behov og sanser samt husk finner en balanse som sender ut et 

akseptsignal som: Prøv, test, godta, sjekk, eller at det blir registrert som i overenstemmelse logisk eller likt 

med et mystiske tilfellet vi var på jakt etter, Fordi bevisstheten sammenligner kun like og ulike formasjoner.  
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Bevisstheten jobber som at den skal bli i overenstemmelse med behovene, der sanser er forlengede 

behovs-følere, og bevegelse-funksjonen som oftest gjennom øye-bevegelser logisk gir grunnlaget for 

forestillingene, tankene, som deduksjons-målere for om noe kan stemme overens med hva en annen sier, eller 

hvordan naturen virker. Husk, erfaring eller utprøving av om forholdene gjennom bevegelser, og andre 

hudfølelser, kan stemme med et synsinntrykk, og med andre sanser, behov. Altså at vi bedømmer funksjons-

forskjeller som innenfor eller utenfor oversikts-området for bevegelse og handling. 

Lyst og angst-sentere forsøker nok mest på det samme, nemlig å si fra overensstemmelse eller ikke 

med saks-forholdene, gjennom reaksjoner som positiv, negativ kraftretning på signal, eller på signalstrukturen. 

Pauser kan virke lignende komma og punktum, som i et digitalt nettverk. Lyst og angst forbindes også med 

behag og smerte-følelser ved sanser, smak, lukt, hørsel, syns-inntrykk, hudfølelser, pusten, drikke, sulten og 

balansen. Forskjellene i nærhet, fjernhet, virknings-posisjoner for de fysiske preferanser vi forholder oss til, 

og vår egen posisjon, retning og bevegelses-endring i forhold til dette. 

Vi vil med bevegelse og kontakt skape en koordinering av retninger og størrelser i forhold til oss selv, 

våre egne hender, munn, vekt og trykk mot bakken og mot gjenstander, samt reagere på temperaturer og 

aggregattilstander, faste, flytende, bløte, kalde, varme, gass- og luft-lignende tilstander. 

Hvordan vi merker en form, et objekt, et landskap, bevegelser, blir ikke sikker informasjon for oss før 

vi merker hvordan vårt egne fysiske system reagerer på dette ved nærmere berøringer, men som kan virke som 

gode sammenligninger som husk senere. Dett har da med det å gjøre at vi gjennom utstrekning, bevegelses-

tempo, og fasthets-grader enten vi benytter huden og vår egen bevegelse i mørke, som kan gi et inntrykk 

lignende syns-oppfatninger.  

Poenget med slike fremstillinger som det vises til her, har noe å gjøre med det å huske noe, og at syns-

sentre og bevissthetssentre fremstiller former og landskap med koordineringer, retninger og størrelses-

sammen-ligninger i bevisstheten. At vi merker formen mus, formen giraff, formen tog, formen båt, trær, 

blomster og forskjellene på dyrearter, plantearter, været, dag og natt. Uten at bevisstheten og husk gjengir 

formen og bevegelses-mønstre, har bevisstheten ikke noen preferanser å jobbe med.  

Vi må innrømme at tanker er ekte, er formasjoner, virke aktive, ha retninger, og mulighet til å 

konstruere forholdene opp og ned, bak og foran og til sidene. At vi kan forminske og forstørre formasjonene 

ved å tenke oss en bil så liten som en flue, og en flue så stor som en bil, at de flyr, kjører, raskere, eller saktere. 

Formasjonene til tankene i bevisstheten er riktignok ikke selve den praktiske virksomheten vår.  

Men om tankene ikke var ekte formasjoner og koordineringer ville ingen praktiske mennesker kunne 

utføre sitt arbeid, fordi de ikke vil få visuelle forestillinger av hva de driver med. Og det meste må læres eller 

utprøves ved å ikke gi opp, lete videre, prøve videre til noe er i overensstemmelse med det vi har behov for. I 

denne sammenhengen vil vi finne mange irriterte mennesker, kanskje også troende, som kun mener at de skal 

utføre alt i livet etter slik det beskrives i sin religions-bok. At slik skal du gjøre mot andre, moralsk, og slik 

skal dere fordele deres arbeid og plikter, og at dette er det praktiske og fornuftige liv.  

Nå strekker ikke forståelsen av dette seg helt frem til alle, andre kan ha svikt i det fysiske og psykiske 

og kognitive systemet sitt, og atter andre er fiender og snyltere på andre. Slik sett lar ikke alt seg bearbeide 

etter boka, fordi det blir så mange snedige omveier ut over det som beskrives. Dette betyr at vi må sette oss 

inn i langt mer enn det som er oppskriften, og i de fleste religioner så står det at de som stiller seg utenfor den 

rette virksomhet eller tro, mot de skal du gjøre alt det som budene ellers sier at du aldri skal gjøre.  

Da gjelder det egentlig alle. Men i begrepet om at du ikke skal ha andre guder enn meg, og da at det 

henviser til ens egen skapelses-historie, sin religion, så tvinger det seg frem at man blir fiende selv i forhold 

til andre. Men det finnes altså andre løsninger. Det bygges opp strategier mellom folkeslag som krig og forsvar, 

selv fra de religiøse systemene, og hva som kreves av folk for å ha livets rett. Legitimasjonen er troen.  

Da også i den praktiske virksomheten, og at dette skal følges, og om det ikke tenkes, fri-tenkes. Å løpe 

utenfor ordrette sammenhenger av praktisk handling. Makt, voktere, dommere tvinger seg frem, og her går 

det heller ikke uten at ressurser nevnes, at gods og gull og driftsrettigheter er forbeholdt de troende.  

Alle ideologier har absorbert og inntatt samme regler for sine politiske eller om så ateistiske ideologier. 

Her blir makt og økonomi de styrende for gruppene sin fordel, og fører lett til begrepet om at penger og rikdom 

er legitimering av seg selv fremfor livsverdien til andre. De fattige blir ofte regnet som ingenting. Men en skal 

jo hjelpe dem? Ikke for mye. Ellers er alle under Guds dom ved sykdom og uhell, alt som skjer. 
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Denne praktiske virksomheten vår er jo ofte nyttig og behovs-dekkende nødvendig. For kropp og helse. 

Ofte også velferd. Men mange ledere og enkeltindivider kan også være tyranner. Her sier de fleste livssyn at 

slike kan avsettes med rettslig legitimitet. Rettferden. Men å forstå den praktiske virksomheten går ikke uten 

husk, lærdom, erfaring, beføling og følelser, kjenne følelser ved behovsstyrkene våre, og føle sanseinntrykk, 

koordinere sanseinntrykk og bevegelser, og der den bevisste tankeformasjon vi oppfatter hos oss selv, og som 

ofte kalles forståelse og innsikt.  

Hvordan dette fungerer er ikke så synlig for oss for den innvendige virksomheten av bevissthets-

sammenligninger og mengden informasjon som behandles her, slik at vi før eller siden må fordype oss i denne 

for å kunne forstå noe av denne. Først og fremst så hjelper det ikke å kalle det abstrakt og konkret, fordi det 

forteller ikke noe om virksomheten. Virkningene. Det hjelper heller ikke å definere noe som konkret, fast, 

stive former, ideelle former, fordi det ikke forteller om form-dannelse og virknings-grader, slik at også alle 

konkrete ideer i bevisstheten kan bare forstås funksjonelt, hvordan det fungerer.  

At noe er endelig fast, eller endelig utflytende, hva noe egentlig er, forteller ikke noe om hvordan det 

kan virke og virker. Her er det funksjoner som teller, hva som gjør at vi oppfatter noe som vi gjør. Her sier 

jeg at: Ingen teolog vet hva ånd er, og ingen atomfysiker vet hva materie er. De henviser bare til slik de synes 

eller tror dette fungerer, som endelig stivt, hardt, eller helt svevende, flytende, gjennomtrengende for alt.  

Men det vi ikke kommer unna er at tanker og fysiske tilstander er formasjoner som viser en struktur-

funksjon i en kortere eller lengre periode, fordi vi omformer det meste av tanker, definisjoner, forståelser og 

gjenstander på vår vei gjennom livet, og oppdager stadig nye egenskaper ved alt vi kaller materie, stoff, fysiske 

styrkevirkninger, og ved bevissthet, biologi, behov, og nettopp forståelses-innholdet vårt. Ofte overraskelser 

fra den fysiske og bevisste verden. Vi bytter ofte ut forklaringene våre.  

I tillegg har vi hvite og svarte løgner eller hensikter hos mange, og er usikre på hva den andre ønsker, 

vil, har behov for, og om dette er bra eller dårlig for oss selv eller den personen det gjelder; barnet eller fienden, 

naboen eller arbeids-fellesskapet, fremmede og andre nasjonaliteter, bebyggelse i forhold til natur, og ikke 

minst været, sykdommer, ulykker, naturkatastrofer. Klima-problemer, forurensning, hva er det? 

Dette er ikke et forsøk på å legitimere, få aksept og godkjennelse for å trenge inn i begrepet bevissthet, 

fordi det er for mange grunner jeg har erfart selv til at denne interessen er der. Men på den annen side kan det 

like godt legitimere at det finnes veier inn til en forståelse av dette og med gode grunner som er bra for oss å 

vite om for å finne gode løsninger på små og store feilskjær, problemer, eller gode innfalls-retninger, metoder 

for å finne ut hva som må involveres og foregår i vår bevissthets-funksjonelle natur, eller virkelighet, ment 

som virknings-funksjoner. Form, virknings-styrke og endring. 
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Forskjellen på Morse, Digitale signaler, og 

biokjemiske kraftfelt-preferanser 
 

 

Vi vet fra tidligere av at morsesignaler kan sendes som pulser gjennom elektriske ledere, men at de 

også kan sendes som signalforskjeller i frekvenser eller puls-tidsforsinkelser som radiostråler, eller for den 

sakens skyld med lignende som lysglimt eller som lyd-signaler. I de fleste tilfeller av dette er det ikke kun ett 

og samme energi-nivå som kreves, slik at det kan være elektron-ladningsforskjell i signaler bare pause-opp-

rom mellom signaler ikke kan misforstås. Slik sett er morse-funksjonen et sted på grensen mellom digitale og 

analoge virknings-funksjoner elektromagnetisk, og kan være likedan for lydsignaler og lysglimt-mengder. 

Men dette kan også justeres til å få ganske lik virkning som et digitalt system, og kan omformes til digitale 

stabile energikvoter ved sendere, sending, og ved mottakere som avlesnings-funksjon. 

I de biokjemiske prosesser kan både lydbølger og lys, radiobølgefrekvenser, og som oftest i 

nervesystemet som elektroner som holder en ganske stabil lignende frekvens, energikvote, sendes som ganske 

likt digitale signaler. Slik er det ikke når nervecellene reagerer på denne energien inn i seg. Fordi her utløses 

det energi inne i en celle som kan ha forskjellige spenningsnivåer innvendig hele tiden og rundt celleveggene 

ut mot yttersidens miljø av cellen.  

Hvor mange kalium, natrium, kalsium, forskjellige ioner som nå utløses som et kraftfelt rundt en slik 

celle, og alt ettersom hvor mange elektroner som fyres av gjennom nervetråden, vil gi ulike kraft-felt-

formasjoner og kraftvirkningsfelt, selv om de ligner hverandre ganske mye. Forskjellen kan sammenlignes 

med persepsjons-forskjeller i inntrykk eller følelses-formasjons-forskjeller. Styrkeforskjell i felt-området. 

Dette betyr at utløst kraft ikke er helt lik hver gang, selv om retningen og sansen, behovsorganet, det som 

sender signaler, besørger at det tvinges frem en bestemt retning på styrkeutløsningen, altså en bestemt retning 

for kraft-feltstrømmen, for eksempel inn i en bevissthets-sammenlignende assosiasjons-sone. 

Når det er signaler til bevisstheten vår er dette neppe uten en kraftvirkende styrke, selv om 

sammenlignings-funksjonen ikke finner denne annerledes enn den forrige virkningen og bedømmer denne til 

å ha ingen virkning som forskjell, det samme, og slik sett opplever dette som ingen virkningsforskjell, endring, 

at det ikke har hendt noe, fordi det holder seg på samme styrkenivå.  

Men den virkelige forskjellen vi merker betyr at styrken kommer inn og utvider et bevissthetsfelt som 

er mer rettlinjet felt eller flatt nedlagt felt, slik at det heller ligner oppspente kondensatorer, eller utvidede 

strømførende væske-rom. Jeg velger kun å kalle dette for utvidelse av kraft-felt-strømmen, som at den våkner 

mer, og får et bredere aktivt område som feltinformasjonsvirkningene stanger seg igjennom i en flyt-retning. 

Når signaler fra flere sanser, og flere deler av samme sanseapparat, og fra behovsorganer som en eller 

flere soner i behovsorganer, så sant synsinntrykk og sult-behov når vår bevissthet med den styrken som har 

virket på organene eller i organene, som nerveimpulser, så betyr dette også at disse slår inn i bevisstheten på 

en slik måte at vi kan forstå styrkevirkningen som inn-signal som tvinger styrken i en retning inn i 

bevissthetsfeltet. Hastigheter på både lyd og lus, og elektromagnetiske kraftvirkninger vil dekke et slikt 

område millioner av ganger i løper av nanosekunder, og vil rekke både å slå mot veggene og de andre 

styrkevirknings-preferanse-signalene fra alt annet som har nådd bevissthetsfeltet samtidig.   

Konsekvensen er at vi får en strømning der alt på den ene siden virker parallelle i et samløp, samtidig 

som at kraftvirkningene fra alle preferansene i strømmen vil utvide seg og slå inn som refleksjoner og resonans 

gjennom hverandres felt på veien gjennom bevissthetsfeltet. Styrkevirkningene vil slik lage et bad som tross 

alt har avstandsforskjeller, og som slik ut fra muligheten til å sammenligne disse virkningene vil kunne 

oppfattes som forskjellige stadier og styrkegrader ut fra hvor langt fra hverandre disse virkningene er på ulike 

stadier i styrkebadet.  

Slik at man kan merke tidsforskjeller, som avstandsforskjeller, og hastighets-forskjeller. Det tar kortere 

tid før en gjenstand treffer deg når den bare er ti meter unna enn fra utgangspunktet fra der den startet sitt løp, 

kast, hundre meter unna. Denne funksjonen kan vi merke som å spole tilbake og frem igjen i bevisstheten 

fordi vi fremdeles i bevissthetsakten har disse virkningene i bevisstheten, men også at det kan hentes frem fra 

husken om det er et lengre løp mellom tids-sonene som en hendelse har foregått over. 

Spolingen er som sammenligningsprosessen ellers, at vi merker på informasjon som er aktuell hvilke 

detaljer/hendelser som skal sammenlignes. 
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Bevissthets-felt-virkninger 
 

Mitt utsagns-domene, forslag om dette, er følgende: 

 

 Bevissthetsfeltet, feltene, felt-preferansene, står ikke stille som et fast objekt men er ekspanderende 

eller imploderende kraft-feltvirkninger som danner et ekko-signal med forsterkende eller forminskende 

kraftvirkning som gir både tid og avstands-informasjon mellom preferansene. I og med at et signal ikke er 

absolutt begrenset til bare en punktlinje, men et for-tykket spenningslag som dundrer av sted, så vil alle 

preferanser få en eim, en formvirkning i og gjennom seg av de andre preferansene. Hvor grensene går for 

gyldig merkbare virkninger er ikke så godt å si.  

 Når vi nå skal si at bevisstheten også er en sammenligningsfunksjon for alt vi oppfatter i et bilde eller 

en filsekvens, et bevegelig hendelses-innhold, så vil bevisstheten, tross at dette feltet som behandling foregår 

i, kan være meget lite i utstrekning som felt-informasjons-område, så betyr sammenligningsfunksjonen av 

dette materialet at det treng både en resonans, og en alvorlig høy hastighet for å kunne få sammenlignet alle 

elementene som er preferanser og mellomrom i bevissthetsfeltet, noe som igjen betyr å behandle både driften, 

avstands-endringer og styrkevirkninger mellom alle preferansene.  

Om vi ikke klarer å ha korte frysninger av partier i denne prosessen til sammenligning mellom 

preferansene på et stadium, sammenlignet med det samme i et annet stadium vil vi  ha problemer med å 

konstruere en effekt som forteller hva slags endringsforhold som opptrer i hendelses-prosessen.  

Her kan faktisk ganske svake feltvirkninger og mindre preferanser på veien mellom alt det andre som 

er data inn, være en mulighet for å behandle deler av dette, men her snakker vi om preferansevirkninger 

normalt i bevissthetsfeltet som kan være 100-1 million ganger mindre i styrke enn det vi finner som 

nervesignaler, og igjen at feltbadet kan ha mindre, kanskje 1000-deler mindre sammenligningsknutepunkter, 

preferanse-sammenlignings-funksjoner enn det som vi finner som bevissthetens alminnelige preferanse-

objekt-feltvirkninger.  

Det som er klart er at denne behandlingen må gå raskere, enn preferanse-objektenes posisjoner. Med 

andre ord vil det være vanskelig nok å oppdage 10 millioner informasjoner som skal danne hendelses-bildet 

vi oppfatter, og som kan være 10-10.000 ganger mindre enn signalstyrkene som avgis inn i landskapet, 

omdannet til feltpreferanser, og som igjen har en lignende skala for sammenlignende feltfølsomhet, før dette 

fordeler signaler tilbake til sanse-sentre og behovs-sentere og husk som en justert respons.  

Responsen logisk på helheten i bevisstheten har ringvirkning til andre sanser og behov enn den 

preferansen som kommer fra en bestemt destinasjon, slik som smak, og som så knyttes til bevegelses-

reaksjonen for den samme smaken, da nervesignaler fordeler seg slik. At opprinnelsen var refleks-bevegelsen, 

men en lignende effekt tar veien gjennom selektive sorteringsentre for sammenligning mellom husk, behov, 

andre sanser og hjernesentre. 

Det er også en liten mulighet, eller kanskje ganske logisk, at resonansen alt virker som den logiske 

virkningsfunksjonen som gir vårt oppfattelses-våkne anskuelige betraktnings-oppfattelses-bilde, eller 

hendelsessekvens.  

At hendelsesområdene har dønninger som holder seg gjennom feltmassen inntil at avstemninger logisk 

kan bedømme avstandsvirkning i tid, fortidig rekkefølger og fremtidige og det å kjøre begge sekvenser 

baklengs i den motsatte retninger av en sammen-lignings-preferanse, «som den mest aktuelle, eller den 

nåtidige som sammenlignings-preferansen vi tar utgangspunkt i».   

Her er det snakk om å føle feltstyrke-endringene, og ikke bare objekt-formene til preferansene. Vi må 

tenke på det litt som rennende vann og bølger, eller rett og slett ekspanderende og imploderende kraft-

endrings-styrker. Dette betyr også at følelser for alle egenskaper og objekter merkes, fordi det er 

energifeltvirkning rundt alle preferansesignaler inn, og for preferanse-sirkulasjoner i et feltlandskap som er 

bærere av endringen i kraftvirkning rundt preferanse-sirkulasjoner og preferanse-objekter som måtte finnes i 

bevissthets-bildet. Alt dette, om hva som er reelt av dette eller ikke, er det som er viktig for at bevisstheten 

også skal få en sammenlignings-funksjon som årsak-virkning, retning, oversikt og orientering. 

Spørsmålet var: Vil bevissthetsinnholdet bli utsatt for en sammenligningsprosess eller ikke. Og må vi, 

behøver vi å vite, eller merke at selve sammenlignings-prosessen skjer, eller bare at vi merker resultatet av 

den senere som hvilke sammenlignings-funksjoner som skal virke i styrke etter hverandre, eller hva en 

konklusjon og styrkevirkning på årsak-virknings-bildet, hendelsen virker. 
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Jeg mener at de minste sambindings-funksjonene som opererer, de kan vi ikke merke, bare logisk slutte 

oss til. Om felt-landskapet til bevisstheten virker slik som dette, så vil vi ha store problemer med å oppdage 

bevissthets-preferansene, som lignende objekter som alt vi oppfatter, og videre at sammenlignende størrelses-

forhold og retninger som en prosess kan være av enda mindre størrelses-omfang enn selve preferansebildets 

drift gjennom bevisstheten.  

Vi kan ofte merke tiden, at nå må jeg vel ha sett på dette still-bilde, fotoet, et minutt, med husk av hva 

jeg gjorde og drev med før jeg fant bilde, for så å rydde videre etterpå. Men vi kan også ha timelange lignende 

situasjoner, og alt ettersom kan vi miste tidsfølelsen eller en mer riktig tidsbedømmelse. 

Husken vår styrer oss noe voldsomt: Når man våkner etter en kollisjon i 2013, og føler seg helt bevisst 

på at året er 2005, og ringer mor fordi man tror sykehus-folk virker gale, og de som påstår at de er familien 

din, og så sier mor at det er 2013, og du må rett og slett bare tro på det, da er det klart at husken vår styrer 

hvilke logiske bedømmelser og sammenligninger vi gjør i bevisstheten vår.  

Noen våkner også opp fra koma eller ulykke uten å vite hva de heter eller hvem de er. Vanskelig å 

være sikker på slik identifikasjons-sak? Men andre har helt klart mistet husk for så rare saker som hendelsen 

en time før en ulykke, glemt alt om grønnsaker, en rekke enkeltfelt, og ande ganger ord de alltid har benyttet 

i dagliglivet ellers. Til og med vaner.  

At man ikke kjenner igjen slekt og venner, er ikke langt unna det samme problemet som å at vårt navn 

er kun huskelapp, og hva vi her identifisere som oss selv særpreget, kan tenkes å viskes ut på samme måter 

som slektninger eller alt annet vi glemmer. Kan det slettes for godt? Er noe av dette kun slettet midlertidig. 

Hva kan, og når kan noe bli borte for godt eller bare midlertidig. 

Det betyr rett og slett at vi lar erfaringsbildet vårt som husk, styre store deler av vår bevissthet, noe 

som igjen betyr at behovs-minne-rekkefølger og sanse-minne-rekkefølger, alt knyttet overordnet til behovs-

funksjoner hos oss, at dette gir rammen for vår forståelse. Det vil si de referanser som virker faste å 

sammenligne like og ulike forskjeller med som sammenlignings-funksjoner for kjente og ukjente gjen-

kjennelser. Og at dette er preferanser som referanser mellom preferanse-objekter i en hendelsesprosess i 

bevisstheten. 

Noen vil hevde et ankepunkt som guds vilje og skjebne, årsak-virkning som meningsstyrt, at sjel, 

livsevnene som en slags id, personlighet, akkurat sin sjel er fast og evig, gjerne med ditt navn innlagt uten at 

noen forstår dette på forhånd. Ut fra denne stabile og faste faktoren så vil nok mange mene at det å glemme 

navnet sitt og hvem man er, eller sine slektninger, foreldre, er umulig. Men vi vet at det er spørsmål om hva 

noen skal hete, noen skifter navn selv, man gis et navn og læres et navn gjennom lys-språk, tale, gjennom 

skrift, kan skrives og leses, eller føles på fingertuppene, blindespråk, eller fingerspråket. 

Vi har altså slett ingen garanti for påstandene om at man ikke kan glemme sitt navn og hvem man selv 

er, identifisert som en spesiell behovs-sammensetning. Mange som har våknet opp til slik situasjon har i følge 

forskerne og kjente, en helt annen personlighets-oppførsel, og ofte annen interesse enn det som de er kjent 

som, og kan plutselig utføre enkelte fenomenalt utførte oppgaver de aldri klarte tidligere.  

Alt som nevnes som husk fra sanser, behov som innstillinger fra fødsel, men som suppleres av 

erfaringer og husk som et dominerende felt for handlingene våre, kan virke som kun erfart og lært. 

Dette utelukker ikke at arvelige funksjoner som kjemiske responser på ulike lukter, smak, hudfølelse, 

hørsels- og syns-sansninger og styrken i dette, ikke danner et bakgrunns-grunnlag som allerede har selektert 

ut hva som vi merker og føler som direkte reaksjoner på noe, affekter ved sansning og føling. Men heller ikke 

ar stemningsforholdene mellom sanser og behovssignaler styrke, ikke også er med som styrende funksjoner.  

Når sinns-stemninger, smaksfølelse av sanser, virker slik at hendelsesforholdet påvirkes, slik som at 

en vond lukt kan gjøre et godt måltid mindre skjønt som estetisk egenskap, så betyr dette også at endring av 

hvor godt og vondt vi synes noe vondt er, eller hvor god og vondt vi synes noe godt er, også styres av 

husk/minne funksjoner av opplevelses-hendelsen. Den estetiske smaks-endringen, og begrepene våre om å bli 

imponert, over-veldet, overrasket positivt og negativt, det skjønne og det grusomme, ob-skjønne. 

Dermed kan vi adoptere eller få om-orientering til hvordan vi kan oppfatte de arvelige smaks-

funksjoner, og rett og slett endre smaks-opplevelsen etter forholdene, miljøet, opplevelses-hendelsen. Om å 

om-strukturere føling og sanseopplevelser, samt behovsopplevelser ut fra hendelsesforløpenes sammen-

setning. Vi fødes, arvelig betinget også, og miljøbetinget i fosterutvikling, av at vi har forskjellig sensitivitets-

organer i alle våre sanser i forhold til slik den andre merker forskjell i slike, tross av at hovedstrømmen kan 

være ganske lik, slik som salt, søtt, surt. Sykdom, skade, livsførsel kan endre sanse-sensitiviteten helt. 
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Ellers ville vi mer refleksivt eller affekt-reaktivt oppleve det slik som den arvelige sensitiviteten var 

innstilt for som reaksjon. Eksemplet kan være slik der et insekt kun spiser en type bær. Eller et dyr som kun 

spiser mus, men helst ikke noe annet. Bare gress eller plante-eter. Bare dyr, kjøtt-eter, eller insekt-etere. 

Smerte-opplevelser i samme opplevelser kan også virke slik at en kan endre kosthold i en viss grad. 

Om det er det nest beste man kan få i seg så kan dette velges som favoritt. Vi ser på husdyr at det er mange 

forskjeller på hva som virker mest attraktivt av fisk og kjøtt, en plantekost i forhold til en annen. Hos bakterier 

kan det være mineraler og aminosyrer. 

Husk-funksjonen tar opp styrke og virknings-reaksjonen som en slags dom, signal-struktur for formen, 

egenskapen og virkningen, som aksept-grad og styrke. Lyst og smertesentre er knyttet til alle sanser og behov 

og gir derfor denne følelses-styrkeforskjellen til husk-minne-funksjonens begreps-dannelse som informasjon. 

Angst- og lyst-sentre fungerer som forsterkere og svekking av signalstyrken. I cellestrukturer beskrives dette 

som åpnere og blokkering av funksjoner.  

Obs: 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.  

Vi har også lyd, hørsel-frekvens-område som oppfatter mye, men slett ikke flaggermusenes ekkos-

skrik i mørket som danner et bilde av terrenget av til og med 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 smaklignende og luktlignende effekter er det også mange planter som klarer å 

oppfatte, slik som også lys og lyd, selv om det ikke er direkte nervesentre, men mer affektstyrte funksjoner 

som signalmengde som styrer enzymer og hormoner bevegelses-evner hos planter. 
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Lukke og åpne blomsten morgen og kveld, strekke blader oppover, og senke disse igjen. Enkelte farer 

kan noe 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 noe vi ikke kan stole helt på, da så mange feiler, 

og da ofte flertallet av slike spådommer. Av hverdagslige intuisjoner så er derimot treff-sikkerheten ofte veldig 

høy for intuisjonen, følelsen av hva som dukker opp, 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. 

Anelser ligner mye på det vi kaller bilde for bilde, eller starten på en tegning der v begynner å ane hva 

som kan dukke opp i skissen. At hjernens mange følsomheter og sanseinntrykk slik sett gjenkjenner visse 

strukturer slik at like og ulike, kjent og ukjent, som sammenligninger gir oss et inntrykk av gjenkjennelse i 

valget mellom annet dette kunne vært, og at vi ofte kan trekke riktig slutning om hva det er som dukker opp, 

eller befinner seg bak noe, at det er katten som sitter bak noe. Vi behøver altså ikke helt sikkert sanse noe, 

men ane ut fra andre forhold, at nå har katten gått å lagt seg i senga i andre etasje. Det er regn ute, men vi ser 

ikke katten. Den behøver ikke en gang ha akkurat denne vanen. 

 

Bevissthets-feltets innside. 
 

Vi må nå tenke oss at vi er på innsiden av bevissthetsfeltet. Bevissthetsfeltet virker som en helhet, et 

helt felt, som ikke er avgrenset annet enn av styrke-former og feltstyrke-forskjeller innvendig grunnet at feltet 

dannes av de behovsstyrker som danner graden av sammenligningsmuligheter.  

Behovstyrkene blåser opp feltet, og sanseinntrykk øker behovs-styrken, fordi sanseinntrykk er behovs-

organer, knyttet til de primære behov først og fremst, og som vi kan si hele sentralnervesystemet er knyttet 

opp til og bygd ut i fra, altså behovsformene. Behovsformene er igjen balanse og likevektsorganer som merker 

om mer eller mindre av noe oppstår i forhold til likevekten.  

De forskjellige organismer og miljøer danner forskjellige behovsformer knyttet til trykk, temperatur, 

sirkulasjonssystemer, sanseorganer, og alle fungerer altså som sammenlignings-funksjoner for den gitte 

formens egenskaper, altså naturens muligheter ut fra miljø og organisme-størrelser. Om det ikke fantes annet 

enn små mikromengder mat så vil sannsynligheten for at et menneske også hadde vært en mikrobe selv, 

muligens. 

Bevissthetsfelter er avhengig av en inngående energi, trykk, feltstyrke, styrke for å øke eller senke sitt 

nivå, sin utbredelse, sin evne til å samle på mer eller mindre signalmengder som skal sammenlignes. Dette 

medfører at bevissthetsfeltet selv er en strømning, feltstrøm, som kan reguleres i forhold til styrkemengden av 

feltpåvirkninger ved siden av den plattform og de sammenligningsfunksjoner vi tidligere har nevnt for at vi 

skal få en oppkonstruksjon av feltet og videre klare å endre signaler som ofte virker mer partikulære til å bli 

feltutvekslinger mellom disse signalpreferansene. 

 

Vi må se for oss at alle sanser og hendelser gjerne har en rekkefølge, en såkalt årsak-virknings-vei, 

kort og godt retninger med ulike mengder feltformasjons-styrker som henger etter hverandre, står ved siden 

av hverandre, har et innbyrdes forhold mellom hverandre.  

Om mange slike signaler kommer inn sammen med behovsorganets følsomhetssignal, altså vekker 

sektorer som har med syns- eller hørsels-inntrykk å gjøre, smak, lukt, sult, balanse, hva som helst, for eksempel 

høre språklyd, ord, eller bildeendring, filmversjon, så vil disse ved sansenervesentre, behovsentre som er 

involvert, de aktuelle bevegelsessystemer og aktive nervesentre, gi klargjørende sammenligninger som kan 

sende signalinformasjon til bevisstheten i bestemte strukturformasjoner fra sak til sak, og som alltid har 

forskjellige nyanser ved hendelser.  
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Vi kan klart øve opp og erfare dette mere selv, men i utgangspunktet så vil bevisstheten og de sanser 

og behov som vi er født med fysisk, være med og tilstede arvelig for å kunne få frem slike bevissthets-signaler 

som aktiviserer, forbereder og åpner for signalorganisering fra det som vi merker fra gang til gang når noe 

hender. 

Vi kan tenke oss at grunnfeltdannelser finner sted ut fra slik behovsaktive feltstyrkeformer som via 

bevissthets-plattformens signal-omvandling til feltvirknings-styrke-endring som blir gitt til bevissthetens 

preferanse-felt for en eller flere gitte former,  nå får slike rekkefølger av signaler, altså feltstyrke-inntrykk i en 

ordnet rekkefølgeform frem i bevissthetsfeltet, lignende sammenstilling eller mest alminnelig, klassifisert som 

en slags årsak-virknings-rekkefølge i hendelse, og som signaler på vandring.  

Nå vil preferanseobjektene vandre med strømretningen. Signalboblene, preferansene utvider seg 

fremdeles, og slik vil en resonans virke gjennom alle boblene slik at hver boble merker hvor langt unna, hvor 

tidsforsinket hver av preferansene er i forhold til seg. Alle merker hvem som er foran og bak seg og hvor langt 

unna slik at alle delene av informasjonsrekkens preferanser vet hvor resten av informasjonen befinner seg.  

Her betyr ikke det å merke de andres styrkemengde nødvendigvis bevissthet, fordi det er en senere 

sammensetning og fokusering vi ikke har kommet frem til enda. En slik informasjons-rekke går flere loop, 

eller holder en signalstyrke oppe en lengre stund slik at denne gjentar seg. De foregående informasjonsrekkene 

har alt blitt prioritert som lagt til side eller som aktiv del som fremdeles skal gjenta seg eller alt er i 

bevisstheten. Denne rekkefølgen merkes også av det ny-innkommende som allerede til stede, altså fortid, og 

har en svakere virkning, tenkt fra sidebanen i informasjonsfeltstrømmen som forholdet hender og har hendt. I 

forhold til ny informasjon virker det som alt er tilstede som en slags fortid.  

Her ligger det ofte informasjon som vi gjennom erfaring kan si virker som ka være eller ha med seg 

årsaksforhold til det nye vi får i bevisstheten som hendelse, hendelsesforløp. Virkninger kan teoretisk sikkert 

merkes gjennom en løpende avstand også med en ren rekkefølge-styrkevirkning, men aller mest sannsynlig 

vil bevissthetsstrømmen sirkulere eller ha en retning i forhold til en forestående utvekslings videre fremover 

av informasjonen.  

Behovsfunksjoner vil få signaler, mest sannsynlig signaler behovssystemet gjenkjenner som 

aktiviserer spenninger i disse sansenervesentre og nervesentre ellers som en slags prioriteringsgrad av hvilke 

som skal være mest aktive, om ikke alle sanser og behov blir skjerpet.  

Med sammen-løpende lignende informasjons-baner for lignende informasjon kan også dette nye 

rekkefølgesignalet merke det gamle rekkefølgesignaler ved siden av seg. Med flere slike rekkefølgehendelser 

som ligner hverandre, altså lignende flere bilder, trinn i en hendelse som løper slik ved siden av hverandre, så 

kan vi tenke oss at også hvert av informasjonstrinnene i rekkefølgen i hvert slik lag av tidligere og på-løpende 

informasjon aktivt sender ut sine feltstyrke-opp-blåsninger som forskjellige grader av styrkevirkefelt.  

Da kan både rekkefølgen til forrige bilde eller «levende sekvens», og de nye påfølgende hendelses-

rekkefølger sammenligne hvert av de ledd som vi finner som tilsvarte samme stadiet eller trinn i hver 

rekkefølge samtidig som at alle preferansevirkende feltstyrker vil danne en avstandsvirkende boble som slik 

sender styrkebølger inn i hverandres ledd. Man kan finne endring i plasseringen både i tid og rom på grunn av 

treghets-forskjeller i styrkemengden som bevegelsesforskjell, tidsforskjell, prioritet eller kategorisering av 

forhold mellom det det nå og det forrige.  

Men erfaringen viser oss at vi følger retninger, retninger som vi er vant til eller stoler på som 

veiledning, der vi kan si at konsekvens og målet ligger foran oss og ser slik ut. Altså at det projiseres en 

sideveis resultant i feltet. Vi kan kalle dette et svar, det neste, eller fremtiden. Et svar er som regel ut fra et 

spørsmål, den fremtidige neste i rekkefølgen. 

 Erfaringen om hva det er som det er viktig å holde seg til som egne bevegelseserfaringer og opplært 

eller trent opp gjennom øvelser senere og den husk, samt begrepslære vi har, vil gi oss veivisende signaler, 

koordinering av hva som skal behovs-prioriteres høyest, altså hva som skal oppstå som fokus i et 

hendelsesbilde, eller i en hendelses-endrings-prosess.  

At noe skjer, og hva som blir viktig i bildet, situasjonen, og som oftest er behovs-prioritert. Persepsjon 

og sinnstemningsendringer har jeg tatt opp og vist innflytelsesvirkningene til annet sted i denne bevissthets-

utlegningen. Det som er viktig med dette feltvirkningsbildet inne i bevisstheten er at både sideveis ekko for 

fortid, nåtid, fortid og rekkefølgens innbyrdes avstander, tidsforsinkelser, virkningsstrukturer nå kan holde 

følge med hverandre, og kanskje gjennom en viss varighet av de forskjellige tids-sammenlignings-

perspektiver gjennom at feltvirkningene her kan påvirke graden av forskjell mellom de preferanser som er 

aktive i dette bevissthets-felt-bildet.  
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Forståelse er i grunnen et godtagelses-signal fra de behov, sanser, sammenligningsfunksjoner vi har 

med oss, er medfødt og, vi kan godt si nervesentrene, logiske og følsomme funksjoner, som slik reagerer med 

at innholdet virker til å balansere behov, sanser, logiske funksjoner og nervesentre, psykens sinns-stemninger, 

humør. Forståelsen er her at vi finner informasjoner i mengden sammenligninger bevisst som samstemmer 

med hva et resultat eller en konsekvens tilsier, ut fra hvilket begrepsverktøy vi har å sammenligne med, og 

forståelsen, som likevektig, er ER-LIK. Eller tilnærmet lik, eller holdbart nok til at vi kan akseptere dette. 

 Forståelsen og søk, let, finn, samstemmer, og kan slappe av igjen til det neste som hender, eller som 

er aktuelt og trer frem i bevissthetsprosessen. Det å tre frem, fremtre, definert ene og alene som en forestilling 

uten noen andre aktive funksjoner for dette enn at forestillinger på forestillinger bare klatrer oppå hverandre 

og frem, er en altfor forenklet sammenligning funksjonelt. Altfor mange faktorer skal matche før dette bare 

trer frem, og i forhold til det som hender i denne prosessen. Hvordan skulle det neste komme, uansett fysisk 

eller bevisst natur. Jeg mener det er langt mer grunnleggende faktorer som ligger som årsak til tilstandene og 

hendelsene.  

Sekvenser av hendelser og husk utgjør slik ett inntrykkslager i oss, ikke minst med rekkefølge-

informasjon i de gitte signalene som sendes ut fra minne. Selve bevissthetsfeltet og virkningsstyrkeekkoet, 

feltretningens differensial-akselerasjon på preferansenes bevegelsesformasjoner eller hendelsesformasjoner 

behøver ikke være helt lik denne skissen. Men til gjengjeld så vil lignende feltvirkninger allikevel måtte være 

tilstede om bevissthets-funksjonen benytter hullene, det felt-området som ikke er dekket av de organiske eller 

de uorganiske preferansepartikkelfelt som er mer handfaste, og ofte som i et vist posisjonsmønster. 

 Om vi setter preferanseobjekter, partikler, og deres balanseenergier med hverandre opp mot den videre 

balansen med romkraft-feltet disse forholder seg til, som vi kaller gravitasjonskraften, den som er med i inn- 

og ut-gående feltretningsvirkninger, styrketetthet, og om da dette romfeltet er 10 i 50 høyere trykk-kraft enn 

partikkelen, så er det ikke rart at ddt elektriske og magnetiske feltet ikke klarer å komme seg vekk fra 

balansesonen og utveksler sirkulært og vertikalt på hverandre. Og at frie elektroner eser ut noe voldsomt med 

senter i den samme balanserte kraften, også som store vekselvirkninger bundet i atomer.  

De ytterste elektronene blir jo da veldig aktive utad. De andre må balansere en større mengde innover 

i atomer og molekyler. Men mellom alle partikler og balansetrinn er det både det vi kan kalle hullområder, det 

vil si alt fra negativbilde-felt til partikkelomgivelsene til likedan med feltutvekslingene i rommet rundt alle 

disse partiklene som feltkrumninger, eller de gaussiske linjer, som her minner oss på supraleder-sjikt-felt.  

Dette kan ha en kontinuerlig preferansevirkning likeså som den første romslige volummodellen med 

karuseller på karuseller som sammenligner seg med hverandre. Dette gaussiske feltet eller negativfelt til slike, 

som omgir partikler og virker som del av preferansefeltene og signalvirkningsfeltenes forflytninger, selv det 

vi kunne kalt hull-rom-rotasjon mellom partikler som er i samlet masse, slik som hull-rommet mellom mange 

biljardkuler som ligger sammen, med et mulig rom for en mellomliggende kule-form som ikke er der, men 

som feltstrømmene kan danne uten at de er normalt målbare, unntatt som gaussiske former.  

Om dette skulle innebære et bevissthetsvirkende felt-rom, så vil også denne bli holdt i preferanseform 

og i utvekslingsbalanse av gravitasjonstrykkrommet og ikke slippe unna, men tilhøre de preferanseobjekter 

det skjer virkningsforskjell med. Slik som et karbonatom ett vannmolekyl, et jernatom, eller uran. Oksygen.  

Slik sett ville det bli en bevissthet tvunget til de fysiske preferanseobjektene som del av virknings-felt-

endringene der, og der en likhet, en parallell nettopp ville være typisk for det fysiske og det bevisste kraftfeltet. 

De deler kraftmønstret fullstendig med hverandre. De er ikke adskilt. Heller at fokuset settes i forskjellige 

posisjon. Utvekslingsform kontra sammenligningsform, der begge er sammenligningstilpasninger. 

Vi tar som alltids for gitt at bevisstheten er kun det vi kan gjøre med den, ikke de funksjoner som skal 

til for at den skal virke, og at den nettopp virker som bevisst, altså kan gjøre som i feltvirkningene over, være 

et kontinuerlig styrkefelt, en holografisk samlet preferanseløkke-skog som ikke er adskilt, og der det kan 

dannes speilbilder av speilbilder, lignende at vi kan se oss selv i et speil, eller virkelig identifisere noe som 

liksom er oss selv, jeg, mine behov og virkemåte spesielt slik som jeg er. 

Hva vi kan gjøre med bevisstheten forteller ikke hvordan bevisstheten kan fungere og virke. At vi er 

bevisst oss selv forteller ikke hvordan effekten å være bevisst oss selv virker. Vi kan lett finne ut at vår 

væremåte, virkemåte, selv-forståelse, våre egenskapers nyanser til forskjell fra andre slik sett kan forstås og 

føles som oss selv, men vi vet ikke hvordan bevisstheten får dette til som en funksjon der den ser seg selv 

allikevel. Forståelsen er en del av bevissthetsfunksjonen, og slik sett ofte et begrep dannet i bevisst 

sammenheng.  
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Akkurat slik sett kommer vi litt til kort ved å si at Gud har skapt dette, eller at Naturen virker slik ved 

spesielle grunnleggende funksjoner. Det gjenstår å se hvordan bevissthets-prosessen og bevisstheten om os 

selv virkelig klarer å projisere dette frem for oss. Og da må vi se på disse forholdene. Vi gjenkjenner mulige 

sammenligningsformer som er mulig i og ved bevisstheten. Men å føle, kjenne, merke, at våre egne stemninger 

samtidig deler seg over det vi kaller speilbildet eller over en hendelse vi er med i, er altså ikke forenklet til 

begrepet hva vi kan. Vi kan, og gjør, og vil, fordi denne funksjonen er der alt. 

De fleste mener at vi kan produsere, lage alt, alt går an, om man vil, skape noe ved oss i prosess. Med 

tanker og fysiske gjenstander. Men å erstatte alt som kan lages og benyttes, utnyttes eller være til bruksnytte, 

forklarer ikke grunnfunksjoner som gir den bevisste egenskapen, eller for dens saks skyld, de fysiske objekter. 

 Det er viktig å presisere bevisstheten og bevissthets-prosesser som virknings-funksjoner. De virker. 

Det skjer noe. Det skjer en eller annen forskjell slik at vi merker noe, eller merker de forskjellige nyanser, 

detaljer i et bilde, eller i hendelser, film, bevegelses-natur, følelses-strømninger og styrkegrader. Vi må merke 

detaljer for å påstå at noe er kjent eller ukjent i bilder eller levende sekvenser, alt som er stille, uforanderlig, 

og alt som endrer seg, beveger seg, gir virknings-forskjell. Vi kan ikke avgjøre noe, være bevisst noe om vi 

ikke kan sammenligne like og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelse. Da er det ingen bevissthet. 

 Den virknings-funksjonen som vi har behandlet her som innsiden i bevissthets-feltet har en virkning 

som lar hvert av de punkter og kontinuitets-strukturer som vi skal sammenligne med, som da vil ha forskjellige 

virkningsgrad fra alle andre preferanser i samme punkt eller kontinuitet. Når dette er alminnelige tilpasnings-

virkninger i den fysiske felt-naturen, så er bevisstheten ikke dårligere anlagt enn at hver virkning av de 

forskjellige bevissthets-preferanser kan skilles ut med forskjellig virkningsgrad eller styrkegrad som det 

relative forholdet mellom alle de operative funksjoner som kan merkes, slik at vi kan tenke oss bevisstheten 

som et slags hologram, der styrkeforholdene danner et mikrobilde av alle andre preferanser i hvert punkt og 

kontinuitet.  

Dette forklarer ikke absolutt hvordan bevisstheten oppfatter noe som den formen vi har som jeg-

bevissthet, eller alter-bevissthet, det vil si hvordan vi oppfatter oss selv i forhold til alt annet vi oppfatter. Men 

her kommer behov og erfaring, arv og miljø inn som virknings-faktorer. Uten at en behovsramme, 

egenerfaring av oss selv, og våre opplevelser, livet vårt og erfaringene, så vil vi i en total behovsramme ikke 

ha oppfattet at det var noe å forholde begrepet jeg til, eller heller ikke en kontinuerlig bevissthets-funksjon 

som det humør, følelse, sinnsstemning som vi er i, og som påvirker vår oppfatning av hvem og hva, og hvordan 

jeg eller vi er som levende bevissthets-bedømmelse. 

Derimot kan vi ikke utelukke denne virkningsforskjellen i helheten av det som virker sammen i et 

bevissthetsfelt eller den holografiske virkningen et slikt bevissthets-rom virker som. Og det er her at behovs-

summen vi klarer å merke blir den sammenligningen ut fra dens stemning som avgjør og tilsier hvordan vi 

føler oss og best kan forklare hvem og hva vi er, og hvordan vi er, som endrer seg en del fra øyeblikk til 

øyeblikk, selv om en generell gjennomsnitts-følelse oftest er tilstede som vårt erfaringsgrunnlag, sum av 

fysiske, sanse-følsomme, behovs-følsomme erfarings-virkninger i forhold til alt vi står oppe i til enhver tid. 

Sterke depresjoner, sterke lystfølelser døyver, eller overkjører ofte det snittet som vi finner som 

holdbar virknings generelt som oss selv, og som også andre oppfatter oss som. Vi kan likt som andre som 

oppfatter oss, misforstå oss selv. Eller faktisk bli forvirret og slik ikke lenger kunne redegjøre sikkert for hvem, 

hva, hvordan vi egentlig er, og at vi ellers kan være på søk etter holdepunkter i tilværelsen. 

At bevissthet ikke kan være romslig, slik som ut i den fysiske utstrekningen, eller virke der eller ta 

form i denne, er en begrensning som jeg ikke finner noe hold i. Sjansen for at det er samme kraftnatur som 

danner ulike størrelser og funksjoner i helheten av tilværelsen virker som den mest holdbare tilstands-

funksjonen for fysisk-bevisste interaksjoner, og energi-interaksjoner, der alt tyder på en balanserende funksjon 

i helheten og i delene som er relativ til de lokale hendelses-styrkenes balanse, altså likevekt, at styrke-

forholdene fordeler seg over den samme energisum.  

En indre verden er ikke så annerledes begrep enn slik et punkt påvirkes av endringer i en fysisk verden 

ut fra de ulike relative nære og fjerne styrkevirkninger fra andre preferansefelt-objekter. En indre verden 

konfigureres av lignende påvirkningsforhold som summer fra alle kanter som danner en stemnings-ressonans 

i hvert punkt, kontinuitet i forhold til endringer i styrkegrad av følelser og sansning, behovs-drifts-funksjoner, 

og denne summen av tilstander kan altså variere fra det dypeste depressive, det vanvittige, til den motsatte 

ekstatiske funksjon som svekker kontakten med en god sammenligningsfunksjon for bevisstheten. Slik sett 

kan vi fungere best og mest holdbart om vi befinner oss i en balansegang mellom behov. 
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I en kontinuerlig helhet vil en indre og ytre verden ikke eksistere. Heller at vi lokalt oppfatter den 

virkningen alt har på nettopp denne preferansen, det mennesket, dets bevissthets-funksjon. Og her kommer da 

menings-spørsmålet opp som en følelse av alt fra totalt meningsløst til absolutt meningsfullt frem. At om 

rammen rundt oss, forbindelsen til alt annet, og vår egen virkemåte tilsier at vi ser noe mål eller ikke, finner 

det funksjonelt holdbart eller ikke. Vi sammenligner noe med holdbarhet og trygghet, eller en følelse av at 

livet er attraktivt i forhold til smerte eller meningsløs mål-form for den følelsen vi har av vår egen virkning.  

At vi tenker innover i oss, alt hva kropp og følelser, angst og lyst for det ytre og det som vi består av 

som et menneske funksjonelt, er også å sette oss selv som objekt sett utenfra, eller som subjekt der alt ses fra 

den vi oppfatter at vi er. Det er påvirkningsgraden av ytre og indre opplevelser i oss, som til sammen gir oss 

den indre følelsen av oss.  

Det er hendelser, virkninger, men det behøver ikke å være noe vi klarer å behandle. Uro i det indre 

betyr at vi ikke når frem til de fysiske eller følsomme løsninger vi er urolig for eller som skaper uroen. Det 

indre er også et forsøk vi har som mål for å finne ut av lyster og smerter, finne ut av angst og glede, finne ut 

hvordan vi selv virker, og er derfor et søk i virkninger vi til alminnelig ikke har lært om.  

Alle slike søk vil berøre de områder vi enda ikke har lært oss, kjenner, og er et grenseland for kunnskap 

og handlings-evne. Konsekvensen er at det indre blir mer diffust, men allikevel mer urovekkende som en 

virkelighets-følelse i oss. For mange som føler at de har et mål, eller har en god holdbar ramme rundt seg vil 

disse kunne søke mer av interesse, av spenning, det vil si virke utprøvende og forskende, der både undring og 

spørsmål gir en livs-konstruktiv følelse av en selv. At livet fylles av mening sett som en søken etter 

holdbarheter. Forutinntatte holdninger om hva som er holdbart eller som vi skal søke etter, gjør at vi lett også 

kan søke ut på ville veier.  
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Bevissthets-lerretet og bevissthets-prosess 
 

Informasjons-fordeling, og med ett sterkere eller fokusert område, er heller ingen kunst å tenke seg, at 

det er energi-forsterkninger på et lerret. Skjerm. Men som sagt så kaster bare skjermen, eller lerretet lys og 

energi tilbake til noe, ett øye, og en sentral som viser hva øyet ser. Vi kan kalle dette et jeg, eller en bevissthets-

sammenlignings-funksjon. Det som kommer på skjermen blir videresendt og kommer til en avansert 

sammenlignings-funksjon som har høyere prioritet enn noe annet.  

Dette er et senter, eller en sentral felt-aktivitets-funksjon som av bevisst årsak, eller ubevisst årsak 

sammenligner stoffet, informasjonen, med det behovs-systemet som finnes av husk, behov, sanser og 

opplevelser, som moderer det som vi kaller en jeg-følelse, fordi alle disse egenskapene kommer frem som en 

følelses-styrke, eller kort og greit en spesiell nyansering av energi, styrke-grader, blandinger av styrkegrader, 

og som har en lignende bakgrunn i forhold til gjennomsnittsopplevelsene vi har som en identifikasjon på hvem 

vi er, hva vi står ovenfor, gjennomsnitt av hva vi føler ved de styrkeegenskaper, følelser vi har generelt om 

egen kropp, behov og sanser. Vi føler ikke jeg-følelsen like sterkt hele tiden.  

Følelse av hva vi står med begge bena oppe i om dagen. Ved siden av dette er det øyeblikks-

opplevelser, der alle disse funksjoner også preger sinnsstemningssummen vår, humøret, lynnet vi er i, og dette 

er også påvirket av øyeblikks-opplevelsene, og slik gir en dobbelteffekt av hva vi føler hvert øyeblikk til 

samme sentrale felt-styrkevirkninger som det vi har som identifikasjon på behov, husk, erfaring, sanser, og 

bevegelsesforhold, altså orienterings- og oversikts-mengden vi har for øyeblikket og generelt.  

Begge disse effekter av sinnsstemnings-virkninger i nærheten rundt sammenligningsfunksjonene vi 

har av de samme generelle behov, sanser og kroppsbevegelser, stillinger, terrenget rundt oss, saksforholdene, 

blir nå vevet sammen til graden sammenlignings-funksjoner som denne identitets-sammenligningen foregår 

med bevisst eller ubevisst. At vi direkte responderer på opplevelser vi står i med ett forhold til sansevirkningen 

vår, behovsvirkningen vår, og kroppstilstand, oversiktsgrad vi har ved virknings-øyeblikkene.  

Dette er umiddelbart som virkning og kan ikke påvirkes som øyeblikks-virkning. Men dette er alt utsatt 

for innkommende virkninger som vil komme til å prege neste øyeblikk, og er vi veldig motiverte eller 

funksjonelt frie kan vi ha ganske kritisk-analytiske funksjoner klare for å se gode sammenhenger og årsaker 

ved det saksforholdet vi står oppe i.  

Også en del av erfaringsinnvirkningen vi har i oss som lagret informasjon, og med preg av 

sinnsstemninger, følelser, som i hvilken grad dette har ro og ikke sender masse forstyrrende følelses-

virkninger, avledende signaler fra saksforholdet. Det er dette som en sammenlignings-funksjon er 

bevissthetsopplevelsen.  

Men bevissthets-virkningen er avhengig av at behovs-systemet vårt, sansesystemet, kroppssystemet 

vårt, at alle disse besvarer en sammenlignings-funksjon om i hvilken grad bevissthets-virkningen vår er i 

overensstemmelse med mer, mindre, eller passe tilstand med erfaringen vår, behovs-normalen vår, slik at dette 

sender slik sett et tilbake-sammenlignings-signal til bevisstheten, og at bevisstheten i hele den tiden vi arbeider 

med et saksinnhold slik blir korrigert av behovssystemet vårt, følelses-normalen, tilpasningsgraden til det vi 

som individ må innstille oss etter.  

At det er ikke likt hvilken styrke vi har, høyde vi har, følsomhet i sanser og følelsessystemets egen 

styrkevirkning eller normal, slik at vi har en individuell, ofte kalt en personlig, ofte kalt en jeg-følelse, og som 

er det som er annerledes i opplevelser vi alle har som skiller seg ut fra andre, selv om vi har det meste felles, 

som for eksempel at vi er bevisste.  

Feedback-signaler fra behov, sanser, kropp, som nervesentre og følelses-styrke-virkninger som grader 

styrke følelser får, er også korrigering av typen graden mer, mindre, passe, altså graden godkjennelse, enten 

som eget varsel, altså et virkelig signal for fremstøt eller tilbaketrekning, avvisning og aksept, eller at 

styrkegraden virker slik av seg selv som stabilisering av bevissthetsaktiviteten slik at denne uhemmet kan 

sammenligne stoff inntil den har tilpasset noe til en behovsnormal, eller ut fra innstilling til saksforholdet vi 

står ovenfor, at grunnlaget alt ligger i det bevisste prosess-området og kan forholde seg ubevisst til bakgrunns-

signalene som er medspillere til bevissthetsfeltets aktivitets-grad-styrke og følsomhetsgrad i prosessen. 

Tilbakemeldingen kan alt ut fra erfaring ha blitt gitt til bevissthetsvirkningsinnstillingen, men mest 

sannsynlig er dette en pågående informasjons-strøm mellom behovssystemet vårt og bevisstheten: Det er her 

den mystiske hva vi vil følelsen dukker opp, kort sagt ut fra behovs-innstillinger om de er aldri så logiske eler 

ulogiske som fornuft/følsomhets-tilpasning. 
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Virkningen bevisst er forskjellig, i større eller mindre grad, selv om bevissthets-virkningen har en 

likhet i sammenligningsfunksjoner. Lignende en elv med virvler, så vil vi kjenne at virvelen trekker i kroppen 

vår, eller se at dette skjer med små fnugg og annet som befinner seg i vannet. Et annet sted er det en bølgetopp 

som presser seg i motsatt retning utover mot oss, eller mot fnuggene og kaster disse vekk.  

Bevisstheten har en slik effekt i forhold til lerretet. Det virker som ett påtrengende trykk eller 

dragnings-sug i forhold til de forskjellige elementer i et informasjons-bilde, et lerret. Det er et aktivt felt, og 

en aktiv virkningskobling som operer i bevisstheten som får øyne, andre sanser og behov til å rette seg inn 

etter det vi ser, og som styrer store deler av sammenlignings-funksjonenes tyngde av fokus-vektlegging.  

Denne virkningen av aktiv følsomhetsstyrkeendring i bevissthetens sammenlignings-funksjon, og også 

skilnaden av former på samme måte, og at vi sammenstiller flere tids-intervaller samtidig i bevissthets-

prosessen vi står i, og merker virkningsendringer i og ved de elementer vi oppfatter, betyr at det ikke kan være 

stillbilder, men en kontinuerlig prosess-sammenligningsfunksjon som operer bevisst.  

Om det var stillbilder kunne vi ikke da med bevissthet kunnet sammenligne to deler av et bilde, eller 

et bilde med forrige bildet, og forstå relasjonen mellom disse bevisste tilstander. Da kunne vi heler ikke ha 

vært bevisste, fordi det krever sammenligning av saksforholdene og saksforholdenes gang, Altså årsak-

virknings-rekkefølger som mening og årsak-virknings-prosesser er avhengig av. Vi hadde altså heller ikke 

kunne sammenligne årsak og virkning. 

En aktiv dragning og trykkvirkning i sammenligningen av det vi ser, oppfatter, og virknings-forskjeller 

i forhold til super-behovet vårt, altså samle-summen av normaltilstanden vår som følelsesvirkning og struktur-

bilde, oversikts-forholdene vi lever med og i, er av betydning for at bevisstheten har en egen effektvirkning 

gjennom et feedbacksystem til de ulike deler og summer av tidligere virkninger i oss, og innvirkninger som 

opptrer samtidig med det vi opplever.  

Om vi merker en vond lukt samtidig med det vi får inn som informasjon i et saksforhold så vil dette 

prege bevissthetstilstanden både fornuftig og følsomt, kanskje forstyrrende nok, da noe utover normalen setter 

inn varsling, smerte, angst, eller varsomhets-aktivitet i oss.  

Så et lerret alene er ikke holdbart for bevisstheten, men at det er en aktiv pågående strømningsstyrke 

av formstruktur og dets styrkevirkning som gir følelsesvirkning til bevissthetsprosessen, og som feedback med 

normaltilstandene i våre behovs-innstillinger.  

Både sanser, sinnsstemninger, kropps-signaler, cellekroppene, vil gi en behovssum, der en eller flere 

av disse kan ha en viss dominans, selv om de også kan være ganske tilpasset en rolig tilstand uten vesentlig 

dominans i forhold til hverandre som påvirkning av bevissthetens prosses-aktivitet.  

Vi trenger ut fra lærdom og vaner, god styringskontroll, at vi har lært å gå, snakke, styre faget vi jobber 

med, slik sett neppe å tenke så meget hele tiden på alle sider av den fysiske bevegelsen, som nå går refleksivt 

på automatsignal-vei. At mange bevegelser knytter seg gjennom erfaring og nerveforbindelser til det 

autonome systemet vårt.  

Øvelser kan altså bli automatisert refleksivt. Slik sett kan vi si at innøvelser har funnet feedbackveier 

gjennom og via lillehjernen, og videre kanskje flere veier til ryggmargssystemet vårt som adopterer en endring 

av bevegelsesveiene. Slik som at vi lærer oss reaksjoner om vi faller, og at vi gjør spesielle bevegelser uten å 

tenke over dette. Det er en kjent sak at kroppen reagerer kraftigere imot visse bevegelser om vi har opplevd 

en ulykke tidligere.  

Vi merker dette som ett bevisst sjokk, eller angst, en plutselig smertelignende opplevelse, men det 

forklarer ikke den fysiske refleksbevegelsen som alt har hendt før vi forstår det som hendte nok til å tenke 

gjennom dette. Det ligner samme reaksjon som å ta på en kokeplate. En avhogd arm eller muskel, vil kunne 

reagere likt på refleks av en varm plate eller strøm. 

Om vi nå forklarer bevissthetens prosess som et holografisk felt, så forstår vi ofte det holografiske på 

samme måte ofte, som at det er stillbilde for stillbilde uten egentlige virkninger. Men vi kan også kjøre en 

holografisk film, der bevegelse og kontinuitet virker som ledd i filmatiseringen og den holografiske 

fremstillingen. Det vi glemmer er energien som virker inn i dette fremstillingsbildet, altså det som gir 

preferansevirkninger og preferanseaktivitet i det holografiske bildet.  

I et ekte holografisk fremstillingsbilde er det kobling, kontinuitet, sammenheng og beregnings-mulige 

forhold mellom detaljene i bildet, og vi kan slik sett om vi vil frem-danne slikt gjennom visse fraktaler som 

ikke er bundet til en begrensning av preferansevirkninger, men som ligner magneter har virkning mellom 

objektene.  
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Vi kan da tenke oss at delene påvirker hverandre og hverandres oppførsel, og blandinger av disse 

virkninger mellom disse som i bevegelig tilfelle vil omstille virkningsbildet. Energiene, eller styrken, er også 

denne gradsforskjellen vi merker i bevisstheten mellom de aktørene som er med i fremstillingsbildet. Dette 

betyr at vi kan ha en bevissthet som i prosess som styrkefelt virker slik at fortidige hendelser kan virke som 

de blir mindre i størrelse og lengre unna, ved hvilke deler av en slik bevegelig prosess som dette husk-

potensialet har inne i den samme strømnings-preferansemodellen, og slik sammenligne forskjellige deler av 

denne som fortid, fremtid.  

Vi kan huske en bil som skrenset før den traff den andre bilen, og vi kan huske at vi hørte starten på 

denne bremsingen, og så denne prosessen. Men den er klart merkbar som en forskjell i hvor nær, eller lengre 

unna som denne føles, og synes som i en fornuftsammenligning av preferansene etter hvert som noe nærmer 

seg oss. Om det ikke er virkninger av slik art så kan vi ikke sammenligne og huske deler av prosessen eller 

veien vi kjørte gjennom et terreng, fordi det er ikke samme bildet.  

Men vi kan allikevel huske dette og sammenligne, og da må disse informasjonene sammenlignes i 

preferansefordelinger og endringsaktivitet som den videre husk av veien, eller videre hendelse i en 

hendelsesprosess. Om ikke styrkevirkninger har et proporsjonalt riktig eller feilaktig forhold med seg i denne 

prosessen så kan vi ikke sammenligne og forstå gangen i årsak-virknings-rekke-følgene.  

Når vi kjører en film i sakte kino, så sakte at vi ser bilde for bilde, så ser vi fremdeles at filmen ruller 

kontinuerlig, med streker mellom bildene, slik at bevissthets-kontinuiteten er ikke tatt vekk selv om vi lengre 

ikke ser noen sikker sammenheng mellom bildene slik vi gjør når det er 24 bilder i sekundet.  

Dette er et forhold mellom øyets blending mellom to bilder, syns-energi-virkninger, og nervebaner, 

men kan likeså være en blendings-overgang for bevisstheten også. Men bevisstheten konstruerer oftest 

mellomleddene som en sammenhengende kontinuitet, som motstandere av kontinuitets-effekter fornekter er 

der. Vi lærer at vi har bare ett og ett inntrykk, mens det er en stor mengde, kanskje millioner slike inntrykk i 

et synsbilde.  

Vi lærer ikke at bevissthetsinformasjonen som kommer inn til bevisstheten har en effekt og styrke 

utover bare preferansedestinasjonen. Vi legger all vekt på oppdagelsen av preferansen og ikke på dets 

virknings-felt i sammenheng med det andre vi ser. I naturen vil en bil ha masse krefter og terrenget rundt også, 

friksjon i asfalten og tyngdekraften. Slikt er eliminert i manges oppfatning, slik at selv om vi har erfaringen 

med kreftene så tilbakeviser vi dette som grunnlag i bevisstheten fordi vi med innkommende energier er 

opptatt kun av preferansene mest synlige deler.  

I fornuften vår så tenker vi at en tung bil vil skade oss mer enn en lett bil, men for det meste tenker vi 

bare på ulykken, det vil si skadene vi har fått på grunn av dette. Når vi snakker om årsak til skaden kommer 

vi ofte inn på hvor tung, hvor mye styrke det var i hendelsesforløpet.  

Om vi på et bilde ser en parkert bil, og en mann som står med øks over hodet ved en hoggestabbe, ville 

vi ikke uten sammenligning kunne tenke oss at han står og hogger ved eller har tenkt å gjøre en bevegelse, 

fordi vi har ingen sammenligning i dette ene bildet. Om vi tenker likedan bilde for bilde, kan vi ikke 

sammenligne dette med et annet, fordi det tredje bildet likedan er et stillbilde. Vi kan aldri sammenligne det 

vi ser på ett enkelt bilde.  

Det samme gjelder for fortid-fremtid som hver sin del av en samtid som foregår. Vi kan ikke tenke oss 

en sammenheng mellom det gamle og det nye i det noe beveger seg fordi vi ser bare bilde for bilde. Vi kan 

ikke sammenligne at det skjer en bevegelse eller en forskjell i det hele tatt. Vi mangler sammenlignings-

egenskapen og evnen til å se noe i sammenheng. Det blir for mye av at en tilstand helt er byttet med en annen, 

lignende ett 1-tall byttet med en 0, uten at noen kan forklare hvorfor. 

Dette ligner også språket vårt, og grammatikken, og setningsanalyser. Akkurat som i bibelen, der 

mange mener at alt skal tolkes og forstås ordrett, så er det ikke gitt hvordan vi utfører alt, men at vi skal gjøre 

dette. At det blir forstått som en ordre, og at spørsmål som stilles er kun: Er oppgaven utført skikkelig. Er 

saken gjort, utført.  

I ordene våre er det ønsket en endelig definisjon, selv om vi aldri blir ferdig med å definere begrepet å 

hvile, å sitte, eller definere en stol. Men alle ord har et slikt krav på seg, en endelig godtatt definisjon som 

ingen skal vike fra. Videre så forstås det slik at å gruppere ord er viktigst, det vil si at vi kan ordne dette som 

subjekt, predikat, objekt, verb, fremtid og fortids-begrep. Også om det tilhører stillstand eller bevegelse.  
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Og vekt på retning lignende årsak-virknings-forhold: At det er jo ikke rart at ord og språk da blir forstått 

som årsak og virkning som begrepet mening. Mening behøver jo ikke å være en årsak-virknings-sammenheng 

om det vi snakker om i det hele tatt, hverken som bevisstheten vår eller den fysiske natur, hverken for ånd, 

sjel, kropp, bevissthet eller fysisk natur, eller naturlover. Menings-ordet benytter seg av at saken kunne ha 

hatt, eler at vi antar at alt har en årsak og virkning, og til og med at noen har kartlagt alt slikt. 

Men hva vi synes, tror, vet, om så lite vi vet, eller så feilaktig som vi kan ta noe, så stemmer det ikke 

at mening er lik årsak og virkning: Kun den meningen som er lik med årsak-virknings-forløpet, at bevissthets-

sammenligningen og den fysiske tilpasningen er i overenstemmelse med hverandre for et saksforhold. At 

bevissthetsmønster, funksjon, virker slik at det stemmer med fysiske reaksjoner eller fysiske handlings-

effekter. 

Definisjoner som er ønsket ordrett og begrenset, helt riktig, og ikke kan stemme med mer enn 

definisjonen, er trolig litt for påståelig. Denne forståelsen av språket betyr rett og slett at språket blir en 

hindring for forståelses-mengden. Den blokkerer ofte mange forståelsessammenhenger, gjennom begrep: OM 

HVORDAN NOE SKAL VÆRE OG HVORDAN NOE SKAL FORSTÅS.  

Vi skulle altså aldri ha forstått barna våre!? Spesielt harde kan vi være om et ord ikke er stavet riktig. 

Mange legger mer vekt på om et ord i en setning er subjekt, heller enn forståelse av hva dette subjektet har 

som virkninger. At språket skal forstås ord-rett. At ordet er sannheten, lignende som tallet var sannheten som 

avløsning av ordets maktdominans i lang tid, og at man fant at beregninger kunne overgå ordene i mange 

tilfeller, bli mer eksakt.  

At i den ene sammenhengen ble ordet den nye guden, skriften, og noe senere ble tallet, og 

matematikken den nye guden. Mens bevisstheten og den fysiske naturens virkelige prosesser i mange 

henseender ble avvist som tilfelle. At ord og matematikk ikke vil rette seg etter de faktiske forholdene i natur 

og psyke, det som virkelig hender. Dette var grunnen til at Aquinas mente naturfilosofi, forskning om virkelige 

hendelser i natur, eller lover her, skulle frigjøres som eget fag ved siden av frelseslæren.  

Vi har forskningsrapporter om hvordan nervesystemet og nerveceller reagerer i sentre fra behovs-

organer og fra sanseorganer, og fra cellevirksomhetenes stoffskifte, som slik utløser kalium og nitrogen, eller 

lignende ioner, som slik sett viser hva et potensial fra elektroner som kommer til nervesenter-celler gjør, og 

slik sett kan overføre signaler til andre nerveceller. Men denne differensialberegningen klarer ikke å fortelle 

hva kraftmomentet gjør som bevisstheten merker eller som hvordan bevisstheten fungerer, og hva denne er.  

Men det som er klart er at det er forskjeller på stillingen til disse ionene, og det er forskjell på virknings-

potensialer av større og mindre felt inne i cellene, og kombinasjonen av feltstyrkevirkninger gir en blanding 

som tross alt gir en effekt, og denne effekten merker vi som følsomhets-styrker, ellers ville vi ikke merket noe 

i det hele tatt. Vi har jo mennesker som er født uten smertesensorer, og i andre tilfeller mennesker som ikke 

har angst medfødt, eller som operer vekk binyrer og derfor ikke har adrenalin-angst. 

Både fysiske og bevisste preferanse-proporsjonaliteter er det ikke vanskelig å tenke seg som i alle 

uendelige stillinger og forhold, så det er ikke dette som er problemet hvordan bevisstheten eller en tenkt fire-

kant er mulig, eller naturlig fysisk fire-kant, og at en finner en viss sammenligning der bevissthetens 

preferanseinformasjoner er sammenligningsbare og i overenstemmelse med en fysisk tilstands form og virke. 

Det som er problemet er selve bevissthetsfeltets virkning som at jeg oppfatter.  

Det vil si at vi føler oss bevisste, oppmerksomme, våkne, og at vi kan sammenligne noe, ofte som en 

synlig følelsesvirkning. Denne effekten er hva som hender etter at noe har kommet på lerretet og som jeg viser 

til som den holografiske prosessen og dens egen feedback-sammenligning med behovsnormalen vår som 

gjenkjennbar og godtatt.  

Om vi skulle fått til dette med transistorer, så måtte det ha vært en viss samstilling av slike felt-

transistorer, og som kan opp-styrkes og nedstyrkes. En slik felt-transistor må kunne endre retning, stige og 

synke i styrke, kunne strekke seg frem og tilbake i forhold til andre preferanser, og fortsatt ha variabilitet, og 

også i tilfeller av egen virkning eller sammen med andre felt kunne virke som en laser som til tider kan 

fremstille preferansesynlighet i ulike avstander fra felt-transistoren.  

På den annen side så er virvler, sirkulasjoner, friksjoner mellom feltvirkninger i nervesystemet slik at 

det fint kan dannes turbulente ringvirkninger som kan virke som ulike endringer i fremtid og fortid inn i et felt 

i forhold til ett sammenligningsfelt.  
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Denne har så vidt vi vet, bare behovs-systemet, sansene og kroppsfunksjonene å forholde seg til som 

erfarings-styrkesignal-virkninger som identitet av hva vi har opplevd: Luktet, sett, hørt, smakt, følt på kroppen 

i livet, sult, tørste og gjøre fra seg, alt med temperaturer og bevegelsesstyrker. Søvn er også et behov. 

Felteffekttransistoren må kunne gå i dvale ved søvn, kulde og varme. Og ved overbelastninger. 

Digitale stabile transistorkretser benytter ett vist spenningspotensiale og lagt opp slik at det oppfatter 

hver av slike spenninger som enheter, og som 1 og 0 i totallsystemet. Ikke med variasjoner for styrken til ett-

tallet eller nullen. Slik sett virker enheten som et ferdig definert ord vi ikke kan forandre, eller som ett ett-tall 

eller et punkt i geometrien, en linje-definisjon, flate eller rom-definisjon. At de kommer utover seg selv, og 

de kan ikke skape kontinuitet alene. All bevegelse og videreføring til det neste er umulig.  

Med flere transistorkretser foregår sammenligningen slik at det kun er ett og ett ledd som virker. Det 

kan vi også si om kontinuitetens neste tilfelle, men her er det brede feltsammenligninger som virker og 

påvirkes. Vi behøver ikke å ha påvirkning av ett ledd i digitalteknikken om vi ikke legger inn noe slikt et sted, 

men da mest som variasjonen mellom 1 og 0 allikevel. Denne statiske holdningen hos de digitale systemer 

kan danne preferanse-proporsjonalitet, men ikke virkningsproporsjonalitet som er aktiv.  

Da må andre sensorer og signalgivere inn i bildet slik som antenner og sendere. Eventuelt andre 

kraftvirkesystemer. Så selv om det er en kjemisk sensor som merker styrkeforskjeller fortsetter det digitale 

systemet med enere og nuller, til det er i en viss svar-stilling slik vi forstår dette: Viser en viss verdi eller et 

ord. Ready! Men det som jeg tenker på her er at en mer virkelig tilnærming er som regel en alt varierende 

analog styrkevirkning, som kan oppfattes som digitale trinn også, men ikke som analog virkning inne i det 

digitale systemet.  

Disse maskinene lærer bare at det som de mates med, og det som de er matet til å søke opp i, for så å 

digitalisere dette som verdisammenligninger av 1 og 0, der et ord, en kommando, eller tall, beregninger settes 

i gang, eller en viss aktivitet. Men det digitale systemet fortsetter å ha stive 1 og 0-posisjoner. Slik sett lurer 

bevissthetsforskere seg selv ganske betraktelig. De tror som oftest at en sjakkmaskin som prøver ut løsninger 

tenker, men den sammenligner ubevisst ener og nuller matematisk.  

Det samme gjelder for ord-tekst-maskiner digitalt, at her er grammatikk og forståelsesdefinisjoner 

ferdig-klarert som opp-hentede til variabler av enere og nuller, og som i lignende matematiske beregnings-

systemer og ordstillingsforhold grammatisk kan settes opp å gi etter vår definisjon riktige forklaringer 

setnings-forstått.  

Slik benyttes Jeopardy-maskinen som slår eksperter, at den analyserer sitt register av definisjoner og 

handlingsrekkefølger gjennom verdi av enere og nuller, og kan sette opp dette som høytalerord, skrift på 

skjermen, som skjermbilder, film, grafiske fremstillinger både som stive og bevegelige, men dette følger 

allikevel i maskinen enere og nuller med faste posisjoner og verdier, og den ene eneren og nullen kan ikke 

sammenligne seg med den andre.  

Vi kan dobbelt-sammenligne slik at det skjer en etterpå-sammenligning, men dette fører også maskinelt 

kun til gitte enere og nuller som ikke forstår hverandre, og den totale forståelsen til maskinen uteblir. Men for 

oss som ser det hele utenfra så har den satt opp setninger riktig. Den har riktignok funnet en ny løsning, den 

har strukket en data-arm frem som kan gjøre noe automatisk, men den forstår det ikke selv, mens vi utenfor 

forstår det i en sammenheng der vi sammenligner med handlinger vi har behov for. Skrift-rekkefølger og 

handlingsrekkefølger fysisk. 

Det at vi utenfor datamaskinen mener at vi forstår maskinens resultater, betyr ikke at riktig svar fra 

maskinen betyr at denne forstår noe av det selv. Med utgangspunkt i våre behov og egenskaper kan vi føle det 

slik når datamaskinen sier at den er sulten og selv går og kobler seg til strømnettet med ledningen sin. 

Å behandle alle språkoversettelser er enormt vanskelig jobb å få frem for en maskin og program-

operatør, og krever vanvittig innføring i språkbetydninger, tonefall, språkregister og grammatikk. Store 

sammenligningsoperasjoner i mange tilfeller. Men slike har vi klart å lage avanserte nok for det meste som vi 

har begrep om.  

De oversetter mellom dataspråktyper og mellom symboler og språk, og mellom språk, og kan tolke 

mange musikk-former slik. Lignende for naturbeskrivelser og lover og hendelser her, noe som 

romfartseksperter, astrofysikere, ingeniører i ulike fag har som utfordringer. Vi har systemer for 

overvåkninger av posisjoner og virksomheter for folk også gjennom både GPS og alle offentlige butikk og 

serviceinstitusjoner.  
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Konklusjonen er at vi enda ikke har virkelige digitale eller analoge maskiner som kan klare å forstå 

noe slik vi gjør bevisst. Og at bi har en forståelse for maskinens virksomhet, og om det klikker for maskinen, 

så har vi ganske enkelt kun vår egen bevissthet som slik forståelse, og ingen maskinbevissthet. 

Er det da umulig å lage en tenkende maskin eller organisme? Slett ikke. Vi ligger nærmere å konstruere 

en virkelig befruktet virksom eggcelle, eller en ferdig klar stamcelle, eggcelle, som slik kan utvikle seg til et 

virkelig dyre- eller menneskefoster, og vi har skapt bakterier på labben selv fra mineralske tilstander som 

utgangsmaterialer. Men dette er jo de samme stoffene som naturen har, og som vi kan tenke oss til som 

datasystemer også. Vi har lenge snakket om organiske digitale maskiner.  

Men vi har fremdeles en mulighet til å få mekaniske variasjons-kraft-feltsystemer til å virke ut fra 

digitale grunnfunksjoner slik at visse kraftfelt kan fungere som bevisste ved de sammen-føringer som 

feltvirkninger kan få. Men ikke ut fra den funksjonen vi til nå viser til. Man venter jo på at en slik maskin 

virkelig sier at den ikke føler seg i form, uten at det er noen kjent system-funksjon som skule tilsi at denne 

klarte dette. Men sannsynligheten er større om vi har lagd et system som indikerer eller vi kunne forvente oss 

at denne kunne være i stand til dette. Og dette har vi ikke lagt på bordet i bevissthets-forskningen. 

Maskinen må ikke være organisk for å klare denne prosessen. 

Den må kunne ha virksomt fangede feltvirksomhets-områder som kan ha variable preferansevirkninger 

i en sammenligningsprosedyre. 

Feedback fra behovssystemsummen vår, og informasjons-nyheter, opplevelses-hendelser møtes i en 

felles kraftfelt-sentrert utveksling, og må ha en kontinuitetsbredde for sammenligningsformasjonen for at vi 

skal på den ene side være bevisst det vi opplever, og på den annen side om vi tenker på oss selv, i jeg-form, 

slik virke klart dominert som bevissthet ved at behovssummen, følelsesstyrkegraden vår, er dominerende da.  

Slik kan vi veksle mellom hva vi føler, og hva vi retningsorientert forstår av omgivelsene, eller 

samtidig omgivelsene i forhold til oss: Hvordan jeg har det i forhold til jobben min. Eller hvordan jeg har det 

i forhold til tenkte eller ønskede partnere, eller partneren vår. Venn, familie, samfunn, jobb, skole, naturen, 

livet. 

Dersom vi tenker oss styrkefelt, ikke så ulikt ringvirkninger i vann med interferensringer også, 

feedback, ekko, så blandes disse ulikt mellom mange preferanser, men de viser også avstands-siget, 

tidsintervaller for hvert punkt og sted, at det da er mulig bevisst å merke forskjell i styrke, avstand, følelses-

styrker, ut fra ulik nærhet og fjernhet av intervallene som merkelig nok samles i krysningspunkter, og som 

også bevissthetsfeltet ville ha klart å få til. Fremtid-fortid, årsak-virknings-rekkefølger, proporsjonalitet i form 

og styrke, og endringsprosesser slik. 

Her påstår mange at politikk, fag, ideologi, religion, filosofi, alternativene, er løsning på problemer og 

forståelse i livet. Dette påstår ikke jeg. Jeg påstår at innsikt i vår kropp, natur og bevissthet er langt mer 

orienterende for oss enn disse ofte ramme-betingede regel-førsler. Men de kan virke stabiliserende for deler 

av livet vårt, stabiliserende nok til at vi synes det er til å leve med, og i noen tilfeller et tilfredsstillende liv.  

Slik sett ser man ofte etter en tro, eller dypere innsikt i en tro, eller søker etter alternativer til det man 

til nå har, for å finne en minste form for ro til behovene man har, eller får. Men det gir nødvendigvis ikke noen 

endelig forståelse av natur, liv og bevissthet av den grunn. Vi ser, og tror, at status, makt, livssyn, umiddelbart 

skal gi oss all innsikt. Da bør vi etter min mening tro om igjen.  

 

PS: Dette skal suppleres til Bevissthets-feltets virkninger. 
 

 Tilføres avdeling for bevissthetsfeltets preferanse-styrke-virkninger i et energisk bevissthetsfelt, 

sammenligningssenter for oversikter og orienteringer bevisst. 

Fysisk-biologisk, kirurgisk, nevralforskning, så vil jeg her holde meg til en viss hjerneforsker, kirurg, 

lege, jeg tror heter Clark, etc, som tar for seg dette med en g-nøkkelformasjon under den bevisste assosiasjons-

aktivitet i front-lappen i hjernen, fordi det som han sier, at kun her møtes alle sanse-områder i et felles senter 

med tilbake-gående nervebånd også. 

Det er nå opp til disse tilførsel-nerver og nervebaner tilbake igjen til sansesentere, behov-sentre, 

å tolke det trykket, den feltstyrken, som når de forskjellige nerve-endene, for modifisering av sanse-

innstillinger, sanse-tolkninger, erfarings-materialet. Det vil virke svært unaturlig om bare en nervetråd 

fra et sansesenter alene kommer til denne hjerne-nerve-g-nøkkelen, eller andre bevissthetsgivende 

sentere. Vi har jo ett bevisst senter i hver hjernehalvdel, og det kan være flere mindre. 
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At kun hyppigheten av elektron-signaler kan gi en sentral nerve med dendritter til en mengde 

andre, ved at hyppigheten skaper ulike trykkbølger i felt-styrke i denne cellen som gir ulike signaler til 

andre celler i senteret, er mulig som fortolkning, men det ville vært mest troverdig at en viss 

triangulering av nervetråder har forbindelse med bevissthets-senteret.  

Men det kan være nok til å modifisere innstillinger, oppmerksomhets-endring, for sansesentere, 

slik som at lyder og synsinntrykk ellers har felles sentre flere steder og slik modifiserer oppmerksomhet, 

at synet av noe eller hørsel av noe, innstiller forholdsvis øyne eller ører til å skjerpe seg i denne 

retningen. Signaltrykk fra bevissthets-senteret skal kunne gjøre en ytterligere modifisering ut fra et 

behovsbilde, behovsstyrke-inntrykk i det bevisste feltet.  

Disse sentrene er igjen likedan som behovs-sentrene, slik at de har en balanse-erfart, eller 

balanse-energisk innstillingsmulighet som sier fra at noe er passe tilpasset, og kan sende inntrykks-

signal om at noe er i orden, akseptert eller ikke, eller ved å ikke sende signal, ha ro, betyr det samme 

som at noe er godkjent behandlet. Slingringsmonnet for dette kan være stort, fordi det er ulikt hvor 

nøye vi tar saker av forskjellige typer, og hva som ellers kan forstyrre av andre behov som overkjører 

orienterings-innstillingene våre.  

 Når vi tenker på at disse feltstyrkene er sfæriske i alle retninger med påvirkninger av andre 

preferansevirkninger, så betyr dette at vi teoretisk kan ha uendelig med inntrykksmuligheter for fargenyanser, 

lydnyanser, smak og lukt-sansnings-nyanser, og likedan med alle hudfølelser, sanser og behovs-organer i 

kroppen, samt bevegelses-funksjonenes signaler og styrkegrader, mengder.  

 Likt som at et partikkel vi gjerne ville forstått som et indeks-partikkel, men som grunnet uendelighetens 

veier sfærisk inn mot vårt kosmiske felt og gjennom dette, gir en nærmest kaotisk variant, men som er den 

ene kaostilstanden som matcher med at grunn-funksjonene har like verdier, så vil balansebevegelser sørge for 

at det er en viss grad av asymmetri mellom partikkel-posisjoner, masse- og energi-posisjoner selv om summen 

av bevegelser og balanse er korrekt likt med den samme tetthet og konstante energi. 

Likedan vil samme logikk for kaotiske og kosmiske, (ordnede strukturer), oppstå ut fra samme 

differensialfunksjon for bevissthets-feltet. At det i utgangspunktet er logisk, men at vi kan få feil-signaler, og 

at de uriktige løsninger også er en logisk mulighet som alltid er med. Hva vi tar utgangspunkt i, eller blir 

forvirret av. 

At uansett hvordan noe pakkes som signal til bevisstheten og at vi prøver ut hvordan signalet 

samstemmer, erfaringen, og videre husk, for så at noe lagres, pakkes, men pakkes likedan ut igjen som signal, 

eller signal-avlesning som følger samme ut-paknings-mønster, slik at bevisstheten igjen kan få samme 

styrkegrads-struktur-former tilbake igjen i bevissthets-feltet. Symbolsk eller ikke, kodet eller ikke, at har vi 

ut-paknings-tolkningen på plass, så fremstår omrisset, eller styrke-formen, preferansene igjen. At vi har, eller 

hjernen har, kodeløsningen klar, bevisst, ubevisst som avlesningsmønster. 

Normalt er det ikke det vi i grunnen forstår, at vi snur hodet i retning av der lyden kommer fra for at 

øynene skal se hva som foregår. Det skjer normalt automatisk og autonomt, men kan øves med erfaring, både 

i hukommelsen som normalt, eller som hukommelsesceller i ryggrad og eventuelt lillehjernen knyttet til 

forskjellige bevegelses-nerver i ryggraden. 

PSYKEN: Er en del av feedback av styrken til signalene som blander feltstyrker, og slik sett virker 

både sfærisk og bevegende som signaler som ern årsak-virknings-rekkefølge. Det er så klart like mange 

retninger, styrkegrader sfærisk, at vi på små områder kan snakke om uendelig med nyanser i styrkeblandinger 

og styrkeeffekt for virkninger mellom emosjonelle virkninger tilbake på sanser og behovsorganer.  

Også virke på behovs-systemet, og kroppsspråket vårt, og annet, ikke minst positivt og negativt for 

bevissthets-oppmerksomheten vår og dens evne til å behandle informasjon fra normal-behov, sanser og 

omgivelser, men fysisk og psykisk slik avhengig av en ekstraordinær reaksjon av hvordan det vi kaller det 

indre påvirker hverandre her. Både drømmer løgn, feil fra fysisk, psykisk, fornuft, bevissthet, kan slik gi 

problemer, men også løsninger. 

Vi kan ikke bli stående med kun begrepet Oppmerksomhet, lerret, fokus, og «med verden som 

bakgrunns-teppe», slik sett om vi skal forstå den videre gangen ut fra dette, og tolknings-prosesser. 

Bevisstheten er en sammenlignings-funksjons-prosess, og tar ikke inn eneergi, og sender den ubehandlet, 

virkningsløst fryst videre tilbake igjen til systemet ellers. Bevisstheten tvinges som energi å utføre forskjell, 

sammenligning.  
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Vi kan heller ikke stoppe opp ved preferansene våre uten utvekslings-funksjonene til dette med annet, 

slik som at vi kun tenker på saken som fenomen, skyggebilde, kun definisjons-saks-forhold, tolkning, men at 

det i praksis skjer som en sammenlignings- og tilpasnings-funksjon med avgjørende betydning for bevissthets-

forestillingene våre som er et produkt av de endrende forhold slik. At forestilling som et fellesbegrep ikke er 

en funksjons-forklaring.  

Fenomenet vårt er kraft-virknings-styrkegrader, energi-former som er virkninger til det neste som vi 

ser en sak i sammenheng med. Den saken vi ser det i sammenheng med er en stor del av fortolknings-

funksjonen, hva vi er, jobber som, er opptatt av, eller det aktuelle øyeblikkets tilstand. At fenomenet får sitt 

pass påskrevet av saksforholdene rundt dette, om hva det passer med eller ikke.  

Det er noe som balanserer fenomenet, fenomenologien: Og som avgjør betydninger av hva et ord skal 

tolkes som nå i denne nye sammenhengen, eller gitte sammenhenger. Balanse, tilpasning og sammenlignings-

avgjørelsen, er mer eller mindre samme sak.  
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Bevissthets-refleksjon 
 

Jeg har henvist til grunn-funksjonen for kraft-modellen min som preferanse-dannelser og logiske 

kjente og ukjente funksjoner, gjerne kalt logisk og mystisk. Jeg viser slik de fysiske balanse-lover og de 

bevisste preferanser frem slik ved hjelp av dette. Jeg har alltid med meg at endrings-faktoren er aktiv i helheten 

av kraft-styrke-modellen viss grunnfunksjon er drivkraft-funksjonen til alle krefter, felt og preferanser, altså 

bevisste og fysiske styrke-energier.  

Til alle kroppslige funksjoner, naturen, og til bevissthets-funksjoner så henviser jeg til funksjoner 

konsekvent, i alle fall som at de er funksjoner, og alltid med en eller annen form for styrke, energi.  

Vi vet godt at behovssignaler i kroppen, sanse-signaler i kroppen, og kroppens eget stoffskifte, celler, 

organer, arbeider med styrkevirkninger, en kropp som biologisk sett er av materie/stoff, felt-styrker, som også 

virker gjennom sin mengde gravitasjon og elektro-magnetiske felt-styrker, altså som en balanse-styrke-

regulering av nøytrale bindinger, syrer og baser kjemisk og fysisk, og derfor er gjenstand for fysikk, kjemi, 

biokjemi, genetikk, de arvelige og miljø-tilstøtende faktorer som temperatur, vær, støt, all mat vi inntar, og 

slipper ut igjen, energi vi lever av. 

Når signaler av alle slike saks-forhold ankommer ryggraden vår, rygg-margen, som fortsetter opp og 

går over i hjerne-margen kommer vi til en hals, hode som er ganske mettet med forskjellige hjerne-typer, fra 

noe mer enkle mer primitivt reaksjonsfulle hjerner, til mer avanserte sorteringshjerner, slik som seksualdrifter 

og lyssentre, og frykt-sentre. Men også mer avanserte smaks-sentre, smerte/lyst-signaler, styrkesignaler som 

samler seg rundt nerve-tråder, nerveceller, nervesentre for sanser og behov.  

Til slutt har vi lillehjernen og storehjernen som har mange funksjoner felles vi flere overganger i den 

midtre delen av hjernen, som har adgang til de store hjernesentrene i storehjernen. Her måler vi aktiviteter i 

stort monn ved følelser, ved assosiasjoner, tenkning, ved sanseinntrykk og behovsinntrykk av en meget 

energisk aktivitet. Uten denne aktiviteten i storehjernen så inntrer det ikke noen bevissthetsoppfatning av 

følelser, sanser og behov. 

I et foster, dersom den første hjernedelen, lukte-hjernen ikke begynner å vokse, så vokser det ikke ut 

noen hjerne i det hele tatt. Katter og mennesker uten hjerne, viser stort sett kun svelgefunksjon, og stakato 

gange, en slags balanserefleks ved kryssende nerver i rygg-raden. 

Ja; vi har mange sanser og behovsfølere i hodet, ansiktet, typisk for alle dyr også. Øyne, nese, ører, 

tunge, munn, bitt, svelg. Balanseorgan knyttet til hørsel og bevegelse, og med krysninger til synsenter og 

lillehjernen. Lillehjernen styrer visst finmotorikken vår når du trer tråd på en nål. Og raske bevegelsesreflekser 

ut fra sansesignaler på direkten før vi bevisst fatter hva som har hendt, eksempel affekt-reaksjoner, men som 

sender signaler til sanse-sentre og bevissthet også. 

Når de fysiske partikkel-tilstander har så høy balanse og posisjonerte styrker som de har, skal det mye 

ti at de kan tenke, være bevisst alene. Disse ligner litt på transistorer, der den ene transistoren ikke forstår hva 

den andre transistoren gjør. Men i bevisstheten må vi ha to like og to ulike i sammenlignings-funksjoner slik 

at vi ikke kan være bevisste om vi ikke har flere relasjoner sammenligningsbart samtidig, slik som hva er 

størst av a og b, og sammenligning av det forrige med det neste.  

Er det avbrudd her vil vi ikke kunne forstå noe. Slik er husken vår unik. Da har vi stadig mer å 

sammenligne noe med. Dette kalles merkelig nok erfaring. Erfaring er at vi har sanset noe. Eller merket 

behovs-signal-forskjeller. Dette betyr noe som vi har opplevd selv. Et eksempel er ikke bare mageknip, puste-

vanskelighet, sult, må tisse, for varmt og kaldt, hva vi ser og hører i natur, smak og lukt.  

Dette gjelder også at en lærer/inne viser oss 1+1 på tavla. At to streker, eller to kaniner kan markeres 

med strek eller prikk, to streker eller prikker, der en prikk og strek skrives som 1-tall, og der de satt sammen 

er som to slike med en sirkel rundt, i samme bås, på samme side av = er-lik-tegn, kalles ordet to, og tallet 2. 

Et annet navn på når det er to streker, prikker. 2 finnes jo egentlig ikke i og med at vi vet at det er to enere der. 

Vi kaller ikke 9 mennesker som prater sammen for et nier-menneske.  

Vi lærer, men gjennom ord som er navn på noe, slik som å gjøre, å løpe, å arbeide, leke, få og gi, men 

også sammensetting og splittelse, minus og pluss, og noe mange ganger, eller som skal deles av noen, fordeles 

på noe, også slik som både-og, og enten-eller, sammenlignings-funksjoner.  
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Om vi tar begrepet forskjell så må det være noe som det er forskjell på også, for eksempel noe og ikke-

noe, eller to like som er forskjells-adskilt, eller to ulike som er separert. Uten forskjell finnes ikke to like eller 

to ulike. 2 like betyr alltid at den ene er lik den andre, noe som viser at det er forskjellen av to som 

sammenlignes, men som er like i størrelse, type. 

I tidligere forklaringer har jeg henvist til at signalstyrker kommer inn til bevissthets-funksjonen, og inn 

i bevissthets-prosessen. Jeg har vist til at dette ikke er gitt ved stabile nerver og fysiske faktorer alene som 

posisjoner og adskilte styrkevirkninger, lignende digitale logiske funksjoner, men at det i tillegg er bevegelse. 

Dette slik at kraftpartikler eller endene på disse, endrer spenningstilstanden sin. Når det skjer en bevegelse og 

styrke-økning av disse, men også om det er partikkelvandringer så vil styrkefeltet de vandrer i, og virknings-

utvekslingen mellom disse, danne akselerasjoner og retardasjoner i ulike hastigheter inne i bevissthetsfeltet. 

Det vil si at styrkeforholdet i feltet er under endring, økende og synkende i styrke. 

Men den virkning, resonans, interferens, frekvenser, som partikler og felt har på hverandre da, 

bølgevirkninger, det vil si resonans eller refleksjoner, bevirker aksjon-reaksjon, men også utveksling mellom 

de ulike feltkrefter i bevissthets-prosessen. Dette vil altså virke som inn og utstrømninger av kraftvirkning 

gjennom hverandres egne feltkrefter.  

En liten stund bevirker dette en økende eller synkende masse eller energi ved partiklene, der 

opprettholdelsen av partiklene gjøres ved at de endrer balansestillingen sin, eller endrer sitt energi-potensiale, 

som igjen endrer feltstyrkevirkningen ved at de flytter på seg eller øker, senker kraftnivået. Når slike 

virkninger virker bitte litte granne mer som supplement til egen styrke, så utgjør resonans en del av bevegelses.  

Og virknings-potensialet til partiklene og feltene deres, og viktigst av alt her er posisjonene mellom 

alle feltene. At riktignok opprettholdes en inn og utstrømmende virkning mellom partiklene. Men hoved-

balansen skjer med den aksjon, den refleksjon til eller fra hverandre som oppstår. Dette feltvirkende landskapet 

som er fanget inne i. Mellom partikler og felt som påvirker hverandre, har jeg kalt et motvirkende felt-område, 

som dannes som en funksjon motsatt vei av partikkelvirkningene, med eller uten fotoner slik det kan 

fremstilles. Poenget er viktigst. 

 Og det er at det mellom alle partikkelkrefter dannes et mot-stilt resonans-felt, slik at dette virker som 

en mot-pol, eller lik pol, altså at det virker mot det første felt-signalet inn. Eller mot alle signaler inn. Dette 

feltlandskapet må klare å balansere seg selv ved hjelp av utvekslinger, tilpasninger i feltet. Samtidig virker det 

med resonans, ekko, tilbake på alt som sendte signaler inn fra omkretsen eller veggene som kraftvirkningene 

kommer fra på vei ut i bevissthetsfeltet.  

Vi må være klar over at vi ikke kan få en følelses-økning eller en følelse-minking, merke økning i 

hastighet, tyngde, intensitet av noe, eller at styrken avtar, uten at også bevissthets-feltet merker slike endringer. 

I stabilt posisjonerte funksjoner, atomer, molekyler nerver, kvantenivåer, så er det ikke mulig å få til noen 

styrke-økning eller avtagende styrke. Det er i felt-endringens landskap vi slik må ha endringen i styrken.  

Dette skjer ikke inne i partikkelen som benytter denne til selv-balanserings-energi, men posisjonen og 

den økningen signaler gjennom posisjonen har, altså at nerven eller signalet endrer posisjonen slik at vi får 

kraftendrings-virkninger ut over de stabile energinivåer, og som gir bevissthetsfeltet signalene om kraft-

virkninger, og at bevisstheten oppfører seg på ganske lignende måte, altså en refleksjon av den fysiske 

virksomheten som finnes ellers, så sant signalet når frem til bevissthets-prosess-feltet. 

Vi kan på sett og vis se dette som et naturlig motsatt mot-felt, for og med å beholde samme energi 

innenfor prosessen balansen mellom vegger og rom-innholdet i bevissthets-kraftfeltet. Det kan ligne negativ-

fotografiet. At det dannes et motvirkende omvendt bilde, farge-kraft/frekvens. Jeg kaller det et mot-polært 

resonans-felt, og det ligner veldig på begrepet om bevisstheten slik, som en refleksjon over det innkommende, 

ofte kalt assosiasjon. Men refleksjonen er ikke assosiasjonen. Refleksjonen er noe lignende ett lerrett, og en 

balanse på vei inn.  

Det er utvekslingen mellom feltkreftene og feltpartikler og feltkraften inne i bevisstheten som danner 

grunnlag for bevisstheten. Grunnen til denne bedømmelsen er at kreftene danner styrkeøkende og styrke-

minkende feltblandinger samtidig med at feltstyrkene og partikkelfeltene utveksler mellom hverandre. Altså 

full resonans eller feedback av alle balanseendringer.  

Ved at felt-mengder og partikkelfelt slik jevnt utveksler kraft-feltene med hverandre kontinuerlig og 

uavbrutte feltstrømmer, så danner de en slags mer enhetlig og helhetlig feltvirkning som alltid har litt av 

virkningene til hverandre i seg, godt balansert fordelt mellom dem. Alle objektene, felt og partikkel-felt merker 

hverandre i en felles strømning av styrke-informasjoner.  
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Dette med utvekslinger og endringer i felt mellom objekter, og blandingsfelt er ikke ukjent fysisk 

heller. For eksempel planetenes påvirkning på hverandre, som en utveksling av kraftfelt-virkninger, Einstein 

fant til og med ut at til flere objekter og høyere masser, så tapte objektene energimasse når de nærmet seg 

hverandre eller gikk sammen, med sin formel, Planck og Lorenz formler, i Gravitasjons- g felt-teoriene sine. 

Her retter Dirac opp mye i felt-energi-taps-faktor ved å legge til Planck her også.  

Overskudd av masse-energi befant seg i rommet rundt objektet i stedet. Økt felt-tetthet med samme 

mengde som objektet tapte. Poenget er at det foregår endringer i kraft-lands-skapet som kan merkes og måles, 

og beregnes. Bevisstheten er derimot et noe mindre synlig og mer sterkt hastighetspreget felt med 

informasjoner som vi neppe klarer å adskille fra hverandre med det første: Dårlig utstyr. 

Det er her husk-erfaring og kropps-balanser er viktig ledd. Alle safter, proteiner, sukker, fett og 

mineraler, cytoplasma, annet, og blod, muskel og pustetrykk, virker inn sammen med temperaturer for å 

regulere stoffskifte og hver celles tilstand til enhver tid, også da hjerne-nerve-sentrenes celler. Ved siden av 

dette tar disse i mot signaler fra sanser og behovsorganer, bevegelsesaktivitet, også videre som bindes til hver 

sak vi opplever, det som hender.  

En rimelig god del av dette lagres som husk-funksjoner, kalt erfaringer, enten vi vet om dette eller 

ikke. Vi blir jo stadig forbauset over hva vi plutselig husker som har vært glemt lenge. Jeg mener bestemt at 

alt dette gir en stor del av de forskjellige sentrenes stemningsleie, god, dårlig tilstand, de tilstander vi kjenner 

enten vi synes det er ufyselig eller ikke. 

Vi vil bevisst huske eller merke våre sanse- og behovs-tilstander, og et slags gjennomsnittsnivå for 

dårlige, gode og så godt vi kunne det, utbalanserte tilpasninger til dette, som sanse-, behovs- og stemnings-

leier i oss fra alle sentrene som er involvert i større eller mindre grad. Dette er opplevelse og hendelse der vi 

merket hele vår kropp hele tiden og der vi merket alt vi husker som hendelser, opplevelser, hele tiden og det 

vi har lært og erfart.  

Uten behov og sanser, og kombinasjoner gjort ved bevisste opplevelser av dette, så ville vi ikke husket 

noe, eller husket eller kunne føle og kjenne hvem vi er eller var. Frodi den måten vi kjenner våre opplevde 

behov og sanser, hendelser som godt og vondt, eller passe, og balansen av dette, utgjør kjennskapen som det 

mest kjente som hvem vi er, vår identitet. Hvert eneste sekund må alle signaler i kroppen sende mange 

kontrollsignaler tilbake til sanse- og behovs-sentra for å kjenne om det er en forskjell på oss selv hele tiden. 

Altså hvordan vi føler oss Og det skal ikke store saken til før vi reagerer. Et myggestikk er allerede meget 

alvorlig. Et lite fnugg i munnen er alvorlig. En lyd er fort irriterende i mange tilfeller.  

Men fra egen kropps behov og sansevirkninger som kontrolleres i mot gjennomsnitts-mengdens 

balanse-innstilling hele tiden, så finner vi stemnings-forskjellen, Denne summen av følelses-sanse-behov-

husk, pluss det sanse-behovs-inntrykket vi har i øyeblikket er den sum-virkningen vi kaller jeg, som behovs-

strukturen vår, Jeg, min identitet, spesielt i dette øyeblikket.  

Søker jeg arbeid så er jeg noe annet enn når jeg er på fest. Om noe spør hva klokka er, er jeg en annen 

enn når jeg vil kose med noen. Når vi da får spørsmål om hvem jeg er: Hvem er du: Så svarer vi ganske 

forskjellig hver gang ut fra situasjonen. For mange er det da lett å si det som er hva vi driver med i forhold til 

de som spør, og hvor vi er fra, født, foreldre, skoler, arbeid, og vårt yrke eller sosial status, kommer enkelte 

ganger lett frem for å redegjøre best mulig for oss.  

Om vi ikke stoler på den som spør så sier vi minst mulig om hvem vi føler at vi er. Jeg og min følelse 

er altså litt annerledes i alt jeg opplever, og det jeg opplever akkurat nå. Jeg blir et forhold mellom 

behovsbalansen vår, vår kjennskap til oss selv på godt, vondt, passe, en slags indre følelses-cv noe ulik den 

offentlige cv. Og hvem jeg er står også i forhold til og preges av det som skjer nå, det jeg føler da, og hva 

slags saksforhold som vi opplever der og da. Jeg er meg men litt annerledes på do enn slik jeg er når jeg trener 

eller jobber, eller bare slapper av. 

Vi kan allikevel ha et ganske klart bilde som en husk, en kortere og grei samlefunksjon som vi selv 

synes låter best ved Jeg-presentasjoner. Men spørsmålet dukker opp i ulike situasjoner, og vi kan fort bli litt 

paffe, eller svare med en nødløgn. Er vi usikre, føler noe litt skummelt, så har vi lett for å svare, «Jeg er bare 

ett eller annet unngående». Vri oss forbi situasjonen. Ut av knipen. Nødløgn og hvite løgner, og ¼-dels 

sannheter. 
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Vel: Ikke så rart at det opplevde og følte kjente presenteres som jeg, og i forhold til motstanderen vi 

alltid møter, det som presser seg frem i bevisstheten vår. Enkelte ganger er vi helt enig med motstanderen. 

Den som så ofte er en refleksjon på fysiske signaler i verden. Alt vær, behovs-organer, sansningen vi gjør oss 

med millioner informasjoner hvert tiendedels sekund. Å se ut over landskapet med millioner farger og former, 

og merke blandinger av vindsus, dyrelyder, om så trafikk-lyder. I byer, ofte at der kom trikken igjen med 

påkjørsels-rett.  

På nærmere spørsmål av om og hva jeg er, hva er du, og hva er ditt jeg for noe? Så er det ikke alle som 

klarer å redegjøre helt suverent for det. Er jeg alle? Er jeg inni meg eller utenfor meg. Er jeg bare en 

forestilling, eller er jeg bare en naturlig egenskap? Stort sett er jeg helst ofte svært mystisk, likedan som for 

mange slik bevisstheten er. For den er det ikke grenser. Og det er ikke rart så mange ganger det går an gå rundt 

i den samme sirkelen som aldri slutter. Krav om at vi må bevise noe også fra de rundt oss for å bli godtatt. 

Så skal vi bevise da at vi er bare naturkraft, eller bevise at vi er bare forestilling. Altså en mer eller 

mindre intetsigende samlebetegnelse som slik blir funksjons-løs og mål-løs. 

I bevissthets-feltet slik det er beskrevet her med energi inn, som ikke kan stanse, og som danner 

blandings-strømmende felt-preferanser med hverandre, så må energien før eller siden ut igjen. Sleve 

refleksjonen av det som kommer inn er ikke nok. Blandingen er den første delen av assosiasjonen, en logisk 

preferanse-dannelse av styrke-felt. Den andre delen er at vider behov og sansevirkninger samt husk, og 

styrkevirkningen av alle summer fra slike celler og sentre, virker tilbake som sammenligning for bevisstheten 

uansett om signalene går gjennom lyst-ulyst-verifiserings-faser, sentre.  

At både gjennomsnittsvirkningen i oss sett som behovs-innstilling og de opprinnelige sanse- og 

behovssentre, eventuelt organer gir tilbakemeldinger om innstillinger som passe, dårlig eller bra. Altså om 

våre behov, sanser og stemninger, samt følelsesstyrken fra disse er i balanse med assosiasjons-mengden. Dette 

er regulerende for assosiasjons-prosessen som tilbakevirkende signaler på blandingsforholdet.  

Bevisstes-kraftfeltet og dens prosess er altså en sammenligningsprosess av signal-formasjons-styrker, 

og vil med utgående signaler virke regulerende til slutt på de sanse- og behovs-organer, vi har, som samtidig 

er knyttet til hele bevegelsessystemet. At vi har språkform, lyd, tale, bevegelsesutløsende signaler er da ikke 

like rart. Alle krysninger mellom nervebånd som kobler de ulike sanser og bevegelsessystemer, balanse-

systemer sammen, fungerer da ganske logisk sammen. Løsningene kan ut fra forståelse og bevegelsesevne 

komme feil ut av likevel, at vi mister balansen på glatt føre, at vi misforstod sammenhengen eller manglet nok 

informasjon, eller feil saksbehandling av ulike grunner. 

Om kvante-, lys-, lyd-bølge-virkninger i den fysiek kroppen og ved og i bevissthetsfeltet, så kan man 

illustrere dette gjennom det jeg legger frem i en kvanteteori for bevissthets-funksjonen. 

I hovedsak ligner alle teoriformene på hverandre ved at sak a forholder seg til sak b fordi de har en 

forbindelse, og slik sett kan utviklings-teoretiske, kvante-teoretiske, adferds-teoretiske og psykologiske, selv 

åndelige teorier, sinnsstemnings-teorier slik ende med svært like skjematiske oversikter og fortelle mye av det 

samme. For forståelses-sammenhenger slik så er det ikke så farlig hvilket valg man tar. For helhet av forholdet 

mellom fysisk kropp og bevissthets-prosessen som hvordan de når, virker på hverandre er det grunn til å 

kjenne til alle funksjonelt.  

 

 

 

Roger Bergersen 
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Denne boken om bevisstheten er lagt opp etter følgende 

mønster 
 

A Først vil jeg legge frem det mest vesentlige, eller mest aktuelle, mest saks-orienterte, om hva jeg anser 

bevisstheten og dens funksjoner som, og i hvilke årsaker til dens dannelse og funksjon den da slik får ut fra 

en bestemt virke-funksjon som basis til slike virksomheter som gir bevissthet og dens funksjoner generelt. 

 

B Så vil jeg beskrive denne differensial-funksjonen, differensial-kraften, jeg mener denne bygger på. 

 Ønsket og metoden, oppskriften, er å legge frem i rekkefølge om bevissthets-funksjonen slik jeg ser 

den, og kan virke. Videre hva som er holdbarhets-perspektiver og da betingelser for det vi kaller moral. Videre 

også da en evolusjonær og mer naturvitenskapelig mulighet som en teori for dette. Til slutt vil jeg henvise til 

saksdata. I skriftet vil det henvises til flere historiske personer, trender, ideologier, beskrivelser som gir en 

oversikt i saksforhold som ligner eller er det samme som det saksforholdet som tas opp. 

 Så kommer grunnlagsmaterialet som jeg viser min behandling av enkelte emner. Dette er massivt og 

kan bli henvist til slutten av boka. Jeg må anta at vitenskapelige data om forhold ved bevisstheten slik sett vil 

ligge like etter de mer konsekvente informasjoner jeg legger frem først. Så vil jeg uansett legge frem en 

litteratur-liste, der jeg har analysert disse skriftene for sammendrag av hva de har tatt opp, og med vekt på 

såkalt moral-holdbarhet, balanse, likevekt, kraft-motkraft, energier, konstante eller ikke. Jeg viser gjerne til at 

visse utsagn om bevisstheten, og om husk, om virkemåter, om jeg mener det er uholdbare utsagn, og likedan 

når jeg mener at moral=holdbarhet, ikke er holdbart nok. 

 

C Dernest vil jeg beskrive bevissthet så godt jeg kan, også mange definisjoner ellers. 

  

D Her begynner et hardkjør av gjentagelser: Nemlig beskrivelser av bevissthet ovenfor sinns-stemninger, 

behov, sanser, fysiske og bevisste akter, spesielt om følelser. Begrep som lyst, angst, ønske, håp, interesse, tro 

og viten, vil så analyseres en rekke veier. Dette foregår ved at bevisstheten beskrives i stadige nyanserte 

perspektiver for at det skal være tilgjengelig som beskrivelser av ulike sider av bevisstheten.  

E Her vil jeg i rekkefølge beskrive lignende perspektiver for behov, videre sanser, kroppslige funksjoner, 

angst og lyst, følelser og sinnsstemninger, i relasjon til hverandre, og i relasjon til bevisstheten, også når det 

er kombinasjoner av alle disse, internt i oss, ubevisst, eller i bevisstheten.  

F Husk-funksjoner vil nevnes spesielt. 

G Moral -Holdbarhet: Definisjoner og sammenligninger som viser perspektiver og balanser for slike 

tilstander, og hva det vil si i forhold til begrep som religioner, åndelighet, bevissthet og følelser, affekter og 

reflekser, og perspektiver rundt individ-utvikling, vekst, arv og miljø. 

H Beskrivelser som gir en evolusjonær teoretisk funksjon for det samme. I denne sammenhengen 

er det det natur-filosofiske og det natur-teoretiske, samt de fysiske tilstanders lover og feltegenskaper 

som er deduktive som det henvises til. At bevissthet og moral virker som holdbarhets-grader. 

I Her vil jeg vise likheter med begrep og grunnfunksjoner i religion, i Tao, forandringen, veien, valget, 

bevegelsen, og i buddhismens «det samme», forskjellige sider av begrep som tomhet, ingenting, karma, 

bevissthet, opplysning, Nirvana, brukt som referanser til forskjell til at det er referanseløst. 

J At også alternative og sjamanistiske beskrivelser kan ha likheter med store deler av dette kraftbildet, 

eller den differensialt fysiske beskrivelse av kraften det henvises til, egentlig stort sett kun funksjonen, en 

differensial virke-funksjon, der både virke og funksjon er avhengig av differensen. 

Alt dette etterfølgende materialet er for å vise hva som er gjennomgått og tatt opp i forhold til dette 

begrepet vi omtaler som bevisstheten. Et eksempel der omtale betyr henvisning, et referanse-begrep. 

Jeg har følgende opplysninger til leseren: Fagfolk og andre: Jeg lurer stadig på noe, og jeg bruker meg 

selv som eksempel på hva jeg tror innvirker på det saksforholdet jeg tar opp om bevissthet, og reaksjoner 

knyttet til kropp, sanser og behov fysisk, og hva som inntreffer som lyster, ønsker, vilje, sinnsstemninger og 

følelser. Ikke minst gjenkjennelse og husk. Jeg undersøker så videre hva jeg tror må til for at det skal være 

slik, virke slik det gjør, og om nyanser jeg eller andre kan ha for saksforholdets virkning på oss. Så setter jeg 

i gang en kritisk-analytisk virksomhet her, og da kan det hende jeg sammenligner med andres meninger om 

saken. Men stort sett må jeg stole på meg selv. 
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I en mengde litteratur har jeg funnet ut at beskrivelser av bevissthet stort sett handler om hva 

bevisstheten kan gjøre, hva den kan oppfatte, oppleve. Men bevissthetens funksjoner, betingelser for å kunne 

virke slik at den kan oppfatte noe, om hva slags funksjoner som kreves da, det finner jeg lite eller ingenting 

av. Konsekvensen er at jeg må utrede slike betingelser selv, om de indre funksjoner som gjør bevisstheten i 

stand til å oppfatte, sammenligne, de forskjellige egenskaper den innehar.  

Slik sett har jeg ingen å henvise til i historien, eller faglig sett. Allikevel kommer jeg over mindre 

snutter der enkelt-temaer, enkelte saksforhold, tas opp av visse som bedriver søken i hva bevisstheten gjør, 

hvordan den opererer, hvor det faktisk nevnes at en gitt funksjon er påkrevet, og til og med hva denne må ha 

som krav, betingelse for å virke på denne måten. Men hvordan den da som bevissthet kan fungere ut fra en 

sik funksjon kommer altså ikke frem. 

Dette blir litt som at noen kommer med en rekke egenskaper, som de henfører til bevisstheten, mens 

det om bevisstheten stopper opp, ikke kommer flere data, beskrivelser om funksjons-forhold. På den annen 

side så finnes det visse definisjoner og synonymer til bevisstheten som i det minste indikerer en funksjon, og 

som slik kan belyse mer om bevisstheten, uten å avsløre dens indre funksjoner.  

Det kan komme en «bevisstheten del 2» senere. 

Det kan komme ett eller flere tilleggs-bøker for det samme bevissthets-materialet. 

Innholdet skal deles opp slik at utsagn, påstand, beskrivelser, kommer først, etterfulgt av grunnlaget 

for å ta opp bevisstheten slik fra en kraft-modell, styrke, energi, endringer, for så å vise til de logiske funksjoner 

av forskjeller, like og ulike, også som kjent og ukjent, sammenligningsfunksjoner, også for gjenkjennelser. 

Grunnlag for husk og bevissthets-oversikter. 

Så kommer bevissthets-felt-modellene, i relasjon til energistyrker for de andre bevissthets-tilknyttede 

egenskaper, følelser, behov, sanser, husk og lyst-virknings-grader, hva kropp og livs-egenskaper, samt 

bevissthet har felles. 

Ett utvidet begrep om moral og holdbarhet. 
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Refleks, instinkt, sans, behov, affekt, følelse, 

sammenligning 
 

 Energier, eller virknings-styrker kan komme fra innsiden av kroppen, og fra utsiden av kroppen vår. 

Mange signaler er ganske så sikkert så små at vi ikke merker disse, mest som kanskje milliontedeler av styrken 

som sanser og behov normalt opptar, eller som gjør endringer på skjelett, organer og nerver i kroppen slik som 

i sansene våre og i behovs-organene våre. Og behovsorganene er stort sett hver eneste celle i kroppen vår fordi 

den trenger næring, fordøyer denne og omsetter stoffene til protein, sukker og fett som den bruker i den 

aktuelle cellens prosess, for så å kaste ut avfalls-stoffer og næring som skal andre steder.  

Dette blir til virknings-stoffer i blodet så sant det transporteres med blodet, stoffer som kan utløse 

nervereaksjoner i nervesentre og i hjernens styringer av hormoner og enzymer, virknings-stoffer som kan gi 

nervesignaler videre. 

Dette fungerer slik at det meste av energi-virkningene gjøres opp i et slags balanseforhold i cellen, som 

trykk og varme-utveksling, kjemiske prosesser, slik at det for det meste ikke kommer signaler utenom det 

vanlige ut fra cellen. Celler og organer er bygd etter balansegrader i prosesser, og sender derfor en normal 

mengde ut som er en slag balansevirkning for mange andre celler som trekker nytte av stoffene. Nerver er som 

regel sensor-virkende proteintråder, og som reagerer først når det er overskudd og underskudd i spenninger 

fra cellene eller blodet, også som betydelig merkbare trykkendringer rundt organer og blodårer.  

Nervene og nervesentrene er tilpasset forholdene, slik at vi merker om det er noe som virker mer eller 

mindre vondt, eller mer eller mindre godt. De fleste har nervesystem som er tilpasset signal-styrkene slik at 

det innenfor en viss styrkegrad, balanse, virker som ro for oss, og at vi ikke forstyrres av noe som det er for 

mye eller for lite av. 

Alle prosesser utløses på en eller annen måte slik at vi kan kalle alle funksjoner slik for en refleksiv 

virkning. Er denne sterk nok vil sanser og behov sende ut signaler som forteller om endring i tilstand, det vil 

si mer eller mindre enn slik det var, i forhold til ro eller et bestemt nivå av styrkegrad vi har i en tilstand. En 

eller annen fysisk prosess for eksempel, men også psykiske tilstanders nivå eller ro. 

Et instinkt utløses på samme måte, men er ofte knyttet til bestemte behov, slik som sult, luft-mangel, 

ville se, høre, kjenne, bevege oss ut fra goder eller farer. Slik kan et instinkt ofte være mer komplisert 

samarbeid eller funksjon enn bare enkle reflekser, men altså en mengde bane-styrte reflekser. At vi brå-trekker 

oss unna, spytter ut maten, reaksjoner på påvirkninger. Aktivt og reaktivt. I ryggraden foreles nerver til for 

eksempel høyre og venstre side av kroppen, men har forbindelse. Når vi løfter det ene benet, eller kommer 

bort i noe med benet, så reagerer den motsatte siden av kroppen spontant med en bevegelse som er motsatt, at 

den skal balansere bevegelsesendringene. Denne motsatte parallell-koblingen regnes både som refleksiv, og 

kan tilregnes instinktive reaksjoner som vi er medfødt. 

 



 

 

294 

Vitenskapen og bevisstheten 
 

  

Jeg må også her ta Differensialkraften som utgangspunkt, uansett om vi lokalt ønsker å kalle 

utvekslings-funksjonene for gravitasjonskraft, altså produktutviklingen av differensialkraften, som årsak til at 

vi har et mulig uendelig gravitasjons-felt-rom. 

Fra vitenskapens side behandles felt og energier stort sett på samme målbart, deduktivt, som felt-

virknings-bevegelses-energi-mengder i et slags konstant energi-regnskap. 

Vitenskapen kjenner som med differensialkraften, ikke til noen tilfeller som er uten preferanser, det 

vil si at objekter, eller felt merker virkninger. Om slike ikke merker noen virkninger, eller påvirkes av noen 

virkninger, så skjer det heller ikke noe med disse preferansene, og de er like gode som likegyldige for all 

tenkelig prosess. At noe skjer. Vitenskapen kjenner altså ikke til noen bevissthet som ikke har preferanser. 

Om vi snakker om drømmer og fantasier, kjenner vi igjen at vi har lært, erfart, husker, eller i det minste 

kan få oversikt over en kombinasjon av preferanse-omstillinger, endringer i preferanser og reaksjons-

hastigheter her. Altså hvor fort eller sakte og i hvilken mengde som forestillinger og fysiske reaksjoner skjer 

med. Vitenskapen kjenner ikke til noe annet enn at et levende individ, her med mennesket i fokus, at en eller 

flere deler av et menneske er til stede for at det skal ha en bevissthet.  

Videre at det viktigste er at hjernen er i behold i mindre eller større grad. Folk som er født uten hjerne 

går kun stakkato, og stopper først ved støt eller en viss nær øyekontakt med et objekt like foran seg. De henter 

ikke mat selv, og de åpner munn for å spise, tygge svelge, kun når noe føres til munnen og berører leppe eller 

tunge. 

Vi kan slik sett at preferanse-felt-objekter må være til stede før vi oppdager en bevissthet. At noen kan 

stå i rommet ved siden av å snakke betyr her referanseobjekter tross alt, og likedan at vi har informasjon, 

inntrykk, noe som har en formasjonsenergi som husk, annet, som danner kombinasjoner som tanker, fantasi 

og drømmer. I alle undersøkelser av fantasi, drømme-forskning, ulykker, hjerneforskning, sykdom, viser 

hjernen seg spesielt sentral for bevisstheten. Uten hode med hjerne i merker vi ikke noen bevisste reaksjoner.  

Vi vet at alle nerveceller i kroppen, spesielt de som er i hjernen, får inntrykk, energi, reaksjoner via 

påvirkning, trykk, ved hjelp av transmitter og sanse-reseptorer i nerveendene som sender signaler til de 

respektive sentrene i hjernen. Slike reseptorer kan i enkelte tilfeller være ganske likedanne, men allikevel så 

vil deres plassering i hjernen også være den delen av hjernen som behandler dette informasjons-stoffet, slik 

som forskjellen mellom den delen som behandler tommelfinger og pekefinger, eventuelt lillefingeren. 

Stort sett vil vev som behandler kunnskapslære vi har med lillefingerens bevegelser, som eksempel 

pianospilling, bli satt ut av funksjon ulikt etter hva som tas vekk av vev rundt dette området. Det viser seg 

også at de kodene vi lærer oss for tastatur i bank og annet, danner en reaksjonshusk rundt fingertrykk-området. 

Vi kan godt kalle det fysisk, vi kan godt kalle det strukturformasjon, retning, avstand, form, gjerne knyttet til 

synsinntrykk-sentre og talesentre, ord og tall.  

Poenget er at noe som er slik fysisk også er tellbart eller kvantitativt, slik at det kan gjelde logisk 

lignende tall. Men vi kan også bevisst sammenligne det med tall, få inn tall, og aktivisere finger-trykkingen 

ut fra dette. Kroppen lærer svært mye om alle kroppslige og fysiske bevegelser, og lyd-utrykk som benyttes 

lenge før de forstår ordene og hva ordene henviser til.  

Bare at de er med i saksforholdene som foregår. Men snart identifiseres ord, bevegelser, og saken og 

eventuelle bruks-midler i en og samme sammenheng, alt etter om hva som skal høres, se, beføles i rekkefølger 

med bestemte mål som skal oppnås, og som kan knyttes til behov og sanse-konsentrasjoner: Jeg kaller det 

behovs-sanser, knyttet til samme kroppscelle, kroppsindivid som er utviklet. 

Det er ut fra dette grunnlaget, gjerne sett som organisk-biologisk, at et menneske har en hjerne, og at 

det har behovsorganer og sanser som er nervebasert, og slik sett kan sende signaler om kroppens og 

omgivelsene sine tilstander for korrigering av bevegelser og gjøremål vi har.  

Altså: Det er ukjent at en uten hjerne forteller historier eller kan gjengi å se noe for seg på en strukturert 

måte. Ved å klippe av nerve for nerve i ulike lengder fra sanseberøringssted og behovsorganer, og stadig mer 

klipping av dette, så vil også reaksjoner i sansen bli borte og reaksjoner i behovsorganet bli borte. Ofte så kan 

muskler og nerver bli borte, visne om de ikke brukes eller at de kuttes i forbindelse med ryggmarg eller hjerne. 



 

 

295 

Om alle felt-preferanser som vitenskapen kjenner er borte, så er kroppen borte og bevisstheten borte. 

Om det bare er kroppen og hjernen som preferanse-felt, fysiske felt, er borte, så virker det ingen bevissthet 

som er kjent. Om man derimot har ulike mengder hjerne tilstede, så kommer det også frem mange spesial-

funksjonelle bevissthets-virkninger, at det er egenskaper vi bevisst har, men eller mangler mye av for andre 

områder vi er kjent med som alminnelig bevissthet.  

Vi kan møte folk som er født uten smertesensorer i huden, eller uten smertesenter i hjernen. Vi kan 

møte folk som har operert vekk binyrer som har adrenalin, at når det er vekke så får de ikke angst. Vi kan 

møte folk som ikke har utviklet noe spesielt angstsenter. På ulike måter slik kan vi si at det er ulikt også om 

når og hva som inntrer bevisst fra lyst og ulyst for alle sanse og behovs-organer vi har. Sentralt er at det går 

gjennom nerveceller og nervecelletråder, og at det går elektriske signaler gjennom disse. Om dette er 

blokkeringer eller åpninger som er følsomme i reseptorene så vil vi merke eller ikke merke noe ut fra om det 

er blokkert eller åpent som sperrer/åpner signalveiene.  

Det er lite kjent annet enn at lydtrykk, væsketrykk, og elektriske signaler, elektroner, som er 

overførings-funksjonene til nervetråder og nerveceller. Vi kan se for oss og måle at lys kan nå helt inn i en 

nervecelle, eller hvilken som helst celle og utløse reaksjoner eller korreksjon, retningsorientering, reflekser, 

ut fra dette. Men tross alt som utløsning av elektriske impulser som gjør en posisjonsendring eller vandrende 

elektroner. Om vi også oppdager dette bevisst så er det gjennom en slik sansning av fysiske referanser. 

Slik sett kjenner ikke vitenskapen til en bevissthet uten en organisme tilstede. Vi har altså et menneske, 

en organisme tilstede som mener at den tror, vet, fantaserer, merker signaler, fantaserer, drømmer, ser syner, 

eller er helt klart bevisst kun tilstede uten noe spesielt slik. En slik er alltid til stede. Vi kjenner ikke til at noen 

ikke-organisme kommuniserer med en annen ikke-organisme sammen, og at ingen organisme er tilstede, slik 

som oss selv, og vår bevissthet. Det er en organisme i hvor hvilket har en bevissthetstilknytting til samme 

bevissthet som mener å ha oppdaget ikke-organismer. 

Med andre ord. Vitenskapen kjenner ikke til at en organisme ikke har sine fysiske felt-referanser 

tilstede som fysisk kropp, altså partikler og felt slik som fysikken og kjemien er konsentrert seg rundt, og at 

det her er slik som de biologisk-organiske felt som fysiske sammenstillinger som danner organer, kropp, 

oppbygning der nerver, nerveceller, som hjerneceller, og nervesentre, som er kommunikasjons-systemer for 

innkommende data til bevisstheten. Signaler kommer til bevisstheten.  

Når et menneske har et hode og har et hjerne-system fungerer det mange ganger optimalt normalt med 

litt av de fleste sanse og behovssystemer i kontakt med bevisstheten, og oppgir seg selv i en identitet som viser 

følsomhetgrad og opplevelse-hendelsesgrad, og graden reaksjon positivt eller negativt på de ulike opplevelser 

av saken, gherne ut fra stemningstilstanden i øyeblikket eller de ulike sensitive følsomhetsgrader i smak, lukt, 

hørsel, syn og kroppsfølelser, hudfølelser ut fra dette.  

Når vi mister hjerneceller i visse områder, eller skades, eller hjerne-rystes, kan vi også miste 

hukommelsen for akkurat slike områder, slik som i talesentre, ansikt-gjenkjennelses-sentre, steds-og 

orienterings-sans-sentre, og likedan for enkelte områder slik som han som etter kollisjonen ved tester, ikke 

husket noe om grønnsaker. I et annet tilfelle reagerte en celle tilfeldigvis på kun en kjent skuespillerinne, men 

ikke om mannen var med på bildet. Alle bilder og navn som ble vist med denne på bildet alene fikk nervecellen 

til å reagere kraftig.  

Vi vet også at vi med samme hjerne kan påvirke områder som får oss til å prøve oss frem, forsøke 

aktivt og pågående å finne ut av noe, og likedan å trekke oss unna de samme saker, ved at energien i slike 

områder omdirigeres eller svekkes, forsterkes. Da vil vi trekke oss raskere unna, eller raskere og mer pågående 

undersøke, ta på, fingre med sakene.  

Det stedet, de steder, i hjernen som mest forbindes med assosiasjon, bevisst tenkning og oppfattelse, 

ikke minst oversikts-sammenhenger, forbindes til hjernens frontlapp. Om områder tilstøtende dette, eller  selve 

dette sentre utsettes for kraftige omveltninger fysisk så kan bevisstheten tre ut av funksjon som godt virksom, 

eventuelt gi bevisstløshet og koma, i noen tilfeller død. Vi vet at områder som aktiv tikke benyttes i hjernen 

og temaer, svekkes, og lite aktive hjerneceller kan faktisk dø ut. Alle nerver og dendritter, forbindelses-bygge-

tråder som vokser ut ved aktivitet i store antall mellom hjerneceller, dør ut om de ikke er aktive. Aktiviteten 

gjør at de tar opp energi, og forbedrer mye av sin status som funksjonelle. 
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Vi kjenner godt til at fysiske tilfeller og eventuelle psykiske tilfeller kan blokkere eller skade, eventuelt 

gjøre så vi mister hørsel, syn, smak, lukt, hudfølelser, det som utsettes for skadelige virkninger. At det blir 

borte midlertidig, svekket over tid eller for bestandig, eller at sansen eller egenskapen, behovet, dør ut for 

godt. Om vi skulle miste sultfølelsen kan dette gjøre så vi også sulter ihjel. Men av logisk tankegang så tar 

man til seg næring allikevel da det merkes på andre sanser og behov at man ikke har fått næring. Slik sett er 

erfaringen en god egenskap. 

Dette forteller her i det praktiske livet ganske meget mer om mennesket bevissthet, sanser og behov, 

enn alt vi kan si om utenfor dette livsvirke her i verden. Det ligner litt på hva guder og mennesker sier om 

moral, holdbarhet. At det er ikke når vi har kommet til et helvete eller er frelst, kommer til himmelen, at 

moralen gjelder.  

At bud, lover, men helst av alt, en logisk og holdbar reaksjon, handling for å opprettholde oss som 

samfunn, liv, at det er på jorden, i verden med fysisk kropp og bevissthet, at vitsen, meningen med, at 

grunnlaget for moral, holdbarhet er viktigst. Og her har det vist seg at mange har motsatte meninger om 

innholdet av holdbarhet og danner konflikter med dette. Men om vi mener at kropp, psyke og bevissthet skal 

kunne operere fornuftig riktig holdbart, så må vi holde de tre viktige funksjonene holdbart i god stand hos 

hverandre. 

Den fysiske hjernen, dens celler, alle stoffer i disse, er bygd opp av det vi kaller organsike stoffer som 

ikke skiller seg ut fra alle andre grunnstoffer annet enn ved kombinasjonen av disse kjemisk, men følger 

allikevel de samme kjemiske lover i utgangspunktet. Ved å studere disse organiske molekylene, gjerne som 

formene sukker, fett og proteiner, som i utgangspunktet er enkle forbindelser, finner man at kombinasjons-

feltvirkningene er store.  

De kan danne drei-momenter og koblinger som gir ekstra muligheter, ikke minst at en dreining kan 

endre feltstyrkeretningen mye, og enkelte ganger også den kjemiske egenskapen ut fra stillingen sin grunnet 

feltstyrkeendringen. Der vi tidligere hadde et stivt molekylfelt i mineralriket, så har vi her en dreibarhet som 

kan endre feltretningen sin i alle stillinger innenfor visse grader, noe som egentlig er uendelig med kraft og 

styrkeretning innenfor maks og minimumstyrken dette kan gi.  

Altså alle retninger i grader og mellom grader, enhetsverdier tatt vekk. Dette gjør også at feltet 

forsterkes eller svekkes med stillingen, og da endrer også hele feltlandskapet seg for de fleste kombinasjoner 

hos disse, og åpner for aktiv kontakt mellom de fysiske objekter på en helt ny, men normal måte, enn hos når 

de samme stoffer kun er oppløst eller bundet i mineral-forekomster. Dette er forskjellen på organisk og 

uorganisk stoff, på liv og på ikke-livs-funksjonelle stoff-blandinger. 

Dette er hva nerveceller i hjernen har som et gode, men som kan føre til at nerveceller sperrer eller 

åpner for signaler. I mange sammenhenger kan sperringer være en logisk god funksjon mot skadelige 

virkninger og i andre tilfeller kan det medføre at man sperrer for informasjon som vi trenger åpne veier for. 

Likedan er det med åpnings-kanaler hos nerveceller. At de kan like gjerne åpne for det som er mindre bra, og 

slippe bra ting frem også, men det gir ingen sikkerhet for sorteringen av bra og dårlig, noe som erfaing gjerne 

er en viktig faktor for å kunne orientere seg etter. Om lyst og angstsenter fungerer likedan så kan begge gi 

fordeler og ulemper for adferd og holdbarhet, for eksempel evnen til å lære på en god måte for egen og andres 

holdbarhet. Individ og samfunn, optimalt.   

Våre bevisste hjerne-funksjons-områder er altså avhengig av store deler av sanser og behovs nerve-

funksjonelle sentre for å merke verden rundt oss og sender styrkeforskjeller til bevisstheten. Styrkeforskjellene 

og kombinasjoner og blandinger av styrkefelt-endringer, gjør at vi kan kalle dette følelser, eller 

følelsesinnvirkende faktor, også som grunnlag for styrken i sinnsstemningene våre som er følelses-styrker og 

blandinger av slike for alle deler av det vi kan merke. En tilstand som endres gradvis hvert øyeblikk i større 

eller mindre grad. 

Dette er hva jeg mener med referansefunksjoner som virker inn på bevisstheten, der sanser og behov 

danner et mønster ut fra slik disse mottar og videresender sine tilstandsrapporter, styrkegrader, reaksjoner, 

som gir oss en del av sult-bildet vårt, luft-mangel, tørste, om det er kaldt, varmt, vått, stikker, smerter, og hvor 

vi merker dette stort sett. Vondt i magen, puster tungt, svir i øynene, er sultne, må på do. 

Slike fysiske funksjoner i nervesentrene gir altså nettopp slike virkninger for felt-reaksjoner hos 

stoffene som virker forsterkende på følelser og bevisstheten. Alt vi lærer og opplever virker likedan gjennom 

samme system av nervereaksjoner. Er ikke nervereaksjonene der, så reagerer vi heller ikke på dette.  
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At aktivitet kan gå gjennom dendritter uten at vi merker særlig aktivitet bevisst, men allikevel blir eller 

er bevisst om dette, kan fint gå gjennom samlende glimt, eller når vi våkner fra en koma, at vi har merket det 

som skjedde allikevel når vi blir spurt. Aldri så små signaler kan gi klare bilder i mange tilfeller.   

Uten disse fysiske referanse som nervesystemet fungerer etter, så har vi heller ikke kjent bevissthet. 

Når bevisstheten følger opp rekkefølgene i handlinger og naturprosesser, og lærer seg om liv, natur, 

medmennesker og jorda man lever på, så ser man ofte mye i et stort perspektiv. Det viser at bevisstheten i 

likhet med det som skjer i virke-lik-hetens verden, da kan sette opp lignende bevisst, og at det blir 

overenstemmelse mellom naturprosesser og bevissthets-prosesser, altså forstår natur og behovs-systemet vårt.  

At bevisstheten organiserer seg slik er altså avhengig av en samstillingsprosess bevisst som følger opp 

det som skjer likedan. Slik sett så vil all forståelse av verden og psyken være å følge opp prosess-veiene som 

skjer. Om man kan behandle dette i praksis er noe annet. Men det er også gjerne en etterfølgende læreprosess 

av rekkefølger i ulike grader. 

Når jeg da sier at vi ikke kjenner til noen bevissthet uten om som feltorganisme, nervesystem, fysisk 

tilstedeværelse av noen, og at det er fysiske felt i naturen, kroppen, hjernen som reagerer på det som skjer, og 

at det er tilpasningsgrader mellom natur og bevissthets-mennesket, så kan vi trekke den slutningen at vi 

utgangspunktet har evnen bevisst til å korrigere oss etter livsforholdene til fordel for kropp og psyke. Vi kan 

være født med vanskelige kroppsforhold og bevissthetsfunksjoner og sykdom og ulykker kan nedsette 

funksjoner, men ut fra gitte forhold kan vi ofte mestre eller bedre mye, mens hos noen kan der virke litt 

forgjeves. Ikke å prøve, er ikke videre holdbart, men ro kan også lindre tilstander.  

Nerver reparer ofte seg selv godt om de kommer til ro ut fra at de har vært lenge under fysisk og 

psykisk stress. 

Det som vi kan konkludere med, både i vitenskap og i utgangspunktet til differensialkraften er at det 

trengs felt-strømninger, informasjonsstrøm, og feltvirkninger som påvirker disse, for at vi skal ha en bevissthet 

og få oversikter, eller merke noe. Da vi kan si at det er stor likhet mellom observasjon av det fysiske, og 

hendelsene slik, og reaksjoner til behov, sanser og følelser som gir likedanne rekkefølger for bevissthetsfeltets 

energioperasjon, så er det lite som tyder på at ikke bevisstheten er knyttet til og oppfører seg etter samme 

mønster som det fysiske prosess-mønsteret.  

Felttypene benytter ulike skaler av kanskje en og samme feltstyrke-referanse, men samme rekkefølger. 

Konklusjoner ved mangler av innsikt eller med mindre gode rettlednings-data, kan gi helt feil bilder av 

rekkefølgene, og også hjernen kan sammenligne med helt etter forutsetningene feil bedømmelses-plattform. 

Om vi bare vil tjene penger som eneste mål, så kan det hende at data om sammenhengen i bevisstheten, i 

kroppen, og i verden ellers, går helt til spille som en riktig bevissthets-oversikt over tilværelsen. 

Bevissthetsfeltet lærer om den kroppen den er i. Behovs-feltene og sansefeltenes påvirkninger danner 

et livs-erfaringsmønster følsomt og bevisst for os. Vår identifikasjon av kropp, sanser og behovsvirkninger, 

virker så som en veldig sterk identifikasjons-sum, og er stor del av det vi kaller vårt jeg. Videre også 

forutsetningene for og graden hvor bra vi husker noe, erfarings-materialet, og hvordan vi benytter dette bevisst, 

eller føler behov for dette i livet. Dette danner en annen sammenligningsfunksjon enn bare kroppsopplevelser, 

selv om vi sammenligner med dette også.  

Men når vi lærer oss, eller fatter interesse for, hvordan noe lages eller hvor mange varianter vi har noe, 

matematisk, varer i butikken, hvordan lage forskjellige saker, så danner vi et oversiktsmønster som er et tillegg 

til de kroppslige og direkte virkninger på oss gjennom behov, sanser og kroppsbevegelser, opplevelser her, 

selv om vi benytter sanser og behov i tillegg med det stoffet vi nettopp lærer oss noe om, eller av lyst eller 

angst fanger opp som viktige orienteringsbilder for oss, hva som er trygt eller utrygt.  

Det er stor forskjell for oss om sammenligningene stemmer eler ikke for vår egen selvforståelse også. 

Slik sett danner dette et eget selvbilde, egen selvtillitsgrad, egen selv-erkjennelse, eller grader av dårligere 

oversikt over det samme. At fysisk styrke, vilje, ellers da kan være godt å ha er greit. Men det kan grunnet 

mindre orientering logisk sett gjøre at vi misbruker fysisk styrke, og trusselbilder, eller overreagerer på enkelte 

eller mange saker At vi alltid er på vakt og tar det meste som et angrep der vi blir kampvillige eller trekker 

oss tilbake i angst. 

Alt sammen virker til å danne en meget stor del av selve identiteten vår, hvem vi er, i tillegg til at vi 

med oss, jeg, mener også vår bevissthet, den bevissthetsfremkallende evnen, og som heller ikke operer helt 

likt hos oss, at det er forskjeller i hvordan denne prosessen danner gode eller dårlige oversikter, og også 

gradmengden av oversikter.  
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At jeg kjenner hvordan jeg har det, at jeg kjenner til hva jeg vet og har opplevd, og at jeg tror det eller 

det. At jeg er villig til det eller det. Vi kaller denne merkbare oversiktsfølelsen for «jeg». Slik sett så kan neppe 

alle andre komme å si at de vet alt om hvordan vi har det. Det er ikke slik at en sitter og ler, en sitter og spiser, 

en sulter, en har vondt på grunn av et brekt ben, og som ikke har kontakt med hverandre, at de alle andre 

opplever det samme her eller da. Dette danner en ulik rekkefølge og mengde som vi identifiserer som jeg-

opplevelsen, og der vi fort merker at alle andre neppe kan si at er din egen følelse. Vi føler heller oss ofte 

invadert i mange tilfeller av noen som mener noe om oss, eller mener at de kjenner oss.  

Vi vet nesten alltid noe om oss selv og hva vi har opplevd som en annen ikke vet. Vi kan ikke forestille 

oss at en annen umiddelbart vet hva som har hendt oss selv om de føler at noe har hendt oss. Vi kan ikke dele 

alle våre skritt, svette, sultfølelse, å gjøre fra seg, søvn eller søvnproblem, når vi er adskilt fra andre. Og om 

vi stikker oss på noe uten at vi lager lyd, og noen står med ryggen til oss, er det store sjanser for at vi blir 

stikkerfaringen alene som opplevelse der og da. Men det kan virke inn på sinns-stemningen vår etterpå.  

Poenget er at vi har noe som er av den karakteren vi kaller «selv», og selv-opplevd. Som en del av vårt 

liv og identitet. Bare det å være bevisst med et gitt navn vi har fått, er nok til at vi føler oss som noe for oss 

selv. Og det selv om vi deler landskap, verden og de samme krefter med alle andre, og at det ikke av den grunn 

er slik at vi ikke er forbundet til alt annet, og et eller annet sted også bevissthetspreferanser ut fra samme 

tilværelse, men som lokalt og som preferanseforhold stort sett er noe annerledes enn andre, andre steder.  

Det kan godt være samme kraftfunksjon som danner det fysiske og de bevisste referanse-funksjoner 

og preferanser, det vi kan kalle sentrale funksjonsområder. Det er stadige diskusjoner om jeg-bevissthet eller 

ikke, om alt er bevisst, eller at alle tilhører samme bevissthet. Det er snakk om forståelsesmåter, men klart noe 

vi kan analysere kritisk under forskjellige oppsetninger av påstander.  

Vi opplever sentralt nok, og lokalt, også bevisst, at det stedet vi er på der vi skar oss i hånden, i naturen 

eller på kjøkkenet, at vår bevissthet om den fysiske saken og bevisstheten vår ikke virker så langt unna 

hverandre. Uansett, slik som det fysiske, så danner bevisstheten preferanser, referanse-styrker, energi-felt som 

gir strukturer av bilder ord, fysiske egenskaper som lyd, lys, beføling, og som regel i rekkefølger som i språk 

og i gjengivelse av naturopplevelse, annet som har skjedd, opplevd.  

Når vi føler noe gjennom sanser og behov, så reagerer vi etter den styrken vi føler som oftest er i 

samsvar med påvirkningstyrken vi har fått fysisk. Det samme gjelder også ikke minst kjærlige fysiske forhold, 

men også mentalt sammenlignbare reaksjoner på hvordan vi utrykker oss. Denne reaksjonen hele dagen på 

behov og sanser knyttet til det fysiske utgjør store deker av hvor bra dårlig, velvære eller misnøye vi føler og 

preger oss stort i mange tilfeller, kanskje nesten fullstendig.  

Mange gjør det de kan for å overse eller komme vekk fra verdslige følelser som de kaller det, men mye 

tyder på at det merkes på en eller annen måte at man er i verden. Både smerte og lyst kan virke som pålagt 

stress, jag. Og slik sett kan det gå galt med for store mengder, og det er god grunn til at buddhister eller Buddha 

slik sett mente at alt var lidelse slik. Men det er ikke så altfor ille å ha det normalt trivelig og godt da, uten at 

det behøver å plage andre, heller at man kan ha ressurser til andre. 

Jeg kommer frem til at alle inntrykk, styrkevirkninger, lignende feltstyrker, slik sett, med alle 

blandinger av slike, virker inn som en sentraliserende hendelse, prosess, eller som begrep om referanser, styrke 

og former, egenskapen vi er oppmerksomme på, at disse både fysisk og som bevissthetsprosess har sentralisert 

seg i en formasjon som danner egenskapen som en bevisst eller fysisk preferanse, referanse.  

At vi danner et ord for noe et navn, for eksempel; stol, Atlanterhavet, månen, advokat, sprint, en 

bestemt matrett, ut fra at forskjellige virkninger og ingredienser av egenskaper slik virker inn på dannelse av 

en fysisk form i et gitt område adskilt fra andre slike, og at det samme gjelder for tanken, forestillingen, bruken, 

egenskapen tillagt i ordet en stol, og de behov vi har knyttet til stolen. 

Alt tyder på en regel-rett likhet slik mellom fysiske virkninger og psykiske og fornuftige 

bevissthetsvirkninger. Det gjelder selv for å få skrekk, panikk, angst for edderkopper. Referansesamlingen 

skjer og reaksjonen er følelser knyttet til dette som direkte fysiske reaksjoner som gjør det følelsen vil, unna 

saken fortest mulig. At det blir kaos med utveien er her ikke rart, da alt plutselig stoker seg for oss. 

Som sagt så kjenner ikke vitenskapen til annet enn at vi selv, eller en annen er tilstede som et organisk 

menneske, med en bevissthets-konsentrasjon rettet mot hva som helst, eventuelt spesielt noe. Og denne fysiske 

feltstrukturen som vi stort sett kjenner til som en blanding av de fysiske lovers dreinings-uendelighets-

variabel, denne fysiske feltstyrkefunksjonen, organismen, mennesket, er tilstede og opplever noe. Kort sagt så 

er det ikke to eller en ikke-organisk fysisk bevissthets-tilknytning som er til stede alene vi opplever. 
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At noen vi iakttar er fysisk tilstede, og vi betrakter dem når de opplever noe, som faktisk vi sel kjenner 

noe til av som opplevelse, får oss til å tro sterkt på at både personens fysikk og bevissthet befinner seg på 

stedet, i lokaliteten, på en slags måte, her. Å være «HER». Vi er der. Jeg var på do, butikken, sykehuset, i 

dårlig humør på fjellet. Hva i all verden er en såpass jeg-identifikasjon? 

Det er all mulighet for å tro anta, på det sterkeste at det skjer en utveksling mellom det fysiske og 

bevisstheten på stedet der sammenligningsfunksjonen vår fysisk og bevisst har samme logiske funksjoner for 

oppfattelse av forhold og konklusjoner på dette. 

Min egen konklusjon er slik at dette stort sett er en felles prosess, og ikke en gang bare parallell, men 

mulig en ganske enhetlig kraft-preferanse-funksjon. Hvilke sider av denne som slår ut fysisk og bevisst er det 

samme, men det virker som at parallellen ikke så mye er det innkomne av fysisk, bevisst, men av sammen-

bygningen av disse feltvirkninger til et slags felt midt i mellom våre begrep om fysisk og bevisst som adskilte.  

Med feltvirksomhet som preferanser og utvekslinger kan det like godt være slik at vitenskapen er på 

vei mot feltet det er snakk om, altså på vei til å avdekke viktige egenskaper som må til for at vi får en 

konstellasjon som bevisstheten og dets styrke, energifeltet det er snakk om her.  

Jeg anser dannelsen av, og fremkallingen av lagrede slike feltvirkninger som bare kraftfunksjoner, eller 

at det kan beskrives også som kombinasjoner av fysiske og bevisste referansefeltfunksjoner. At det ut fra at 

det er en organisme som tenker opplever, at dette like godt kan beskrives med de fysiske felter som referanse-

funksjoner. At uten de fysiske felt så har vi ingen organisme tilknyttet tenkning, og til og med da så skal det 

forutsetninger til for at denne tenkningen oppstår i forhold til at det er for mange mangler og hindringer for 

slik virksomhet. 

At vitenskapen mener at deres vei inn fra en fysisk forståelse av naturen og verden, livet, kan være en 

mulig vei inn mot bevissthetsfunksjonell egenskaps-kartlegging. 

Vitenskapen har slik satt seg i fore gjennom forskning nettopp å finne ut av egenskaper fysisk som 

sanser, behov, organiske funksjoner og nerve-funksjoner, hjerneforskning, og gjennom psykologi-forskning å 

komme frem til mest mulig om bevisstheten og dens funksjon. Den moderne psykologi møter i dag denne 

forskningen, slik at skille mellom disse lenger ikke er like stort, og flere av psykologiens avdekninger har godt 

over til deduktiv vitenskapelig fysisk forskning.  

Vi kan nevne stedsorienteringsceller, tid-rom-klokke-funksjoner for opplevelser og opplevelses-

hastigheter, ansiktsgjenkjennelsesfunksjoner, talesenter, språksenter, knyttet til snakkefunksjon, tunge, til 

hørselsfunksjon, og tilknyttinger mellom hørsel, språk, tale-funksjonssentre. Videre om følsomme områder, 

gjerne kalt psykosomatiske områder, det vil si funksjonsområder som er aktive og sentrale for visse moralske 

aspekter, og som innspillsområder til handlingssenter, som igjen er signalgiver for fysisk utløsningssenter, 

handlingsaktiviteten.  

Videre angst og lystsentrale områder, og hva som setter disse ut av funksjon eller ikke. Slikt preger 

psykologien deler av hjerneforskningens avgjørelser om saker for seksjoner i hjernen, i nervesentrene og som 

bevissthetsavgjørende innspill fra slike andre sentra for behov, sansning og huskfunksjoner.  

Vitenskapen har altså en stadig større gren som mener at det fysiske feltområdet er bærebjelke for et 

bevissthets-felt og dets dannelse. Videre så er det også grunnen til fysisk forskning på området, selv om det 

militært og makt-orientert, samt etterretningsvirksomt, og i noen tilfeller også sterkt preget av manipulasjon 

for vold og økonomi, også tenkt som styrings-verktøy og sannhets-utløsende informasjoner fra folk. 

Som ren forskning og opplysning, så er psykologien og hjerneforskningen slik rettet mot bevissthets-

egenskaper i det hele tatt ment som avdekkende for forståelse av vår oppfatning og handling som individer og 

samfunn. Og her møtes psykologi og sosiologi igjen, videre økologi og bevissthets-forskning. At hva vi har 

behov for som felles sak, og hva som er holdbart for oss som naturfunksjoner vi er avhengig av. 

Det er i alle fall god grunn til at vi kan si at folk blir preget av de saker de står oppe i med kropp og 

følsomhet fra sanser og behov som alle har slik, og at det fysiske bildets sansning av alt preger ett hvert 

øyeblikk, om vi er aldri så borte bevisst fra det som foregår mentalt. Vi påvirkes hele tiden av naturenergien. 

Om vi er klar over det er en annen sak. 

At vi opplever verden, merker den, absorberer hendelsesforløp, der kropp og sinn, altså følelser og 

bevissthet følger opp saksforhold rundt oss som har fysiske kilder som en hovedvekt for sansning og 

behovssystemet, er utvilsomt. Det er i denne sammenhengen vår bevissthet har det mest dekkende energiske 

aktivitets-rommet sitt som en direkte respons. Det er god grunn til å tro at koblingen er sterkere enn den 

adskillelsen vi tidligere trodde på. Tidligere var det knapt lov å stille spørsmål til vår indre funksjon som 

generell virksomhet. 



 

 

300 

I mange religioner er det fysiske underordnet. Men i vitenskapen har dette endret seg til å bli et lagt 

mer likeverdig responssystem. Ett feedback-system. Det fysiske føler mange at de forstår selv om den 

forståelsen ofte er overdreven hos mange. Den psykiske og bevisste delen er langt mer en mindre avdekket 

funksjon slik, så de fleste nærmer seg denne med langt flere spørsmål til hvordan den virker.  

Den er ikke like selvfølgelig som de fysiske lover generelt, men til gjengjeld ser den ut til å respondere 

direkte på slik virksomhet, og følger en lignende styrkeskala, og uten at disse fysiske feltstyrkevirkninger er 

til stede så virker heller ikke bevisstheten på disse områder, mottar ikke opplevelsessignaler. Mange mener i 

dag at hele bevisstheten er en fysisk masse-funksjon, en feltvirkningsfunksjon av fysisk karakter.  

Uansett så virker det jo likedan som feltstyrker, variasjoner av grader styrke i takt med de fysiske 

opplevelser, eller som huskfunksjon som kombinerer de likedanne opplevelser, men noe svakere enn i direkte 

fysisk praktisk situasjon. Får man angst kan tankevirksomheten, bevisstheten føle en kombinasjon av 

opplevelser sterkere enn det virket i praksis.  

Om vi vil kan vi benytte alle fysiske preferanse-virkninger og opplevelser til grunnlag for en fysisk 

tenkt organisme, og som et fysisk bevissthets-dannende felt-funksjons-system, noe som vil indikere en 

utviklings-funksjonell sammenheng, og evolusjons-modell. Vi kan da se hvor langt vi kommer med denne 

forestillingen, undersøke sporene, og se om vi kan avdekke hvor mye fysisk eller deduktivt som da er mulig. 

Innfallsvinkelen er fult mulig, og her har vel både troende og ikke-troende forskere vært enig i mange 

felles avdekningsområder som går på å se hvor langt det fysiske innvirker på bevissthets-funksjonen. 

Vitenskapen har tenkt slik gjennom minst 250 år, i fysisk eller biologisk sammenheng, og gjort store 

fremskritt fra 1800 frem til i dag. Det er fysisk forskning i praksis på alle organismer, og i stor grad på 

mennesket, på hjernen, og andre behovs-organer, sansesystemet. Derfra har det vært utall med eksperimenter 

av fysiske påvirkninger, som igjen avdekker sanse og behovs-funksjoner, følelser og forestillings-funksjoner, 

sammen-lignings-egenskaper bevissthets-tilknyttet, som igjen har vist at fysiske underlag spiller en stor rolle 

for bevissthets-vurderings-innstillingen vår. 

Ved å ta det fysiske som utgangs-punkt, så vil de fysiske feltvirkninger spille hovedrollen i vitenskape 

for de som holder seg til denne versjonen av bevissthetsdannelse. Dette er ofte personer som ikke er i tvil om 

at det er fysiske lover som ligger til grunn, eller i det minste en fysisk verden, fysisk natur, en naturfunksjon 

som medvirker i alt, og neppe noen guder eller andre mystiske manipulerende bevisstheter med magiske 

krefter, som overstyrer alt. 

Derfor leter vitenskapen ofte etter tette sammenhenger mellom og i årsaks-rekke-forholdene. Og ofte 

holder dette stikk.  

Da min felt-modell, differensialkraften danner lignende felt-lover og virker i overenstemmelse med 

disse, så er det god grunn til å benytte denne som modell for at styrke-felt-virkninger vi ikke har oversikt over 

kan spille en avgjørende rolle. I et større bilde kan disse to modeller, den fysisk deduktive målbare og 

beregningsbare, og differensialkraften mer eller mindre virke som samme sak, og kan være det, med unntak 

av en del påstands-innfallende vinkler å forstå materie-preferanser og felt-preferanser og deres virkninger ut i 

fra.  
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Vitenskapen og tro filosofi ideologi 
 

 Vi har ofte hørt at vi ikke skal blande inn tro, overtro, livssyn, religion, vilkårlige eller bestemte 

filosofiske meninger som virker som synsing, smak, og andre ideologier, politikk, hvilke som helst 

psykologiske oppfatninger inn i måle-eksperimenter eller de vitenskapelige lover, funksjoner, oppdagelser, og 

til en vis grad vitenskapelige tekniske oppfinnelser som bygger på slike lov-sammenhenger. 

 Nå har det derimot blitt helt klart at vitenskaps-bilder, teorier, preges av slike livssyns-oppfatninger, 

og at eventuelle feilvurderinger av fysiske funksjoner og fysisk natur slik sett kan avsløres for antagelser som 

er preget av slike syn. Det betyr ikke at slike syn også kan komme med logisk riktige funksjons-løsninger. 

Men i dag er man opptatt av at man i det minste tilkjennegir hvilken tro, hvilke oppfatninger man har, som 

dermed kan prege resultater i vitenskapelige beskrivelser.  

Ved hva man tror ligger bak saksforhold: Er det nye mer sikre funksjoner, er de ofte tilfelle og kan 

måles av andre, er de logiske og etterprøvd, og kan utsagn som om hva man tror om forholdene rundt saks-

forholdene undersøkes, eller bekreftes, eller er det rett og slett referanseløst, mystisk, ukjent av en type vi ikke 

kan undersøke. 

De politiske, og ideologiske modeller, har ofte et eget bygge-konstruksjonsbilde av verden, om hva 

som er viktig og rettledende forsknings-forståelse. Det er ofte da lignende Ockhams barberkniv, at man skjærer 

vekk for mye av det som er høyest nødvendig for at eventuelle fysiske og fysikk-relaterte funksjoner for natur, 

og viktige andre egenskaper som muligens kan finnes som funksjons-forklaring av saksforholdene. 

Mange følger også blindt sin favoritt-filosof, eller en visse rekke av slike som omtaler samme 

saksforhold, og kan lett utelate viktige andre filosofer, fysiske funn, og at eventuelle både religiøse og ikke-

religiøse forskere faktisk har gjort viktige funn som et politisk, ideologisk, eller et spesielt filosofisk syn har. 

Vi kan også se at religiøse forskere, eller noen med en tilsvarende tro på forholdene rundt seg, ganske tidlig 

kan komme inn med at saksforholdene som ikke er avdekket, det er det Gud som står bak. Greit å mene dette. 

Men det kan stoppe helt opp for utviklingen av den vitenskaps-undersøkelse videre som kan avdekke 

funksjonsforklaringer som faktisk kan gjøre saksforholdene forståelig for oss. 

Vi skal heller ikke glemme at Bevisstheten selv, som er vår sammenlignings-funksjon, er sterkt preget 

av erfaringer og sinns-stemninger, humøret, og gitte nivåer av innsikt fra tid til tid, som da kan ha reduserte, 

eller overdrevne oppfatninger, av saks-forholdene som undersøkes. 

Vi skal da også merke oss at bevissthet og saksforhold stiller seg slik at der vår bevisste forestilling 

skal ta stilling til saksforhold fra alle de vinklinger som mulig tenkes kan, for å være mest sikre, betyr at vi 

bevisst som forestilling, eller som koordinering bevisst, definisjon og funksjons-forståelse av saks-forhold, er 

slik at Bevissthets-funksjonen er mest likt som saksforholdene, for eksempel at en ide om en fysisk lov eller 

materie, vises gjennom undersøkelse at det er overenstemmelse mellom bevissthet og saksforholds-

funksjonene. Vi kan si det slik, at bevissthets-koordinering og saksforholdenes koordinater stemmer overens. 

Vi kan også si at bevisstheten og det fysiske tilsvarer hverandre mest mulig funksjonelt. 

For at vi slik sett skal forstå dette enda bedre har jeg innført ett nytt begrep av det som vi alt har som 

skulle ha forklart forholdene, et tydelig eksempel som skal forstås på nordiske språk, mulig isandsk, og sikker 

tysk-språkelige land. Det er mulig å omsette det til engelsk, amerikansk, til alle språk, og mangler de dette så 

kan det innføres spesielt på deres eget språk i ordforråd med definisjoner. At vi bytter ut begrepet som der vi 

henviser til virkeligheten, virke-lig-heten slik den er, med også en parallell kalt virke-lik-heten. 

Virkeligheten burde virke virke-lik seg. I utgangspunktet så er det ment slik at væren og virke-lik-heten skulle 

være det samme, for alt som finnes. Uansett hva som skjer på godt eller vondt, fysiske lover eller psykologi, 

at funksjonelt så bør virke-lik-het og saks-forholdene, slik de er egentlig skal være det samme. 

Når vi snakker om bevisstheten så kan formler, beregninger, matematisk-geometriske modeller, samt 

avdekning av funksjonene i saksforholdene, være av en slik karakter at vi finner det gjentagende riktig, og at 

det slik sett kan regnes som en type innsikt eller forståelse av virke-lik-heten. At utsagn, formel, påstand om 

saksforhold bevisst, og de fysiske, eller fysikk-relaterte tilstander tilsvarer hverandre, og at vi kan si at noe er 

forutsigelig til en høy grad slik. 
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På den annen side er både formler og definisjons-beskrivelser av forholdene, sett som bevissthets-

modell av forholdene, og målinger og saksforholdene slik vi ofte også kan sanse slike, iberegnet hva vi føler, 

kjenner av behov, sanser generelt om forholdene vi betrakter. Vi kan si det slik at om det er strømførende 

funksjoner, at de er fysiske lover aktivt som vi kan beregne, utelukker ikke at vi kjenner, føler, blir 

behovspåvirket av at vi får strømstøt på tunga av dette, eller at vi kjenner sukkersmak. 

Nå kommer vi frem til det som er det ide-elle: At bevissthets-oppfatning og saks-forholdene er hundre 

prosent lik hverandre som funksjons-modeller, eller som virknings-forløp. 

Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon vi har. At bevissthets-sammenligningsfunksjonene 

stemmer overens med, er lik med saks-forholdene, de fysiske tilstander, er slikt som vi da kan si er ideelt. 

Ideelt betyr her det samme som i overenstemmelse med, lik med, det samme som, at noe er er-lik-med. At 

bevissthets-bildet vårt, struktur-funksjoner, tilsvarer saks-forholds-strukturene. At bevissthet og fysiske 

forhold er i overenstemmelse med hverandre. 

Bevisstheten vår er alltid den samme som graden forståelse, selv om vi ikke så lett behøver å forstå 

dette. Med mangler i forklaringer eller informasjon, i undersøkelser, og i behandlingen av hva vi skal forstå 

av undersøkelsen og funksjoner som bør undersøkes videre, så har vi ofte manglende forståelse av mange 

saksforhold, både av psykologiske funksjoner og av den fysiske natur. 

Forklaring skal bety graden av likhet med de eventuelle saksforholdene vi henviser til. En fullstendig 

forklaring skal da bety at bevissthetens forståelse, og saksforholdene, at disse i forklaringen er like hverandre, 

og egentlig absolutt like, ideelt sett. Vi kan si at forklaring og saksforhold er like. Hva vi mangler er da årsaken 

til at vi får grader av likhet med saksforholdene, altså graden forståelse bevisst om saksforholdene.  

Definisjoner lages av ord og saksforhold, også øvelser av ulike type, språk og praktisk øving er med 

her. Disse definisjoner, ord, symboler, erfaringer og målinger, forteller oss at det som skal være likhet mellom 

den bevisste oppfatningen funksjonelt og saksforholdene funksjonelt. Eksempel er da også forståelsen og 

fysiske lover, at disse viser seg like hverandre. 

Bevisstheten er altså likhetsgrad, og forståelse betyr graden lik med. Vi kan si at 

sammenligningsfunksjonen vår, bevissthets-prosessen, innehar forståelse som det samme, for graden likhet 

med de saksforholdene vi står ovenfor. Dette betyr jo da altså at fullstendig bevissthet, fullstendig forståelse, 

betyr ER-LIK saks-forholdene, altså av hva vi oppdager og merker på oss selv eller på naturens fysiske lover. 

Det mest riktige er derfor at Bevissthet, og Forståelse, betyr ER-LIK. Og da snakker vi om graden 

likhet også. Det som du har som tanke, og det som du opplever av saksforholdene er likheten, og da også 

virkningen. Denne kan være helt ulik, noe lik, mye lik, eller helt likt som saksforholdene.  

Og da kjenner vi igjen forståelsesforholdene følsomt og fysisk, praktisk, at noen kan nå inn til en 

person som sliter psykisk gjennom sin type følsomhetsgrad for en person, mens andre ikke gjør dette. Og i 

mange tilfeller så betyr dette også at mange trenger behandling ut fra sitt livssyn, da annet kan virke uforståelig 

for dem. Det samme gjelder for fysikken og den fysiske verdens forståelse. 

Det er helt klart, at de fysiske lover, naturens lover, det som mange hevder i hverdagen, og også som 

mange trosretninger legger til grunn, mange filosofer legger til grunn, slik sett ikke er i overenstemmelse med 

de fysiske forhold og naturlovene.  

Likheten, og Virke-Lik-Heten stemmer faktisk ikke med virkeligheten. Det værende og det 

funksjonelle. Forståelsen er ikke lik med saks-forholdene. Det samme gjelder for en mengde oppfatninger av 

bevisstheten og av følelser og behandling, oppfattelse av stemninger og psykiske tilstander, sinns-stemninger, 

humør. 

Våre sanser og primære behovs-funksjoner som å puste, sult, tørste, bevegelse, men også alle sanser 

som behovsindikatorer på kulde, varme, vått og tørt, formene vi merker på alt rundt oss, er varsler, det vil si 

følere som kan merke for mye eller for lite eller passe for tilstanden vår skal ha det bra. Og til dette er det 

knyttet varmesensorer og smertesensorer, forskjellige sensorer som merker alle forskjellige hudfølelser, 

irritasjoner og behag, eller ro, passe bra tilstand som ikke forstyrrer oss som mer eller mindre bra. Altså det 

meste av det vi fysisk kan merke på ondt eller godt, fordi fysisk så må naturen, andre mennesker, eller vi selv 

påføre oss noe som er godt eller smerter om vi skal reagere. 

Sansene er da uten tvil sammenligningsfunksjoner for kropp og nervesystem. Og behov som sult, 

tørste, late vann eller gjøre fra oss, om vi er mette, får puste, får beveget oss slik vi har behov for, alt dette er 

følere som gjør at vi merker bra, dårlig eller passe. Mange tilstander psykisk og fysisk, og bevisst, kan gjøre 

slik at vi blir overfølsomme, eller ikke merker noe spesielt når det burde vært varsling om gode eller dårlige 

tilstander.  
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Mange merker at medisiner og narkotika, også alkohol, virker slik at mye vi ellers er oppmerksomme 

på blir redusert. Til gjengjeld kan mange andre bevisste tilstander og følsomhet forsterkes. Slike tilstander kan 

gi både angst og lyst, avmakt og overmot. 

Våre fysiske sanser og behov, kroppslige tilstander sender det meste gjennom nervesystemet vårt, og 

mye kan virke refleksivt, at vi trekker til oss hånda, eller griper automatisk etter noe, også som affekter slik, 

at plutselig noe vi merker gir en refleks-reaksjon fra kroppen vi ikke styrte, et bie-stikk, at vi stakk oss eller 

brente oss på noe, at vi kjente en god smak, lukt, hørte en sang vi likte. Affekt-følelsen har preg av en lyst 

eller angst-følelse som en rask impuls etter, eller likt med denne plutselige følelsen, nervesignalet, eller at vi 

så noe vi husker brått som noe godt eller vondt.  

Affektene eller refleksene slik kan lett bli identifisert som både instinktive reaksjoner og som i mange 

tilfeller en bevissthetsfunksjon. Men bevisst blir vi først når det som ikke er tiltenkt skjer. Slik sett har mange 

lurt på disse reaksjonene, og Thomas Aquinas mente at: Det var vel for at vi skal overleve vel, at smak, lukt, 

berøringer merkes slik.  

Nå er det slik at funksjonelt, som alle funksjoner, også i det vi ikke kaller livs-organismer, fungerer 

slik kjemisk ved berøringer. Det sendes elektriske signaler gjennom nervebaner stort sett, og de ankommer 

sentralsystemets større nervesentre, også i storehjernen, og til det vi kaller assosiasjons-senteret. Mye av det 

opplever slik refleksivt går direkte som signaler til lillehjernens nerve-sentere som reagerer refleksivt til 

muskelsystemet. Mange slike systemer fungerer også direkte fra ryggmargens sentralsystem fro muskler, 

bevegelser.  

Vi har utpregede lyst og angst-nervesentre som gir forsterkende impulser for noe som vi kaller å like 

eller ha lyst på noe, eller misliker og ikke har lyst på, og som preger det vi vil og ikke vil, og som gir signaler 

i nervebanen som bevisstheten mottar fra følelsessentrenes styrke-grader av det som merkes. Er vi vant til det 

over tid behøver vi ikke å reagere spesielt på opplevelsen. Vi kan få vondt av en handling på jobben som må 

gjøres, men vi blir vant med det som om det skulle være normalt. I det yrket i alle fall. I andre yrker, skogs-

turer, er det andre saker vi kan være vant til som kan være behagelig eller ubehagelig, vondt eller godt. Alt 

kan gi enkelte av oss angst eler lyst inne i mellom.  

Men sanser, behov, følelser, angst, lyst, stemninger, er et sett sammenlignings-funksjoner. Disse 

sammenlignings-funksjonene, tilpasningsreaksjoner, er en slags balanse for kroppens holdbarhet, og fungerer 

helt på celle-nivåene i oss. Sammenlignings-følsomheten er ikke like meget utbygd på alle, noen har mer eller 

mindre enn andre, men sammenligningsfunksjoner er det tross alt. Disse sammenlignings-reaksjonen, 

funksjonene behøver ikke, og er muligens ikke bevisste. Det er når signalet når hjernen, assosiasjonsområdene 

våre her i dette største av nervesystemene, at vi blir bevisste på saken. Vi kan likedan få bevissthetssignalene 

fra husken vår, at erfaringer og opplevelser ligger lagret, og huskes ved at signalet sendes til det store 

assosiasjons-funksjons-systemet. Assosiasjon, tenkning og bevissthet er også sammenlignings-prosesser, og 

det gjelder også hva vi merker ellers, at det skjer en forskjell, intuisjonens varemerke.  

Sammenligningsprosessen kalt bevisstheten klarer ikke alltid å identifisere hvilke sanser eller behov 

som har vært med å danne signal-mengden. Heller ikke hva som alltid forårsaker angstsignaler, om det er fra 

husksignaler eller fra det fysiske, altså om det psykisk følsomhetsgrader, elelr fysiske kropps-signaler ellers 

som påvirker lyst- og angst-senterets forsterkende virknings-impulser på noe. Dette fører til at angst og lyst 

da kan føles mystisk og ubehagelig, tross at vi skulle tro at lyst gjerne er behagelig. Men det kan være at en 

lyst ikke alltid passer til anledningen, eller forstyrrer andre behovsfunksjoner som er viktige. 

Jeg hevder, forsvarer og kan gi klart utsagn om at sanser, behov, husk og bevissthet, følelser, er 

sammenlignings-signaler, sammenligningsfunksjoner og sammenligningsprosesser ut fra de fysiske tilstander 

og psykiske følsomheter vi har med behov og sanser, og alt vi tror er viktig for behov, sanser, eller redusert 

som et uoversiktlig saksforhold av hva vi merker av vondt og godt, eller passe, trygt eller beroligende. 

Bevisstheten er da et bevisst sammenlignings-system, prosess, funksjon for alle de andre funksjonene 

vi har, mens de andre funksjoner vi har er mer eller mindre er ubevisste reaksjoner som følger visse gode eller 

dårlige årsak-virknings-rekkefølger som kropps- eller psykiske følsomhetsfunksjoner, alle som sammen-

lignings-prosesser.  

For de rent fysiske funksjoner i naturen som vi ikke regner til livsfunksjoner så kan vi si at sammen-

lignings-prosessen er lik med den fysiske tilpasnings-balansen, en balanse vi ser i alle deler av naturen, selv 

om denne balansen ikke alltid dekker vårt behov eller er bra for oss. Tilpasningsgrad og sammenligningsgrad 

er slik sett stort sett det samme.  
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Sammenligningen vår bevisst har med tilpasningsgraden til naturen å gjøre og omvendt, og begge har 

en balanse-sone for aktuelle prosesser, og som ikke alltid er behovs-funksjonelt optimalt for oss. Funksjon 

betyr her også virkemåte, virkningsgrad, virknings-funksjonen til bevissthet eller fysisk natur, eventuelt for 

de fysiske lover og de funksjoner vi har som bevissthets- og livs-funksjons-egenskaper. 

I en kraft-motkraft-modell, så virker det slik at det er en utveksling i følge differensialkraften, noe som 

tvinger frem at energi må tilføres og utføres igjen, uansett om hva som skjer operativt innenfor noe lokalt, et 

himmelobjekt, en partikkel eller et legeme, livs-individer. Det betyr rett og slett at kroppen og bevisstheten 

må tilføres energi og utføre denne igjen.  

Det betyr at det gir årsaken til at vi spiser, drikker, puster, og at vi bevisst, følsomt får energi som 

omsettes i handlingsgrader som bevisste tankerekkefølger og som fysiske handlinger, enten de er tiltenkt eller 

ikke. Vi kan gjøre mange handlinger i livet der vi trodde det var riktig eller bra, men som etter forholdene falt 

veldig galt ut. Men vi gjør også mye riktig. Hva som er holdbart for oss alle er et annet spørsmål jeg tar opp 

senere.  

Vi må tilføres energi for at kroppen skal fungere, mat, og vi må ha ut igjen det som vi ikke klarer å 

bruke, og avfalls-stoffene. Vi må også tilføres signalenergier for at bevisstheten skal fungere, og samstemme 

med kroppsbehov og sanser, følelser som opprettholder oss for det mest livsviktige. De fleste mennesker lever 

etter troen om at mange behov vi har, og interesser er livsviktige, eller de viktige, uten at et spesielt er dette. 

Vi må, er kanskje sterkt tatt i. Det er heller slik at om vi ikke gjør noenting som fungerer bevisst og 

kroppslig, så dør vi. Og kraft-motkraft som utveksling spør heller ikke oss om vi ønsker å tilføres energi fysisk 

og bevisst. Denne prosessen funger slik uansett hva vi tror eller ønsker. At energien presser seg på fra alle 

kanter, går igjennom oss og ut igjen. Om vi klarer å redusere dette bevisst, så kan det også hende at vi blir 

bedre eller verre, at vi kan bli for inaktive, at vi kan dø, eller bli ekstra funksjonelle.  

Skal vi sette oss mer dybde-balansert inn i disse forholdene må vi lese om, eller studere: Biologi, 

Økologi, Arv og Miljø, alt om livs-organismer. Få introduksjon om de fysiske lover, og eventuelt undersøke 

eller studere noe av dette selv. Det finnes gode sammendragskurs som forteller oss mer om dette. 
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Psykologi, Bevissthet og Hjernen er funksjonelt 
 

gggg 

 

Eksempler på hva som er tillat og ikke tillat 
 

 

 

Kunst, dans musikk bannlyst 

 

Hildegård von Bingen 

Den største datidens, tidenes komponist inntil sin tid 
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Kapitel 7 Bevissthet Behov Sanser Kropp 

Balanse Holdbarhet 
 

Tro eller å vite 
 

Når vi tror på noe eller når vi mener at vi vet noe så vil følgende være felles for tro og viten: 

 

 Mellom informasjon og behov, funksjons-basis, så møtes disse i den balanse, den tilpasning de kan, 

som bevissthets-prosessen, så sant det er bevisstheten vi snakker om. All virkning som når bevisstheten vil 

møte en fokusert behovsmengde med en sentral kjerne som ut-sortert, sterkest virkende som oppmerksomhets-

mengde av energi-virkning. Behovs-rammen og informasjons-mengden er begge energier, styrke, virkning 

som vi fint klarer å sammenligne med felt-strukturer av ulike typer.  

Disse felt-strukturer, med signal-felt-virkninger og informasjonens felt-styrke-virkninger, uansett type, 

art, vil danne preferanse-møte-virkningen der den aktuelle virkningen opptas som arbeids-felt-utveksling kalt 

bevisstheten. En sammenlignings-prosess av en spesiell type, med en mengde nyanser av felt-struktur-

formasjoner, energi-styrker som utveksler, endrer formasjoner, blandinger som er bevissthetens sammen-

lignings-prosess.  

 Om noe er løgn eller sannhet, feil eller riktig, er ikke det viktigste, men at svaret kommer ut som 

balansen mellom behov, (vilje, ønske, behov), og informasjons-virkningen. Enten har vi fått uriktig 

informasjon, eller så har vi behandlet emne feilaktig, eller uriktig i bevissthets-prosessens grad som sammen-

lignings-prosess. Om vi både får riktig informasjon og sammenligner dette riktig i bevissthets-prosessen, så 

vil vi som regel få et svar som stemmer med saks-forholdene.  

Å øve seg til å gå, prate, forme lyder med munnen, eller klare å treffe riktig med bevegelser, styre 

bevegelser riktig, eller forstå ansiktsuttrykk riktig, gjøre noe praktisk som virker som det skal, kle på oss, 

bruke hammer og spiker, viser oss om vi har psykiske, bevisste, logiske og praktiske funksjoner som er 

balansert i overenstemmelse med saks-forholdene vi møter i livet, verden.  

Alle signaler kan godt bli behandlet underbevisst, noe vi har funnet ut mye om, fordi vi vet at signaler 

til en fysisk kropp, og fysiske sanser går i gjennom en mengde raffinerings-prosesser før hørselsentre, smaks-

sentre, syns-sentre, følelses-sentre, alt har innstilt seg på en del ordnede måter, er sortert i ulik grad, før 

bevisstheten oppfatter saks-pakken. Og det er her vi finner ut at en mengde logiske funksjoner, fornufts-

sammenligninger har vært i operasjon før vi får det bevisste inntrykket. Altså mengder, styrker, hva som kan 

være kjent, ukjent, likt, ulikt av under-bevisste, forhånds-preparerte funksjoner.  

Også følelsene og deres styrke er her nyansert ut fra stemninger vi har når vi mottar signaler, slik at 

dette påvirker signalstrukturens styrke og virkning ved ankomst til bevisstheten. Sansesystemer og nerve-

systemer i hjernen fungerer også slik, samt bevisstheten selv, som kan beholde et signalbilde en stund og slik 

overlappe et lignende signal som kommer til bevisstheten som bevisst.  

Eksempel er om vi veksler mellom fargebilde og svart-hvitt-bilde, der fargevirkningen kan henge igjen 

når svart-hvitt-bilde vises frem. Slike saker kan også føre til at vi bevisst vitner uriktig om en fysisk tilstand 

fordi det er avlevert en uriktig balanse mellom signaler til bevisstheten. 

Vi trenger feste-punkter, holde-punkter, fastest mulige preferanser å sammenligne informasjon med. 

Og det er det som erfaring, husk, begrep, opplevelser i stor grad er med på å utforme, og som prøving og 

feiling ofte er med å korrigere, og det skjer gjennom sammenligning av like og ulike, kjent og ukjent, 

gjenkjennelser av om noe stemmer bevisst og fysisk, eller fysisk-bevisst, da bevisstheten og det fysiske er i 

en slags resonans med hverandre nå vi beveger oss eller gjør noe, at bevisstheten og det fysiske tilpasses 

hverandre balansert i forhold til saks-forholdet.  

Det er sikrest mulig preferanser vi ønsker å oppnå. Men om vi leter etter noe som ikke er tilfelle, ikke 

er sant, for å finne ut om noe kan være tilfelle, og vi ikke har klare preferanser, så vil vi like lett i mange 

tilfeller finne referanser, preferanser på veien som vi kan forstå som understøtting av slike saksforhold som 

ikke er tilfelle i virkeligheten vi mener noe av dette befinner seg i, utenom i vår bevissthet. Fantasi, innbilning, 

eller oppfinnsomhet.  
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Noe kan realiseres, men sjeldent alt av slike forestillinger, og i enkelte tilfeller kan det vise seg at noe 

vi ikke trodde var mulig, ikke forventet oss, er tilfelle i virkeligheten som bekreftet for oss alle. Vi kan oppleve 

signaler som er forhold mellom to fysiske saksforhold, for eksempel at vi dunker bort i en annen fysisk natur-

gjenstand med kroppen vår, og som vi identifiserer som et slikt møte i bevissthets-prosessen. På den annen 

side kan vi sammenligne bevisste prosesser som husk, fantasi, logikk, fornuft, hva vi har inntatt av informasjon 

som vi kan bedrive sammenlignings-prosesser med.  

Dette er hva som undrer oss mest. At i stedet for direkte å behandle fysiske saksforhold, og forholdet 

mellom fysiske saksforhold og bevisstheten i handlinger og gjøremål, praktiske saker og språk-forståelse, så 

kan vi altså sammenligne opplevd, erfart, husket forhold, minner, følelser, også logikk, fornuft, som temaer 

uten at vi oppsøker fysiske forhold. Vi kan her sammenligne det vi alt har lært eller kan, og kombinere dette i 

fantasi og tenkning, og finne ut av dypere mening og oppfinnelser. 

 Det er balansen og holdbarheten som er de to kriteriene som virker sterkest i bevissthets-prosessens 

sammenlignings-prosess, balansen mellom styrkevirkninger som danner sin egen match-felt-struktur for de to 

formasjonene som skal balanseres, altså tilpasses enten det er løgn eller sannhet, riktig eller galt.  

 Balansen igjen sammenlignes med den summen av informasjon som kan sammenlignes for å verifisere 

graden av balanse-forholdet mot annet vi regner som holdbart. Ut fra dette vil det vi tror og det vi vet få en 

holdbarhetsgrad.  

Når vi tror på Gud, tror vi på en balanse og en holdbarhet. Når vi kun tror på naturkreftene tror vi på 

en balanse og en holdbarhet. Bevissthetens sammenligningsprosess prøver å finne, eller arbeider ut fra de 

kriterier vi har for å vurdere balanse og holdbarhet av det vi oppfatter og vi bevisst behandler. Vi kan godt tro 

noe er feil, eller godt tro at noe er riktig, men i begge tilfeller søker vi å få dette verifisert som mer sikkert.  

Svært mye har vi alle felles som verifisert gjennom følelser, å kjenne på ting, sanse natur, sanse tyngde, 

smerte, lyst, en rekke basis-forhold av sanser og behov vi alle har, og som vi ved mål, erfaring, oppfinnelser, 

forskning, finner som holdbart for alle, selv om behovet ofte går utenom slike felles holdbarhets-funksjoner, 

slik som tryggheten vår, holdbarheten vår.  

Behovsmengden, opplevelsen vår av livet kan tilsi at vi ikke er trygge, har sikret holdbarhet gjennom 

informasjonsmengden vi får, eller som er en samfunnsnorm. Vi leter videre i fysiske og psykiske, samt 

bevisste funksjoner for å finne bedre holdbare balanseforhold som også vår trygghet er avhengig av. 

Konsekvensen er at vi kan finne noe vi tror eller vet er trygt. Noen setter sin lit til det fysiske, andre til det 

psykiske, ofte magefølelse eller intuisjon, men begge deler forholder seg til bevisstheten vår. 

 Om hva vi har å stole på, er jo et kapitel for seg. 

Å vite er det som alle kan anta som verifisert holdbart, riktig informasjon. Å tro behøver ikke å ha bred 

dekning for alle, å ha forskjellig tro, men uansett så vil de personlige tros-funksjoner virke som balanseretning 

og holdbarhetsretning for den som tror at noe er slik eller sånn, enten det er for at tilværelsen har balanse og 

holdbarhet som basis, eller at vi tror at aksept som trygghets-funksjon, holdbarhet, er gitt ved å tilfredsstille 

de andre, eller få de til å tro at du er holdbar, balansert, trygg i forhold til oppdaget funksjons-sikkerhet hos 

deg. Du kan være sint, men andre kan rette seg inn etter dette. Du kan lyve for å bli akseptert, du kan virke 

søkende selv om det er et annet behov du vil dekke enn det du holder på med, snakker om, engasjerer deg i. 

Målet ligger et annet sted. 

Troen er altså likt som viten, at den balanse vi finner og holdbarheten vi tror på om dette, skal finnes 

som en basis i tilværelsen: Balanse og holdbarhet. Samtidig finnes det lignende for viten, Balanse og 

holdbarhet. For de som tror alt har sin basis i naturkreftene er det balanse og holdbarhet som man tror på. I 

denne sammenhengen er naturen en ganske fast holdbarhet og orden. Den passer ikke alltid, men dette blir 

logisk akseptert, at det fysiske og bevisstheten kommer i konflikt som behov, bevisst. I troen er ikke det fysiske 

like akseptert som fast holdepunkt fordi man er i konflikt med at dette ikke er ensrettet holdbart.  

I tro ligger det ofte et krav til holdbarhet som går på bekostning av det fysiske fordi det ikke regnes 

som holdbart. Mens heller den psykiske og bevisste balanse favoritt-lanseres. I en naturtro, så vil verifiserbar 

viten være mer lettvint om balanse og holdbarhet, og det er godtatt at alt ikke er holdbart eller balansert i 

forhold til oss. Både kropp og bevissthet burde holdes høyt som funksjons-mål. De er neppe uavhengige av 

hverandre i en fysisk verden, og fysikken er ingen grunn til å kaste moralen vekk. 
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Viten er det som er kjent, uten at det sikrer basis-balanse og holdbarhet, selv om dette er sammen-

lignings-grunnlaget. At vi har glede og sorg er verifisert, at vi har bevissthet og fysisk naturfunksjoner er 

verifisert. I tro og viten så er det i begge tilfeller slik at regner med en basis som er balansert og holdbart som 

en mulig oversikt, orientering, en virkelighet vi mener at vi kan oppnå, finne, eller som sikkert finnes. Mange 

har gitt opp dette også og ser verden som en ir-rasjonell mystisk og irregulær funksjon som fysisk og bevisst, 

eller andre som er skeptiske til alt. 

Viten er da det vi har tilbake som vi kan registrere som felles uten at vi kan sikre Gud eller Naturen 

som basis for balanse og holdbarhet. 

En ren funksjons-forklaring av virkende funksjoner vil derimot ikke være avhengig av om noe er 

bevisst eller fysisk, Gud eller Natur, men finne ut holdbarhets-graden til de forskjellige funksjoner som 

orienterings-erfaring eller veiledning, og må bevisst knytte bevisstheten opp mot analyse av balanse og 

holdbarhet, og ikke overgi behovet til psykiske og fysiske behov på samme måte som det kravet vi har til at 

en overordnet Natur eller Gud skal sikre sammenligningen for oss, men at vi selv finner ut hva som er balansert 

og holdbart som kan tilnærme seg en basis av slik art i tilværelsen, eller om det er en tilværelse som er i  brudd 

med balanse og holdbarhet. 

Funksjonelt så står eteren svakt med livskraft som betegnelse på sitt virkefelt. Det ligner at begrepet 

forestillinger er fellesbetegnelse på en virksomhet uten annet enn at tanker er fellesbetegnelse på samme 

virksomhet og forteller ikke noe funksjonelt om disse tilstandenes eksistens og virkemåter, funksjoner. Eter-

kraft som Livskreftene, er slik to navn på samme funksjon, uten å fortelle noe om funksjonene.  

Dette savnes nok hos Lorentz, fordi her er det ikke snakk om variasjonene vi oppfatter som liv og livs-

funksjoner, men det er hvordan funksjonen kan virke som er poenget, og da kan dette avdekkes i noe grad 

lignende de fysiske lover i den forstand at vi kan finne når slike funksjoner virker eller ikke, hva som er bra 

og dårlig, når det er liv eller ikke, om hva vi kan tro om fysisk-bevisst kombinasjon og kommunikasjon.  

Eteren som en fysisk benevnelse på naturkrefter, natur-felt, fysiske tilstander, bør heller byttes med 

fysis. At en felles kraft kan være årsak er greit nok. Men eteren har stort sett bare de gamle greske gude-

konflikter til grunn for funksjoner, likeså andre eteriske mytiske begrep. I en noe mer strukturert hverdagsform 

kommer det noe bedre virksomt nærliggende frem i de moderne religioners åndsform. Men her er også 

funksjons-basis borte.  

At naturen, kosmos, med begrep om materie eller kraft, eller som begge deler, eller en fordeling ut fra 

samme funksjonsbasis, så er dette mer betegnende for virksomheten funksjonelt, slik som energier, strukturer, 

funksjoner energi-bevegelsesformasjoner, relativitet og preferanser av bevisst og fysisk virkemåte og alle 

begrep om utvekslinger, balanse-funksjoner. Her hadde Einstein god grunn til å si til Lorentz at hva skulle 

man med eteren når gravitasjonskraften viste de fysiske lover? Enig: Men Einstein og senere forskere glemte 

motkraften.  

Hvordan skal jeg da se på tro og viten, Gud, Ånd, Natur, Vitenskap som benevnelser på hva vi har som 

funksjon som har noe å si for livskvalitet hos mennesker, deres behov: 

Jo. Vi tror bare brøkdeler av alt vi kan tro om det vi tror på, og vi vet bare brøkdeler av det vi vet i 

forhold til hva vi kan vite om dette, slik at tro og viten er reduserte former for funksjons-forklaringer til balanse 

og holdbarhet, vår tillits-grad som en noe redusert form for holdbarhet. At vi bør ha i bevissthet at tillit og 

holdbarhet er sannsynlighets-grader som vi alt lettere kan ha større sikkerhet i. At vi kan tenke oss til en viss 

holdbarhetsgrad for de forskjellige tilstander vi stoler på.  

Dette betyr at vi som mennesker, troende eller som tro, tro på en gud, eller som tro-viten på vitenskapen 

og naturen som eneste funksjonsgrunnlag, har vår overbevisning rettet mot den graden holdbart syn vi setter 

vår tillit til, og som hver enkelt av oss kan vurdere dette i den graden vi føler på noe, altså følelsen og den 

graden sikkerhet, usikkerhet vi har i forhold til hvordan tilstandene er.  

Dette betyr at enhvers sin tro, viten er den balanse og holdbarhet vi har til begrep som ånd og fysikk 

som oppstått fra en basis, eller funksjoner i en basis, og som i begge tilfeller deler seg i en mer abstrakt, 

mystisk funksjon eller en fysisk materie-funksjon, eventuelt felles for begge systemer, Gud og Natur-basis, 

ser dette som en virkende kraft, et felles energi-opphav, drift.  

Som en kraftmodell er det langt lettere å henvise til strukturendringer som stigende tro, viten, og det 

er denne kunnskapen vi må ha om hverandre: At vi tror og vet det vi tror vi trenger, ut fra hva vi har kapasitet 

til i enhver tid, og at det er ett personlig ståsted til enhver tid og i ett hvert saksforhold, slik at vi i fellesskap 

egentlig tror på holdepunkter, søker holdepunkter, for å holde oss oppegående. Holdbare. 
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Og at vi er så balanserte vi tror vi må være. Kort sagt er tro og viten holdepunktene våre. Men vi tror 

altså på at dette er veivisningen vår. Det betyr at det endelige målet er ganske felles. Og slik sett kan vi si at 

tro og viten i stor grad er som å tro på en felles kraft i uvitenhet om hvordan den fungerer, men i ulik grad. 

Basis-funksjoner som vi har mer eller mindre tillit til oss selv som noe vi finner ut av.  

Men vi kan stadig innse mer enn vi gjør. Ånd og fysikk er tillitsfaktorer. Ånd og materie er ikke 

avdekket som endelig funksjons-grunnlag, at det er uvisst hvordan det fremtrer. I det ene tilfellet er det følelser 

som har høyeste rang, noe som preger det religiøst åndelige sterkt, og med ulik mestring. Med det fysiske vil 

ikke-troende, det vil si de som tror det ligger logiske funksjoner i basis som funksjoner som driver alt, slik sett 

er en tillit til at alt fysisk må pleies, forstås, og der logisk sammenligning er av den største betydning. Begge 

forholder seg til både psyke og fysis, men med ulik vekt.  

Kort sagt: Vi tror på samme virkelighet gjennom følelsesbehov og fysiske behov som dekkende vei 

mot bevisstgjøringen og har oftest mange unødvendige konflikter mellom Ett bra liv og hva vi må klare for å 

være holdbare. Men vi trenger ofte elementært det samme i basis-grunnlag. Her tar tro og viten, Gud eller 

Natur, det primære fra hverandre, slik at vi ikke dekker basis, og forbi-ser det funksjonelle for balanse. 

Ånd er en sterk følelsesvei til erkjennelser, mens naturtro, fysisk tro, viten, er en langt mer logisk 

bevisst oversiktsvei som funksjoner, til erkjennelser. Begge søker innsikt, og begge forsaker en omsorg for 

den andre. Vi kan neppe komme heldig ut av denne sirkelen, og vi bør bryte denne til en felles sirkel som 

klarer å holde oss i den samme strømmen i en holdbar form. 

Men at vi følelses-virkende kan oppdage en større sammenheng av livsvirkninger, fysiske virkninger 

og samspillet er det liten tvil om da det er styrkelandsskapet vi merker. Intuisjonen er altså et mektig apparat. 

Og i følge differensialkraften er intuisjonen en absolutt logisk funksjon, selv om logikken har to alternativer 

som svar. Riktig, og, Feil. Og en kontinuitet av alt som finnes i mellom de to stadiene. I en sak finnes det ofte 

flere riktige saksforhold og flere feilaktige valg-muligheter. 

 

Behov identitet og bevissthet 
 

Er dette meg? 

 

Uansett hva vi opplever merker vi at vår bevissthet opplever en orientering, et forsøk på oversikt, at vi 

sammenligner det vi hører, ser og opplever, med noe kjent, eller noe vi har opplevd som er ukjent for oss, der 

kjent og ukjent i dette tilfelle betyr i hvilken grad vi forstår det vi ser, hører, opplever. Helt ukjent er det ikke 

før vi står ovenfor noe vi aldri før har opplevd, og at vi ikke har noe kjent å sammenligne dette med. På sett 

og vis så vil bevisstheten fungere som en sammenlignings-prosess for alt vi merker, samme hva. Følelser og 

fornuft, bra eller dårlig.  

Vi sorterer og sammenligner rett og slett grader av like og ulike. Vi kan kalle dette en viss form for 

kategorisering, men slike sorteringsbokser er svært individuelle. Vi sorterer slett ikke alt på samme måte. Stort 

sett vil angst, skrekk, gode og dårlige følelser, merkes i bevisstheten sammen med saks-forholdene vi opplever.  

Slik sett virker følelser langt mer som en styrke-respons lengre innenfra i oss enn det bevisste saks-

forholdet, fordi konturer og bevegelser, i langt høyere grad trer mer klart frem for oss. Følelses-virkninger 

derimot kjenner vi langt mer igjennom hele kroppen vår, da alle sanser og bevegelsesfunksjoner knyttes til 

sanser og behov som gir følelser, lignende smak og sult. Altså om noe virker dårlig eller bra.  

Slik sett skulle man tro, om så det har vært en evolusjon, at smak, lukt, smerte og lyst, trekke seg unna 

eller sluke refleksivt, at dette satte standard-virkningen for alle de andre sansene og behovene våre. Ikke så 

rart med tanke på at alle sanser og behov fungerer etter kjemiske reaksjoner, så sant vi ikke tar med bevisst 

planlegging i bildet. Bevisstheten arbeider oftest også frem rekkefølger i vår sansning og behovs-former som 

kan sies følger en smak, en måte å sortere rekkefølger på en god, passe måte. Vi er ikke alltid profesjonelle på 

slik «prioritering» som gir det beste utfallet nødvendigvis. 

Vi er i alle fall både under foster-utviklingen og når vi blir født, med ett visst spekter av følsomhet i 

tunge-smak, lukte-sans, hud-følelser, hørsel og syn, og vi reagerer da mer spontant på hva vi liker og ikke 

liker. Det kan ta tid å vende seg til normal kost, like noe som vi først reagerer i mot, for så med tiden i høyere 

grad bli klar over hva ut fra ulike opplevelser med mat, drikke, liker bedre eller dårligere.  
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Dette kan være ganske situasjonsbestemt. Vi kan tro at noe smaker vondt, eller ikke like noe, selv om 

vi har god smak for dette, på grunn av at det er noe stikker litt i munnen, eller at vi kjenner en vond lukt i 

rommet samtidig. Opplevelsen i følelser for annet rundt oss setter sitt preg på smaken vår også. Om noen er 

litt slemme med oss når vi skal spise, eller ellers, så kan dette for enkelte faktisk gi en uggen følelse av å spise, 

og for enkelte kan slikt føre til spisevegring. I andre tilfeller at vi stapper i oss det vi kan. De fleste rådene vi 

får om mat er at det skal være i passende mengder til det vi forbruker, gjør, bevegelser i lek og arbeid. 

Det er ikke annerledes med hørsel og syn, hvilke andre sanser som merker noe da, eller behov. Om vi 

er på et sted og spiser, men det ikke finnes noen do der, så vil vi helst ikke dra til dette stedet senere. Lignende 

kan det være med temperaturen, at for varmt, for kaldt, gjør sitt til at vi kan ønske å spise, eller gjøre andre 

ting, et annet sted. 

Vi har også hørt at vi har smaks-nerver på tungen og i ganen, og nær svelg og munnhule ellers. 

Tidligere delte vi inn dette i smaker som salt, sukker, surt, søtt, bittert, beskt, råttent. I dag vet man at 

kombinasjoner av syrer og baser, samt visse kjemiske reaksjoner kan fordele seg over et utall smaker, slik at 

vi faktisk smaker vanilje, honning, jordbær, mel-typer, de forskjellige sorter kjøtt, fisk, grønnsaker også 

videre, saft-typer, melk, brus. Vi merker også svette og en mengde andre stoffer vi kommer i kontakt med, og 

dette fordeler seg over grader og blandinger av de forskjellige smaks-typene.  

Vi vet også at et normalt øye merker forskjell på inntil ti millioner forskjellige fargeflater som er en 

kvadratmeter store. Her merker vi også nyanser av slike fargeblandinger. Et eksempel er at selv om ekte grønn 

farge-frekvens, lys-stråler finnes, at om vi har lik blanding av små korn, prikker, som er blå og gule, så 

oppfatter vi dette som grønt grunnet blandings-mengden, slik som i Goethes fargelære. Mange forskjellige 

farger i naturen er slike blandings-virkninger, stort sett slik vi oppfatter det med øyet, men de samme fargene 

vil opptre i molekyler som kan sette en frekvens-virkning når de utsettes for lys. Dette er også en del av 

krystallografien, eller spektral-analysen av stoffer. Brukt på alt fra mineraler til DNA-registreringer. 

Vi hører også forskjell på rundt 25-30.000 forskjeller i Hertz, lyd-svingninger, men også blandinger 

av dette, varighet i tidslengde, og merker forskjell som er utrolig liten mellom de to ørene slik at vi kan få et 

tredimensjonalt bilde av retninger som lyder kommer fra. Hørsel og balanse-organ er knyttet sammen slik, og 

som er utslagsgivende for hvilke muskler som gjør at vi spontant snur hode eller kroppen i en bestemt retning 

ut fra hørselen.  

Vi kan også bevisst søke retning på lydene, og vil da enten snu  hodet i retningen bevisst styrt, eller 

automatisk fordi vi blir bedt om å følge med på lyder rundt oss, eller vil legge merke til om noe rører seg rundt 

oss. Kanskje noe farlig, kanskje noe bra. 

Luktesansen ligner på smaks-sans, tunge, gane, at der er lignende reseptorer, nerver som merker syrer 

og baser, og mange kjemiske blandinger, virkninger av sporstoffer i luften. Dette igjen kan kombineres til en 

mengde forskjellige blandingslukter. Det er ikke samme fysiske virkninger totalt sett ved slike blandinger som 

det vi finner ved de enklere lukter og smaker, men en mengde blandingsvirkninger både som fysiske 

feltvirkninger, og som opplevelse av smaks- og lukt-blandinger.  

Videre så ser vi hva vi spiser eller lukter på, og både smak og lukt har som sanser nerver, også 

nerveforbindelser som gir signaler til syns-senter og bevegelses-senter, og der syn og bevegelser, samt hørsel-

balanse kombinerer seg til riktige retnings-orienterings-signaler. Som små barn kan vi vanskeligheter med å 

være sikre på retninger ved bevegelse, eller ved retningen øyne, hode skal styres, inntil vi har blitt kjent med 

dette. Enkelte er født med sterkt godt koordinert system slik at de er tidlig ute med bevegelses-oppfatninger 

eller øyne-fokusert retnings-innstilling.  

Lignende er det med lukt og smak også, at mange er veldig sensitive med all lukt og smak, mens andre 

har det slik med enkelte saker, for eksempel om de er allergiske mot noe, enten i smak, i lukt, eller samtidig i 

både smak og lukt. Vi vet ellers hvor mye det betyr med lyder for at vi skal uttale noe riktig, kunne språk, 

forstå hva lydsammensetninger betyr, merke oss noe i naturen bra, kunne oppfatte musikk, men som regel er 

det slik at mange kan være litt nervøse og lite øvd musikalsk sett, noe de fleste kan læres opp veldig godt i. 

Det samme er det med bevegelses-evnene våre, både som oppøvelse av kondisjon og styrke, videre 

øvelse i de forskjellige typer bevegelse, løpe, svømme, turn, skiturer, klatring, bilkjøring, og det å handtere 

verktøy og datastyrte systemer, mobil, tv, data, hva som helst. Her snakker eksperter om bevegelses-nerve-

husk, at nerveceller som har med bevegelser å gjøre danner husk, reflekssystemer som er innøvd eller direkte 

blir utløst fra andre sanser som har bevegelses-nerveforbindelser med disse.  
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Det er allikevel klart at store sentre som syns-senter, hørsels-senter, lukt og smaks-sentre, samt hud-

følelses-sentre også har en langt større logisk kombinasjons-husk, det vil si at ulike informasjons-opplevelser 

fra sansene vil kunne kombinere flere av disse samtidige signaler som en forbindelse med hverandre og lagre 

dette som husk. Dette kan pågå så lenge det er driftsenergi i slike sentre.  

Disse prosesser kan utløses både i søvn, å drømme, ved å pirke med pinsett på disse hjernecellene, og 

ved bevisst viten om at vi kan tenke oss kombinasjoner og slik finne på ting ut fra de informasjoner vi har. At 

vi kan tenke oss noe større og mindre enn slik en gjenstand er, kommer av at vi ser alt mindre eller større ut 

fra avstanden vi er i, og lignende er det med styrken i lyder om vi vil komponere musikk.  

Dersom vi ikke kunne lagre, husk-binde det vi sanset, eller sanset, merker, som behov, sult, tretthet, så 

ville vi ikke hatt noe å sammenligne det vi opplevde med. Mange mener at vi har alt på plass universelt og 

kosmisk fra før av. Neppe som opplevelser. Det er mange grunner til at vi må lære å gå, lære å lage oss 

brødskiver, lære oss å kle på oss, lære oss å snakke, tross at enkelte har en utrolig sterk observasjonsevne, 

konsentrasjon som gjør at de husker noe svært sterkt og godt, kalt klisterhjerner, men som stort sett betyr åpne 

signalveier man er heldig med er ordnet bedre for raskt absorbert som husk.  

På den annen side er det også slik at hvor godt vi husker noe også er forbundet til hvor godt bevisstheten 

kan gjengi dette og gi tilbake-signaler på slikt, noe som betyr at dette bevissthets-styrkefeltets virkeområde 

også er forskjellig utrustet fra begynnelsen, og videre med hvor bra aktivisert det blir med øvelser slik at det 

kan utvide sin oppfattelsesevne. Om bevisstheten ikke føler en sterk nok nytte av en oversikt, orientering ikke 

knytter det til noe behov, så er det heller ingen vilje, lyst, bra-dårlig-passe-signaler som gir dette en viktig vekt 

styrke, og vi kan risikere å glemme dette.  

Det har nemlig vist seg at om nerver ikke er i bruk, så dør dem, og dette gjelder både synsnerver og 

husk-nerveceller. Sanser og behovs-funksjoner må altså være i bruk, og helst i en holdbar balansegrad for ikke 

å skades. På den annen side virker det som at de kan øke sin tåleevne mye, slik muskler og smerte-øvelser kan 

øke tåleevnen. En grunn til mange øvelser vi gjør.  

Vi kan si at nerver, smerter, behag, utløst fra lungene, pusten vår, hva vi merker av god og dårlig luft, 

om vi får vann i lungene, svelger galt, at der for varm eller kald luft, så merker vi disse behovs-organsignalene 

på samme måte som sanser ellers, og slik kan vi si at vi har en utbredt lunge-organ-sans, altså behovs-organ-

sans, eller om vi vil en behovs-sans, og som da også gir oss det vi kan kalle et sanse-behov. At vi sanser hva 

behovet trenger, kroppen trenger av luft.  

Lignende er det med magen, at vi blir sultne, mette, har smerter i magen, luft i magen, eller at noe er 

galt i magen, som sykdom, betennelse. Alt dette er nervesignaler og trykksignaler som nervesystemet merker, 

og gjør at også dette behovssystemet fungerer som sanse-organ. For eksempel vil enzymer, hormoner, fortelle 

magen at den er mett, sulten, men også de sentrene i hjernen som har med sult-metthet å gjøre, og som også 

er knyttet til husk-nerveceller. Vi husker hvordan det å være veldig mett var. Eller veldig sultne. 

Vi merker likedan musklene våre i hjerte og i kroppen ellers, om de er stive, har vondt, smerte, eller 

føles veldig gode, godt, aktivt, at vi kroppslig føler oss i god eller dårlig form slik. Signalene er ikke til å ta 

feil av. Allikevel kan vi ut fra andre omstendigheter, eller ved medikamenter og sykdom faktisk ta feil av slikt, 

at vi tror vi er bra, eller tror vi er dårlige når vi ikke er det. Noe tvinger seg da frem som virkninger på nettopp 

bevegelses-systemer og hjertefølelsen vår. 

Da kommer vi frem til selvsagt visse hoved-nerver ute i kroppen som springer ut fra ryggraden vår, og 

som har kanaler til hjernen, slik at vi har egne seksjoner i hjernen også som kan overstyre ut fra orienteringen 

vår bevisst, hva det er som er signaler som virker i lille-fingen vår, i tærne, kneet, muskler i armer og ben, 

ryggmuskler, brystmuskler, nakkemuskler. Ansikts-muskler har en stor del av styring fra selve hjernen i hode 

og noe mindre fra ryggen, men kan til en viss grad også styres fra denne seksjonen: Særlig ved latter og skrekk, 

plutselig affekter som smerter, eller om vi kiles.  

Ja: Vi sanser at vi får melkesyre i musklene, eller skader muskelen, og det er umulig å si at dette ikke 

er sansesignaler, og likedan også er behovsorgan, og slik opptrer som et sanse-behov. Systemet virker, ikke 

for at vi i den forstand skal forstå dette som at dette behøver å være planlagt system, men først og fremst fordi 

begge sider av muskler som sans og behov har kjemisk virkning med hverandre.  

Den ene virker jo ikke uten den andre, og setter standard for våre tålegrenser og hvilken følelse vi får 

via sansesignaler herfra. Hjernen har en gedigen seksjon for nettopp bevegelsesnervesystemets hjerneaktivitet, 

mengde hjerneceller knyttet til bevegelsesnerver. Tenk på alt det utrolige som mange er i stand til som 

presisjoner i bevegelser i arbeid, og som prestasjoner i underholdning, annet. 
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Å kombinere tekniske systemer handler ofte om nettopp slike fysiske bevegelses- og signal-virkninger 

vi har omtalt nå, alt fra utvinning i naturen til formen på de stoffer som teknisk skal settes sammen, hva de 

tåler, og hvilken styrke, hvilke oppgaver de skal ha, eksempel en robot for bil-produksjon. Eller for den sakens 

skyld mikroprosessorer og integrerte kretser. 

Nå må vi ta med hvilke sansevirkninger vi har i huden vår også, og som har enorme kombinasjons-

muligheter. Ikke bare styring av kroppsdeler og signaler som lokaliserer stedet. Vi kan med hudsensorer, 

reseptorer i nervene her, som er av ulike slag, merke følgende: 

Vi kan merke berøring, det samme som en svakt trykk, eller det samme som nærheten vi er av noe. 

Dette trykket kan økes slik at vi merker det mer, at større område er påvirket av trykket, og at vi merker at det 

klemmer inn mot kroppen. Vi kan videre merke dette så mye at det ligger på smerte-terskelen, det vil si at 

trykket nå går over til smerte-sensorer som har ganske refleksive virkninger, der vi ofte trekker oss vekk fra 

kilden, enten autonomt styrte muskler, eller ved bevisstheten om at vi ikke vil, ønsker, orker sterkere smerte, 

eller slik smerte.  

Vi kan utfordre oss selv, tvinge oss til å tåle litt mer, men det er en annen sak enn selve virkningen av 

trykk-mengden. Nervene sender her ulike grader av signaler. Til ryggraden, og til hjernens sentre for dette 

området av kroppen. Man merker på EEG-tester hvilke områder av kroppen som gir signaler til hvilke områder 

av hjernen, for hvilke fingre eller tommel, tunge eller hud, muskler, som klemmes, er under trykk. Slik sett 

merker vi grader av nærhet.  

Om vi skal reise oss opp av en stol eller seng, eller at noe tar vekk presset mot et område av kroppen 

sakte, vil vi merke at trykket letter, at trykket minsker, at trykket, klemmingen fjerner seg litt etter litt, selv 

om vi ikke tenker over dette når det skjer raskt, reiser oss raskt eller at trykket fjerne seg raskt. Men vi kan 

allikevel merke hvor mye mer lettelse det føles for enden vår, eller kroppens hud når vi har reist opp fra en 

stol eller seng, eller trykket er vekk, og at vi så heller merker at vekt-trykket nå kommer på beina våre.  

Vi merker helt klart hastigheten dette skjer med også. Vi merker altså trykk, klemming, press, 

nærhet, avtagende trykk, klemming, fjernelse av trykk og press, som betyr forskjellen mellom innover 

mot kroppen eller utover fra kroppen, og hastigheten dette skjer med, som berøring. Vi merker hvor på 

kroppen dette trykket befinner seg, koordinering/orientering, ofte da en viss rom-koordinasjon i 3D/4D, 

tid-rommet. Bevegelses-volum-koordinering. Vi merker lignende trykk på nerver fra mage-systemet vårt, 

tarmer, magesekk, spiserør, leveren, nyrene, hjerte og lunger, alle organer, også muskler. Vi har trykkvæsker 

i kroppen som vil presse mot muskler eller skade disse, og vi vil merke benbrudd som signaler av smerter som 

går gjennom muskelnerver slik. 

Vi vil også merke varme og kulde, samt økende vind, som slik virker sterkere på kroppen vår om vi 

nærmer oss dette, hva fjernhet og nærhet angår. Men vi må også legge merke til at vi merker formen til det vi 

berører, om det er spisst, avrundet, kantet, ruhet, glatthet, og i tillegg om berøringen flytter på seg med slike 

egenskaper. Da merker vi både formen og bevegelsen, og hastigheten dette forflytter seg med.  

Det er ganske ulike erfaringer, sensitivitet i huden, og graden styrke og hastighet i slik berøring, 

hvile eller raskt, plutselig, som gjør at vi har ulike oppfatninger av når det er koselig, trygt, eller fare, 

smerte, behag og ubehag, som vi merker når noe eller noen er nær oss. At noe er plutselig kan lett virke 

ved alle berøringer ut fra stemningen vi er i.  

Er noe oppfattet som plutselig er det ikke alltid nødvendigvis om noe er kaldt, varmt, smerte, eller bare 

så vidt berører som først gir reaksjonen, men at vi er innstilt som at slik berøring er uventet, altså at om vi 

sovner i det vi kaller en god stilling, med en stemning som tilsier at nå er det bare fred, så øker sjansen for at 

vi skvetter til eller trekker oss unna en berøring i større grad.  

På den annen side så kan stemningen føles litt ensom, at en er vant til at noen legger en arm rundt seg 

eller stryker seg, samtidig gi en behagelig følelse og trygghet for samme berøringer. Man kan også våkne fordi 

denne armen eller kosebevegelsen forsvinner, fordi den virket stimulerende, en opplevelse som man kan våkne 

av, eller føle om man er våken.  

Vi merker altså godt, dårlig, passe, angst og smerte, lyst, ulyst, behag, ubehag, trygghet, kos, som noen 

av mange følelser vi har med styrken i berøringer. Andre erfaringer kan gi oss sjokk, skrekk, panikk, eller 

sterke lystfølelser, glede, som del av bevisst og fysisk årsak-virknings-rekkefølger ut fra tidens opplevelser 

som vi er inne i, i naturen, samfunnet, i forholdet, eller i sykdommen, skadetilstanden, eventuelt optimistiske 

eller gode forhold som innspill, bakgrunn for opplevelsen vi plutselig får.  
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Stemnings-settende tilstander. Og dette er faktisk følelser. Lett og kun identifisere dette som affekter, 

men da hadde de ikke hatt med seg den samme følelsen vi kan merke ved samme sak. Vi kunne da kanskje 

ikke skilt mellom affekt-tilstander. Affekter er ikke nødvendigvis smerte eller lyst alene. De har med seg en 

karakter, styrkegrad, sin virkningsstruktur utenom hvor brått disse kommer.  

Alt kommer egentlig øyeblikkelig. Det er heller snakk om styrken eller det uventede som gir oss affekt-

opplevelsen, men som også ofte gir en direkte bevegelses-effekt, at vi stivner til, strammer oss, eller refleksivt 

beveger visse bevegelsesmuskler, og får aktivt bevisst fokus på hendelsen. Om vi har svakere signaler kan vi 

beholde søvnen eller beholde den bevissthetsakten vi drev med.  

Når noe kommer svakere frem kan vi ane hva det er, eller ane at noe er på gang, om vi ikke da kan si 

at det er en underbevisst aktiviserende faktor som merkes. At vi merker noe, aner noe, omfatter også det vi 

kaller intuisjon. Denne kan også komme frem som et ganske plutselig samlende bilde, der en manglende faktor 

binder en helhet sammen for oss som et klart overblikk, et slags-klarsyn-beslektet øyeblikk. Intuisjon er å 

merke forskjell, som også er gyldig funksjon for alt vi merker. 

Med huden merker vi også følelses-styrker, det vil si nervesignal-styrker fra både innsiden av huden 

og utsiden av huden og inne i hud-laget vårt, slik at vi merke skader, passelig vanlig, og gode tilstander fra 

innsiden av kroppen og fra utsiden av kroppen i disse lagene.  

Det er snakk om et titalls forskjellige reseptor-typer i huden, og ikke alle som vi kan kalle samme type 

reseptorer er like sensitive og alltid helt likt bygd, og har heller ikke alltid like omgivelser som en likedan 

nabo-reseptor, og det er endring i sensitiviteten ut fra alle endringer i tilstander, slik som når det er kaldt, 

varmt, lite eller mye næring i kroppen, og en mengde andre tilstander vi kan ta hensyn til slik. Så hud-nerver, 

hud-følelse er i en konstant variabel sensitivitet gjennom dagens lengde. Forskjellen er allikevel sjeldent så 

stor at vi ikke identifiserer typen trykk, kulde, vått, bevegelsesmengde i noe lunde lik gjenkjennbar grad. 

Kulde- og varme-reseptorer gir oss et inntrykk av temperaturen som huden møter fra en kald eller varm 

flate, gjenstand, eller fra luften eller i vannet rundt oss. Eller fra dyna, rommet vi er i, om vi må ha mere eller 

mindre klær på oss. Det samme gjelder for å finne ly, bygge hi, hule, tipi, hytte, hus, sove-/hvile-plass. Ikke 

bare mot dyr, fiender. Men tross alt en beskyttelse av kroppen. Vi kan ikke være holdbare med bare 

forfrysninger og forbrenninger. Å forfryse negler, nese, tær, fingre, eller brenne fingre og kropp, gir direkte 

smertefølelser, og kan føre til infeksjoner vi ikke kan stoppe, koldbrann, andre sykdommer, forgiftninger. 

Kulde og varme merkes som styrkegrader. Det kan bli mere kaldt, mindre kaldt, passe kaldt, mere 

varmt, mindre varmt, passe varmt, kjøligere og hetere, eller det samme i mindre grad styrke. Når det går over 

32 varmegrader tar faktisk kuldereseptorene over følingen, og da kan denne merke hver tiende-dels grad 

oppover. Dette kan slik sett ha sitt å si på temperaturer mellom 34 og 44 grader celsius fordi det er temperatur-

område vi merker feber i, og at dette er merkbart som indre varme i kroppen, og på huden. Fare-signaler. 

Vi har også følelse for om noe er vått, rennende, fuktig, vann, svette, alt som er flytende, slik at vi 

merker dette godt, også her i mengder og styrkegrader. Vi har lignende for tørt, hvor tørt, og hvor mye stivere 

hud og gjenstander kan være ved tørke. Sol og regn, snø, samt vind, er slik vi opplever været.  

En blanding av kaldt, varmt, tørt og vått, altså flytende og fast, også gassformer, luft, luftfuktighet, 

gassblandinger, er slik vi kan merke på hud og på lungene, eller smak, lukt, som oftest. Men dette er også det 

som gjør at vi kan skille mellom fast, flytende og gass, altså aggregat-tilstandene, og som vi merker forskjell 

på med huden og kroppsstyrken vår, at vi kan merke formen og tyngden.  

Blandingen mellom fallretning, at noe virker tungt, massen, gravitasjonen, og balanse-organet vårt, 

samt muskelbevegelser, retningsbevegelser på kropp, er noe vi føler. Dette er samarbeidende funksjoner som 

gjør at vi merker, føler, sanser hva som er opp og ned, foran og bak, til sidene, snurring som salto, eller at vi 

virvler rundt oss selv vertikalt, snurrer. Alt som er typisk for turn-øvelser.  

Men det er viktig for alt vi gjør ellers også, slik at vi kan gå rett, svinge, bevege oss opp og ned, hoppe, 

klatre, svømme, at vi har en følelse av hva som virker i hvilke retninger og hvilken mengde bevegelsesstyrke 

vi trenger for å nå frem til det ene og andre, det neste gripefeste for ben, fingre, for at vi skal reagere for å 

unngå fall, stupe fremover, dette ned, kunne gå, løpe, sykle og kjøre bil, alt vi gjør i lek og arbeid, å merke 

forskjell på å ligge, sitte, stå og gå, løpe. 

Ryggraden har innebygde systemer mennesket ikke kan noe for. Om vi løfter det ene benet eller 

kommer noe ut av balanse, så virker de motsatte muskler og nerver på den andre siden slik at de beveger seg 

i en inn-balanserende retning, altså motsatt av det som den første siden av kroppsbevegelsen gjør. Slik sett 

kan ganske mange funksjoner skje autonomt og automatisk refleksivt. Dette er fordi det er krysskobling av 

nerver mellom høyre og venstre side, men også egentlig bak og foran på oss, opp og ned på oss også.  
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Dette er igjen knyttet til nervesentre i hjernen og som vi bevisst kan lære opp eller styre, gjennom 

erfarings-husk i ett videre utbygd muskel-nervesenter her, og til en viss grad danne faste mønstre som har 

fysisk virkning selv om vi ikke tenker på saken. Trening og bevisst presisjon kan altså koordineres, noe kan 

lagres i kroppsbevegelsessystemet, annet med bevisst samspill, og vi kan dermed øke våre balanse-muligheter 

helt til nesten det ekstreme, hvilket da mange også gjør. 

Med huden kan vi som sagt også merke når noe trenger igjennom den, risping på busker eller stein, 

eller en skarp gjenstand i huset, der vi merker graden av om et stort område har blitt truffet av noe, og hvor 

langt inn noe kan stikke, alt fra en flis i fingen til en større gjenstand som går inn i beinet vårt, skrubbsår på 

asfalt eller is/snø. Altså ødeleggelsesgrader av huden.  

Huden, fingrene våre, forskjellige deler av kroppen kan øves opp til å merke det meste av former, slik 

som at noen skriver bokstaver med fingen på ryggen din, eller med fingrene der vi kan forme hvilke figurer 

vi ofte vil, eller kan justere, taste, sette i stand, skru, hamre, alt som vi kan merke som hudfølelser som kan 

kalles presisjons-bevegelser. Dette er i samarbeid med bevegelses-systemet vårt, med sanser som øyne, ører, 

og balanse.  

Vi merker styrkegrader til gjenstander vi bruker etter hvert, og slik vet vi mer om hva som er holdbart 

eller ikke. Vi ser fort hva dyr og mennesker gjør, og tar lett etter. Mange tar ikke like lett etter, og da vil de 

måtte ha hjelp av de som kan sakene. I dag som før, så er det spesialisering i hva vi har lært om metoder, 

teknikk for virkemidler, bruksting i samfunn. Fra hus-bygg til data, og kjøkken-anordninger.  

Smerte-følelse fra smerte-sensorer, spesielle hud-reseptorer, forbrenning og forfrysning, har også ulike 

grader styrke. Dette gir i alle fall affekt-signaler til oss, og affekter er rett og slett ikke bare noe som kommer 

fra lymfe-trykk-systemet i kroppen. Også visse husk-signaler vil utløse signaler som får kropps-muskler og 

angst-senter, samt bevisstheten i et samarbeid som affekt. Vi kan se noe, bli det bevisst og så kan affekter 

utløses. Vi kan få angst som virker slik, også lyster. Vi kan kun huske noe der husksignalet utløser både angst-

styrken og bevissthets-effekten som affekt. 

At vi i roligere grad kan måle, sammenligne, huske de forskjellige sammenhenger og løsninger på 

følelses-signaler, følelses-styrker, handler om at disse nå er under en roligere kontrollert bevissthets-tilstand 

der vi kan rekke å sammenligne forholdene, hva vi ønsker og ikke ønsker av slike følelser, om de dekker 

behov vi har eller ikke. Følelser er noe vi har til alle sansevirkninger og behovsvirkninger, slik som smaken 

av en matrett, eller sult-følelse, likedan en god belysning vi trives med, og en god stol å sitte i forhud og kropp.  

Det å påstå at sanser og behov ikke gir følelses-grad, at sanser og behov skulle være styrke-adskilt fra 

følelses-styrker, så ville vel heller ikke en sansestyrke kunne gitt en likedan følelses-styrke. Her må vi skjerpe 

vår forstand.  

Å tro at kun kjærlighet og hat, stor lyst, å like noe sterkt, paralysert av dette, eller mislike noe så sterkt 

at vi blir paralysert av det, er likedan som angsten som ikke finner løsningen på problemet og løper i 

gjentagelses-omløp som vedvarende angst. Søk, let, finn, sammenligningsfunksjoner som ikke finner 

løsningen som stopper problemstillingen, (søket), og angsten. Angsten klarer fra sitt sentrale reaksjons-

område, faktisk å utløse smerte-signaler.  

Det er derfor bemerkelsesverdig at ved å operere vekk binyrene som produserer adrenalin grunnet 

skade/sykdom, at angsten forsvinner hos disse menneskene. At det har likheter med bedøvende elementer, 

men uten at man blir sløv. Å bli paralysert er å ikke komme ut av følelses-signalet. Man har benyttet begrep i 

psykologien rundt slik reaksjon, kalt blokkeringer.  

De kan gjelde for at en person skrur av eller føler hinder for å ta opp visse tema. Forbindelses-kanaler 

for signaler kan også være brutt, tema-området skadet, uvirksomt. Men det gjentar seg for når behov trengs 

dekket, og løsning på behovet ikke blir funnet. Det vil da ligne sult uten å finne mat, tørste uten noe å drikke, 

kulde uten varmekilder, farer uten beskyttelse.  

Angst-signaler sendes til kilden fjerner seg, slites ut, eller vedvarer livet ut. Det hender at folk som har 

kommet i slik skrekktilstand, angsttilstand, hat og kjærlighetstilstand, ved at de slår seg eller får en fik, 

kommer ut av en slik tilstand. Dette var ikke anbefalt, men det skjer.  

I mange tilfeller finner man ut hvordan den andre egentlig er, og at man kan slutte å hate en person, og 

i andre tilfeller at den andre har såpass negativ virkning ellers at kjærlighetsfølelsen dør ut igjen. Og det er 

fordi man liker eller ikke liker den tilstanden den andre er i, eller smaken, eller innholdet i noe. I noen tilfeller 

er noe tilstede hele livet, et hat eller en kjærlighet til noe, eller noen.  
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Ekstaseformer er det mange av. Ett av disse kan sies å være veldig fysisk, og tilhører drifts-systemet 

vårt, slik som seksualdriften vi er medfødt, og som virker i ulik grad til ulike tider. Dette er også sensitivt for 

bra, dårlig og passe. Det gir styrkegrader på samme måte som smak, selv om følelsen er noe annerledes. 

Ekstase-følelse kan utløses ut fra hvert sanseområde og behovs-område, og kan ligne da ganske mye på 

hverandre.  

Seksuell følsomhets-virkning er gitt for mange nervesentre i kroppen ut fra medfødt funksjon og 

organer knyttet til dette. Men det er individuelt hvilke områder på kroppen som man med opplevelser har følt 

forbundet til dette, og områder, erfaringer man har følt behagelig som i utgangspunktet ikke er seksuelle sentre.  

Dette varierer med hva man gjør, dagens stemning, behov for å berøre uberørte eller vante følsomme 

steder på kropp, og hvem man er i kontakt med, hvilke dags-opplevelser man har. Vi kan ofte trigges av en 

rekke forskjellige virkninger fysisk, psykisk, visuelt. Da seksualdriften også er både behov og sansning, så 

innebærer dette bra og dårlig følsomhets-opplevelse som kan sammenlignes med smaks-opplevelser. 

Hjernen og nervesystemet er ikke det første som bygges ut ved foster-utviklingen. Først etter 4 uker 

begynner rygg-nerver å anta formasjoner som kan ligne et begynnende system slik, stort sett balanserte 

reflekser for motsatte bevegelses-sider, og balansert til organer. Nå bygger hjerte-blod-system seg ut mer 

lignende slik det blir senere.  

Hjerne-seksjoner bygges ut, men storehjernen utvikles ikke før slike celler som skal være her har et 

stort hode-væske-rom som disse cellene kan svømme på plass til de forskjellige områder her, og kan da ikke 

danne forbindelses-linjer, eller huskforbindelser av hendelser før dette har oppnådd kontakt med slik som 

rygg-nerve-systemet. Om lukte-hjernen som er først i vekst hos storehjernen ikke utvikler seg, så vokser det 

ikke ut noen storehjerne i det hele tatt.  

Lille-hjernen er derimot tidlig ute, og kan, etter sigende, danne bevegelses-husk. Betyr at reflekser og 

motstand, lignende øvelser fysisk, kan innøves som spontane tilleggs-bevegelser, uten akkurat noen 

bevissthets-aktivitet når det samme påtreffes.  

Til alle sanser er det knyttet lignende funksjoner som i huden, nemlig smertesensorer/reseptorer, som 

slik reagerer sterkt ved skadevirkning, stikk, det som kan virke truende ut fra orienterings-funksjonen vi har i 

oss. For stor varme, lysstyrke, spisse gjenstander, støt, noe som pisker, risper, skjærer, hugger, biter, alt som 

kan tenkes som er skadelig, kan sansene utsettes for.  

Dette gjelder alle kroppsorganer ellers også, slik som sult-behovet som rett og slett er et fysisk virkende 

organ som melder fra om mangel på mat, men som kan få i seg skadelige saker, kan sprekke, brokk, sykdom, 

betennelser, bakterier, virus, eller ved slag mot magen eller ryggen. Ryggen har mange nervefunksjoner som 

hjelper mage og tarm, lever og nyrer, hjerte og lunger, samt selvsagt alle muskler og blodårer i kroppen.  

Disse er vevd sammen i full kontakt med hverandre. Kropps-saftene er det likedan med, som inne-

holder celler og cellesafter mellom alle organer og muskler og stort sett kalles lymfe-systemet. Dette systemet 

fylles opp så godt det kan i balansen med hva som skjer av endringer i celler og organer, og er med på store 

deler av transport, immunforsvar, og utførsel av avfalls-produkter, til tarm eller blodsystemets transport til de 

steder hvor det kan nedbrytes. I brystet har vi brissel-organet som inneholder T-celler og en mengde andre 

immun-celle-funksjoner som samarbeider med lymfesystemets immunceller.  

Brisselen/thymus-kjertelen, kroppens 2. primære lymfoide organ som består av epitealt cellevev i bryst 

og hals-regionen, bak brystbenet. Likt som beinmargen utvikler den forsvarsceller, brisselen med bare en 

variant. Beinmargen sender umodne forløperceller, progenitorceller, thymocytter, til brisselen for å 

videreutvikles til en høyt spesialisert celletype, aller viktigste i hele immunsystemet, T-lymfocyttene. I brisselen 

utstyres de med reseptorer for antigener, hver thymocytt sin type reseptor. I utgangspunktet kan de samlet sett 

gjenkjenne alle sykdoms-strukturer. 

I utviklingstrinn som larver, finnes det en likhet mellom fiskelarver, rompe-troll, frosk, padder, 

salamandre, krokodiller, øgler, slanger, fugler, pattedyr og mennesker. Rundt 4. uke har vi gjeller og hale. 

De fire parr gjellene på siden av kroppen, danner ulike organer. Det forreste gjelle-paret vokser fremover og 

sammen til kjever. Det bakerste hos alle untatt fisk(unntak lungefisk), vokser innover til lunger. Ett parr vokser 

inn til hjerte. Det siste hos dyr uten gjeller har med svelg og andre organer å gjøre. I svelg-regionen dannes 

det utskillelsesfunksjoner, der en del danner en begynnende lever. Denne trekker seg etterhvert inn i kropps-

hul-rommet.  
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Leveren er den som da har det opprinnelige brissel-immun-forsvaret, likt som det er hos spedbarn. 

Dette skiller seg nå ut og vokser oppover i bryst-hals-regionen og danner t-celler. Leveren har funksjonen og 

sortere nesten all næring i kroppen, via tarm-blodåresystemet. Mange celler og organer kan utnytte mye av 

næringen i blodet selv godt. Men leveren gjør en særdeles stor del av fordøyelses-prosess-funksjoner som å 

gi galleblære og andre tarm-kommuniserende funksjoner. 

Blodet med hemoglobin mener man stammer fra fiskene som igjen stammer fra kappedyrene. 

Kappedyrene har minst en art som holder seg som svømmende larve hele tiden og har en slags gjellefunksjon. 

Den har tunge som et stempel frem og tilbake. Larven har tverrstripet muskelcelle i halen. Dyret skiller ut 

slim, med åre-kanaler med hemoglobin-blod, (jern). Og ryggstreng, ryggnerve, lite nervesenter foran ved 

hode. Dette slimet fester næring seg til og dyret spiser alt slimet, og skiller ut slim med åre-kanaler og 

hemoglobinblod på nytt. 

Den nærmeste vi finner fiskene som har det samme slik som Latimera, likt visse fisker i Devon, som 

hadde forben/armer, med skulderledd, ett overarmsben, albueledd, to underarmsben, håndrot og fem fingre: 

Det samme som frosker, krokodiller, øgler, fugler og pattedyr har, og vi. Blekkspruter har samme organer 

som muslinger, skjell, snegler og sjøtenner har, og disse bruker kobber i stedet for jern i blodet sitt. 

Jeg antar at lignende slim-funksjon er utviklet av de cellesafter som blodårer er dannet i, også har 

dannet kjertel-grunnlag, der overskudd av næring, avfall, som ikke har nådd tarm-kanalen, er et overskudd 

som flercellede dyr har skilt ut på utsiden av kroppen i stedet, ikke så ulikt menneskets svette-funksjon. 

Trykket av overskudd er stort nok til denne slim-balanse-utskillelsen blir del av likevekts-regulering i dyret. 

Ellers vil alle kjemiske reaksjoner, lys/varme/temperatur/bevegelse, også bety kvante-elektro-

dynamisk regulering, det vil si spenningsforskjell som elektromagnetiske felt, hvilket tilsvarer begrepet foto-

homeostase. Ikke ulikt hele den kosmiske spennings-reguleringens fin-puss av felt-verdier. Vi ser at 

gravitasjon og elektromagnetisme bølger likt. 

Alle disse celler og organer vi har kan skades fysisk av bakterier, virus, slag, varme, kulde, stikk, eller 

av giftstoffer, trykk, og utløser da i enkelte tilfeller smerte-signaler, slik at uansett hvilke av disse sanser som 

utsettes for slike virkninger forsøker kroppens bevegelses-system å komme unna skade-kilden. Selv brisselen 

kan skades. Når noe alt har kommet inn i kroppen, kropp er skadd, eller som virus, bakterier eller infusjonsdyr, 

så er det fare for videre betennelser og nye skade-virkninger, hvor det lenger ikke er lett å komme unna eller 

forhindre skade-prosesser, noen ganger omtrent umulig å komme unna. Dette kan gi smerte-bevegelser. 

Vi sanser at de ulike organer, muskler, ømme ledd, forslåtte skjellet-ben, om disse har det bra eller 

dårlig, likedan som at de samme funksjoner også er behovs-organer. Et behov er å bevege seg, for å finne 

næring, for å beskytte oss, og å holde bevegelses-funksjonen i vedlikeholdt stand. Vi oppsøker områder for å 

se om noe er bra, dårlig, kan spises, eller er farlig. Vi strekker oss ut av vår opprinnelige posisjon kan vi si.  

Men også sansene våre strekker på seg når det skjer noe, farlig eller bra. Da kan vi se at øynene buler 

lenger ut, at tungen arbeider lengre utover, at nese og ører vender seg i retning av kildene, og at huden oppfatter 

retninger som vind og berøring kommer fra. Sansene kombinerer også inntrykks-mengder fra samme sans og 

fra andre sanser. Sanser som strekker seg ut, og trekker seg sammen, tilbake, viser et søk, oppsøkende 

virksomhet, kunne blitt forvekslet med nysgjerrighet, men fungerer som søk-let-finn som er sammenlignings-

funksjon både ubevisst og bevisst. Autonomt system, og i en del tilfeller bevisst regulerbart.  

Vi merker det fysisk, og da gjennom nervesystemet for det meste. Disse behovsorganer er samtidig 

sanse-systemer. Nå kan vi godt si at tygge-bevegelsen ikke virker like meget som et behovsorgan eller sans, 

selv om nervesystemet her burde vært definert som dette, eller er behovs-sans. Men også tenner/kjeve, svelg, 

har forbindelse til thympus-nerven som er bundet til trommehinnen i øret.  

Denne nerven kan merke sukker og salt, og kan hjelpe til med svelg-funksjon om svelg-funksjonen 

primært går til grunne. At hørsel og syn har nervekoblinger med hverandre både i ryggmarg, primitive 

hjernedeler, i Thalamus, flere andre steder, er slikt som kan ligne smaks-senter-nerver som har forbindelse til 

eldre syns-nervesenter, som igjen er koblet til syns-senteret i storehjernen via det videre nervesystemet.  

Vi hører kanskje en del om at vi oppfatter enkelt-inntrykk. Om ett lyspartikkel, et foton treffer staver 

og tapper i øyet skjer det reaksjoner. Det har blitt testet at et enkelt foton alene har utløst et glimt oppfattet av 

menneskeøyet. Fotonet treffer for eksempel en stav, som inneholder tusenvis av enzym-virkende molekyler, 

som igjen utløser en kjedereaksjon elektromagnetisk, og som får elektronet eller elektroner til å fyre av som 

nervesignal gjennom en av synsnervebanene. Men den elektromagnetiske effekten til fotonets frekvens-

svingning og elektroner i staver og tapper, samt i nerve-kanalene, er slik at de frekventerer.  
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Dette betyr at det er vekslende spennings-styrke innbefatte i det vi kaller enkeltinntrykket, og 

virkningsfeltet påvirker nabo-staver/tapper, selv om de ikke kom til å utløse signaler videre. Enkelte slike 

staver/tapper har noen kryss-koblinger også slik at det ikke alltid bare er en alene som fyrer av elektroner, 

sansesignaler. Også elektriske virkninger av elektroner som beveges i en tapp, eller elektromagnetiske 

signaler, kvantesprang, vil danne sterk effekt til naboceller og kanaler.  

Dette betyr at det er en styrkestigning og styrke-svekkelse både i frekvensen og i utbredelsen i rommet, 

i så høy grad at det ikke er mulig å kalle et slikt enkeltfoton som kun et enkeltinntrykk. Heller ikke gjennom 

nervetråden, eller i nervecellen, der tusenvis av natrium og kalsium-ioner utløses ut av cellen, og som danner 

et stort variabelt spennings-landskap.  

Hvor stort er da ikke potensialet til at flere akson-ender og dendritter kan påvirkes til enda flere 

nerveceller, i samme sansesenter eller til andre sanse-sentre eller hjerne-seksjoner, blant annet bevegelses-

nervesenter og assosiative områder. Akson er en celleutløper som leder impulser fra en nervecelle (nevron). 

Hver nervecelle har bare ett akson.  

Ioner som utløses i store mengder fra en nervecelle til cellesaftene, spinalvæsken, det som ligger 

utenfor celleveggen har et mye lengre tidsintervall med forlenget spenningsforsterkning, og som gir retnings-

orientering som kan utløse signaler i mange dendritter. Dendritter kan det være titalls, hundretall av, men 

oftest tusentall av, og i enkelte tilfeller helt opp til 200.000 stykker. Dendrittene er utvekster som vokser 

lignende søkere ut fra nervecellen og forbinder seg til andre nerveceller. 

Når man under hjerne-operasjon i California testet en manns celle-funksjoner, spesielt ved å ha EEG-

elektrode koblet til en bestemt nervecelle, og fremviste mange oppgaver for å se om denne fortsatt var god 

som virksom, så var det først ved bilder av Jennifer Aniston at denne cellen fyrte av stort elektron-potensialet. 

Nå testet de flere bilder av henne, også navnet hennes, og den fyrte av hele tiden. Men dersom Brad Pitt var 

på bildet så fyrte ikke cellen. Mon tro om den ville ha Jennifer for seg selv. En kunne tro at den hadde hele 

lagret om Jennifer her i cellen. 

Dette er ikke nødvendig. Om denne cellen er en sentral fordeler, så er den også en sentral sammenligner 

som kan gjøre dette med signaler som er knyttet til andre celler som kan inneholde informasjon som påvirker 

denne cellen, en celle som virker klart knyttet til lyst-signaler, eventuelt seksual-tilknyttet behovssenter og 

huskceller her. Forskjellige klær, posisjoner og navn kan slik være fordelt til andre huskceller og til andre 

nervesentre, for eksempel hørsel-husk-celler, som slik også kan forbinde lyd, latter, stemmen til Aniston.  

Forbindelsene behøver altså ikke å være innskrenket til en enkelt huskcelle eller sammenlignings-celle 

for ulike formasjoner og strukturer som gjelder samme saks-tilfeller, hendelser. Poenget er at det skjer en 

reaksjon som er en spenningsvirkning, og denne spenningstyrken er av varierende økende og svekkende 

karakter, men kan også gi fyring som holder spenningen vedvarende over lengre tid. 

Ved alle sanser og behov merker vi at det er styrke-økning og dempning av styrken over tid, ofte som 

ganske raske slike tilfeller, og som skifter fort med virkninger av lignende styrke, eller for andre sanse. Og 

behovs-virkninger som det er mange av i et bevissthetsbilde, lignende som det er mange av disse i syns-

nervesentre og i andre sanse- og behovs-sentre.  

Det vi merker er at den styrken som sanser og behov gir i hoved-nervesentrene, eller refleksivt fra 

affekt-bevegelser, sansning som ofte også har direkte kanaler til de store sansesentre i storehjernen også 

samtidig, at det gis en styrkefølelse som er proporsjonal med følelses-styrken vi kjenner bevisst. Dette betyr 

at den fysiske styrke-aktiviteten ikke har vært forgjeves i sanse- og behovs-fysiske systemer og som fysiske 

nervestyrke-endringer. Når styrken i sanse-behovs-nervesentre stiger og avtar, så stiger og avtar følelses-

styrken som vi merker bevisst.  

Dette betyr også at følelsen vi får bevisst, blir bevisst, også må ha, merke, sammenligne, kjenne denne 

styrke-økningen og avtagende styrke-effekten. Med andre ord; At om vi klyper hverandre stadig bitte litte 

grann hardere, så merker vi også at kropps-bevegelse og styrken på signaler fysisk øker, men også at 

nervesentre, celler her, fyrer av tilsvarende mere styrkevirkninger fysisk, og i tillegg at vi merker bevisst at 

følelsene våre merker denne styrke-økningen, som blir kjent for i bevisstheten som følelses-styrken på sanser 

og behov. Dette igjen betyr at bevissthetsfunksjonen enten har slik følelses-effekt i seg som funksjon, eller at 

følelsestyrkene griper inn i bevissthets-styrkefeltets funksjon. 

I alle tilfeller blir vi bevisst følelsestyrken, og der forsterkninger og gjentagelses-vedvarende 

styrkevirkninger hos angstsentre, forsterkeren, slik som likt med smerter, fortsetter å sende signlastyrke, som 

følelsesstyrke til bevisstheten. At det er fysiske sanse- og behovsvirkninger som vi avdekker i fysikk og kjemi, 

særlig i organisk kjemi som gjør disse endringene først er kjent. 
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Vi kan tross alt allikevel merke sjokkbølger fra lys og lyd gjennom nervesentre i hode lenge før mange 

nervesignaler og trykkvæsker i kroppen ellers har klart å nå hjerneseksjonen. For eksempel vil en lommelykt 

i munnen også sende lysvirkning inn i hjernen kanskje kjappere enn selve synsnervesentret rekker å gjøre alle 

de kjemiske omvandlinger som skal til søm følsomhets-styrketransport til bevissthets-feltets sammenlignings-

prosesser. Vi tenker ikke like mye over de perifere soner av sanser og behovsvirkninger i kroppen, slik som 

at vondt i magen også påvirker bevegelsessystemet vårt, hemmer oss. Eller alt vi oppfatter i sidesynet utenom 

selve skarpsynets fokus.  

Når dette utløser tusener av tapper og staver i øyet, mange nervesignaler, fibre, samlet i nervebunter 

til syns-sentrene, så betyr dette også at mange synsnerver arbeider samtidig med informasjon og deler 

informasjon gjennom dendritter under samme tid, og at det er et vell av informasjoner som kobles sammen til 

blandings-effekter i styrker.  

Når vi bare med synet kan oppdage ti millioner farge-forskjeller når flatene er 1 kvadratmeter store, 

og lys fra omgivelsene i naturen kommer inn likt i øyet, vel og merke også noe ulikt, så fyres det av et mer 

samlet bilde av tilstanden som parallelle overføringer som starter en kombinatorikk av form-bilder og dets 

styrke-virkninger, egenskaper i syns-sentrene.  

Det er derfor blandings-signaler i styrke-endringer som når følelses-samlings-virkninger i styrke, og 

som bevisstheten mottar, både som mer enkelte virkninger fra deler av synsfeltet og som blandingsforhold av 

styrkevirkninger i synsfeltet og i syns-nerve-sentrene, slik som når vi merker at lik mengde gule og blå prikker 

får en overflate til å virke grønn. Selv om virkelige ekte grønne lys-frekvenser finnes. Disse påvirker da gul-

grønne og blå tapper/staver like mye, også som grå-nyanser for disse opptaks-signaler. 

Bevisstheten er en samlefunksjon for sammenligninger, kalt oversikt, orden, orientering, sortering, 

årsak-virknings-rekkefølger, der det skjer en koordinerende effekt mellom for eksempel synssignaler og 

hørsels-signaler, syn og smak, lukt og bevegelser-orientering. Hvilken grad positiv og negativ effektvirkning 

som kroppen eller huskerfaringen reagerer på signaler fra sanser og behov med, er ofte avgjort av lyssentret 

som er medfødt, men som modifiseres ut fra opplevelses-sammenhenger.  

At ikke alle føler at maten var like utsøkt når det er en råtten stank i omgivelsene. Heller ikke når det 

er farer, vonde ting som kan skje, angst, for eksempel som barn kan oppleve ved mange av verdens spisebord, 

og hjem. Krig, uvenner, slemme foresatte. Faktisk er det voksne også som reagerer negativt på slik vold, og 

de voksne er ikke i behov, sanser, kropp, moral, mindre utsatt enn barn.  

Drap på en voksen, er jo voksen-abort. At religioner elsker dette ved de som ikke har samme tro, virker 

derfor underlig. På en side virker det som de politiske og religiøse styreformer til tider ikke klarer å styre 

følelser med uheldig utfall, og både med og uten bevisst vilje, ofte har en barnslig holdning til vold, altså ikke 

fatter poenget de kaller moralsk holdbart. At alt skal straffes gjennom generasjoner, vil si at uskyldige må lide. 

Dette er da moralsk uholdbart, fordi det ikke er fysisk og bevisst, følsomt holdbart. Skaper bare konflikt. 

Det hindrer, skaper den forskjellen vi ikke vil ha, forskjellen mellom ufornuftig og fornuftig fornuft. 

Det vil si forskjellen på en holdbar god kunnskaps-styring/forvaltning, og en dårlig uholdbar slik. 

I hørsel-sans, hudsans, smaksans, lukt-sans, syns-sans, balanse-sans, og lignende sansning av behovs-

mangel eller mettelse, luft, hjertefunksjon, sult, tørste, trang til å gjøre fra seg urin og ekskrementer, og å sove, 

der tretthet er noe vi sanser, gjerne måtte kalle sovesansen, som bevist er fordi hjernevæsken strømmer sterkere 

i utvekslende virksomhet og vasker hjerneceller og frakter vekk avfall, og gir ny næring til disse hjernecellene.  

Alle disse sanser/behov gir en eksiterende samtids-virkning, som gir en enorm mengde styrke-

forskjeller som blandes, der de sterkeste signaler danner bevissthetens fokus som følelsesform-styrker, og der 

vi sammenlignbart med mange forskjellige fysiske store og små feltstyrker vi kjenner lover for, slik blandes 

og utveksles i kolossale mengder, en transformasjon mellom en to eller flere styrkevirkninger, energier, og 

som under økende og synkende styrkevirkninger danner transformasjonsfelt-virkninger som bevisstheten 

oppfatter som en slags helhetsblanding.  

En ekko-resonans av kaos-kosmos-virkning innenfor samme mengder energi, som igjen er under 

utveksling med det neste øyeblikkets dominante styrkevirkninger. Årsak-virkning kunne aldri ha blitt 

oppdaget om vi ikke hadde med oss en resonans fra det forrige øyeblikket, og en orienterings-retning for det 

neste øyeblikket, og at det er en bølgevirkning som deler sitt innhold med resten av feltstyrkene i bevisstheten.  
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Hva er skjermen i bevisstheten og hva er jeg i bevisstheten. Uansett om vi anser bevisstheten 

ubegrenset som del av alt, eller som et bestemt punkt, senter, ånds-funksjon, så sitter vi igjen med det samme 

der det vi gjengir av følelser og former, stemninger vi føler, samles gjennom de ulike øyeblikk, og der hver 

kropp, dessverre ikke kan ha samme opplevelses-rekkefølger da vi ikke kan være inni hverandre samme sted 

med disse kroppene, og påvirkninger fysisk. Ingen kan oppleve det samme her, fordi alle andre er i veien i 

den retningen. Persepsjonen tvinges frem som en del av virkelighetsbildet til den enklete kropp, bevissthets-

relasjon.  

Det vi har opplevd med våre egne sanse og behovs-systemer danner altså den husk, erfaring, den 

sammenligningen, det behovet, stemningen som vi føler på når vi i hvert tilfelle snakker om jeg, meg, oss 

selv. Dette er nok knyttet til alt annet, ellers hadde vi aldri kunnet opplevd noe. Men det er også helt klart når 

to mennesker skal fortelle hverandre hvordan man er, jeg er, så gjengir de sine behov, sansevirkninger, husk-

erfaringer, slik som at jeg er glad, men allergisk.  

Eller redd fordi man ikke er godtatt av enkelte. At man nevner de egenskaper fysisk og bevisst man 

vet man har gjennomgått eller kan, og hva man har problemer med å kunne, eller ikke kan. Fremstillingen om 

man vil ha en annen som venn preger også at man dekker de samme saksforhold selv om disse er forskjellige 

på mange måter. Svært vanskelig å føle på «jeg», seg, meg, om man har hukommelses-tap.  

Da kan man faktisk lure på seg selv, om hvem jeg er. Men om man ikke forstår hvilke tilfeller og 

årsaker, virkninger som danner grunnlaget for at man har blitt navngitt, og har opplevd masse, ikke klarer å 

se hvordan dette preger seg selv som hvordan egen kropp, behov, sanser, stemninger som husk-opplevelser, 

hendelser, og sin følsomhet og bevissthet har reagert på dette, sliter man.  

Vite hvordan lek, arbeid, foresatte, samfunn med medgang og motgang preger seg, (psykoanalyse av 

seg selv anbefalt/kronologi over eget liv/notat), så vil man være forstyrret med om hvem, hva man er, og hva 

man bør, skal, gjøre. At man lurer mer på hva meningen med livet er, enn de mest praktiske gode holdbare 

forhold er, og sørge for å oppnå en holdbar tilstand som ikke er skadelig. Dette med at bare andre kan anbefale, 

eller at du skal være til tjeneste for noen, eller en sak, yrke, er slett ikke hvem du er eller at du skal settes til 

dette, men er noe helt annet om du selv ser det positive ved slik videre livsadferd og er fornøyd med dette.  

Hvorfor ikke? Slik sett spiller det ingen rolle om det er eller ikke er en mening med dette. Men derfor 

også ikke noe galt å føle, mene, at det er meningen, altså virker behovsoppfyllende for livsinnholdet og 

oppgaver. Man finner en årsak-virknings-rekke-følge man finner seg hjemme i. Kan ta utfordringene?! 

Prøvelsene, og gjerne godene om de finnes.  

Men slike tilfeller er også ofte avhengig av at ett isolert menings-utvalg, en begrenset ideologi politikk, 

yrkes/samfunns-forståelse, en begrenset religiøs forklaring, setter rammene for din videre bevissthets-

orientering. Du blir fortalt hva du skal mene, og at alt annet skal du ikke mene, eller undersøke. Begrensningen 

følges ofte opp av at man skal møte alt annet med et fiendebilde, eller med en ta/gripe, overkjøring av andre 

grupper, og utestengelse av «de andre». Altså vedvarende konflikt-skapende holdning til alt annet. Godt skjult 

i god oppførsel ellers. 

Når vi mottar signaler, energi-styrker, hendelser, opplevelser, gjerne gjennom ordspråk, leser noe, føler 

noe rundt oss, sanser noe, merker behov, stemninger i oss, kropp og psyke, føler og ser for oss dette i 

bevisstheten vår, så hender det en rekke saker samtidig med denne oppdagelsen bevisst. Vi binder det sammen 

som opplevelsen av at stemningsbildet og saksforholdet som skiftes ut, og merker forskjellen mellom den 

tilstanden vi hadde og den nye tilstanden. Den nye og forrige tilstanden fungerer både som husk og som 

bevissthets-bildet inn i en årsak-virknings-rekkefølge.  

Det går faktisk ikke an at vi merker noen rekkefølge, at vi kan sammenligne like og ulike, hverken i et 

stillbilde eller i en bevegelsesvirkende hendelse, om vi ikke har to saker samtidig i bevisstheten, og vi vil aldri 

kunne vite at en styrke er økende eller synkende om vi ikke har flere referanser av forskjellene fremme i 

bevisstheten samtidig. Vi kan da heller ikke forstå at noe var før eller etter, økte eller sank, noe som viser at 

bevisstheten jobber med en kontinuitet.  

Når vi på et bilde ser en mann på en stige, med en hammer, en spiker og en planke, og veggen, så 

trenger vi alle disse sakene i en sammenheng for å forstå situasjonen. Vi kan heller ikke se at der en bil på 

bildet om vi bare ser ett og ett punkt, men ikke resten, og heller ikke om det bare er ett stillbilde i bevisstheten 

fordi vi da ikke kan vite om dette beveger seg eller ikke. For på kunne dette må vi sammenligne minst to 

tilstander, ikke-noe og noe, to like eller to ulike. Uten forskjell kan vi ikke merke, sammenligne få noen 

sammenheng eller forståelse overhode.  
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Dette betyr at bevisstheten må ha en kontinuitets-funksjonen, et kraftfelt som har en bølgende, 

eventuell resonans, en ekko-virkning som alle objektene og bevegelses-forskjells-virkningene beveger seg 

gjennom, og med retnings-orienterende sammenlignings-funksjoner, det vi kaller oversikt og orientering som 

ikke er mulig med bare et still-inntrykk som alt. Og heller ikke for bevegelse eller styrke-økning. Uten 

sammenligning kan vi ikke avgjøre at å slå på lysbryteren så da blir det lyst i rommet. Uten forskjell tilstede, 

ingen bevissthet, ingen like/ulike, ingen logikk, eller ukjent ulikt, ingen mystikk. 

Bevissthetsinntrykket og bevissthetsfeltets virkefunksjon er derfor en sammenligningsfunksjon, og en 

sammenligningsprosess og samtidig en styrke-form-sammenligning. At vi merker form og styrkemengder på 

de fleste objekter, men også handlinger. Det er helt lignende med meninger og årsak-virknings-rekkefølger, 

at vi har en rekke-følge eller samstillings-forhold som oversiktsbilde, orientering, men med sammenlignende 

forhold til det vi ser, med før, etter, og mellom de preferanser som er i et bilde eller skjer som bevissthets-

visjon. 

Når alt vi ser på en utflukt til elven med ender og strømmer i vannet, solen og andre mennesker rundt 

oss, så er mengden fargenyanser, objekt-nyanser, hendelsesnyanser, følelsesnyanser ved behov og sansning 

slik, i så store mengder, i millions-tall pr sekund, så mye at med mengden styrkeforskjeller som blandes i 

bevisstheten gog rekkefølgen og retningen på hendelsene, så store, men at vi med varierende styrkefelt her 

som går gjennom hverandre får en kontinuitet.  

Denne kontinuiteten innebærer at hele vårt sanse-behovs-husk-funksjonelle virkning med prioriterte 

fokus-referanser slik sett er med i samme bildet, og det skjer kryss-referanser tilbake til behovs- og sanse-

sentre som tilsier et søk, sammenlign med om dette er større, mer, mindre, eller passe med sanseinntrykk eller 

behovene som er involvert. Bare slik kan vi identifisere at det er MEG som synes det hadde vært passe med 

en slik tur senere også til denne stranden. Vi projiserer behovsgraden vår inn i de drivende sammenlignings-

prosesser i stillbilder og i levende film, eller de direkte bevegelige opplevelser, hendelser. Slik blir det MEG 

som opplever noe her i verden.  

Om feltvirkninger, eventuelt kvantefelt-virkninger har denne egenskapen å delta i en slik 

bevisthetsfelt-blanding, så er svaret ja. Kan vi umiddelbart si at dette følger de fysiske lover? Nei. At de fysiske 

lover danner referanser rundt feltstyrkevirkningene kan vi godt si er med i bildet. Men de mer statiske fysiske 

lover for hvert energifelt eller blandinger av disse, rekker neppe over slike enorme summer av små og store 

pågående transformasjons-felt-virkninger av akselerasjoner og retardasjoner, styr-økninger og styrke-

reduksjoner som skjer som utvekslinger mellom alle disse preferanseobjekter.  

Vi kan si at disse har en friere feltvirkning enn de mer stabiliserte posisjoner og styrker som 

opprettholder partikler og deres spennings-differens-reaksjoner. Det er et vell av kaos-kosmos-utvekslinger 

på: Muligens mindre areal-funksjon-områder enn det som vi alminnelig kan anta for fysiske lover, og med 

flere feltvariabler enn de vi er vant til i fysikk-målingene, som et mulig eksempel på prosessen bevisst.  

Jeg kunne kanskje fått kritikk om hvorfor ikke viljen er tatt like med i denne fremstillingen: Den er 

der. Men den kommer i samme bås som lyst, ønske, behovs-manko-energi, og min kritikk mot viljeskraft-

begrepets fremstilling, som enhver drivkraft, er at viljen alltid fremstilles uten et behov, en referanse til kraft, 

energi, kilde som gir den en årsak til å ville noe, og at den samme viljen, viljeskraften alltid er uten noe mål.  

Min fremstilling er at et behov, et funksjonsvirkende system, en generell drivkraft, utvekslings-

balanse-kraft er årsak til drifts-funksjonenes karakter, og at behov er både kildens manko, energi-utløsning, 

og kildens deknings-mål, og at å ville ha mat grunnet sult, lyst, slik også er samme kilde som da får viljen sin 

som mettet. Viljen uten mål og mening eller rotløs vilje, ustyrlige vilje, anser jeg som kun at vi ikke finner 

den klare årsaken til uroen og der kropp, sinn, bevissthet, følsomhet som gir oss orientering om hvilke saks-

forhold som er ønsket dekket, ikke balanseres, at dette slår ut i rotløs vilje, frustrert vilje, angst, lyst, som en 

utløsning, utbryter-trang fra det som virker hemmende for oss, og at vi slik får den ustyrlige, rotløse viljen.  

Da vi med smerter får krampe-reflekser i kroppen, kan denne retningsløse viljesytring også virke som 

krampetrekninger, og for meg er dette en balanse-sak, at det er behovs-systemet vårt som er den mål-dekkende 

årsak som samme sak til den samme reaksjonen. Vi kan ville noe ved at vi har tid til å se hva vi kan velge i 

også, som en bevisst prosess. Noen bare gjetter og håper, mens ande beregner hva sannsynligheten er for et 

riktig valg, altså holdbart for saken.  

Hos Schoppenhauer og en rekke filosofiske ideer om den gode vilje, så er det ikke referanser for denne, 

og heller ikke for dens virke-tilslutning til noe. Hva som skal villes og hva det gode er blir vurdert langt mer 

egoistisk av gruppe, eller individ i de fleste tilfeller, og virker som behov i øyeblikket. Over tid fungerer det 

gode som vill-gras.  
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Hva som er nytte, holdbart, hele tiden uten dekning for hvordan noe skal være, eller hvorfor det skulle 

være godt, holdbart. Enhver diktator, avlat og karma; gjør altså bare det man vil, og ikke noe annet; Og da er 

viljen og behovet det samme. Altså kan viljen mulig defineres som en behovs-drift for hver sak vi har behov 

for der behovet er den voksende retnings-kraften som utløser og eller innfrir vilje-saker. Innfrir et behov. 

Behovs-driftens energi er vilje-gradens energi, og er behovet vill-styrt, så er viljen vill-styrt.  

Erfaringen er oftest staheten. Om denne virker for gjennomslag, så påstår man at det er viljen som 

rådet, var drivkraften, mens det kun er at viljen har den kraftstyrken, behovs-energien den har, og ikke noe 

annet. 

Spørsmål er nå om fysikken og kjemiens lover, deri slik som kvante-elektro-dynamikken, som dermed 

også like godt setter rammene for slik kraftutfoldelse av en kontinuitets-feltstyrke-variabilitet, mens 

feltblandingene fra disse er mer isolert bundet til drifts-energi-summens utveksling i området, bevissthets-

feltet, og slik ligner kvark-isolasjonen som balanseposisjoner i rommet, altså konsentrert til ett innesluttet 

balanse-område. Variasjonene av alle disse feltblandinger vil ikke la seg definere umiddelbart som statiske 

lovers variabler, men kan av den grunn kanskje rekonstrueres som lignende effekt med tiden.  

Da må den bygges opp som slike gjennom-gående utvekslings-variable felt-virkninger som krysser 

hele feltområdet for alle preferanser som er med i utvekslingsfeltet. At det dannes ekkoeffekter av stigende og 

synkende felteffekter som kan leses alle veier, bakover forover og gjentagende strømningsforløp. Årsak-

virknings-referansestrukturer. Alt i alt må man se elektrisk, magnetisk, og graviterende felt som 3 aggregat-

tilstander som har sirkulære overganger med hverandre. 

Så ser mange alt som ånd, ånds-kraft, eller som eter, livskraft. At det er levende, stort sett bio-

strukturer, som har disse bevissthets-feltene. Om vi ser på Forandringskraften og Differensialkraften, just som 

en og samme kraft, funksjonelt, som kan danne fysiske og bevisste preferanse-funksjoner, systemer, så kan 

man tillate seg å se modellen som en slik kraft-type.  

Her kan man anonymisere kraften noe, ved å si at den danner kaos- og kosmos-systemer uten å miste 

noe av seg ved slike vekslinger mellom disse tilstandene, men tross alt kan virke likedan for sammenligninger 

og tilpasnings-forhold. Selve kraftfunksjonen som bevissthet eller transformasjonen mellom bevisst og fysisk 

felt, vil da handle om feltvirkninger som har samme vanskelighetsgrad til å legges inn i et fast formelmønster, 

og vi kan anse det slik som at det oppstår både kjente og ukjente kraftutvekslinger.  

At ukjente blandingsforhold finnes her i denne prosessen er ganske sikkert, fordi det dannes alle slags 

feltmønstre, også slike som vi ikke klarer å identifisere i de tilstander vi har som kjente preferanser. Men de 

avslører seg som tenknings-analytiske funksjoner. At om vi tenker det og det, hva må være med eller kan 

unnlates for å kunne tenke en slik sammenlignings-tilstand.  

Astrofysisk: At det er en kraft, drivkraft, så sterk, så balansert, så tett, så høy temperatur, dermed så 

nøytral og så super-tyntflytende at vi ikke kan forestille oss dette. Først når det oppstår utvekslinger endrer 

aggregatet seg til de elektromagnetiske og graviterende funksjoner for objekter.  

Vi begynner slik temperatur-måling, strålings-energi-målene, på nytt ut fra denne tilstanden hos de 

utskilte partikler og deres frekvens-virkninger, sett i forhold til et for oss ellers nøytralt rom, med den beste 

ro, som et temperert 0-punkt, regnet som mulig umulig grunnet forholdet med energikonstant og forholdet 

potensiell og kinetisk energi, at roen ikke kan oppnås fullstendig. Da nøytraliseres partikkelenergiene igjen. 

At rommet sluker, utjevner partikkelenergier igjen slik det produserte disse. 

Hva enkelt-inntrykk angår: Dette fungerer slik at klart adskilte konsentrasjoner av kraft-virkninger, 

objekt-definerte preferanser, eller bevisste begreps-forskjeller som preferanse-objekter, preferanse-hendelser, 

er stort sett ut fra målinger og andre sanse-funksjonelle data, tydelig noe med større omfang enn vi tror.  

Lysvirkningen sprer seg ut i en veldig omkrets, likedan elektroner og andre partiklers virkninger og 

former, egenskaper, men at de har gjerne en høykonsentrert fase som vi merker oss godt. Kanskje er dette 

nettopp balanseverdier. Om vi ikke danner oss slike objekt-konsentrater bevisst lignende enkeltinntrykk så vil 

vi ikke klare å sammenligne like og ulike.  

Dette er helt nødvendig for sammenligningsfunksjoner selv om vi merker evjen av bølgens opphav og 

driftsårsak i det større havet, og kjenner tyngdekraftens trekk-kraft nedover igjen. Vi har evnen til å ta ut 

kjerne-funksjonen til saksforholdene som slike begrensninger. Preferansedannelser. Men vi ser hva som skjer 

med en gang vi begrenser det for mye eller for lite eller er for raske med bedømmelsen, for da blir det lett en 

del feil avgjørelser, og selvsagt feil oppfatning, definisjon, av hva som kan være tilstede som egenskaper og 

grenseverdier for samme preferanse-forhold. 
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Å sammenligne like og ulike, at vi derfor må se begge under ett, betyr tross alt at vi må se for oss det 

vi sammenligner som adskilte konsentrater av stoffer, hendelser, begrepsformer bevisst, som kan sies, 

oppfattes, som enkeltinntrykk. Det er mengden i enkeltinntrykket som viser at det ikke er enkelt og begrenset, 

ikke konsentrasjonen av form-virkningen.  

Bevisstheten konstruerer alltid det manglende rom, manglende virkninger, de bevegende retninger 

eller kontinuerlige årsak-virkningsretninger, orienterings-oversikten, uansett, altså kontinuiteten i funksjons-

bildene, som vi lett ignorerer fordi de alltid er tilstede, og kun trenger å skille mellom saksforhold fysisk og 

bevisst: preferansene. 

 

Forsvar: Holdbarhetens grenser, grensen til moralen. 

 

Ved angrep som skader helse, livet ditt, så endrer dette ganske mye på hvilken reaksjon man skal ha 

på dette. Så langt er jeg helt enig med at «Nød-forsvar er tillat». Men ved skarer av folk å ta av som mener at 

de er villige til å drepe, og de som ikke vil dette, så har forsvaret mer enn nok folk å ta av uten å bruke det 

sivile samfunn til å ødelegge livet til de som ikke ønsker å drepe for hvert politiske saks-forhold, økonomiske 

sak, eller som tilfeldige ordre som er uoverveid i krigssituasjoner for hvordan man skal gå frem i forsvar.  

 Nød-forsvar er tillat, om ikke tillat, godkjent, det vil si at det neppe kan dømmes. Men det kan det å 

jukse med det samme. Alt slik skal jo egentlig unngås. For holdbarhetens funksjon.  

På den annen side burde alle være med i forsvaret: Låse døra, ha bunker, kaste madrasser ned i trappa, 

ketchup og laken på tanks, lage alle hindre som er mulig for fremrykkende fiender uten at det gjelder å ta livet 

av disse folkene. Det er da heller ikke galt å bure fienden inne som forhindring til utøvelse av vold, lignende 

det arresterte blir. Man kan behandle dem humant allikevel ellers. 

Med politikk, og religion, ser vi at ideologien og meningen er at de skal ta sine motstandere, og at vold 

da er tillat, og likedan som behandling av andre i det sivile samfunn. Er du ikke på deres parti er du fienden! 

Dermed er du samme problem, selv om du ikke er det. Du skal mishandles. Ikke delta i goder som bestemmes 

generelt. Det settes verdinorm-klausuler:  

Egentlig verdi-norm-reduksjon på folk: Det er hva religioner og politikk har som oppgave å by på, og 

ligner her like godt på systemer vi ikke ønsker i samfunnet. Det gode gjelder gruppen, stammen, de som 

tilslutter seg samme syn. Mens det vi alle må ha for leve, arbeid, mat, hus, det skal da ikke de med annet syn 

ha. Vi har omvendte skala også, der ekstra svake får alt, og de nest svakeste ikke får noen hjelp.  

Faktisk er verdinormering at verdier tas vekk!! Man tar ikke vekk bare det som man ikke er enig i, men 

sletter også alt det som kunne være bra med de andres syn. Ellers ville til slutt alle få gode verdier. Det skal 

ikke de andre ha. De som vinner frem er stort sett de som er ivrige på at andre ikke skal ha det som de skal ha, 

fordi de slett ikke liker de andres livs-meninger. Det går ut over de som ikke har slike holdninger av konflikter. 

Ellers, om kropp, helse: Bevisst eller fysisk. Helsa kommer først i et holdbart samfunn, økomiljø. 

Verdensborgerne bryter ned dette. Den balansen må være på plass om ikke livsvilkårene skal knekkes for de 

store individer på jorda. At om mennesket skal overleve. Dette skjer ikke på eller med Mars! 
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Er det derfor jeg føler meg annerledes i mine neste opplevelser? 
 

 Alle disse sansene og behovene, og deres styrke-forskjeller merker vi uavbrutt hele dagen. Vi merker 

sittestillingen vår bevisst og ubevisst, autonomt, refleksivt og bevisste styrings-innstillinger. Å sitte betyr at 

vi også merker temperatur-forskjeller, hvor kaldt og varmt, svett, tørt, formene til det vi sitter på, behag og 

ubehag med ryggstøtte, eller balansen vår om det ikke er ryggstøtte. Vi merker om det er vind eller ikke, 

mørkt og lyst, om vi er sultne eller tørste, følelsen av hvile-tilstanden vår. 

 På lignende måte merker vi også om vi har blitt mette, merker svak sult, har lyst på et eller annet, eller 

i sterkere grad, begynner å bli sultne gjennom klare signaler om dette. Også det vi har spist har noe å si, hvor 

maten befinner seg på vei gjennom kroppen, om noe ikke har nådd helt ned i magen, eller på luft eller trykk i 

tarmer av en mengde med mat. Vi kan sammenligne dette nesten med en robot, og der et eple ligner en kule 

som siger sakte nedover i systemet, og der posisjonen merkes, sanses, og for oss betyr dette et stadium i vår 

behovs-styrkegrad av signaler. 

 Hvert øyeblikk raskere enn det sansene oppfatter regner det inn med temperatur, tyngde, trykk-

virkninger, lyd, lys, bevegelses-endringer, som nese, smak, ører, syn, hudfølelser, balanser, og ikke minst 

hjerterytmer, puls, pust, lunger, sult, tørste, overtrykk og undertrykk i kroppen, konstant merker. Alt som 

virker sterkt nok som for lite eller for mye vil signalisere dette gjennom trykkendringer og nervesignaler, og 

nervesystemet får før eller siden kontakt med alle disse virkningene, om det så er direkte ovenfor nerveceller 

i nervesentrene i hodet; for mye trykkvæske eller spenningsforhold rundt disse. 

 Dette kan gi vondt i hodet eller en god følelse. Alle organer og celler kan påvirkes utenom at det er 

selve nervetrådene som signalene kommer igjennom, der cellene aktiveres eller hemmes i drift. Poenget er at 

de fysiske naturkreftene virker på kroppen konstant uten avbrudd, og at alle sanser og behov vi primært har i 

oss påvirkes av dette uten avbrudd, men at celletrykk og nervesystemet har terskelverdier for når det er aktuelt 

med omstillinger eller signal-utløsninger, slik at vi har en mellomliggende dimensjon her for å bevirke 

ordensstrukturer, for eksempel til ulike grader av frihet for bevisst virksomhet.  

Om det er for kaldt eller varmt for det som er levende vil vi settes ut av spill mentalt, likt som med 

skader, at vi lammes, settes ut av spill, har store smerter, forskjellige funksjoner som begrenser bevisstheten 

vår, begrenser den fysiske aktiviteten, begrenser våre valg og kontrollmuligheter. Vi kan snakke om både 

fysiske og psykiske signal-blokkeringer. 

Angst kan være utløst ut fra arvelig innstilling, men den kan også komme gjennom erfaringen, slik at 

vi bevisst eller følsomt får utløst angst, altså ofte en art blokkering av funksjoner bevisst og fysisk. Det samme 

gjelder reflekser vi har, og der forskjellige sansesignaler rett og slett kolliderer, likt som at behov kan kollidere 

med hverandre i det enkelte individet selv, eller behovs-kollisjon mellom individer. 

Alle endringer vi utsettes for er også persepsjons-virkende, det vil si endrer stemningen vår, 

inntrykkene våre, i hvilket følelsesperspektiv eller fysisk sanse-styrke-regulering vi oppfatter noe med i 

bevisstheten vår. Bare det at vi står på siden av et annet menneske eller en gjenstand eller flytter på oss endrer 

perspektivet til de fleste sanser og behov til en viss grad. Men det gjør hvert skritt vi tar i bevegelse også, fordi 

det endrer energier til alle former for slik i kroppen.  

Dette er stort sett i god balanse, men allikevel påvirker perspektivets endring både bevissthetens 

sanseinntrykk og følsomhet, at persepsjonen utløses fra to sider, fra formendringer, og fra følelsestyrken på 

formendringer, der signalet tar med formvirkning, og virkningene er styrkefordelinger av hva som sanses eller 

behovs-føles. Slik sett virker alt i naturen på oss som bølgende krefter innover oss, og vårt sinn, bevissthet, 

følsomhet, virker som et kar med skvulpende vann for hvert skritt vi tar, for hver ny tanke vi behandler, og 

der det skjer vekselvirkninger mellom vårt fysiske og bevisste system. 

Dette har i større eller mindre grad påvirkning av vår husk, vår erfaring, vår følsomhet, slik at når vi 

bevisst og fysisk hvert øyeblikk, og over tid, tar neste skritt, eller begynner på ny oppgave, eller ny del av en 

samtale, eller noe vi kan føle, så endrer dette noe på perspektivet til signalmengdene der ikke alltid det samme 

i vår husk og følsomhets-erfaring tillegges samme vekt som sist fordi noe skiller seg ut som en liten eller en 

større aktualitetsforskjell i forhold til vårt fysiske og bevisste system, bevissthetsprosessen vil slik bli del av 

perspektivet og persepsjons-endringen, med en, og ofte, en annen inntrykksfølelse i neste sak vi er oppe i. 

Da våre behovsinnstillinger endres og bygges til visse mer bestemte strukturer over tid slik at vi har 

en sterkt gjenkjennende behovsramme, behovserfaring med alle våre grunnleggende behov, og i gjennom 

hvilke institusjoner samfunn, markeder, butikker, arbeidsgrunnlag og bevisste utfordringer vi har, så danner 

dette mer solide rammer for vår egen sansegjenkjennelse, sansefølelse vi har av oss selv.  
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Våre egne sanser, normalitet, og våre behov, slik at vi ved behov-sanse-opplevelse og den bevisste 

husk-opp-hentende aktivitet vi hadde hele veien i saker, danner gjenkjennelsen av hva vi føler, har av 

sansefølelse, behovsfølelse, og struktur-utviklingen av behovs-bygningen i, og gjenkjennelsen av denne, 

sanser, fysiske bevegelser i tillegg, slik at dette er vårt gjenkjennende livs-virknings-jeg, selv om det ikke 

er selve jeg-funksjonen. Den fungerer som en summa bevisst, og jeg er en virksom prosess, ikke slik mange 

tror ett flatt stillestående lerret.  

Vi bygger ut og modifiserer jeg-identiteten vår. Jeg er elev, nå er jeg arkitekt. Jeg er snill, slem. En 

milliard endringer på veien, med hva vi underbevisst vet ligger der, og hva vi bevisst vil og gjenkjenner som 

hvem vi er for oss selv, og hva jeg er utad vil være sett i andres øyne. Selve Jeg-funksjonen er jo 

identifiseringen av den funksjonen som prosesser identifikasjoner, altså hva du kan merke, føle om deg selv, 

som skilnad fra naboen, eller som opplevelsen av sine egne følelser, egenskaper. Optimist og pessimist. 

Når noen spør hvem er du, eller du skal svare, hvem er jeg, så har du endrende perspektiver på dette 

svaret ut fra det saksforholdet og den behovsinnstillingen du da er i, og slik sett hanske preget av innstillingen 

til forutgående opplevelser, sinnsstemningene man er i, humøret altså. Hva som er bra, dårlig med alt fysisk, 

bevisst, følsomt i oss som en sum av dette.  

Begrep som bare bevissthet, sinnsstemning, følsomhet, psyke, behov og sanser forteller ellers 

ingenting om det som de er tittel-overskrift på, samlebetegnelse for. Vi må inn å se på slike saker funksjonelt 

for å forstå sammenhengen i følelser, sinnsstemninger også videre, drøm, våkenhet. 

Er det derfor jeg føler meg annerledes i mine neste opplevelser? Ja! Vi merker alltid at den neste 

dagen har en litt annen virkning enn den forrige, om aldri så smått. Det har hendt minst en annerledes sak, 

selv om vi ikke føler det slik. Den bevisste innstillingen vår vil ha en aldri så liten annerledes følelse. I 

dagliglivet er dette langt mere markant. Vi merker helt tydelig forskjeller vi klarer å gjengi, at dagen innebar 

en følsomhet, en konflikt, noe bra, ordnet, uordnet, påvirkende som vi ellers ikke opplevde. For eksempel hva 

vi hørte på nyheter eller leste, eller at hanken på en skuff løsnet og måtte festes igjen. Noe så enkelt som en 

eneste regndråpe kan gi oss en komisk følelse, om dette var det hele. 

Ved alle sanser, behov, jeg, meg-følelser, identitetsvilkår, så forholder nesten alle seg rundt dette med 

været. Naturens værendringer eller tilstander preger mennesket og dets virksomhet som åpner og lukker for 

behov, sanser ut fra dette, eller innstilling til virksomhet ut fra dette. Skuffet, glad, likeglad. Uten tvil at 

naturens vær, likedan som verdslige trusler påvirker oss.  

Det er noe helt spesielt som påvirker det vi oppfatter som jeg, meg, identiteten vår, stemningen og 

følelsen vår i sterk grad. Alle sykdommer, ulykker, grusomme opplevelser, krig, natur-katastrofer, setter ulike 

preg på oss som har livs-behovs-innvirkende pregninger av jeg-følelse og jeg-forståelse. Bevisst- og følelses-

artet, og sinns-stemnings-settende. På lignende måte kan gleder, hell, lykke-følelser prege andre igjen. Dette 

som skader oss mye, skremsler, angst-utvikling, plagsomheter i alle former som kan skje voldsomt og fort, 

eller piner oss over lengre tid, virker slik inn på oss mer enn det meste annet i livet. 

Noen blir sterkt hemmet, andre blir for harde, til en balansert holdbar virkningsføring. Vi kan se 

lignende den positive veien, at mange som har det bra, og flaks, opplever mye godt, selv er inn-stilt optimistisk, 

slik sett kan få, ja kanskje en urealistisk forståelse av livet som bare godt, men ha med seg ulike holdninger 

til begrep som ondt, vondt. Det kan slå ut i arroganse, eller tro på at andre fortjener å ha det ille, men også i 

hjelpsomhet ovenfor andre som lider. 

Alt grusomt, og livssynet vi oppdras i, eller annekterer, skaper et voldsomt preg på gjøremålet vårt i 

livet, og blir aldri undersøkt av oss selv videre for «at burde jeg bli kritisk eller endre på noe her?». Mange tar 

livet som opplevelse, at alt er som en tegneserie, selv når de går i ekte fysisk konflikt med andre.  

 

 

Roger Bergersen 
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Bevisstheten Tiden og Utstrekningen 
 

 Om bevisstheten er avhengig av tiden, og om den kan eksistere som en utstreknings-funksjon. 

 

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 folk 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 intravenøs 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 utstreknings-bevegelig fenomen? 

 

 Differensialkraften fremstår funksjonelt som total forskjell, som en differensial som differensierer seg, 

der to kjente dimensjoner kommer frem som er likegyldige enten det er som virkelige funksjoner, eller 

virkelige funksjoner som forestillinger. Disse to dimensjoner er utstrekning og bevegelse. 
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Da disse som alle deler av den totale forskjell som en kontinuerlig sammenhengende funksjon, da vil 

virke i hvert punkt med utstrekning og bevegelse, der bevegelsen hjelper utstrekningen og utstrekningen 

hjelper bevegelsen, selv om de ikke kan forklare hverandre, virker sammen som en vekst-funksjon, en 

ekspansjons-funksjon der utstreknings-lik posisjon og eksistens, samtidig differensierer seg uten at noen plass 

mister noe av sin egenskap som slik differensierings-prosess. 

 Men da alle egenskaper er like meget med i hvert punkt, slik som tid, hastighet, ekspansjons, som vil 

bety drivkraft, energikraft, energistyrke, og der alle deler forskjell som finnes er logisk funksjon for like og 

ulike og alle logiske satser som finnes, så er det grunn til å tro, mene og finne bekreftelser for at bevisstheten 

som funksjon i samme kraft også står frem utstreknings-likt og bevegelses-ekspansjon som lignende 

vekstfunksjon. At også denne følger en kraft-motkraft, ikke lite nevnt som kjærlighet og hat, men antagelig 

som destruktiv eller konstruktiv, eller vedvarende holdbar formasjons-prosess i en lignende kraftnatur. 

 Det er lite som taler i mot dette.  

 Allikevel er det de som på død og liv skal presentere bevisstheten som en annen dimensjon, ikke-her-

steds-nær-værende i romtid-utstrekningen. 

 Men om vi tenker oss alle former for utstrekning, om det så kun er en som alle andre er innenfor, eller 

om vi tenker oss alle kjente og ukjente utstrekningsdimensjoner og utstreknings-hastigheter, uansett hvilken 

wharp-grad en ønsker seg, så er allikevel slik, at mange mener utstrakt bevissthet ikke er mulig. Men hva som 

så skal gjelde for Gud, eller for mennesker som bevissthet, så er det i alle fall helt klart at utsagnet gjør det 

umulig for bevisstheten å være til i eller virke i rom.  

For de som kan tenke seg at slik funksjon kan virke i rom, så vil dette bety at utsagn i mot dette, betyr 

at vi kanskje kan virke med bevissthet i rom, mens gudene og Gud ikke kan, at det åndelige ikke kan være i 

utstrekningen. Selv om alle illusjoner som fremstilles viser nettopp Gudskrefter gjennom torden og lyn, 

gjennom naturkrefter, vindene, gjennom årstider og kosmiske bevegelser, årsak og virkning.  

Poenget er at det antydes at det er umulig for Gud å stå frem åndelig bevisst i utstrekningen, mens det 

kanskje er mulig for mennesker. Men om alt er mulig for Gud, og ikke umulig, så hvorfor skal da ikke Guds 

bevissthet kunne stå frem som en utstrakt virkende bevissthet eller åndskraft. 

 Dette ville passe bedre med differensialkraftens modell. I denne kraften vil fysiske og bevisste 

preferanser stå frem med nødvendighet og som en årsak og virkning som ikke bevisstheten og det fysiske kan 

rokke ved, som en nødvendig virkning. Hvordan selektive valg i den allerede eksisterende kraftfunksjonens 

energier kan omdirigeres er noe annet, og handler som regel om at det er refleksivt eller at det er tid til å foreta 

valg. Om det ikke er tid til dette, eller at refleksene kommer for sent, så rekker heller ikke bevisstheten å endre 

forløpet til saksforholdene.  

 Typisk for guder og djevler, for religiøse historier, at selv åndsfenomenenes opphavskraft kommer for 

sent frem til å gjøre noe med en sak, hvorpå de heller straffer og belønner de som er tilbake ut fra av-veining 

mellom det gode og det onde på vektskålen, rettferdigheten. Slett ikke at alle blir reddet eller vekt opp igjen. 

 Det ordner seg nok, men ikke såpass nok, selv om det slett ikke skulle være umulig. I mange retninger 

for tro så gjentar livsprosessene seg, som en slags reinkarnasjon av verdens-sirkulasjonens historie-tider. Staff 

og belønning som godt-befinnende karma og avlat. En gjøre som det passer seg-betaling for alt som en gjør.  

Virkelig holdbarhet av kropp, følelser og bevissthet faller i uendelighetens avfalls-kum. For ingen 

tenker på det. Det er derfor vi kan spørre om hvordan vi kan komme løs fra karmahjulet, eller bli kvitt avlat 

som betaling for forbrytelser som nettopp er brudd på budene. At kun et sted når vi ikke er i helvete eller 

himmel, så er moralen noe verdt: Og denne moralen kan kun bety noe her på jorden i våre liv som vi lever 

her. Enten det finnes en Gud eller Ikke.  

Poenget er heller ikke om det er en Gud, eller en åndskraft, men at en drivkraft og funksjonen bevissthet 

eksisterer. Enten det er ånd eller materie, om det er bevissthet eller fysisk natur, så er det funksjonene til kraft-

virkningen som teller for at vi har årsak og virkning, og ikke at det er ingenting som har årsak og virkning. 

Det som er felles for vår analyse av bevisstheten og naturen er den grad av oversikt vi kan ha over hva 

som stemmer overens med hverandre, forståelsen som betyr er-lik-med. Om dette er selektiv tilpasning eller 

bevisst sammenligning, så er begge selektive funksjoner hvor det ene skal passe med det andre.  

Om to steiners bruddstykker passer akkurat sammen så er de tilpasset, og det er en selektiv funksjon, 

tilpasning som stemmer akkurat. Lignende er det med om en forståelse bevisst stemmer overens med en 

annens forståelse bevisst, at vi for eksempel har forstått en annens følelser og behov. 
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Da er forståelsen, sammenligningen tilpasset den andres forståelse og sammenligning. Men like viktig 

er det at en bevisst forståelse er tilpasset de fysiske forhold og om de fysiske forhold er tilpasset bevisstheten.  

At det er ikke bare vi som tvinger naturen til å føye seg, tilpasse seg oss, men også naturen som tvinger 

vår bevissthet og oss til å føye seg. Om det kommer et ras, så løper vi unna. Om vi ikke løper unna så dør vi. 

Vårt liv og andres behov for vår bevissthet opphører i det øyeblikket våre kjære går til grunne her vi er. Vel 

kan nok mange mene at de har kontakt med sine kjære siden også, men det blir slett ikke likedan som de 

oppgaver den omkomne kunne gjøre i livet av omsorg og stell. 

Naturens alvorlige værtyper og naturkatastrofer preger livet til mange sterkt, som der mange kjente er 

mistet, infrastrukturer ødelagt, store skader på mange kropper, invalidisering, igjen-oppbygninger av samfunn, 

og sykdommer kan gå som farsotter. Epidemier. Like viktig er det med alt teknisk utstyr. Behandler vi det feil 

kan det gi store skader og eksplosjoner. Andre ganger at noe ikke virker når vi trenger dette. Vi må passe oss 

for både sinte hunder, katter, syke dyr, giftige dyr, enten det er på havet, land eller i luften.  

Slik sett er fugleinfluensa og griseinfluensa bare toppen av kaken. Vann-stell av egne kropper, misbruk 

av midler, at det er nesten ikke grenser for hva vi kan stelle i stand av skader på oss selv. Og det er slett ikke 

slik at folk er klar over konsekvensene. De tror de er det, men tror like gjerne at de selv skal omgå dette, være 

heldige. 

Forholdet mellom det fysiske og bevisste er i seg selv en lang dialog mellom to tilstander. Vi kan like 

gjerne bruke bevisstheten uvettig, som at en ulykke rammer oss som ingen kunne forventet seg. Når noen 

sitter i en bil slik mor og datter gjorde i nærheten av en steinssprengning, og en enslig stein alene flyr 2-400 

meter av gårde og inn side-ruta og treffer hodet til mor så henne dør, så kan vi ikke si at det har vært en spesiell 

plan fra steinarbeidere, fra moren, fra en bevisst eller fysisk valgt tilstand.  

Det er så en nesten helt umulig hendelse men av 8 milliarder mennesker på jorden, så vil det statistisk 

sett skje et eller annet, og da er det ikke snakk om hvilke saksforhold som inntreffer, men at av alle hendelser 

som kan skje, så fordeles disse over de muligheter som kan skje, og da er sjansene mye større for en del 

uforutsette uhell enn det som statistikken for enkeltsaker tilsier. 

Differensialkraften tilsier at den totale forskjell, differensierende differensialfunksjonalitet gjelder som 

et produkt i hvert punkt, posisjon, kontinuiteten, som ene sammenhengende verden, produkt, hvilket igjen 

betyr at de logiske funksjoner som forskjells-egenskapen danner, for det neste som tid og rom, som 

bevegelsesutstrekning, som ekspansjonsstyrke:  

At alle egenskaper av forskjell befinner seg med som funksjon i samme punkter og kontinuiteter, uten 

at vi vet sikkert hvilket stadium hver av dem har som delaktig aktivitet med alt rundt seg da de danner 

forskjellige kraftstrukturer ut fra egenskapenes forskjells-natur. 

Dette betyr at bevisstheten i dette tilfellet er en delprosess og funksjonsstruktur som en endringsprosess 

som foregår sammen med hendelsene fysisk. At det fysiske og det bevisste deler skjebne. Men det hat mye å 

si hvordan vi tar dette psykisk, altså følelsesmessig.  

 Anaxagoras sa at verdensfornuften skiller ut forskjeller, og det er vår sjels, livs-egenskap, fornuftens 

oppgave å skjelne disse forskjeller fra hverandre. Altså at verdensordenen har forskjeller, eller endrer eller 

skiller ut forskjeller, og fornuftens oppgave er å se forskjellen.  

Dette er absolutt en del av logikkens vesen, oversikten, orden orientering, og grunnlag for 

gjenkjennelse og forståelse. Heraklit sier noe av det samme, at vi kan plukke ut to like og to ulike, og fra hver 

som vi skal sammenligne noe med finner vi en lik eller en ulik.  

At vi har like og ulike parr. Med det så mente han at forskjellene ga like mange like og ulike parr, og 

som tilsammen holdt alt sammen til et fastere nett, lignende kraft og motkraft, at forandringene befant seg 

innenfor et fast nettverk. Opp og ned, til sidene, frem og tilbake, var like langt.  

 Likevekt, lik utveksling, summen av alle bevegelser som konstant, like og ulike parr, at det skilles ut 

forskjeller og vi skal se forskjell på dette, at detter er nous, fornuften, logos, hvilken grad oversikt vi har for 

orden, oversikt, orientering, å se rekkefølger i årsak-virkning. At vi ser like og ulike og kan sammenligne 

dette. At vi fant like arter i plante- og dyre-verdenen, og lignende hos vår egen art. Men også gjentagelser i 

alle natursykluser, måne, jord, sol, stjerner. Klokke og veiviser, tidsmål.  

 Med Aristoteles innføres syllogismene, som betyr at logiske utsagn kan prøves ut. For eksempel slik 

som at om alle grekere er mennesker, og alle mennesker er dødelige, så er konklusjonen at grekere er dødelige. 

Slike utsagn er sanne enten det er en løgn eller en sannhet som serveres. Den virker på begge tilstander. Det 

er derfor viktig å finne ut hva det er som er faktiske opplysninger som vi sammenligner med. Men utsagn slik 

kan avsløre løgner også. 
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Vi kommer uansett frem til at bevissthets-funksjonen som en del av differensialkraften står frem som 

samme utstrekning og bevegelse, eller romtidformasjoner som i samme produkt for hvilken del bevissthets-

funksjon som gjelder.  

Da noe endrer seg selektivt og som årsak-virkning, derfor betingede selektive funksjoner, men et 

enormt selektivt utvalg, så er det heller ingen grunn til at selektive kombinasjoner kun gjelder de materielle 

fysiske partikler og deres balansefordelinger, kvanter. Men like meget de feltformasjoner som bevisstheten 

blir til del i samme prosesser.  

Om differensialkraften virker slik som grunnfunksjonens dens tilsier, så er det et samvirkende produkt 

av fysiske og felt-styrkeendrende virkninger vi snakker om som kropper og kraftvirkninger selektivt. Det er 

med dette som utgangspunkt jeg vil vise min versjon av en evolusjonær teori om kraften. Den har noen flere 

logiske knagger enn det vi har hørt om mange andre opprinnelser, skapelser, eller som Hegels utviklings-

funksjoner og sammenfall igjen av tilværelsen.  

 Når vi først skal velge en plassering i utstrekningen, for en bevisst kraftvirkning, formasjons-

preferanser, og sammenligningsfunksjoner som bevisstheten og preferansene er, eller blir, så finnes det en del 

allerede ideer om slikt som ikke lett lar seg verifisere. I denne omgangen tenker jeg på Rudolf Steiner, og ikke 

så få variasjoner av teosofiske oppfattelser. Steiner mener at det finnes en slik ide-form-base, eller en 

destinasjon der Gud behandler, og videre sender tilbake til oss ferdige ideer som plutselig dukker opp hos oss.  

Men vi har sett at selv en datamaskin som er fysisk tilstede som skal behandle alle kombinasjoner som 

kan fremstilles av for eksempel et visst antall variable funksjoner kommer ut med hele rekken av de 

kombinasjoner som lar seg gjøre med disse.  

Er det fire variabler får vi 16 kombinasjoner, og er det 8 variabler får vi 256 kombinasjoner, det vil si 

at vi får 256 oppfinnelser, hvor noen virker bra nok for en rekke formål. Men vi kan jo selv kombinere flere 

slike, selv om vi ikke alltid er så vant til dette. Når vi blir vant med dette kombinerer vi lett mengder med slike 

senere, nesten uansett hvilke fagfelt eller praktiske oppgaver vi får.  

 His Steiner så er det slik at om vi står ovenfor et problem eller alternative ønskelige funksjoner, så 

holder ikke bevissthetens evne til å sammenligne like og ulike for å kunne gjennomføre et bevisst valg selv. 

At vi uansett kriser eller problemstillinger og ønsker, så må disse ide-ønsker sendes til Gud i hans ide-bank, 

hvor Gud setter sammen sine ide-former, for så sende disse tilbake igjen til oss.  

Steiner foreslår at en slik idebank finnes i universet nærmere bestemt ved polarstjernen. Om det skulle 

være med lysets hastighet som dette skulle vært sendt med, ville det tatt 2000 år for signalet å komme frem 

og 2000 år tilbake igjen. Kanskje mye lengre tid eller kortere, men vi hadde ikke fått svar i vår levetid. Så slik 

sett må Steiner holde seg til Newtons øyeblikkelige gravitasjonsfelthastighet som Einstein motbeviste som at 

grensen gikk ved lyshastigheten, mens Newton mente det var øyeblikkelig virkning over en uendelig distanse.  

Dette betyr for Steiner og for mange andre, at dette skjer raskt som tanken, selv om vi vikke vet om 

tanken kommer frem til samme sted øyeblikkelig fordi om vi tenker på en ting. Vi kan tenke på det som vi ser 

som alt har nådd frem til oss og avgjøre noe om dette da.  

Selv om solens stråler startet for 8 minutter og 20 sekunder siden før de når oss, er det et faktum at 

stråler hele tiden når frem hvert øyeblikk, slik at vi alltid har stjernelys, sollys, månelys, eller kan se Jupiter 

selv om det vi ser var for en time siden, men det er jo ikke slik vi oppfatter det. Om v tenker på Jupiter så er 

det altså ikke sikkert at vi også er der eller at bevissthetens viten om Jupiter også betyr at vi er der og 

bevisstheten er der.  

Vi har likedan øyeblikkelig oppfatning uansett, og ingen kan verifisere forskjellen unntatt ved hjelp av 

eksperimenter med folks bevissthet gjennom test-oppgaver som avslører noe helt annet om bevisstheten enn 

det folk tror selv. Nå skal uansett Gud gjøre en sammenligning mellom personens ønsker, og hva som skal fås 

til, gjøres, og Gud setter da sammen det som passer fordi han har oversikt, og ser hva som passer sammen, 

fikser kombinasjonen og sender ferdig-ideen tilbake med øyeblikkelig virkning som en sjokkopplevelse og 

overraskelse for personen.  

Åh: jeg fikk en ide på hvordan det kan løses; jeg er oppfinner. Steiner ville svart: Nei, det er det gud 

som er. Samtidig har vi en bevissthet og en viss fornuft, det vi si at vi ser også forskjell på like og ulike og 

resultatet av å blande forskjellige løsninger sammen. Vi har en sammenligningsevne som oversikt og 

orientering og forståelse er avhengig av, som gjenkjennelse av like og ulike og som kjent og ukjent, 

gjenkjennelse og husk. Husken vår er altså fjernet av Steiner, og videre også vår egen sammenligningsevne.  
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Alt er bare de mystiske uforståelige forestillinger ala Hegels, som ikke har noen faste holdepunkter 

ved seg. Forestillinger, at alt er bare forestillinger, hvor likegyldig enn dette høres, er ikke rart: Forestillinger 

er en tittel, et samleord for alt vi tenker og ser for oss, anskuelighet, bevissthet, hva v blir oppmerksomme på 

i bevissthetsprosessen. Det er ne flertalls-samlebetegnelse og forteller aldri noensinne hvorfor forestillinger 

skiftes ut, er forskjellige, hva som utgjør at sammenligningsfunksjoner finner sted. Vi kunne like gjerne brukt 

benevnelsen tanker, alt er bare tanker. At teateret har blitt modell for hva bevisstheten er; er beklagelig. 

Også at tanker, forestillinger, bevissthet og drivkraft har oppstått, og oppstått fra ingenting, men uten 

en eneste logisk begrunnelse for dette. Heller ingen mystisk begrunnelse for dette. Han er uten svar. Uten noen 

som helst slag av sammenlignings-funksjoner. 

Også den alminnelige teosofien har lignende problemer fulle av just-that-opplevelser, som at 

mennesket ikke er i stand til noen ting selv i det hele tatt. Når bevisstheten må være en funksjonele del av 

kraften overalt på lik linje med romtiden, og ikke noe dårligere enn den fysiske preferansevirkningen som 

kraftenergi, så er det like god grunn til å mene at sammenligningsfunksjoner og kombinasjoner kan finne sted 

på stedet og i øyeblikket.  

Den eneste forskjellen er den tiden det tar å vise det frem, lage det, snakke om det, samarbeide om 

prosjektet, og for alle løsninger politisk og oppfinnelses-lignende, så finner vi at folk bruker tid. Det kan 

faktisk være slik at det som den ene svarer på med en gang fordi man kan om dette, så kan andre holde på i 

dager med luske rundt hvert enkelt spørsmål, og om hvilke deler som skal fungere sammen. Og det er lite som 

tyder på at mennesket får særlig hjelp utenfra.  

Mange praktiske gjøremål går fortere unna ved at man i praksis setter i gang med oppgaven og møter 

hindre, irriteres over dette og finner nye måter frem til at det er orden på saken. I den andre gruppen drøfter 

de forholdene i mange dager fremover, uten å komme til en løsning. De vet ikke en gang hva de står ovenfor 

før de har prøvd den praktiske virkemåten og de hindre disse medfører for å få til en ordning. Svært mye 

reagerer vi refleksivt på slik som at vi brenner oss på fingrene. Eller får et kutt i benet. Eller at smaken på det 

vi lagde var forferdelig og spytter det ut igjen.  

Nesten alt vi opplever er de alminnelige sansene og behov som får lystfornemmelser eller smerte-

fornemmelser, og slik setter en ofte refleksiv eller affekt-virkende reaksjon i gang hos oss. Men det er klart at 

også nye måter å få til noe for våre behov og sanser fyller de fleste oppfinnelser vi lager eller estetiske 

virkninger, at hvor godt og vondt vi synes godt og vondt av forskjellige typer virker over tid, eller permanent.  

Men andre følelser vil alltid forstyrre de estetiske funksjoner vi har. Poenget er at vi som bevisste, at 

vi har en sammenligningsfunksjon for oversikt over terreng, sanser og behov, og som gjør at vi står oppe i 

saker mer eller mindre ufrivillig hele tiden, ikke som å oppsøke det som er godt eller vondt, men som 

reaksjonen som vi alltid vil få ved å merke noe rundt oss, føle noe.  

Når vi er bevisste sammenligner vi om en annen persons humør, eller en fysisk gjenstand passer med 

de oppgaver vi har som saksforhold. Om vi orker eller ikke orker, og spørsmålet om hva vi skal gjøre nå. 

Denne sammenlignings-evnen mener jeg er bra nok, minst like bra som en datamaskin, slik at når en ape eller 

en datamaskin kan avgjøre hva som foregår og hører sammen, så burde i alle fall mennesket oppskrytte 

bevissthet i det minste klare de fleste slike oppgaver.  

Med andre ord så er min påstand at det er få oppgaver og oppfinnelser som skiller seg ut som så 

vanskelige at den som har dette som problem, hinder eller ønsket løsning ikke klarer å finte ut hva som kan 

settes sammen for virke på en slik måte som ønsket. Selv om det tar hundretusen år før mennesket klarte å gå 

over fra greiner til planker. Eller 2500 år før de satte opp at mengden av katet-fire-kanter tilsvarer mengden 

av hypotenus-fire-kanter. Vel og merke i rettvinklet trekant, eller om vi vil utsideheller til et trekantet hus med 

ett vinkel-rett hjørne. 

 Min påstand er altså at de fleste oppfinnelser fra grunnen av ofte er små trinn, og at vi har satt sammen 

fler og fler slike til komplekse trinn, og kan så benytte disse videre etter en viss innføring i sluttproduktet eller 

gangen for hele komplekset. Forbedringer også videre.  

Påstanden min er at vår bevissthet kan klare dette på stedet i det tid-rommet vi befinner oss i, og selv 

om bevisstheten er av samme kraftfeltvirkninger som det fysiske landskap, bare med helt andre 

kraftformasjoner på sin energi, gjerne tar mindre plass, eller i alle fall har raskere tilgang mellom sine 

preferanser enn det som de fysiske objekter må opprettholde som lokale formasjoner i balanse. 
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Det som skal prøves ut er om bevisstheten kan være utstreknings-preget, og kan virke sammenlignende 

lokalt på stedet, i stedet for en slik komplisert omvei som det Steiner sier. Gud selv har ikke dette bevissthets-

problemet, og jeg kan ikke få meg til å tro at Steiner forstår seg på denne funksjonen, og om det er mulighet 

for at bevisstheten kan fungere slik et sted så kan den også fungere slik et annet sted. Selv om mennesket vet 

lite.  

At bevisstheten kan like godt respondere på noe på det stedet der bevisstheten befinner seg som at den 

må gå omveier gjennom alt annet. Det er her jeg trekker innat differensialkraften har alle logiske muligheter 

som finnes uansett, i alle fall i romtiden, og fysisk, men at det oppstår selektive baner og funksjoner som en 

gjensidig balanse.  

Og slike balanser om hvor likt vi justerer bevisstheten til det fysiske, eller det fysiske tvinger 

bevisstheten til å justere seg etter sine virkninger, så tror jeg at bevisstheten kan registrere og sammenligne 

lokalt bevisste og fysiske reaksjoner. Hvorfor og fra hvor Steiner har fått disse ideer er ikke lett å si, men det 

virker som at bevisstheten og det åndelige har hatt en sterk mystisk oppfatning av seg selv i teosofiske og en 

god del åndelige retninger. Disse mystiske funksjoner gir ingen funksjonell forklaring til bevissthets-

funksjonene og deres kombinasjons-muligheter.  

På den annen side kan de være like gode som utgangspunkt for å ramse opp alt vi kan komme på av 

alle slags bevissthets-funksjoner, og om vi vil navn på psykiske lidelser og fobier. Men det er også veldig likt 

med noe annet. At alle som bare er opptatt av å kjøpe alt og følge med på alt, og underholdes, så kan de ramse 

opp millioner ting og de sier alltid at de vet hva det er. Når vi senere spør dem om hva de vet om mineralriket, 

planteriket og dyreriket og de indre funksjoner her i råvarene så vet de stort sett ingenting og vet ikke hvorfor 

sakene egentlig fungerer. 

Kort sagt: De gjenkjenner alt, men vet ikke hva noe av det har sine røtter og funksjoner i. I omvendt 

skala er det lettere å kjenne til mineraler, dyreceller, planteceller, og råvare-fremstilling, og da lett se hvordan 

kombinasjoner danner grunnlaget for a: farlige artikler uten at en trenger hjelp av myndighetene til å undersøke 

dette, og b; hva som ganske sikkert er bra varer og som virker helsebringende som føde og helsestell.  

At bevisstheten skulle ha bare en virkelig lokalisasjon virker noe fjernt fra det som vi kan anta som 

rimelig. Også at den ikke skulle ha noe med denne verden å gjøre. Det oppfatter jeg som en svikt i systemet. 

 

 

Religioner eller ikke, funksjonelt mange likheter. 
 

Aristoteles mente at Gud hadde skapt jorden, dyrene, plantene med sin type sjel, livs-egenskapene og 

mennesket i tillegg med fornuft. Det var fordi mennesket skulle bruke fornuften til å klare seg selv i verden, 

og så kunne Gud skue sitt skaperverk. Ikke så helt få er enig med Artistoteles. Men han mente også at vi hadde 

bare et liv, og døde, og vi døde ikke flere ganger. Så liv ble verdifullt. At fornuften, antagelig i dag mere ment 

som bevisstheten vår og vår evne til å sammenligne noe logisk, nettopp ville passet hans oppfatning. 

I Aristoteles tilfelle så er bevisstheten tydelig tilstede i verden, og den fungerer mener han som andre 

bevegelser, med årsak og virkning, rekkefølger i tankeinnholdet, og en meget treg fremdrifts-hastighet. Så 

langt er det bare så vidt ikke Aristoteles vill emnet at bevisstheten var av prima stoff, den høyere eter, en slags 

åndskraft i fortidens bilde, og som passet til hans oppfatning av at ur-elementene var jord, luft, ild og vann. 

Men det gjør jo bevisstheten til en type fysis. 

I alle fall blir de preferanse-former, og det fikk Platon frem også. Men hos Aristoteles var formene 

elastiske og bevegelige, omformbare til en viss grad. Mulig strekkbare. Formene, begrepsformer, tanker, var 

altså noe som innebar forskjeller, slik at vi kunne tenke forskjellen på formen mus og løve. I dag er det 

fremdeles mennesker som anser tanker som ingenting, noe som svever tilfeldig inn, og ikke har en struktur-

formasjon.  

Aristoteles fornekter Platons evige uforanderlige former, spesielt fordi froskeegg ble rompe-troll, og 

rompe-troll ble frosker, gikk opp på land og hoppet og kvekket. En overkjørt frosk var ikke en ordentlig frosk. 

En annen ting er at de også går fra å ha gjeller til å få lunger. Finnene går fra finner til å bli bein å løpe, hoppe 

med. Kosten endrer seg også.  
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Det som foregikk når Aristoteles tenkte på tanker og bevissthet var at det var rekkefølger, og ofte 

rekkefølger som vi etter hvert lærer, når vi snakker, planlegger, tenker, og at dette utvikler seg over tid. Det 

tar også ulik lang tid å behandle forskjellige saker bevisst. Parallellen til bevegelse virket langt mer sannsynlig 

da det ofte var en viss overenstemmelse mellom praktiske gjøremål og bevisst forståelses-tid, slik som i 

politiske debatter, fordi de brukte lang tid på et enkelt og lettvint spørsmål, saksforhold. Med de logiske 

syllogismer tenkte nok Aristoteles at mange utsagn løste seg fortere om slike ble brukt.  

De logiske syllogismer skulle nå helst brukes til forskning, til vitenskap, til å avdekke forhold i 

naturens gange, og i helse-saker. Både metoden i de enkelte saksforhold og riktig utstyr til dette, samt 

beregninger var alle velkomne, men her er det mange saksforhold som Aristoteles ikke belyste. Slik sett regnes 

ikke dette som helt egentlig vitenskap, men planen og skissen var så klar at vitenskapen ble en egen faglig 

retning han skilte ut ved siden av filosofien og retorikken, og ved siden av teologien. Med dette går han ut 

over Platons ide-verden. 

Mye mytisk forståelse ble etter hvert erstattet med forståelige funksjoner, ofte med rot i noe mer 

praktisk enn de sagnhistorier som gikk om samme saks-forhold. Fortellinger og lignelser erstattes med saklige 

saksforhold, noe alle kunne forstå. 

Så vi kommer like gjerne frem til i dag, om hvorvidt vi bruker tid ved følelsesoppfatninger og ved 

fornuftsbruken vår som bevissthets-oppfatninger. Eksempler er tester om empatiske egenskaper, om 

musikalsk intelligens, en haug med andre slike, og slik som alminnelig IQ-tester hvor det er sankk om hvor 

raskt man løser et visst antall oppgaver med forskjellige vanskelighets-grader og som er spredd over flere felt, 

men der figurer og tall-rekker ofte er dominant innhold.  

Slike tester er oftest ikke unnagjort på få sekunder, tar flere minutter, de fleste bruker gjerne langt over 

halvtimen tross at det er relativt høy IQ. Det finnes flust av andre tester også, og på forskjellige fagnivåer 

innen hvert fag, og da må en stadig forvente at det blir vanskeligere for de som ikke har satt seg inn i slike 

saker ordentlig enda. Det finnes prøver som om når man kan stoffet kan bruke rundt to timer på oppgavene, 

mens det som regel er mest normalt å bruke flere virkedager på de samme oppgavene. 

Vi har også en rekke programmerings-språk og dataprogrammer, og dette kan også innebære en lang 

opplæringstid. Noen er ferdig med en eksamen etter 50 minutter, mens de andre sitter fra kl 8.00-15.00, hele 

tiden ut som er tillat, og kan enda mangle oppgaveløsninger. 

Det å lære å gå tar tid, det å holde balansen godt tar tid, det å få til alt med hendene tar tid, det ¨lære 

språket tar tid, det å skrive, lese og regne tar tid. Det er ikke akkurat slik at noen automatisk mestrer alt dette 

straks. Det tar som et snitt 6-7 år. Videre så er det en mengde sammenhenger i samfunn og sosialt, å lære 

forskjell på hva som er et mer ærlig eller uærlig utspill, hva som skal mestres i voksen-alder, hva det betyr i 

sitt samfunn at en klarer seg selv.  

Som fag er det klart at videregående og høyere utdannelse nettopp krever en alder mellom 8-16 år, 

oftest mellom 14 og 25 år, og som regel er de fleste i gang med selve yrkesvalget i hovedstudier mellom 20-

25-årsalder. Det er heller ikke sjelden at teologer og atom-fysikere bruker 7-10 år på utdannelsen sin. Mange 

kommer ut som ny-eksaminerte slike, i en alder av rundt 30 år. 

Når vi mener at vi kan utføre dataspill, kjøre bil, gå tur i terrenget, fjellet, seile, at vi følger med på en 

serie på tv, at vi skal ha mat og søvn og klesvask i orden, barna i orden, at vi da skulle påstå ved siden av jobb 

og studier: at vi ikke bruker tid på disse bevissthets-prosessene kan tyde på at den som uttaler seg om dette 

har et helt bevisstløst forhold til bevisstheten og bevissthets-prosessene, rett og slett ikke merker dem.  

Og det er skremmende nok. Like skremmende er det at vi forenkler bevissthetsprosesser til enkle 

samlebetegnelser, slik som begrepet: bare forestillinger, bare tanker, uten noen funksjonell forklaring om 

virkninger og forskjeller, og at det må være en aktiv virke-effekt som ligger til grunn for dette.  

Igjen svarer mange enkelt med et nytt samlesvar, at da er det Gud, Ånd, Kraft, eller Natur-prinsipp 

som er årsaken. Og selv årsak og virkning kan neppe noen helt klart redegjøre godt for. Det kreves å være 

årsak, og det er ikke betingelsesløst, og likedan virkning. Også dette med å blande årsak-virkning og mening 

som et og samme, er slett ikke rimelig.  

Det vil bety at enhver mening er den rette årsak og virknings-sammenheng, og det er det neppe. 

Derimot at mening har sine årsaker er noe annet, og at det kan tilhøre prosessen årsak-virkning. Men den 

historiske og åndelige oppfatning av begrepet mening og nødvendighet har blitt forstått ensbetydende med 

årsak-virkning. Likedan som kosmiske prosesser og stjernetegn skulle avdekke absolutt alt om et menneskes 

psyke, liv og skjebner.  
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Men denne mengden virkninger gjennom tilværelsen er nærmest grenseløs i virkninger, der bare et lite 

øyeblikk er et glimt inn i en nesten uendelig historie. Spør en biologi-professor eller student i dag om det har 

hendt noe i kroppen vår i løpet av 1 tiendedels sekund, og noter dere svaret. Du vil få sjokk. 

Om vi da i tillegg til hver av disse aktiviteter skal legge inn at dette er fordi at noen mente, at fordi at, 

så skulle så hver av disse prosessene få sine menings-belagte forklaringer, om det er så gjelder for 10 millioner 

enzymer som har reagert inne i en celle i løpet av et tiendedels sekund, der hver av de har fått sin egen hensikts-

historie om lyst, vilje, som gjorde dette menings-fylt. Men det forteller ikke noe virknings-funksjonelt/årsak.   

 Vi har sett at det slett ikke bare er alle lære-prosesser og oppmerksomhet, også i forbindelse med 

begrepsforståelse og husk, opplevelses-hendelser, som krever tid og oftest lang tid. Vi ser fra vanlige samtaler 

som alltid handler om smak, lukt, farge og fart, styrke, at selv dette er langsomme og krevende utvekslinger 

mellom folk, og likedan alt som handler om nyhets-bilder. Vi kan høre og se, men knapt forstå hvorfor de 

kommer frem til så innskrenkede løsninger, om så nesten nytteløse slike, og vi finner fort ut at det er et makk-

verk å sette seg inn i de fleste sakene.  

Vi som mennesker er slett ikke flinke til å lage flyt i oppgavene våre, og finne de letteste, billigste og 

enkleste løsningene, om vi da ikke velger stor risiko som kan bety fare for oss selv og andre. Hvilke fag, hvilke 

gymnastikk-oppgaver, hvilke praktiske hverdagssaker som krever det helt utrolige av oss, eller som vi like 

utrolig nok står fast i uten å få løsningen på noe, er i seg selv tids-tyverier fra å få et trygt liv med passe fred 

og ro, selv om mange klarer dette ved å velge bort det meste av alt annet rundt seg.  

Vi kan samtale om hvilke temaer vi så og si vil, og finner oppfattelser som er så forskjellige at vi selv 

innen samme familie skulle tro at vi var fra en helt fremmed kultur. At vi som politiske partier fremmer vår 

sær-interesse er nå en ting, men vi utrykker oss som vi er eksperter på alt grunnet at rådgivere forteller hva 

som det lønner seg og si eller ikke. Når det gjelder virkelig god ekspertise, viten, kunnskap, og løsnings-

orienterte funksjoner, så er det ikke det som er demokratisk valgt.  

Slik sett blir demokratiet som lederskap veldig lett det samme som at det utøves kriminelle handlinger 

med loven i hand. Når demokratiet skader folk så bør ikke folkevalgte kunne kalle seg demokrater lenger, 

fordi dette vil ikke de generelle masser, kun de som henger godt med i partienes særinteresse som ofte styres 

av en liten gruppe på mellom 3-150 medlemmer, samt de som har stemt slik og er i partiet som departements-

ansatte og kommune-ansatte. I det vi kaller proletariatet så får de styrende ikke med seg hva folk trenger heller. 

Vi tror at vi vet, og vi kan vite at vi vet, selv om alle de felter vi har en tro på, bare er en uendelig liten 

del av alt vi kan tro eller vite om det vi tror på. Det samme gjelder viten. Vi kan vite om mye i en sak, men 

som regel gjelder det samme for viten, at alt det som kunne vært mulig å vite om slik viten kan være en 

uendelig mengde, og at det vi vet i så måte er lite i forhold til det vi kunne vite om det samme feltet, faget, 

kunnskaps-området, eller erfaringen vi kunne gjort oss.  

Når vi da får høre at mennesket vet lite, kan vi forstå dette. Men samtidig finner mange også ut slike 

saksforhold som er så essensielt for alle sider av saken at det med færre ord beskriver det funksjonelle og 

virksomme i gode oversikter. Det jeg ville frem til med alt dette med tro, viten, tenkning, bevisstheten, er at 

alt som beskrives som raskt som tanken like godt kan være feil som riktig slutning.  

Og raskt som tanken hjelper lite når vi ser det havet av vanskeligheter med forståelse som finnes, og 

hvordan vi skal formidle det vi har på hjerte. Kort sagt, og i det samme rommet som vi utøver alt det fysiske, 

så tar praten lang tid, illustrasjoner lang tid, filmer og andre introduksjoner lang tid, og det er klart at både 

fysiske sider ved å skrive ned noe, lese noe, høre på tv og radio, eller internett, er alle sammen ofte trege 

systemer når vi tenker på innsikten vi tilegner oss.  

Bevisstheten opererer i et fysisk miljø også, og både tale og annen kommunikasjon tar sin tid, og alt 

tyder på at en tanke som faller to mennesker inn samtidig, kun er en liten brikke i et uendelig informasjonshav 

av nødvendigheter, årsaker og virkninger. At vi opplever noe av det samme forteller ikke hvorfor det fungerer 

som det gjør, eller hva alt innebærer av den grunn. Det mystiske og det logiske er begge mulige inntrykks-

overføringer. Og ikke sjeldent er slike like godt et fysisk hint mot hva noen felles har ment mye av det samme 

om.  

Poenget er å vise at vi for å oppdage noe må avvente bevissthetens oppdagelse på veien gjennom 

turterrenget, slik at veien i stor grad blir til mens vi går, at bevisstheten må vente på utstrekningslengdene, og 

er avhengig av å beregne utstrekningsmål, enten det gjelder farge, lyder, lys, fysiske sansbare virkninger, og 

at det tar tid, en tid som kan korrespondere med utstrekningslengdene. Alt som går fortere enn at vi kan 

oppfatte det vil vi ha liten mulighet til å analysere eller kunne gjøre valg i. Tid og rom er del av bevissthetens 

aktivitets-hastighet for å få sammenheng og oversikter, å finne sammenlignings-alternativer. 
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Vi kan ikke utelukke tid og rom i våre bevisstprosesser i denne verden, slik som forholdet til våre 

behov og sanser, at kroppen trenger noe, og at sanser streber etter løsninger som føles godt. 

Jeg har lagt inn en del innlegg som klart antyder at bevisstheten like så godt kunne falle sammen med 

romslige egenskaper, at utstrekning og bevissthet ikke er motsetninger, at forskjeller uansett hvor små de er 

og hurtige de er, like godt kan være funksjoner i en utstrekningsnatur eller utstreknings-kraft. På samme måten 

har jeg tidligere antydet at uansett hvilke anti-utstreknings-dimensjoner eller ukjente dimensjoner vi snakker 

om, så vises det seg at de samme logiske funksjoner for kjent og ukjent, gjenkjennelser, også er gyldige der. 

Alle logiske kjente eller forskjeller som er ukjente, så gjelder begrepene det neste, rekkefølger, orden 

og uorden som strukturforskjeller forbundet til fornuft, mystiske funksjoner, til at det hender enhver forskjell 

fra slik noe var som er lik med begrepet hendelse eller virkning. Selve argumentet for at ånd, bevissthet, vilje, 

kraft må være antiutstreknings-dannet, eller ikke kan ha utstrekning og hastighet, og i alle fall ikke i vår fysiske 

romverden, romtiden, så finnes det ikke noe holdbart argument for dette.  

Da en atomfysiker ikke vet hva materie er og en teolog ikke vet hva ånd er, så kan vi ikke vente at 

noen skal kunne bevise eller ha noe å vise til som kan dedusere at bevisstheten ikke kan være i utstrekningen 

eller som kan dedusere at den er i en antiutstrekningsdimensjon, eller i en annen ukjent dimensjon. Selve 

dimensjonen man sikter til er heller ikke verifisert, men gitt et navn, og at man skal tenke seg forskjellige 

eksempler på slike. Men å begrunne slike årsaks-funksjoner som en ikke har beskrivelse til opprinnelsen av 

eller hvordan funksjonelt kan virke er altså ikke verifisert.  

Vi kan si alt dette på en annen måte. Uansett påstand om hvor bevisstheten befinner seg, eller hva 

bevisstheten er, slik som ved å kalle den forestillinger, tanker, visjoner, anskueligheter. At alle disse begrep 

kun er samlebetegnelser, navnet på gruppen, og ingenting om bevissthetens innhold og mulige funksjoner. Så 

i stedet for å drøfte denne saken videre, har jeg valgt at bevisstheten kun kan fremstilles om vi kan henvise til 

en eller annen funksjon som vi kan identifisere eller benytte til sammenligning mellom bevissthets-plattformen 

og bevissthetsinnholdets prosess-funksjoner.  

Kort sagt, kun funksjonelle beskrivelser. Da de samme kan beskrives både fysisk og ikke-fysisk, og 

dette ikke er avgjorte referanser, så kan vi lettest kun sammenligne bevisstheten med den verdenen vi lever i 

som en romtid-verden. At det er her vi identifiserer de funksjoner som gir smak, lukt, farger, kaldt og varmt, 

formene vi oppfatter, og der sult, tørste, luft og avfall er nødvendige funksjoner. Og vi registrerer dra-kraft, 

tyngdekraft, loddrett, vannrett, endring av retning sideveis, rotasjoner, alt som har med balansen å gjøre og 

bevegelsen vår å gjøre, at det med tyngde må styres, altså kroppen.  

Dette er bevisstheten ut fra opplæring, erfaring og trening, lært seg i høy grad å styre, og hva styrer da 

bevisstheten med. Den styrer med koordinasjon i romtid-verdenen. Uten det vil ikke bevisstheten ha noen 

grunn til å virke for øyne, ører, nese, tunge, bevegelser og balanse i teoretiske og praktiske oppgaver, i arbeid 

og lek, og likedan innenfor slikt der vi bygger eller ødelegger verden, oss selv, eller en annen. 

Dette gir oss et grunnlag for å utprøve om det oppkomer et problem noe sted om vi tenker oss at 

bevissthetsfunksjonen er tilstede i en utstrekningsbevegelig verden, hvorpå vi da kan kritisere dette. Dersom 

det ikke blir noe problem med å definere bevisstheten som deltager i romtid-verdenen og sammenligningen 

av alt der, så kan vi anta at den kan være utstreknings-virkende aktiv. Og fra et åndelig ståsted, at bevisstheten 

er en funksjon som også Gud har muligheten til å få til å fremstilles i romtidens verden. Vi kan fortsatt anta at 

dette er umulig for Gud, men kanskje ikke for andre enn Gud.  

Samtidig kan vi ut fra at Gud kan alt, får til alt, at alt er mulig for han, og at ingenting er umulig for en 

allmektig Gud, at han klarer det mesterstykket det er at bevisstheten er en kraftfunksjon som kan virke i 

utstreknings-endringsbare verdener, at der noe skjer som en forskjell fra tilstanden denne verdenen var i. I 

følge differensialkraften kan ikke bevissthetsegenskapen skilles fra de andre dimensjoner fordi de tilhører en 

og samme differensierende differensialfunksjon.  

At det er en nærliggende virkning mellom at det skjer en forskjell i den fysiske tilværelse og samtidig 

bevisst oppfattelse av at det skjedde noe i den fysiske tilværelsen som fikk noe til å skje i bevissthetens 

sammenlignings-verden, og som kan stemme overens om bevisstheten og det fysiske som hendelse virker til 

å identifisere hverandre som virkninger.  

Og at det ikke er likegyldig at en bevissthetsoppfattelse av en fysisk hendelse, og den fysiske hendelsen 

slik sett skal kunne være mest mulig i koordinert overenstemmelse med hverandre for at vi skal kunne si at 

det virker likt og riktig, og at vi kan utføre og beregne forhold i den fysiske verden, mest mulig korrekt. 

Likedan som det å styre sine egne bevegelser og kunstarter. 
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Bevisstheten er en sammenligningsfunksjon, og en sammenligningsprosess. Dette passer godt til kraft-

funksjonen vår her, fordi den som total forskjell er det eneste som kan danne to like og to ulike og ut fra dette 

alle logiske kjente funksjoner. At like og ulike gir grunnlag for kjent og ukjent som mystisk og logisk, som 

gjenkjennelsen, husken, de sammenligningsfunksjoner vår bevissthet er avhengige av uansett hvilken forskjell 

vi kan merke, (intuisjon, intuitivt, eller analytisk sammenlignet). Vi merker forskjell: Og vi navngir eller 

memorer disse som del av gjenkjennelsen. Og dette krever en sammenlignings-prosess. Uten denne prosessen 

ingen oversikt, orientering eller årsakvirknings-rekkefølge. 

Vi skal være oppmerksomme på at utstrekning, rom og tomhet har blitt regnet som ingenting, og faktisk 

ikke regnet til massene på en ordentlig måte, kun som plassen noe kan være på. Ideen om at rom og tid slik 

Newton og Kant mente, var uavhengige funksjoner som ikke berørte oss og ikke kunne berøres var en vanlig 

oppfatning. Men Berkeley sa noe til Newton som Newton måtte ta inn over seg. Berkeley sa: At vi får ikke 

hastigheter, altså tid ganger vei, om ikke tiden og utstrekningen er med.  

Det betyr jo egentlig ved enda nærmere ettersyn, at energiene, slik Einstein viser til disse, er avhengige 

av tid og rom som funksjoner i de virkninger og endringsprosesser som skjer. Einstein omgjør begrepet rom 

og tid/bevegelse om til energi-dimensjoner. Altså som en kraft eller energi som samtidig er rom og tid overalt 

der energi finnes, og annen energi eller annet rom, finner vi ikke. At energi og rom og tid blir her et produkt, 

selv om han ikke finner en funksjonell fellesnevner, uten at hvert punkt, og kontinuitet, fungerer slik. Dette er 

vel hva den senere vitenskap har fått bekreftet. 

Einstein finner også ut at gravitasjon, andre krefter, ikke er ubegrenset hastighet, men en relativ energi-

hastighet som har en topphastighet lik med lyset. Han har ikke forklaringen til dette, men det virker altså likt 

som at gravitasjonen har en viss resistans-grense for materiens hastigheter, og lysets hastighet. 

I differensialkraften har jeg hovedsakelig vektlagt den fysiske naturs kjente termer, altså rom-

utstrekningen, bevegelsestiden, romtid, bevegelses-utstreknings-endring, formasjons-preferanser/egenskaper, 

og styrken, energien, kraften. Men ikke uten å vise den logiske funksjonens allestedsnærværende deltagelse i 

alle disse funksjonene. Og dette ble inngangen til å avdekke de fysiske lover og dannelse av selektive partikler 

i en fysisk verden.  

 Jeg har tidligere vist hvordan selektive partikler og felt kan dannes gjennom differensialkraften, og 

dannelse av grunnstofflista og endringer innenfor denne, for så videre at balanseverdier i partikkel-fordelinger 

og kraftfordelinger er i overenstemmelse med funksjoner vi har i de kjemiske og fysiske funksjoner, alt fra 

kvanteverdier til enklere funksjoner. Her må jeg henvise til differensialkraftens funksjoner og dens egenskaper 

som dere må lese om dere skal kunne verifisere om det er hold i mine utsagn og funksjons-forklaringer. 

Da bevisstheten knyttes til livs-egenskapene, noe levende, så vil jeg først vise til selektive organiske 

funksjoner ut fra de selektive funksjoner vi alt har funnet hos partikler. Derfor vil jeg vise til hvilke trinn som 

med stor sikkerhet er avgjørende faktorer for en celledannelse og celleutvikling. 

At Bergsson og Wittgenstein, samt Einstein er veldig oppmerksomme på det samme som Aristoteles 

mente, at tid og bevegelse, hastigheter befant seg som tids-intervaller for hvor lang tid tenkning og oppfattelse 

fungerte i bevisstheten og lære-prosesser og erfaringer, og de forskjellige tanker vi kan gjøre oss om samtid 

og årsak-virknings-rekkefølger, er en klargjort sak vi kan si om disse personene. Dette betyr også at John 

Locke har vært inne på slike tanker om dette like før år 1700, og skrev ned om dette. Også Hume og Kant 

berører disse emnene og usikkerhets-graden vi har rundt å bedømme forholdene rundt oss og i oss. 

Smertet og lidelser blir allikevel ofte forbundet med hvordan vi oppfatter tiden. Tiden fysisk kan gå 

like fort om vi sammenligner med alle kjente prosesser ellers. Men følelsen av smerte og lidelse og deres 

varighet føles langt mer langtekkelig enn de normale følelser når vi er opplagte. Det er vel denne smertetiden 

vi føler varighetslengden til, og neppe en fysisk tid. Likedan er det med magefølelse og smerte her, om vårt 

vondt i magen er likt en annens vondt i magen. Og dette sier det seg er relativt fordi vi har hatt forskjellige 

vondt i magen selv, og helt likt er det neppe. Ved samme smerter ville vi hatt forskjellige sensitive virkninger 

ovenfor dette. Fordi nervesystemet allerede er noe ulikt på oss. 

Freud og Jung innrømmer også at forholdene virker som årsak-virknings-rekkefølger i tid og 

opplevelse, og selvsagt nyere psykologer og hjerne-forskere. Data-systemer og digitalteknikk har vært med 

på å forsterke slike oppfatninger, og likedan biokjemien og genteknologien, celle-genetisk forskning under 

opplevelser og nærings-prosesser og skadevirkninger folk har fått. 

 Jeg følger opp med min tids-versjon og det neste, som rekkefølger i differensialkraften, men det får en 

del andre konsekvenser enn mange av de konklusjoner som vi for øvrig har gjort oss. Se differensialkraften 

og mer om bevissthets-avsnittene i denne boken og de foregående bøker. Balanse-utveksling-neste endring. 
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Livs-egenskapenes fremtredelse som selektive funksjoner. 
 

Livs-egenskaper er ikke alltid så lett å definere. At vi har funksjoner som ved mineraler og organiske 

forbindelser danner enkelte ledd som er prosesser i livs-organismer, betyr ikke at disse stående for seg kan 

regnes som liv. Jeg har vist til at selektive forbindelser blant partikler som lys, elektroner, protoner og 

nøytroner, gjennom mitt eksempel som teori for grunnstoff-dannelser og energi-verdier her, som grunnlag for 

grunnstofflista og teori for denne, samt at balanseverdier ut fra samme funksjoner kan danne isotoper og 

spaltninger der grunnstoffer kan endre seg, spaltes, sammensmeltes, og slik gi overganger mellom stoffer slik 

som i mange radioaktive kilder, hvor alfa-partikler, nøytroner, protoner og elektroner spiller rollen under 

omformingen på grunn av nettopp balanse-verdiene i energiene.  

Når partikler, atomer, molekyler samler seg stort sett grunnet gravitasjons-krefter så vil dette danne 

trykk, varme, og de fleste overflatespenninger hos atomer og molekyler vil påvirke hverandre ved møtet med 

hverandre og ut fra temperatur og trykk, eller kun overflatespenningen, danne nye molekyler, eventuelt 

spaltninger av molekyler og atomer, til ioner og enkelt-atomer, til isotoper, og ikke minst, at de mekaniske 

blandinger ved trykk og temperatur-endring ved siden av overflate-spenninger vil danne de kjemiske 

forbindelser vi kjenner til i mineralriket, så langt som vi definerer mineralriket til å omfatte faste stoffer, ioner 

og isotoper, væsker, flytende forbindelser slik, og gassformer av stoffene alt ut fra temperatur og trykk de er 

utsatt for.  

Store mengder masser med slike stoffer skaper en stor varmeutvikling, og for størrelser som massene 

i jorden, vil gi en enorm varme innover i massene grunnet felles gravitasjonstrykk som dannes, og de friksjoner 

som da alle stoffer utløser med hverandre. 

På denne måten dannes det også atmosfæriske gasser av de letteste stoffene som blant annet inneholder 

karbon, oksygen, karbon-di-oksyd, metan, ammoniakk, hydrogenforbindelser som mange av disse har som 

med metan og vanndamp, noe som ikke minst lava er med å danne i overgangen mellom flytende varme 

mineraler som når overflaten til jorda, og som overgang til atmosfærisk lag som er de samme stoffene i en 

dampform eller gassform. De letteste stoffene er også de som danner organiske forbindelser, og som reagerer 

kraftigere på varme og lys enn de fleste andre mineraler.  

Oksygen, nitrogen, karbon, fosfor, svovel og hydrogen danner de minste sukkere, fettstoffer og 

proteinene vi kjenner, og de enklere forbindelser her kan lett i mange sammenhenger danne større koblinger 

ut fra deres alminnelige kjemiske balanse-energier som utgjøres av elektron-energi-skallene til atomene. Det 

er her, både i mineralene og i de organiske dannelsene som produseres, at kjemien er hoved-faktor som 

regnskap, beregning, av hvilke forbindelser vi får mellom energinivåer, og som gjør at vi har innsikt i 

mineraler og organiske forbindelser. 

For at vi virkelig skulle få en beregning av de mest korrekte kjemiske prosesser manglet vi den 

kunnskapen som fortalte hvilke energier som både felt og partikler utgjorde sammen, og som kom frem ved 

at Planck-verdien, en balanseverdi som dannes ved alle utvekslingspartikler i forhold til gravitasjonstrykk-

rommet, ga en liten, men betydelig verdi som balanseverdi som var skjult, og som både feltet hadde innehold 

av, og partiklene hadde innehold av, slik at både felt og partikkel måtte tillegges denne ekstraverdien for at 

regnskapet skulle bli helt korrekt.  

Dette er grunnen til at kvante-fysikken her ga den lille faktoren som manglet som planck-balanseverdi-

tillegg til energi-regnskapet som kjemien trengte for at regnskapet skulle gå helt korrekt opp i alle de tilfeller 

som dette enda ikke var korrekte. I gjennomsnitt fungerte Newtons gravitasjonsteorier, og også Schrødingers 

ligninger stort sett bra nok for de fleste tilfeller, men nå fungerte det for alle spesialiserte tilfeller slik som ved 

beregning av gravitasjonsforhold ved høye hastigheter og ved sammensmeltning av atomkjerner, spaltning av 

slike, og for beregninger rundt sorte hull i verdensrommet. 

Dette avdekket ikke alt om hvilke utvekslingsforhold som oppstod som partikler og antipartikler i sorte 

hull, noe som Hawkings-strålingen regnes som en løsning på. Og det er flere forhold ved kvarker og kvante-

oppførsel som ikke inndekkes av kun Newtons og Einsteins ligninger, om vi da ikke innser at disse energien 

fungerer akkurat i en nøytralbalanse-sone for mettet energirom sammenlignet med gravitasjons-balansetrykket 

i rommet. Da fungerer nemlig energiregnskapet til Einstein uansett like godt fremdeles. E=mcc, noe som også 

alle teorier har måtte bite i seg så langt. Ett eller annet balanserer energiene, og dette funksjonelt ett eller annet 

mener jeg det er redegjort for i funksjonen til Differensialkraften. 
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Vi vet jo fra erfaring med spenninger og stoffer at de elektromagnetiske koblinger kjemisk sett, i dag 

anses som syrer og baser, som negative og positive spenninger, i forhold til en utlignings mellom spenningene 

som kalles nøytralt. Det har også blitt kalt kredit og debet i forhold til en nøytral balanse i alt stoff, 

jordoverflaten, slik som Benjamin Franklin foreslo for de elektriske spenninger og ide om lyn-avlederen.  

De samme tankene var betydelige for Ohm, Faraday og Maxwells forståelse og utregninger av formler. 

At et rykk, uansett hvilket, fordeler seg over motstand og strømningsmengde. Det hadde det ikke gjort om det 

ikke var en konstant balanse og proporsjonalitet i forhold til den nevnte kraften, eller om vi vil, den absolutte 

mengden energi som finnes, og som en fast energi-mengde-konstant. 

Men når mineraler og atomer, molekyler ikke er i nøytral balanse med hverandre, så oppstår nettopp 

syrer og baser som mineralske funksjoner, og disse kan spalte opp hverandre og sette seg sammen til nye 

forbindelser, ved siden av de allerede utjevnede forbindelser vi alt kaller nøytrale. Disse lovene ut fra 

frysepunkter, kokepunkter, fordampnings-punkter, kondenserings-punkter, varme og trykk-overganger 

mellom faste, flytende og gass-formede tilstander, også ion-tilstander kjenner forskerne godt til og er som 

godt gjort ferdig-utviklede skjemaer for det meste vi kjenner til overhode. 

Mens de fleste mineraler fungerer som fast berggrunn ved forbindelser de danner ved de temperaturer 

som overflaten av jorden svinger i mellom, men der vann holder seg stort sett flytende da gjennomsnitts-

temperaturen er langt over 0 grader, og der noen gasser som de atmosfæriske holder seg i damplignende form, 

som luft, og her på jorden med oksygen, som puste-middel for organiske systemer, rett og slett 

forbrenningsstoff til nærings-opptaket, så vil syrer og baser og reaksjoner mellom disse være den betydelige 

årsak til at det danner seg utskilte organiske forbindelser av de letteste stoffene som blant annet organiske 

stoffer er dannet av.  

Mens de fleste mineralske forbindelser er langt mer faste og sterke i sine bindinger, og derfor ikke kan 

konsumere eller avgi noe som opptak og avfall slik som organisk forbrenning, eller bevegelses-effekter gjør, 

så reagerer organiske forbindelser sterkt på varme, lys og på baser og syrer. Enkle organiske forbindelser kan 

ved soloppgang for eksempel begynne å vri på seg da karbonbindeleddene virker som små spennings-

svinghjul, og forbindelser med hydrogen og hydroksid virker likedan.  

Til varmere og lysere det blir så blir flere slike forbindelser stadig mer aktive. I tillegg har karbon 

evnen kjemisk til å danne lange koblingskjeder med hverandre, og slik sett er dette årsaken til at lange karbon-

hydrogen-kjeder, og lange karbon-hydrogen-oksygen-kjeder, og til og med lange karbon-hydrogen-oksygen-

kjeder med nitrogen og fosfor og svovel dannes, og slik sett som byggesteiner for proteiner, sukker og 

fettstoffer produsert av mineralenes kjemiske egenskaper slik deres egenskaper er ut fra energi-balanse-

regnskapet i kjemien og fysikken. Dette betyr ikke at det ikke forekommer lignende reaksjoner under avkjøling 

også, at det kommer kjemiske reaksjoner da også.  

Vi snakker jo pr kubikkcentimeter om milliarder på milliarder med atomer, molekyler og kjemiske 

forbindelser, slik at det på et veldig lite område er muligheter for en uoverskuelig mengde reaksjoner, hvor på 

enkelte av disse, og heller ikke så få, ved endringer i temperatur og trykk vil danne også enklere organiske 

forbindelser. De organiske forbindelser regnes som livs-bygge-stoffer.  

Det som er like snodig for alle celler vi stort sett kjenner til, er at om vi tar de salter fra fjellet som er 

vasket ut i havet, og vi sammenligner alle salter i havets fordeling av disse, med fordelingen av slike salter i 

vannmengden inne i en levende celle, så er fordelingen mellom mineralene stort sett lik. I cellen er det slik en 

blanding av alminnelig saltvannslignende løsning med proteiner, noe sukker og fett, som tilsammen utgjør det 

vi kan kalle en slags eggehvite, noe som finnes som cytoplasma og protoplasma.  

I cytoplasma er det oftest RNA som dominerer mengden styring, mens det i protoplasma er mindre 

plass, der DNA som regel er dominerende styring. Men DNA kan sende signaler med RNA som kan overstyre 

prosesser i cytoplasma. Og cytoplasma er samtidig det ytre miljø som kan påvirke DNA og protoplasma også.  

Det sier seg klart ut fra erfaringer og målinger at celler utsettes for trykk, varmestråler, lys, temperatur, 

og at lydbølger går tvers gjennom disse. Lyd, radiobølger, lys, varme, trykkvirkninger av alle typer. Alle 

elementene som grunnstoffer, atomer, molekyler, ioner, isotoper, elektroner, protoner og nøytroner blir 

beveget av dette, slik at det ikke er ro i cellen selv om mange organeller og funksjoner beholder til dels de 

posisjoner de har. Men slike virkninger utenfra, også fra prosesser inne i cellen, virker som friksjoner og trykk 

der energi-partikler utveksler i den graden energi-balansen i disse bevegelsene er.  
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Slik at balansen mellom det ytre og indre miljøet er intakt. Dette betyr ikke at ikke cellens energi 

endres, fordi den endres i graden av hva som absorberes eller felles ut av cellen. Og dette har noe å si for 

cellens vekt, størrelse, om cellen blir lettere eller tyngre, og hvordan strukturendringer har noe å si og i hvilken 

grad med utvesklingen mellom celler og kroppsvev, kropps-safter.  

Poenget er at det samtidig opprettholdes en energibalanse mellom det ytre og indre miljøet allikevel 

samtidig med økning og eller avtagelse av den samlede energien i cellen. Det indre og ytre miljøet er altså 

energi-balansert avhengige av hverandre. 

Slik sett er det likt med hvordan vi kjenner alle fysiske lover og omforminger mellom disse fysiske 

prosessene i de forskjellige energitilstander de er i, og ikke slik urolige og holdepunkt-løse påstander folk ofte 

pleier å komme med fordi så mye ikke passer til behovene våre, slik som dårlig vær. Men været er en likedan 

balansert energi-prosess. På den annen side er differensialkraftens energi-balanse noe annerledes enn slik den 

beskriver den på CERN. Her benytter de begrepet harmonisk, eller symmetrisk, balansert, ut fra den energien 

de har beregnet og målt fra partikler med sine felt-effekter som modell.  

Men det unntar ikke de samme energier i overgangsformer mellom energistadiene å komme inn i 

turbulente baner hvor det slett ikke identifiseres all verdens symmetri. Det man finner i disse kaos-

overgangene som en balansering er at energier, inn og ut av disse, og det vi har vært i stand til å måle inne i 

disse prosessene fremdeles tilsier at den utfoldende energi-kraften er lik E=mcc, og dermed ganske konstant.  

Vi har altså en mengde asymmetriske feltvirkninger og resonans vi ikke klarer å å være sikre på en 

symmetri-balanse i, men tar utgangspunkt i at energi inn, utfoldelsen av energien i omveltningen, kaoset, og 

utgangen av disse er tilnærmet 100 % likt med at E=mcc i alle disse prosessene og energien konstant. Når man 

setter opp partikler og energier i en modell og måler energier fra partikler, så viser dette at beregningene og 

målingene er tilnærmet like. Men begrunnelsen for dette ut fra et gitt punkt å sammenligne med, og samtidig 

påstå at alt forholder seg til punkt-lover, punkt-symmetri, stemmer neppe.  

De fleste, Einstein, Hawking, alle matematikere som har bedrevet fysikk-forskning har stort sett 

kommet frem til at det finnes et avvik i feltnaturen som betyr at det er asymmetrisk løp i helheten av kosmiske 

felt og partikkelfordelinger, i såpass stor grad at selv partikler ser ut til å bomme på punktet nok til at dette 

tilsier en heller sirkulær utveksling i nærhet av et slikt fiktivt punkt. Det åpner for en felt-energi-forklaring 

med utvekslinger.  

I modellen er det da punktvise energier, måledata, ganske bestemte, som dermed er sammen-lignings-

grunnlaget for partikkelenergi og balanse mellom energier, og dette er ingen kontinuerlig aktivitet. Men 

bevisstheten vår forstår disse punkt-relasjoner på en kontinuerlig måte i de fleste tilfeller, altså en jevnere og 

pågående drift av bevegelsesenergier. Vi må sette noen faste holdepunkter for å kunne sammenligne og om vi 

ikke finner lignende destinasjoner for punkt og kraftstyrke som vi setter opp i nærheten som at kosmos er 

frosset, stillbilde, så får vi ikke en god beregning av proporsjonene i formler og de geometriske og matematiske 

proporsjons-strekninger.  

Vi må gjøre dette for å få tid til å sammenligne forholdene fra trinn til trinn. Mens følelsesbildet vårt 

viser samtidig en økning og avtagelse i styrke-kontinuitet for de samme modellene. At de er under endring og 

virknings-løp. Erfaringer forteller oss det samme. Om vi da ser på energi-balanse felt-balanse og de best målte 

trinn for energistyrke som vi finner i tabellene slik som SI-modellen til CERN, for partikkelenergier, så 

stemmer slutningen deres langt bedre.  

Men både kaos-forhold og kosmos-forhold i utvekslings-løpene har balanse-utveksling, slik at det er 

ikke symmetri eller asymmetri som avgjør om det er lik energimengde. Det ville ikke nyttet med såkalte 

parallelle univers heller fordi feltkreftene hvert sted vil gjøre alt de kan for å holde balansen konstant. Balansen 

danner større eller mindre utvekslingsløkker i den graden de må erstatte hverandres felt-løp for at balansen 

skal være intakt og energien skal være intakt. 

Hittil har det vært slik at alle tester nesten unntak viser at alle sanseopplevelser og behovs-opplevelser 

med signalgivning i kroppen først, påvirkninger utenfra som vi sier, viser at forskjellige følelser, affekter, 

virkninger oppstår etterpå, slik som husk av hendelsen, som vi da ofte ikke kan huske før vi har opplevd denne, 

eller som første gang vi smaker på noe nytt, ved myggestikk, elektriske støt, testing av øyne-bevegelser, 

synssansen, andre sanser og hudsanser, og de fleste behov som mat, drikke, luft, balanse og bevegelse som 

styrkesignaler gjennom kropps-systemet.  
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At innsignaler kommer intuitivt eller fysisk avklarte, for så etterfølges av følsomhetsstyrke og 

retningsformasjon til energiene, og som da bevissthetens gjenkjennelses-grad vi har som erfaring, husk og 

læring. Et sammenlignings-grunnlag i alle fall, medfødt arvelig eller utviklet gjennom absorbsjon av hendelser 

i livet fra kropp, bevissthetsvirkning og miljøfaktorene vi lever av. 

 

Formasjoner Egenskaper Fysisk Bevisst følelser 
 

Formasjoner 

 

 Vi kan tenke oss fysiske gjenstander, vi kan lage mål og måleenheter for å sammenligne disse fysiske 

egenskapene, og for å ha en bevisst forståelse av de samme figurer, former, mønstre, avstand-forholdene som 

vi kan lokalisere også gjennom våre egne sanser. Med sansene vil vi ofte måtte erfare hvor langt vi må strekke 

armen, eller hvor langt det virker å gå en strekning innen en viss tid ut fra slik det ser ut for oss. Det kan ta tid 

å bli litt mer sikker på avstandene og hvordan former på gjenstander virker ved at vi må ta på dem, føle oss 

fram, gå en strekning for å finne ut hvor mye for lite eller for mye vi har bedømt avstand og anstrengelse, 

styrken vi bruker for å nå frem til noe. Vi må også erfare tyngde gjennom hvor mye vi kan løfte eller bære, og 

hvor langt vi kommer avsted med ulik tyngde på en viss tid. 

 Disse fysiske former som vi lærer å kjenne gjennom erfaringen, har sin konkurrent i måleinstrumenter 

som ofte klarer å måle avstand og tyngde, samt hastigheter og tidsbruk med nesten en perfekt likhet med de 

faktiske forhold om alle viktige informasjoner er tilstede. Med sansene kan vi lett ut fra persepsjon, skygger, 

lysstyrke, ulike forstyrrende eller distraherende forhold, og med mindre øvelse eller erfaring, stadig gjette litt 

feil, eller bedømme en avstand og tiden det tar litt feil. Men i hovedsak så er det 4 viktige faktorer som gjentar 

seg hos fysiske legemer.  

Bevisste og fysiske preferanse-faktorer. 

 

Det første faktoren er eksistens, plass, væren, til Er; likt som rom, størrelsen som er et avstands-

forhold som også innebærer form-typen til en gjenstand som volum og slik formen ser ut for oss som runde, 

krokete, fire-kantede, ja hvilken som helst geometrisk form som avstandsforhold. Dette inkluderer hvor langt 

unna oss en gjenstand er og hvordan det kjennes når vi ser og tar på gjenstanden. Denne faktoren handler om 

rom, volum, hvor stor plass en gjenstand tar, og hvor i et rom gjenstanden finnes, posisjon.  

Dette kan ligne det vi kaller en verdensplass, himmelplass, plass i huset, plass i uendeligheten, 

plass i kosmos eller mikrokosmos. Værens-/eksistens-Dimensjon. Være-mulighet. 

 Det andre faktoren er bevegelse, eller virkning, det som hender under bevegelse av endring, også 

slik som at noe samler seg eller oppløser seg, og hvor fort eller sakte noe beveger seg. Dette handler om 

endring, tid og bevegelse, 3 faktorer som fysisk henger sammen når gjenstander rører på seg eller endrer 

virkning. Virkning, bevegelse, tid er endringer, som er en type forskjell ikke ulikt rom-avstander, men at i 

stedet for at vi bare har det vi kaller en posisjon, form, så endrer gjenstandene posisjon eller virkning i posisjon 

utover den posisjonen den har.  

Vi kan si at det er en forskjell i posisjon som blir forskjell fra posisjonen. Bare form ville vært en 

posisjon som ikke endret seg. Alle endringsbeslektede funksjoner, at noe skjer, betyr en forskjell fra det som 

var eller fra slik som det var, og er i utgangspunktet en forskjell som blir forskjell fra seg om vi tenker på rom, 

volum, posisjon, punkter, eller kontinuitet, altså en punkt-løs sammenhengende utstrekning. 

 Slike endringer er ikke lenger bare at noe er. Er til. Tilværelse. Eksistens. Men det er også at noe hender 

eller skjer. At det inkluderer forskjell som egenskap enten vi kaller det start, mål, kilde, årsak, virkning. 

Poenget er at forskjells-funksjonen alltid er samtidig med alle begrep vi har om tid, bevegelse, forandring, 

utveksling, signal, transformasjoner, overføringer, uansett abstrakt eller konkret forståelse av hva noe er, men 

det at noe skjer, hender.  

Hverken vilje, bevissthet, fysiske hendelser, er mulig uten denne endrings-funksjonne fra den 

tilstanden vi hadde, altså at det blir en forskjell, eller var en forskjell enten det gjelder fortid, nåtid, fremtid, 

eller en hvilken som helst endring uansett kjent eller ukjent dimensjon, fysisk eller bevisst, eller en hvilken 

som helst annen egenskap som måtte finnes. 
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 Denne funksjonen kan vi godt kalle en forandrings-egenskap som her betyr forskjell fra det som var. 

Om endringer skjer ved at samme kilde avgir fortsatt virkning fra en posisjon, så er det en forandringsfunksjon 

på gang selv om vi mener at det ser likedan ut. Om det ikke var en endring, virkning ut fra kilden, så betyr 

dette at bålet er slukket. En konstant temperatur betyr for eksempel at det er en aktiv kollisjon mellom 

småstoffene i lufta, molekylene, og som da sender ut en viss temperaturstråling eller friksjon mot huden. Om 

disse opphører i bevegelse vil vi ikke ha noen temperatur, eller videre endring i temperatur.  

Bare om disse er roligere eller raskere vil vi merke at det blir kaldere eller varmere. Ingen bevegelse 

vil for fysikere her bety det absolutte 0-punkt, frysepunkt, fordi det ikke tilføres noen energi. Men er det 

fullstendig ro inne i oss også, så vil også vi ha stivnet uten videre virkning fysisk.  

I dag vet vi at dette nesten er umulig, fordi ved så lav temperatur begynner stoffene en indre frigjøring 

av energi som kan gjøre dem varme, spaltende, bli superledere, og slett ikke kan være i ro, lignende det 

Einstein sier, at han ikke tror absolutt ro finnes: At det alltid er bevegelse, energi, uro, en tids-endring tross alt 

med hastigheter på gjenstander i det fysiske rom. Tilværelsen virker som at den er en endring. 

Uansett dimensjon så vil en hendelse, at noe skjer, være en forskjell fra det som var, og som gjør at 

selv det ukjente må bøye seg for denne tilstands-endringen som en forskjells-funksjon innebærer, en forskjell 

fra det som var, der det som endrer seg er an forskjell fra det som var, og dermed det vi kan kalle en 

differensierende differensial-funksjon.  

All endring i egenskap er slik forskjells-endring av tilstand. For å lette på begreps-mengden vi har om 

dette, kan vi kalle dette for forandrings-funksjonen fordi alle forskjellige syn på saken innebærer også de syn 

som tror noe kan oppstå av ingenting, en egen-skaps-løs tilstand eller en tom tilstand, en form som ikke er slik 

den nye formen blir på egenskapen, og at forandring kan brukes for både det som er som endrer seg og det 

som mange mener ikke er som endrer seg til noe som blir til. Derfor har jeg kalt dette for forandrings-

funksjonen. Forandrings-egenskapen. Forandrings-muligheten. En forskjell fra slik det var.  

Forandringsmuligheten kan forstås på to meter, at den ikke har hendt enda, men er potensiell, men 

også at den aktivt er en forandringsegenskap som vi prøver å finne ut av, eller som vi kan tenke oss at kan skje 

i praksis, selv om slik tanke eller forskning viser seg å være feil. Da er den tenkt som en virkelig 

forandringsmulighet til forskjell fra en mulighet som kun er en abstrakt kopi gjenkjennelse, navn, 

fellesbetegnelse på endringer, uten at den er satt inn i en fysisk eller bevisst, kjent eller ukjent dimensjons-

sammenheng. I vår sammenheng er denne egenskapen tenkt som en virkelighet som er, selv om vi ikke har 

funnet denne egenskapen enda ved et gitt saksforhold. 

Den tredje faktoren er ingrediensen, stoffet, egenskaper som er til, for eksempel i rom og med 

romslighet, og som endrer seg i virkning eller posisjon, bevegelse, men som har en form, et utseende, eller en 

egenartet virkning, slik som vi kaller for gjenstandenes egenskaper, altså de fysiske egenskaper i rom-

bevegelses-verdenen, romtiden.  

Altså de fysiske egenskaper ved partikler og felter på jorda og i kosmos og mikrokosmos, fra felt, en 

kvark, til sorte hull, galakser, hele kosmos, endelig eller uendelig. Men det gjelder også for saksforhold som 

finnes med egne egenskaper i hvilken som helst dimensjon eller verden, uansett om det er en kjent eller ukjent 

dimensjon. Om det finnes virkninger som kommer av at form eller egenskap er annerledes enn bare eksistens 

og virkning, men har sin egen egenskap som form, virkning utover den væren og endring som oppstår, at 

endringen har en spesiell funksjon, interaktiv funksjon, eller en selvstendig eller individuell funksjon som 

skiller seg ut fra andre funksjoner ved at vi finner et mønster eller virkemåte på egenskapen. De fysiske 

objekter vi kjenner viser til forskjeller i egenskaper, og lignende er det med bevisste funksjoner hos oss, eller 

med vår psyke, sinnsstemninger. 

Vi kan si at bevisst sammenligning, forståelse, følelsesvirkninger, sansevirkninger og behovs-

virkninger er slike forskjellige egenskaper for bevisstheten likt som husk, erfaring, sinnsstemninger, 

begrepsdannelser, merke de fysiske bevegelser og styrke-krefter. Om det finnes andre dimensjoner eller 

egenskaper i vår verden eller i en fremmed verden, eller som en annen dimensjon, verden, så gjelder det 

samme for virkninger og egenskaper her, slikt noe som vi mener eksisterer og kan endre seg eller endre noe 

på hvor det befinner seg eller kommer til en annen funksjonsarena, eller påvirkes av en slik fra et annet sted 

selv.  
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Disse ingrediens-egenskaper som kan flyttes eller har flyttbare virkninger, altså som virker som en 

egenskap selv eller har en egenskap som virker på noe annet, er slike objekt-tilfeller, også objekter som endrer 

seg, oppløses eller samler seg, alt ut fra hva vi kan oppdage, tenke oss eller som i det hele tatt kan skje som 

en virkelig mulighet, eller virkelig ingrediens-egenskap. Det gjelder alle krefter, egenskaper, kjente som 

ukjente, og kan sies å gjelde for alle former, også for det som danner former i verdenen, tilværelsen, alt. 

En slik forklaring av tilstander, preferanser, betyr også at vi kan finne en sammenligning også for 

bevissthets-preferanser som ligner dette. På den ene siden er opplevelsen av rom, avstand, tid og bevegelse, 

og styrker, egenskaper, formenes form og endring av form, en tilsvarende mulig bevisst virkning som gjengir 

disse formene.  

Den fjerde faktoren er styrken, virkningen, en årsak eller funksjon som gir styrkeforskjeller, altså 

en endrings-tilstand av endringer. Styrke-nyanser. Eksempel: At det samme fortetter seg eller tynnes ut. Eller 

går over i annen form lignende som is som smelter til vann. Overflatespenninger på alle atomer, molekyler, 

partikler, kosmiske objekter, samt spenningsforskjell med avstanden til gravitasjonsobjekter, tyngdekraft, 

elektriske felt og magnetiske felt, elektromagnetiske felt, er slike som gir ph-verdi, utladninger som lyn, 

friksjon og kollisjon, og som det trengs kraft for å løfte. Videre slik som magneter som endrer styrke med 

avstand til en kilde, alt som frastøter og tiltrekker, alt som suger inn i seg eller pumper ut, kaster ut noe, slik 

som at elektroner sender ut lys, eller at vinden velter et tre.  

Dette gjelder selvsagt for den anstrengelse vi føler bevisst også slik som endring i slit, fysisk styrke, i 

følelses-styrke, angst, glede, trygghet, lyst, viljes-saker, sinnsstemninger, humør, intuisjons-styrke. I hvor stpr 

grad vi merker forskjeller på noe. Om romvolum defineres som tredimensjonalt, så vil jeg være enig at tid, 

bevegelse, gir den fjerde dimensjon. Men egenskapsform er også preget av styrkegrad, som har noe å si for en 

form, da styrken endrer formene og deres egenskaper i en liten eller større grad. Denne styrken kan ikke bare 

forklares med rom, tid-bevegelse, form-begrepet, egenskapen som er, virker, fordi det skjer endring videre av 

den tetthet og effekt som er tilstede, og det krever enda en dimensjon. Om form og styrkevirkning er samme 

sak så blir dette uansett en videre dimensjon.  

Her kan vi nevne krefter, energi, styrke. Dette kan variere og energiene kan gå over i hverandre, slik 

at det er god grunn til å kalle dette den femte dimensjonen i den kosmiske tilværelse, eller den fysiske 

tilværelse, rom-tid-fysikk-rettet. Og for forestillinger utenom fysikken og utenom normallivets egenskaper, 

som slike formforandringer, men som bare er mønstre som ikke forklarer styrken tross at den er en mulig del 

av styrke-endringene. Disse formene, egenskapene, har en slags skyv-kraft, drift, energi-a, som tvinger frem 

endringer.  

Denne blir i følge differensialkraften til ved at den differensierende differensialkraften er som en 

uendelig vekts-funksjon som ikke kan vokse mer og som derfor vokser videre innvendig til et absolutt trykk 

som siden utveksler grunnet samme trykkdifferensierende egenskap som en likevektig trykkfunksjon, og 

danner alle de fysiske styrke-former gjennom sin tetthet og virknings-retninger, og dette skjer da samtidig som 

formdannelser finner sted som enten fysiske eller bevisste preferanser.  

Funksjonen er dimensjons-dannende i utgangspunktet. Den er alltid allikevel en og samme funksjon. 

Alle delfunksjoner holdes oppe gjennom alle de andre delfunksjoner. Som en del av alt i samme funksjon er 

det også, og alt påvirker alt som en kontinuerlig sammenhengende funksjon. 

 

Preferanse-interaksjoner for bevissthetens sammenligningsprosess 
 

Bevisstheten og den fysiske natur har koordinerende virkninger på hverandre, som signalstyrke til 

bevisstheten, og som signalstyrke fra bevissthet til den fysiske natur, og som er nødt for å gå igjennom en 

endringsprosess, at vi merker forskjell på at noe skjer eller kan oppfattes, noe som ikke er mulig om vi ser noe 

som er for seg selv uten virkningssignal frem til oss, og som vi merker styrkeforskjeller i, og som fysisk sett 

kalles energi, men som fra gammelt av på sett og vis også er et utrykk for bevisste funksjoner til en viss grad.  

Det er snakk om styrke-forhold uansett hva vi definerer dette som eller forstår som riktig eller gal 

forståelse av dette. Men det er styrke og i endring, og fysisk akseptabelt å kalle det for bevegelses-energier 

også. 

Dette er noe vi merker som forskjeller også i bevisstheten, at det er styrkeforskjell på saksforhold i den 

fysiske natur som vi også har funnet måle-enheter og teknisk utstyr for å måle. Tetthet er et av disse målene, 

også som tyngde-tetthet, masse. Tiltrekningsstyrke og frastøtnings-styrke, og videre når noe er i balanse, ro, 

at noe er passe, kan virke harmonisk eller tilfredsstillende.  



 

 

341 

Det som også skjer er at vi kan sammenligne begrep og forståelses-innhold av følelsesstyrker, av 

intuisjon, angst, drømmeinnhold, husk, både som praktiske teater-oppsett, filmer, og som forhold som vilje, 

rettferdighet, godt og ondt, eller smerte og lyst.  

I mange saksforhold der vi ikke finner dette sammenligningsbart med fysisk natur, så kan slike bevisste 

tilstander allikevel settes opp som relasjoner, skjematiske illustrasjoner om farer eller goder kommer nærmere 

eller trekker seg unna oss, eller at vi selv gjør noe som virker slik på de emner vi bevisst behandler, eller som 

vi har som direkte opplevelser av teoretiske og abstrakte begrep, som mindre handfaste saksforhold.  

Men dette unngår ikke at vi kan sette opp relasjoner mellom de preferanser som virkende objekter for 

en abstrakt verden, og slik ligner relasjoner som settes opp i den fysiske verden, selv om de virker på en annen 

måte enn hva vi er vant til med en fysisk verden.   

Vi finner nok av ideer om tankens kraft og viljekraft som vi får gjennom fortellinger, eller inntrykk av 

gjennom opplevelser. Men det å forklare hva som er den endelige funksjonen som klarer å virke slik er en 

langt vanskeligere sak. Da oppstår det alltid en ukjent faktor sammenlignet med den fysiske natur og 

preferansesammenhenger her som normalt er logiske funksjoner.  

Når vi ikke kjenner kildene og hva som får deres styrke til å virke eller egenskapen til å virke, eller 

omformingen er mulig av en slik type opplevelsesinnhold, så sitter vi fort igjen med at vi har en ukjent 

funksjon eller kilde med i spillet, ikke minst for hvordan kraft, styrke, virkning kan skrus av eller på, og at 

enhvers styrke, Gud eller Naturens, hva man enn tror på, kommer fra og kan fungere.  

Vi kan allikevel sette opp en skisse, en runding, et bilde som antyder hvilken egenskap vi kjenner fra 

psyke eller bevissthet, følelse, som vi mener kilden har, slik at den ukjente faktor har fått en billedlig plass i 

en årsaks-sammenheng. Denne kan relatere seg til en rekke andre kjente og ukjente saksforhold på samme 

måte, der mange funksjoner er ukjent.  

Om vi omgår alle hindre, at vi tenker oss at hva som helst kan forseres, kan vi få til alt som forestillinger 

som snur opp ned på alt, eller at hva som helst kan hende øyeblikkelig. Men alt er en så stor virkelighet at selv 

om alt hender, så hender det neppe på samme sted, lokalitet, for alle eller for alt i ett individ. Selv om man er 

altet-tilknyttet funksjon kontinuerlig, og som en enhet av alt selv. 

Poenget mitt er at vi kan illustrere noe som virker som skisser av følelsestyrker og egenskaper som vi 

kjenner svært dårlig. I forskningen er det kjent at denne måten å sette opp skisser på for de udekkede områder 

eller tamer som ikke er forklart, som alminnelig metode i vitenskap, psykologi, tenkte scenarier, i 

kriminalsaker, og der vi mener at en person i en film eller som gjør en drastisk handling i samfunnet ikke er 

helt bevart, syk, psykisk i håpløs ubalanse, mistet kontroll over sinne eller forsvarsevne. At vedkommende har 

fått et uvirkelig bilde, ikke har kontakt med virkeligheten, er psykotisk. Mange benevnelser som det ikke er 

helt klare forhold i og som mange synes kan være mystisk. 

Nettopp dette ukjente med kildefunksjoner er det vi kaller mystisk. Det inneholder noe vi ikke har fått 

taket på selv om vi kan utnytte virkningsfunksjoner av en slik forståelsesmåte. Eller kilde om den finnes av 

slik en forestiller seg dette eller opplever dette. 

Følelser er en sterk nøkkel og kan vises i fysisk natur også, eller i oppfattelsen fysisk i 

bevissthetsspillet, tankene som utrykk i ansiktstrekk, øynene, i kropps-språket, og i en rekke andre tilfeller. 

Følelser, behov, grense-virkninger må tas opp slik som virknings-interaksjoner. 
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Bevissthetens virknings-funksjonelle våkenhet 
 

Relasjoner i funksjoner fysisk og bevisst. Mulige funksjons-egenskaper. 

 

 

Så om en forskjell som gjerne er ganske normal mellom den fysiske natur og bevissthetens funksjoner. 

Om det kommer en bil kjørende, så ser vi hvor den kommer fra og hvilken retning denne har. Når vi følger 

med bilen ser vi hele tiden den nye posisjonen bilen har. Vi ser ikke, og bilen er heller ikke, på to steder 

samtidig og følger en ganske retningsbestemt linje ut fra rattet og endring av farten, men hele tiden i en ny 

posisjon, den neste posisjonen.  

Det bevisstheten har som egenskap til forskjell fra dette er at den ser den fysiske posisjonen til bilen, 

samtidig som vi kan huske hvor den kom fra som en etterdønning av oppfattelses-rekkefølgene vi har sett, og 

får samtidig et forestillings-bildet av hvor bilen kommer til å havne, og konsekvensen av dette om det ikke 

skjer noe nytt og plutselig, noe vi også oppfatter som forskjell fra den tidligere retningen som bilen hadde.  

Vi får et inntrykk av den fortidige prosess, samtidig som vi har et fokus på hvor bilen befinner seg, og 

samtidig får inntrykk av konsekvensene eller den plutselige endringen som skjer, gjerne med en bår reaksjon 

av hva som kan hende nå med en litt mer usikker ide om konsekvensenes endelige utfall. 

Vi kan nå spørre om hvordan er dette mulig? Hvorfor skulle bevisstheten fungere slik eller klare denne 

oppgaven? Mitt svar, og som viser forskjellen på den normale fysiske konsekvens som stemmer overens med 

naturlovenes posisjonelle forløp der bilen er bare et sted av gangen, men som en endrings-prosess, bevegelse 

og i tid, og i rommets kontinuitet, retninger, styrkevirkninger, kan illustreres ved følgende modell: 

 

Funksjons-forklaringens sammenlignings-grunnlag, bevissthet. 
 

Anse bevisstheten som et væskebad med avstandsvirkende kraftfelt for preferansene som befinner seg 

der. Disse er med i samme brede strømretning. En del av denne strømmen er den siste virknings-styrke-

formasjonen av det som vi følger med på. Samtidig har ikke preferanse-virkningene fra det forrige inntrykket 

slått seg av, men det skyves til side av den nye styrkeinnstrømnings-formasjonen.  

Nå vil den forrige delen av virknings-formasjon, inntrykk gi litt svakere virkning enn det den pågående 

innkommende styrke-strømmen har, men både den forrige og den nye strømmen har sterke nok virkninger til 

å merke hverandre over hele strekket av styrkevirkninger, altså på alle preferanser fra forrige inntrykk og de 

preferansene som er med i det siste og mest aktive inntrykket i sentrum av strømmen.  

Alle slike virkninger fra det foregående ligger som avstands-lag som skyves vekk fra sentrum i 

strømmen men med full virkning. Forskjellen er bare den at hovedstrømningen er sterkest virkende og de 

forrige inntrykks-strømmene har svakere virkning til lenger vekk fra hovedstrømmen disse har.  

Fysisk sett ville et slik virkningsbilde virke slik at den pågående strømningen merker gradvis det 

forrige ved hjelp av at styrkeforskjellen til hvor lenger unna de foregående inntrykk er, men allikevel at det 

forrige er med i inntrykksbildet som en påvirkende endring med et rekkefølge-forløp.  

Disse strømningene følger hverandre parallelt innenfor et visst tidsrom, som vi kan si er hvor lenge 

dette kan okkupere plass i bevissthets-sammenligningens prosess-styrke-felt ut fra behovs-styrke og sanse-

styrke-virkninger, og hvor behovsrettet sammenligningsfunksjonen virker til å kreve for å holde oversikten, 

fokus, saksforholdet åpent, og som kan være styrt av hjelpefunksjoner som hormoner og enzymer:  

At bevissthets-tids-rommet for en opplevelse kan forlenges eller forkortes ut fra erfaring og behov, av 

styrke-strømmens varighet og styrke-endring, som virker som åpnere og lukkere for inntrykks-strømmene fra 

sanser og behovs-systemer, altså åpner og lukker for tilfreds-stillende behovs-sammenlignbare hendelser ved 

at behov og oversikt virker synkronisert som avslutningssignal for inntrykksbehandlingen der nye inntrykk 

kan ta plass, eller at nye inntrykk som angst eller nye sanseinntrykk og behovsmeldinger trenger seg frem med 

stor styrke.  

Behov, bevegelser, sanser og bevissthets-behandling, der igjennom følelsene, styrkegradene, som gir 

melding for at behandlingene er i balanse med hverandre og signalene gir beskjed om at de neste inntrykk og 

behov kan ta plass i bevissthetsprosessen. 
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Å ta på alvor at styrke-preferanser med noe som ligner en radius, der vi vet fra gravitasjonsobjekter at 

legemer som nærmer seg hverandre eller trekker seg unna hverandre påvirker massen og kraftfeltet som 

synkende og stigende, at styrkekontrasten blir sterkere og svakere, og påvirker størrelse, masse og styrkens 

virkningslengde, er verdifullt. Dette betyr at både tid og hastighet endres, samtidig som at objektene, 

preferansenes indre egenskaper endrer seg.  

I våre bevissthets-forestillinger merker vi også en tidsfaktor og lengde til det som virker lengre tilbake 

i fortiden, eller tenkt lengre frem i fremtiden for retningen av de hendelser vi opplever, eller årsak-virkning-

konsekvens-rekker. Alt som var det neste og det forrige. At inntrykket svekkes, blir svakere at vi merker 

dempende kontrast-virkning til det vi har opplevd, og opplever stigende kontrast, styrke til det vi er i ferd med 

å møte eller strekke oss mot, det fremtidige neste, og at erfaringer viser oss retninger og forventninger i tråd 

med disse, selv at det kan by på overraskelser vi har erfart som tidligere hendelsers overraskende momenter, 

at vi er vare, aktsomme, er typisk bevisste resonans-virkninger.  

At dette kan sammenlignes som preferanse-ekko, preferansestyrkevirkninger som påvirker hverandre 

og omstiller deler av alle preferanser, også som virkninger i nå-opplevelser, kan virke akkurat slik at nåtiden 

har kontakt med fortiden og fremtiden som en bevisst opplevelse. At vi merker avstand til hendelser i tid og 

hastighet, og i avstander og virkninger, men allikevel med mye av de ordinære strukturer i behold.  

At den gamle folkevognen fra 60-tallet fremdeles er en nostalgisk sak, også for ungdom som gjennom 

musikk og historie har fått med seg fortidens overleveringer av denne folkevognen, bobla, boble-bussen, beat-

generasjon og hippi-tiden. Fremdeles så står grunntrekkene, struktur-formasjonene fra denne tiden og det 

gamle frem som en nostalgi, men selv med et svekket inntrykk i forhold til alt nytt, i et annet perspektiv i 

utviklingshistorien enn det vi oppfatter som de mest viktige funksjoner vi har i dag.  

Vi kan også huske deler av når vi kom inn i butikken, og hva vi har sett på veien gjennom butikken, 

og gjenkjenner de vi gikk forbi i stad, fortiden, hvor, og hva som skjedde da, i større eller mindre grad ut fra 

hvor oppmerksomme vi har hatt, og i forhold til travelheten vår. Er vi deprimerte kan det hende at vi knapt 

legger merke til de andre annet som tilstedeværende varsel-skygger.  

 

Åndskraft, eter, eller naturlig logisk selektiv evolusjons-funksjon. 
 

Et nervesystem som kunne transport styrkevirkninger, eller intensitet i signaler fra andre behov, sanser, 

følelses-nerve-funksjoner i hjernen, vil nok ikke virke helt likt som det strømmende badet der sentrum trenger 

seg på som den mest virkende nå-funksjonen, men feltvirkninger som ligger rundt preferansevirkningene er 

sterke nok til å dekke hverandre i et felles bevissthetsfelt som kan danne relasjoner på samme måten, samme 

utfall som funksjon.  

Det som er noe revolusjonerende med denne modellen, ut fra kjente sammenligningsfunksjoner vi 

kjenner fra før, er at nettopp kontinuiteten og svekkelser og forsterkninger av virkninger kan fungere som 

endringsbare preferansevirkninger der alt har en slik holografisk kontakt med hverandre, og at bildet eller 

filmsekvensens sammenligningsprosess, forståelsesrekkefølger, ikke blir brutt, og at eimen av feltkraft ikke 

bare er avhengig av sansesignaler og behovs-signalers tids-delte forsterknings-virkninger til bevisstheten.  

Spørsmålet som er et behovsspørsmål, er om styrken fra behov kan holde bevissthetsfokus lengre, eller 

også at spesielle nevrale funksjoner og transmitter, andre signaler, kan gjenta eller forlenge styrkevirkninger 

slik at vi for eksempel får et stort informasjons-inntrykk, klisterhjerne-virkning av slike bevissthets-

assosiasjoner, som da lagres med sterkere styrkegrad og kontaktsignal-nett enn det som eller s er normalt.  

På samme måte kan det tenkes at spesielle rutinestrukturer kan virke satt på rett sporforbindelse med 

en gang, lignende tenkt ut fra arv, celler, nervenettverk, som godt kunne ligne en kalkulatorkrets, eller 

forståelse, husk, av et system som vi ellers ikke normalt oppdager, som finnes i dette med å huske, merke, 

finne datoer ut fra almanakker som er tusener år gamle.  

Her har ikke datoene eller utregningsmåten noe valg, men må utføre operasjonen. Og at ganske 

spontane svar avgis. Visse typer autistisk. Hva som bør sammenlignes og evnene til å sammenligne og trekke 

konklusjoner av hendelser, finne ut av seg selv om slike funksjoner, behøver ikke være noe bedre enn 

alminnelig normalt allikevel, der man rett og slett gir opp eller ikke klarer å forstå hva som skal sammenlignes 

for å komme på sporet av se selv og sine virkningseffekter. 
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Jeg går ut fra at denne vinkelen på bevissthetens energifunksjoner blir med i et sammendrag om 

hvordan bevisstheten fungerer mot konklusjonene av denne boka. Også at konklusjonene vil komme som 

sammendrag og min forklaring til bevisstheten først i boka, og at der man ikke tror at man har fått tak i 

sammenhengen, der vil de måtte gå i gjennom alle tilnærmingsavsnitt og definisjoner, samt eksperimenter 

som gjøres lenger frem i boka, som er oppbygningsstoffet til å forstå de bevisste faktorene som skal samspille.  

At husken som funksjon til bevisstheten er avgjørende delfunksjon er det ikke tvil om da vi ellers ikke 

ville hatt erfaring og læring og ikke noe mottaksapparat for signaler og overføringer. Vi, eller bevisstheten, 

hadde ikke hatt noe å merke forskjell med, ikke hatt noen like eller ulike å sammenligne med. 

Jeg tror begrep som form, tomhet, ingenting, stort sett er skisser, og skisser som mangler årsaken 

til preferansenes styrkevirkning, altså mangler en funksjonell drivkraft-faktor som årsak til forskjeller 

og endring som virkninger. 

Som skisseform, virknings-funksjon, så kan relasjoner til begreps-apparat som ånd, eter, og deres 

relative preferansefunksjoner godt anses som godt dekket av denne bevissthets-relative formen. På den annen 

side om det er samme kraft vi snakker om. Så kan like godt det hele defineres som en naturfunksjon, forstått 

som en normalt virkende funksjon som ellers går oss over hode normalt, at det normale er det vi kaller naturlig 

logisk, men som et prinsipp normalt ikke er avdekket.  

I så tilfelle så kan en natur-vitenskapelig og fysikk-relatert funksjon av feltkraft slik også benyttes som 

selektive funksjoner for utviklings-funksjoner, ikke minst som en grunn-sats for de evolusjonære 

funksjoner og evolusjons-teorien. Dette vil da være en viktig beskrivelse for genetikk, arv, biokjemi, biologi, 

og at disse funksjoner er grunnlaget for at adferd finnes, fordi adferd går på signaler, konstruksjon, endringer 

og husk-funksjoner bevisst og ubevisst. 

Da skissen viser preferanse-sammenhenger, signal-virkningers samspill som generell virkning av 

preferanser, så kan dette virke holografisk og nåtidig som virknings-prosess, hendelse. Slik preferanser er 

illustrert med dette, noe som kan vises i filmet versjon, så kan dette ligne preferanser som punkter med 

virkningsfelt, den gamle tanke om virkning. Men som sirkulasjons-utvekslinger som skal balansere felt-

styrkeforskjeller så vil preferansene også virke som endrings-innhold og egenskaps-strukturer hos, og i 

hverandre, kontinuerlig i sammenheng.  

Dette går ikke med statiske punkter og felt. Derfor er modellen et mulig alternativ til tidligere 

bevissthets-forklaringer. Her har kjenning, styrke, følelses-forskjeller en sjanse til å virke samtidig med tid og 

avstand, samt struktur-relasjoner i hendelses-forløp. Styrken er følelsesgrad og våkenhets-grad, der feltets 

aktivitet og oppspente styrkefelt utvides av signaler og energitilførsel, og som ellers dovner og slukker, sovner. 

Å kjenne, å merke, å føle, at styrkeforskjeller merkes, er en sentral signal-funksjon, og der virkende 

preferanser må til som det enten er, eller det oppstår forskjell på, ved møter preferanse-virke-egenskaper har, 

som de aktive virknings-funksjoner. Følelser må relateres seg til begrepet kontakt, tilførsel, utvekslende 

styrkesignaler. Vi vil ellers ikke merke forskjell på signaler, styrkegrader av hva som kjennes, sanses, behovs-

endringer i kroppslige og bevisste systemer.  

Bevisstheten kan ikke merke og forstå følelser om ikke følelses-virkningene selv gir virkningsfunksjon 

inn i bevisstheten som en deltagende bevissthetsfunksjon på samme måte som dette gjelder for behov. Det 

meste av det som skjer i bevisstheten relateres til kjente behov, og de sansevirkninger som er knyttet til 

behovssystemet vårt, fra en celle til utvokst individ fra samme enhet.  

At styrkestrukturer, signal-samspill, virker inn som følelses-effekt i styrke-sammenligninger i 

bevissthetsbildet der disse preferansene sammenligner seg med behov, behovs-følelse-graden som erfart 

forteller hva vi merker lyst på eller ikke, på angst, glede, trygghet, farer. Enkelt-egenskaper blir tatt opp som 

den grad det samspiller med andre funksjoner og hva som er spesielt med enkeltegenskapene. Det virker som 

at det finnes forskjellig begrep for de samme funksjoner. Dette avklares for enkeltegenskaper. De har ingen 

funksjon uten at de relateres til de andre funksjonene. 

Bevissthet inkluderer begrep som viten og tro, erfaringer, tenkning, logikk, forståelse, forstand, fornuft, 

merke stemninger og følelser. Men hva i all verden er en bevissthet av alt dette uten en husk. Husk er også å 

vite, tro, gjenkjenne følelser, for uten gjenkjennelsen, så vil ikke sammenligningen være mulig.  

Enten holdes noe vi ser bevisst fast og sammenlignes med det samme som vi ser, og at vi kan se 

forskjell fra dette samme, som da blir en midlertidig spontan husk, en struktur å sammenligne alt vi videre ser 

om det er sammenlignbart med det vi ser som like eller ulike, aktiv pågående underbevisst og bevisst husk-

prosess. Ellers så lagres det vi har opplevd som det vi vet at vi kan og har opplevd fra før, og som ord og 

sammenhenger vi har lært om. 
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I denne forbindelsen vil husk kunne lagres som åpne fastere verifiserte funksjoner som vi kan stole på, 

erfart ved behov som bevisste og fysiske behovs-tilfreds-stillelser, at saksforholdet mellom bevisst og fysisk 

forhold balanserte eller passet sammen som løsningsvei, eller for bevisst-bevisst, fysisk-fysisk funksjons-

sammenheng. At bevisstheten oppfatter at skruen og mutteren passet sammen. Eller at en lyst-følelse eller 

behovsfølelse passet med den retten eller mengde smak på maten. 

Dette kan videre kombineres med annet for alle andre sikre og usikre strukturer, begrep, vi møter, eller 

et mangelfull av husksystemer, slik som avventende husk, som virker slik at det er signalrespons om at dette 

feltet mangler utfylling. Vi fant ikke dette sist gang før andre behov tok over dominansen til bevissthets-

funksjonene. Vi vil derfor ved å se noe som handler om dette, utløse slik husk-funksjon igjen slik at dette er 

med på orienteringen av hva som skal undersøkes, forstås, ses i sammenheng eller som funksjoner.  

Dette fører til at mange søks-sammenligninger utløses med slikt strukturinnhold der større eller mindre 

biter faller på plass, passer til behovs-strukturen, egenskapen, som vi føler, merker en mangel i, og som i 

mange tilfeller kan utløse flere spørsmål, søk, let, finn-sammenlignings-signaler. Om strukturer ligner eller 

passer til mangelen vil vi teste om dette virker, og kan fort finne ut at dette bare var tegninger eller kunst som 

ikke kunne brukes som den behovsnytte vi tenkte. Om det er kunst vi er ute etter, så kan det passe perfekt. 

Å merke forskjell, søke forskjell, oppta forskjells-signaler, er en normal logisk selektiv funksjon, 

fysisk, og ganske sikkert også bevisst i følge differensial-kraften. Men rett og slett fordi det er slik virknings-

funksjonen for utveksling fungerer. 

Det viktigste poenget jeg har er dette: Om all informasjon i en omkrets, radius på 360 grader, 

eller kontinuerlig, uendelig, sammenbundet sirkelgradering, fungerer slik at alle informasjoner fra en 

uendelighet samles i et punkt der punktet er sentrum for alle kanter så kan vi vente oss at all 

informasjon uansett styrke samles i dette punktet. Men at dette har ingen virkningsfunksjon vi kjenner, 

og heller ikke fysisk i rom og tid eller styrke. Grunnen er at punktet egentlig ikke har en virkning utover 

seg, og om det hadde kjenner vi bare til den statiske formen, en uforanderlig og evig statisk virkning.  

Men vi kan tenke oss at energi endrer denne funksjonen. Men det klarer vi ikke å sammenligne når 

punktet ikke har utstrekning, ikke har funksjoner vi kjenner for endre størrelse, eller gi oss en kontinuitets-

forskjell. Om vi nå heller lar en ut-sirkulasjon, en utveksling av styrkefeltkraft skje i nærheten av det vi kaller 

punktet, og at dette har en fysisk bredde som preferansevirkende feltvirkningsgrader, så kan forskjellige tids-

rekke-følger av preferanseobjekter følge utenpå hverandre med en viss virkning på feltstyrkespredningen disse 

har og på utvekslingen lignende strømninger av virkende utvekslende preferanse-objekter som kan endres. 

Konsekvensen er at preferansevirkninger kan innvirke på hverandre som parallelle 

styrkeutvekslinger tenkt som likt med gitte avstander som økende og svekkende styrkevirkninger og at 

mengden trykk, styrke, kan endre balansen og mengde i de forskjellige preferanser som utveksler, og 

da vil det være mulig at identitetsstivheten kan endres, og blir en endringsbar relativ identitetsfaktor 

som til en viss grad beholder sin hovedsum av feltvirkning, det vil si at den forblir ganske lik seg selv 

samtidig som den har en identitetsendring av mindre eller større grad.  

Veksel-virkningene av en slik mer sirkulær punktlignende kontinuitet skal kunne identifiseres 

som med lignende samle-funksjon som punktet, men nå fungerer dette som en kontinuitets-utveksling 

for det i kontinuiteten som kunne vært sammenlignet med en respons, eller virkning fra et samle-punkt 

for informasjon. Informasjonen samles likedan uansett. 

Konsekvensen ville vært at en kontinuitetsfunksjon i endring, som utveksling også er et 

samlingssentrum for de samme informasjonsmengder selv om de ikke stagnerer i et punkt men 

utveksler som sirkulasjoner nær et slikt sentrumspunktmøte, og at kraft og motkraft-lignende 

styrkevirkninger faktisk kan gi en resonansvirkning lik den der preferanser kan påvirke hverandre 

som en holistisk felt. 

Med andre ord så har vi en konkurrent til punktet som stivt og dimensjonsløst som virknings- 

og informasjonsmøte, gjennom kontinuitetens helhet som dekker det samme, som 

utvekslingssirkulasjoner. Det gir en åpning for virkning i sammenhengende virkning med en 

kontinuitet av samme funksjons-karakter som er logisk, og ikke noe som helst mindre funksjonelt 

utrustet og mystisk enn det som et virkningsløst, eller uforståelig virkningsfunksjonelt punkt har. At 

det er noe som virker og ikke et dimensjonsløst punkt.  
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Dette, en kontinuitets-utvekslende virkningsstyre som hele tiden er i press, styrke, spenning, 

utvekslings-virkende og i balanse, gir en grunn også til at det skulle være et balansepunkt i et behov, i en celle, 

i tilværelsen, og at virkningene tar del i hverandre som identitetsendrende virkninger for de neste 

omstendigheter som fremtrer som forskjeller fra slik det var. Det neste fra det forrige gjennom nå-hendelses-

prosessen. Samling av informasjon eller forbindelsen mellom slik informasjon er påkrevet uansett forat vi skal 

kunne bevisst få oversikt og sammenligning av en større sammenheng som mening eller årsak-virkning av 

alle typer, ellers mister vi at en slik oversikt eller funksjon finnes. 

 

Behovet og praktisk sak 
 

Det å kjenne varme og det å føle varme og det å merke varme, og at varmen har en styrke, en grad, at 

det er forskjell på følelsen og det å kjenne kulde, vått, tørt, knudrette glatt, søtt, bittert, kløende, hardt, tungt, 

spisst, råtten lukt, dårlig luft, sult, tørste, tørst på hva, føle at vi trenger en spesiell matrett, ha lyst på is, at lyst 

,vilje, følelse, kjenne, merke, sanse, at det er veldig liten forskjell uten om nyansene disse trer frem og og den 

dommen vi etter stemninger dømmer følsomheten ut fra som setting. 

Følelser, behov, grense-virkninger, som virknings-interaksjoner. 
 

 Følelser er absolutt noe som de fleste av oss opplever som virkninger og til og med som ofte sterke 

virkninger, likt som styrkevirkninger. Å kjenne, å merke noe, å sanse, kjenne behov, og å føle, er å merke 

forskjell på mengde og styrke, spesielt styrke, da følelser merker mer eller mindre, sterkere og svakere, også 

som en sammenligning av balanse, sulten, overmett, tilfredsstilt, som behov, som følelse, at noe er godt, vondt, 

passe, om det smerter, lyster eller er i hvile, ro, tilfredsstillende modus. 

  

Bevissthets-systemer, funksjoner og sammenligninger slik som innfallsvinkel til behandling av 

forholdet mellom husk og bevissthet, og det vi kaller følelser. 

 

Vi må ta for oss noen spesielle eksempler, påstander og utsagn, skapt av forfatter som en sammen-

lignings-form som vil etterkommes av en justering inn mot samspill og funksjon mellom husk, følelser og 

bevissthet. 

Eksempel fra en blekksprut-type. 

Blekksprutenes nervebånd i armer virker som en ryggrad lignende vår, men mangler skjelett og trenger 

derfor en større synkronisering av muskler og nerver. Dette foregår gjennom nervesignalstyring til disse 

muskler. Nervestørrelsen til blekkspruter fungerer slik antagelig for de de større hjernefunksjoner hos tre 

hjerner i dyrets hode, må sende signaler ut til disse armene, og at bevegelsesfunksjons-nervene og hjerne-

signalene mulig styrer de samme prosesser, synkroniseringer, der muskler responderer mer direkte på hjernens 

signaler enn hos oss, der vi har flere av-ventings-koordinasjoner slik som mellom hvert ledd i ryggraden for 

nerver til ulike kroppsdeler. Oppdrift i vann gjør at skjelett-bære-funksjon ikke er spesielt nødvendig da 

lignende strukturer lett kan utbygges i et likevekts-system som vann.  

Hos blekkspruten så må alt dette synkroniseres gjennom armene som betyr at de fungere med samme 

kapasitet som ligner kapasiteten for våre fingeregenskaper, å ta på og bevege noe riktig, eller øve opp slike 

ferdigheter. Men erfaringen til blekksprutene kan også sentraliseres mye ved berøringer, som erfaringslagre 

nærmere armene. Slik som et menneske har avdelinger i ryggraden, så vil blekkspruten ha sine 8 små hjerner 

i armen som slike koordineringssentre, da signalene gjennom de store gangliene i armen stort sett rekker å 

reagere refleksivt, og der behandlingen av koordinering neppe kan foregå for hele refleks eller lagringsløper 

av informasjoner fra armen og til armen.  

Da trengs det en koordinering for armene, men som også kan bety informasjons-strøm som de store 

hjernene i hodet har i tillegg fra behov og øyne, koordinering av hvor hele dyret befinner seg. Når denne 

hjernene ser noe som skjer eller som den kan etterligne så kan mulig også denne formasjonen settes ut mer 

refleksivt i muskelnervespillet som har både hjerneinformasjon og muskel-refleks-informasjon som styrt av 

assosiasjonssentre i de stoe hjernedelene i holdet, men som virker mer for en mer spontan reaksjin for nuskler 

og hudnerver, at formene på armene og huden kan endres ut fra den forestilling som blekkspruten har i fokus, 

nemlig hvilket dyr den skal etterligne formen eller fargen til, eller ligne en sten fargen på omgivelsen og 

havbunnen.  
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I armene er det hjernedeler som kan påvirke deler av armens bevegelser der bytte eller grep om noe 

føles, og som kan synkronisere informasjon med storehjernesystemene til blekkspruten. Disse hjernene i 

armene til blekkspruten sies å ha en stor del selvstendig omdømme av det som sugeskålene og 

gripefunksjonene behandler der armene fanger inn noe.  

I mørket vil det heller ikke være rart at synkroniseringer mellom armer og storehjerner blir vanskeligere 

og at spesialiserte nervesentre er utviklet fra det som er armnervene til blekkspruten på et sted som kan passe 

som armenes middel-lengde eller ved hver sugekopp. At lokale formvirkninger fra gjenstander trenger rask 

behandling i forhold ti farer og byttedyr tatt i mørket, oppfattet i mørke. Å gripe om noe gir oss romvirkning 

og formvirkning som arm-hjernene kan koordinere. 

 

I ryggmargen hos mennesker har vi nerveceller som jobber tett opp til blod-produksjonen, og vi har 

hvite blodceller her, samt spesialiserte amøbe celler som kan bidra i reparasjon av nerve-tråder, nerveceller, 

som oppholder seg her. Disse amøbe cellene kan flytte på seg over strekninger, svømme til plasser de trengs. 

Det er begrenset hvor stor skade de ser ut til å kunne handtere. Stygge brudd, prolapser kan bli for mye for 

dem. Selvsagt er mange andre celler, elementer, med i oppjusteringer av feil, skader.  

Poenget er at også nerveceller stasjonert i ryggmargen ser ur til å ha husk-funksjoner slik at de kan 

huske fall og støt som er alvorlige og ny-justere, fin-justere, reaksjoner ved lignende hendelse for neste gang 

det samme skjer. Videre så kan cellene i de forskjellige ryggmargs-ledd bedrive informasjons-omkobling 

mellom hverandre, mellom nervetyper som har signaler fra muskler, organer, andre deler som er bevegelige 

fra andre ledd i rygg-raden. I hovedsak gir dette også mange signalveier frem til øverste del av samme marg, 

hjerne-stammen, hvor kontakt med smak, lukt, syn, hørsel og balanse fomidles igjennom, også hudfølelser.  

Like ved disse ligger spesielle nervesentere som er autonome systemer for hjerte- og lunge-takt, og 

skader her kan stoppe pust/åndingen, og hjerte-rytmen, hvor man i verste fall dør. Denne margen formidler 

både det sympatiske og para-sympatiske nervesystemet, om vi vil også autonome og sentralnervestyrte 

signaler fra bevissthets-systemet, og de store hjernesentre for syn, muskler, handlingsfunksjoner fysisk, selv 

om de spontane rekajsoner fra sanser i stor grad skjer via ryggmarges-leddene og lillehjernens nærmest 

refleksive feedbacksystem mellom sanser ognervemuskler. 

Hovedpoenget med disse mer overfladiske data er å forklare en del av de funksjoner vi ikke har bevisst 

styring over som kan skje automatisk, men likedan, selv om vi ikke styrer disse, kan sende signaler til disse 

slik at de utfører lignende, som eksempel presisjons-bevegelser, og kroppsfunksjonelle rytmer. I utgangs-

punktet så er disse organer, nerver, muskler, en videre-funksjon av de alminnelige behov cellene har til å karre 

til seg næring og til å hive ut avfall. Dette betyr bevegelses-orientering, hvilket vi kan se mekanisk på roboter, 

at vi ikke trenger en bevissthet om de først har en slik mekanisme.  

Derfor prosesseserer celler en mengde oppgaver og virksomheter i organer og kropps-funksjoner som 

ikke reguleres av bevisstheten selv om vi kan påvirke dette. Om vi spiser bare salt dør vi fort, men før vi dør 

har vi altså påvirket en mengde systemer i kroppens stoffskifte som vi ikke skjønner noe av om vi ikke er 

biokjemikere eller leger, forskere, innen biologi og kroppsfunksjoner. Om så, genetikere, arvelighets-

forskning, og alt det som DNA-et og cellene som er spesialiserte styrer med. For eksempel slikt som utskillelse 

og seperasjon av urin og vann i nyrene, eller hvordan binyrene sender ut adrenalin i blodet.  

Ryggmargen har altså egne hjerneceller og husk-funksjoner som regnes som mer primitive, ment som 

noe primært tidlig stadium i foster-utvikling, og i utviklingen av hjernen, men som vi ikke blir bevisst før vi 

gjør observasjoner av dette, og hvor det er tvil om slike rygg-margs-celler har noen direkte bevissthet, da man 

ellers ville tro at de kunne sendt inforamsjon til hjernen om et bevisst samarbeid.  

  

Om energien. 

 

At det er omdannet form av samme kraft, strukturformasjons-endringer av styrketettheten og styrke-

puls-tettheten. Energistyrken var og er tilstede her før følelses-utviklingens strukturer dannes, som overtar en 

spesifikk strukturering av styrke-energien.  

At et elektrisk støt og det elektriske feltets struktur-virkeflate, ikke er likt med den feltformasjonen 

som tar form fra de samme energier i en omdannelses-prosess. Signal-økning, signal-demping. Men om det 

er strukturering av styrkefelt, så er også følelses-nyansene og styrken samtidige funksjoner som ikke 

kan klare seg uten hverandre, men som en og samme enhetlige felt-styrke-struktur. 
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DRIVKRAFTEN (I ALT): Er: 

 

Om noe overhode skulle ha en prioritert høyeste funksjon som drivkraft, så er dette den ikke-

spesialiserte egenskaps-funksjonen i alt som forskjells-funksjonaliteten som blir forskjell fra seg selv som en 

differensierende differensial-funksjon.  

Kort sagt: At den funksjonen som er dypeste og den generelle årsak til, eller har som funksjon at det 

blir forskjell fra slik tilstanden er; en forskjells-funksjons-natur av samme funksjons-bygning, funksjons-

prinsipp, så er dette det som er drivfunksjonen i alt, for at noe kan skje: Alt som dannelse og virkning av 

preferanser, de forskjellige egenskaper, enten det er fysisk, vilje, bevissthet, at noe kan merkes, eller ha 

funksjoner. De logiske sammen-lignings-muligheter for kjent og ukjent, like og ulike.  

Sagt på en annen måte: At dette er den drivfunksjonen som væren/eksistens kan ha, og har, hvilket 

inkluderer uansett tro på kilde, at denne ligger i bunn av enten det er Gud, eller, Naturen, annet, som hersker. 

Alle andre funksjoner viser spesifikke funksjoner som strukturerte karakteriserte styrke-virkninger av 

differensieringen. 

 

Begreps-problem: Fysisk og bevisst kjenning 

 

Fysisk og bevisst kjenning, føling, bevisst og ubevisst føling. 

Kjenning = fornemmelser, at vi merker noe, eller at noe virker inn på noe annet. 

 

 For eksempel vil trykk-belastningen fra andre partikler merkes, i partikkelen som utsettes for dette, vel 

fra den siden og i den mengden dette kommer inn på partikkelen, men som masser og elektromagnetiske 

virkninger, også inn i sentrums-utvekslingen og hele feltet ellers, slik at partikkelen trekker seg sammen, blir 

mindre i tetthet og størrelse i kjernen, men får et enda lengre omfang i feltvirkningen ut i rommet som del av 

sitt felt og den mengden felt-masse som øver trykk på dette, og det skjer en utveksling mellom alle kjerner 

som er innblandet i prosessen.  

Altså styrken, virkningen, endres i størrelse og form hos hver partikkel, og feltstyrken vi snakker om 

er av samme art, type, egenskap som det som denne alt har vist, og som en virkning på felt-objektet, virker på 

objektets egenskaper. Partikkelen får virkning, merkbar endring av den nye tilstanden, og endrer både denne 

egenskapen og andre egenskaper på grunn av dette. Denne virkningen merkbarhet, innflytelse, kan vi 

sammenligne med en kjenning, også fordi vi kan merke lignende virkninger fra stoffer på oss selv, og der 

bevissthetens begrep for bevissthet er fornemmelse eller følelse, altså styrkevirkninger. Bevisstheten blir 

influert av de fysiske egenskapers kraftstyrke. 

Fordi at de forskjellige feltkreftene merker hverandre, kjenner hverandre, føler hverandre, det vil si 

virker inn på hverandre, og med hverandre, slik at vi godt kan si at dette er ubevisst følsomhet. Men da 

bevisstheten har de samme problemer å overvinne som grunnformer, preferanser, så kan også bevisstheten 

være ubevisst om årsak, der virkninger kan fungere like logisk og funksjonelt som den virkningen som endelig 

kommer til bevisstheten, og er dermed da en underbevisst eller ubevisst funksjon som står i relasjon til 

bevisstheten, ikke så ulikt hvordan fysiske forbindelser virker inn på bevisstheten.  

Kort og godt, at underbevisstheten er så merkbare ubevisste funksjoner, at de virker som intuisjon, 

altså merkbart, merker forskjell=logisk, og kan inneholde store kommunikasjons-nettverk, eller om så en 

svak virkning, og som kan komme av direkte fysiske virkninger inn i et bevissthetsfelt, inn i behov, sanser, 

følings-mottak, eller også: At sanser, behov, fysiske virkninger i kropp og miljø, kan nå bevisstheten, men at 

slike mengder som regel har store prosess-veier som arbeider i en ubevisst sfære, sone, retning som vi ikke 

kan identifisere like lett.  

Intuisjonen stiller seg ikke utenfor de andre funksjoner som logiske virkninger. Men kan virke 

dekkende for alt fra uklare til klare oversikter av saks-forhold. I mange henseender kan vi si at store komplekse 

oversikter som virker klare kan minne om de historiske seerne. Det finnes også autister, fotografiske 

hukommelses-varianter, spesielle egenskaper som klarer å få frem tydelige raske løsninger som vi ellers ikke 

kunne ha forventet. 
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Om en kjenning, virkning, føling, fornemmelse, kan virke som et ledd mellom de fysiske preferansefelt, 

så kan vi ikke vite om de mellomliggende feltvirkninger kan danne bevissthets-arenaer. Så å si at tilværelsen 

totalt ikke er bevisst i et raskere eller tregere tempo, og over forskjellige hastighets-terskler, tregt eller hurtig 

over store eller små avstander, så er ikke noe fysisk som feltkraft utelukket fra at slike mønstre faktisk kan 

være tilfelle, men at vi ikke vet mer om dette. Vi kan si at vi har nok med å identifisere liv som befinner seg 

innenfor den samme verdens-syklus, slik som liv fra det minste til det største på jorda, og om hvor vi vil sette 

grensen og definisjonen av de forskjellige nivåer av bevissthet. 

Om en kraftnatur forstås som bare logisk natur, eller som bevissthetsnatur, så er det ingen tydelige tegn 

som ikke tilsier at begge oppfatninger er mulige forståelsesveier: Men det er altså ingen sikker grunn for å 

anta at naturen ikke klarer jobben som logiske funksjoner selv. Differensialkraften kan forstås som en slik 

variant. 

Og dette fører til de uttall av mellomliggende kraftsirkulasjoner og strømninger som feltvirkninger 

fysisk i rørelse med mange komponenter kan få frem som blandinger på alle måter, rundt de fysiske objekter 

som forflyttes og vibrerer. En blandings-felt-ressonans oppstår uansett, da energiens konstant holder det meste 

på plass i soner som er mer fysisk stabile tilstedeværende tross slike mikro-virkninger i en ekstrem stor skala.  

Det er ut fra lignende tankegang at jeg anser nervesystenets funksjoner som en energi-leverandør, 

virknings-variabler av kraftfelt, som også betyr kvanteregulerte og bio-fotogene kjemiske struktur-

reguleringer av samme grunn, som derfor stemmer med nervesystem som følere, krypere, søkere, slik aom at 

dendritter vokser ut, og at i det hele tatt aksionet vokser ut, og bidrar samtidig til kvante-styring i bevissthets-

felt, eller i første omgang overalt i hjernen.  

Men hovedpoenget er at denne gir en uortodoks felt-blandings-verden rundt seg, og som kan omfavnes 

av hjerne-nerveceller som slik blir kokonger for bevissthets-ressonans fra sansevirkninger og behovsorgan-

signaler. Eventuelt bevegelses-systemet. At alle disse operatørene er sammenlignings-funksjoner, eller gir 

sammenlignings-preferanser. Underbevisste syllogismer, syntaks. At tilgang til riktige informasjoner, ellers 

feil, og sammenligning som hvis alle a er i c, og alle b er i a, så er alle b også i c. Aristoteles. Ellers: At all 

logisk funksjon utenom dette er virkningsfaktorer her.  

Se utviklings-teori, kvante-teori for bevissthet, de ulike prefranse-systemer for bevisstheten og den 

bio-kjemiske organ-oppbygning og signal-rekkefølger i kroppen, og de ulike strukturfunksjoner hos hjerne-

systemer. Hjerne-funksjoner. 

Den kraft-funksjonen som fører til dannelsen og oppførselen til gravitasjons-felt/ene, bygger altså på 

et litt annet prinsipp enn man tidligere hadde tenkt seg. Balansen er alt ferdig-balansert før utvekslinger skjer, 

slik som partikkeldannelse og akselerasjonsfelt-endringer, og der bevegelsessummer går opp i opp med den 

samme mengden hele tiden.  

Det er derfor en uendelig utstrakt balansert virkning som kan danne justeringer som vi ikke klarer å 

fatte ut fra den alminnelige gravitasjons-funksjonen, da virkninger kan være utligninger over store og mektige 

avstander selv for de minste partikler og felt, og en utveksling i en enorm avstand unna, kan være årsak til en 

utveksling hos en partikkel i vårt lokalmiljø. Ikke alle partikler og felt må være kun disponible for hverandre 

lokalt. Her har, og er, Bohr inne på noe av dette.  

Også visse partikkel-eksperimenter viser til slike ganske hurtige virkninger som virker nesten spontant, 

men det kan ha flere årsaker, slik som felttethhet og virkning ut fra et felles område for feltlandskap der 

partikler bærer en lignende energi-utvikling.  

Tester viser derimot, med mistanke til eksperiment-falsifersbarhet, at partikler danner tvilling-

reaksjoner over avstand. Men i utgangspunktet ikke umulig om ingen annen balanse kan erstatte de to virvlene 

og i og med at alt er ferdigbalansert før utvekslingene.  

En annen side av saken er at vi kan ta virvler i vann, dragsug. Om dragsugene ikke er for store kan vi 

se at to virvler kan falle sammen, for eksempel like store virvler i vannet. Denne virvelen blir større men 

mangler litt på summen av en dobling av arealet eller virvel-bredden. Hvor er så resten? Resten er nå i den 

bredere strømmen det samme vannet til virvlene hadde inn mot hver av dem, og tilsvarer tapet av 

virvelmengden der de to har gått sammen. Altså ligger mankoen i vann-strømfeltet utenfor virvelen.  

Dette kan sammenlignes med planck-funksjonen. To runde kloder eller partikler, sorte hull, smelter 

sammen til en, eller to sorte hull. De får en manko i rommets alle retninger der summen er litt mindre enn den 

opprinnelig emassen var. Men hva med den økte gravitasjonen utenfor objektene. Denne har nå mankokraften 

og tilsvarer plancken for de sorte hull og for to partikler og to kloder som kolliderer og smelter sammen.  
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Allerede før de smelter sammen begynner disse å trekke strømninger fra hverandre ved å øke kraften 

mellom de to objektene til det dobbelte av det som hvert enkelt legeme trekker med om de er alene. Det betyr 

at de to utveksler strøminger og halverer gravitasjonstettheten mellom objektene som da får farten G som er 

2g. Hvorfor denne er konstant, av samme grunn som planck-virvelene, eller planvk-fekvens-forskyvnngens 

konstant. I Ligo-eksperimentet viste to sorte hull seg, med henholdsvis 33 og 29 solmasser som smeltet 

sammen og det skulle daha vært 62 solmasser.  

Men etter sammensmeltning ser man bare 59 solmassers masse. 3 solmasser forsvant? Men nei: Dette 

er energi som nå er gravitasjons-energi i felt-strømningene inn mot objektet på utsiden av den samlede massen. 

Altså tilsvarende Planck-endringen. Dette visste atom/astro-fysikerne til før og likt med rsuktatet av 

sammensmeltningen. Slikt er formelberegnet før man i det hele tatt oppdaget fenomenet i praksis, go var 

utregnet allerede av Einstein, også oppførselen med gravitasjons-bølgens oppførsel. 

Der vi normalt ville sagt at gravitasjonen er med som fallkraft på en allerede virvelmasse som jorden, 

og at vannet legger seg plant i forhold til sentrum av jorden som er loddrett ned, så er dette fordi massene har 

feltvirkninger på hverandre og med rette kan si at virvlene suges inn ekstra mye grunnet en annen kraft som 

trekker dem, lager dragsug.  

Men i rommet vil området mellom disse masser som trekker på hverandre være sfæriske og kulerunde, 

der de får kraftbalansen sin mettet fra alle kanter, og med konstant energi i totalregnskapet, slikat ingen virvler 

og summer av slike egentlig taper noe som helst. Det er bare at strømnngen utenfor disse har nå den mengden 

som strømmer til som ikke trengtes til driften av objektene som har trukket seg sammen fordi de drifter 

hverande en planckmengde, konstant, selv. 

Ps: Enig i at tidlig tetthetstadiet kan danne manko-tetthet som erstattes av at tyngre energipartikler kan 

danne som kompensasjon av visse trykknivåers heterogene virkning en eller mer homogent ekspanderende 

kraftfelt, altså at gravitasjonsummen lokalt vlir kompensert for friksjoner i ekspansjonen grunnet ulike 

feltkrefter utenfor den samme utvekslingsmassen som vi anser som sentrum av det ekspanderende univers. 

Men det er klart at flere modeller kan lages, og kan virke, kan skje, men denne utvekslingen er mest opplag 

og enkel som ekspansjon av et partikkel-univers. 

Jeg legger uansett differensialkraftens funksjon til grunn for en slik gravitasjons-kraftdannelse ut fra 

samme felt-oppførsel, slik at gravitasjonen og foransringkraften/differeensialkraften ikke nødvendigvis er noe 

ulikt, men det samme. Men da er i allefall gravitasjonskraftens funksjon og oppførsel, dannelses-grunnlag og 

virkningsfunksjon avdekket. Dette gir da de fysiske lover som konsekvens i et gravitasjons-felt-miljø. Men er 

allerde tilstede grunnet kraftfunksjons-naturens virkefunksjon og dens absolutte tetthet og utvekslingsbalanse. 
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Kritisk-analytisk versjon av Homeoestase 
 

Mitt utsagn: At ikke bare lyset/foto-balanse, men selvsagt også gravitasjons-rom-kraftens indre 

oppførsel selv, som deltar for at alt i sin helhet er i likevekt. 

Samme-stillstand = samme-tilstand Gresk; Homos-stasis 

Definisjon fra leksikon: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-

kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø».  

Både surhetsgrad, temperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert og 

varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for 

eksempel hjerte, lunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til homeostasen.  

I psykologien er homeostaseprinsippet især blitt brukt til å forklare motivasjon. Når kroppen befinner 

seg i mangel- eller overskuddstilstander, oppstår behov for eller drifter til å bringe kroppen tilbake i likevekt, 

for eksempel spise, urinere og så videre. Forholdet mellom den fysiologiske behovstilstanden og psykologiske 

driftstilstanden har vært et sentralt tema for psykologisk forskning. 

Atom-molekylære forbindelser setter den elektriske spenningens positive og negative verdier, elektro-

magnetiske verdier, PH-verdiers minus og pluss, base-syre, bindingskraft mellom de forbindelser i en og 

samme prosess, stort sett gjennom spenningsnivået til de uorganiske/organiske partikler i samme trykk-miljø. 

Kroppsvæske=kroppsvevet=det mellom-liggende vannholdige eggehvite-holdige=celle-saft-lignende 

væske-innholdet mellom cellene, cytoplasma-beslektet, og ikke så ulikt enkelte organismers slim-utskillelse, 

som sekret fra celler eller organer. Dette er pakket inn innenfor hudcellelaget, trelags-hud, fettlag og tynne 

skinn-vegger, der andre fettceller, brusk, skjellet av ulike typer, og en del bindingsvev, tråder, sammen med 

muskler, nerveceller og indre kroppsorganer er sammenfiltret mer eller mindre som kanaler gjennom kroppen, 

eller som ledd mellom kroppen og lignende skinn-kanaler som hvite og røde blod-kanaler.  

Lymfesystemet befinner seg blant annet tett inntil tarmkanalen og absorberer lett stoffer herfra, der 

fettstoffer har lett for å gå rett over i lymfekanaler som bringer det meste av dette rett til kroppens fett-lager-

celler. I fettforbindelser kan også bakterier trives, hvilket gjør lymfe-saften, kropps-saftene, til et attraktivt 

miljø for amøbe-lignende celler hvite blodlegemer, som alltid har spist bakterier og flaggelatter.  

Næring fra munn, lunger, mat, drikke, luft, bringes over til blodet, noe lunger gjør ganske direkte, mens 

næring spaltes mye opp i mindre sukkerenheter, proteineneheter og fett-enheter. Innenfor lymfe-årene nær 

tarmen igjen, ligger de røde blodlegeme-årene som ved siden av en del fettstoffer, tar imot hovedmengden av 

sukker og proteiner som føres rundt til organer i kroppen, men i hovedsak med størst raffinering når dette går 

gjennom leveren som kan identifisere, spalte og omdanne all næring som kommer inn til et mer riktig format 

for alle celler i kroppen.  

Leveren gjør faktisk det meste av den jobben som mage-tarm-safter ikke løser opp i. Dette betyr at 

hår-cellene som rører maten inn til blodårene fra tarmen, så ikke alt slipper ut av kroppen ubrukt, at vi tar opp 

cirka 10 prosent av det vi spiser, slik sett føres over til de hvite og røde blodsaftkanaler. Disse kroppssaftårer 

og røde blodåre-kanaler er nå funksjonell indre tarm for kroppens næring.  

Jeg velger å kalle utsidehullet gjennom-gående i alle dyr, tarmen, for yttertarm ut mot verden, og årene 

på innsiden med finere opp-spaltet næring eller fett, for inner-tarm, innelukket tarm; Akt til stoffskifte som i 

hovedsak utføres av leveren, og dens tilleggs-organer, og i de fleste kroppsceller. Uten hud, cellevegger, som 

har balansert trykkutjevning med omgivelsene vil cellene tørke inn, eller sprekke av for stort indre trykk.  

Det er normalt, logisk, at det samme kraft-balanse-trykket i kosmos, fysisk felt, universet, som selv er 

funksjons-grunnlag som partikler og felt i samme balanse-forhold, skaper den balanserte energi som trykk-

forholdene som partikler i rommet, grunnstoffer, da er innstilt etter på samme grunnlag, og at det er en logisk 

trykk-forskjell som balanseres mellom naturstoffer, organiske livs-stoffer, organisme-trykket og omgivelses-

trykket, og deres utveksling, økologisk, som et balansert stoffskifte mellom natur og organismene i samme 

natur-bygge-stoffer.  

Altså den direkte årsaken til at arv og miljø, altså arv-molekyl-vridnings-bevegelser og miljø-molekyl-

vridnings-bevegelser som beveger hverandre som balansert utveksling ut fra styrken hos de samme molekyler 

i samme boks; arv-miljø-(samme-atom/molekyl-trykk)-struktur med like feltvirkninger av samme kjente natur 

i lokalt trykk på samme sted. At det er derfor man finner ut slikt gjennom biokjemi, gen-teknologi, miljø-arv-

tester, næring utenfor og innenfor organismen, og deres aktivitets-strukturer som slår heldig eller uheldig ut.  

https://sml.snl.no/cellen
https://snl.no/pH
https://snl.no/temperatur
http://sml.snl.no/hjerte
http://sml.snl.no/lunger
http://sml.snl.no/nyre
http://snl.no/psykologi
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At organisk kjemi og mineralsk kjemi stemmer overens som omformingsprosedyrer for selve 

stoffskifte og egenskapene som sanser og behov knyttet opp i mot disse fungerer som: Som søkere, sammen-

lignings-organer. At også nerveceller bedriver sammenligningsfunksjoner for bevegelsesreaksjon, refleks, 

affekt, sammenligning av orienteringssignaler og styrken det leverer til følelser og bevissthet: Bevisstheten er 

et sammenlignings-funksjonelt struktur-felt. En sammen-lignings-funksjon og sammenligningssøker.  

Bevissthetens største rolle er å gi et relevant samle-ekko tilbake til resten av sanse-funksjoner og 

aktivitets-funksjoner i oss, om så husk, erfarings-stasjoner. Ekkoet blir sendt ut selv om innholdet inn bare var 

tull, løgn, feil eller misforståelser, eller at natur, språk grunnet støy av en eller annen form, ved natur eller 

psyke, eller fysisk gir et bedragersk, annet bilde av omstendighetene enn det som faktisk pågikk, pågår, skjer. 

Slike innreguleringer som reflekser, ekko, logiske funksjoner som trykktilpasninger, og videre vekst-

faktorer som en utprøvelse mot miljøet skulle egentlig kunne skjedd uten bevisstheten om dette. Bevisstheten 

har altså en videre sammenligningsfunksjon utover at alt som kunne inntreffe allikevel. Dette må ha noe å 

gjøre med hva vi kan se i tidsperspektiv som fortid, nåtid, fremtid å gjøre, det vil si utprøvninger utover de 

direkte refleksive funksjoner, og som kan speile behovssituasjoner i ulike utprøvelser av årsak-virknings-

sammenhenger, og sammenligne en rekke slike oversikter av ulike prosesser. 

I utgangspunktet, biokjemisk, de lokale kosmiske trykk-forhold, så vil kropps-saft-trykket vise: 

A: Dette betyr kroppscellesaftene, som blander seg, der huden og cellenes trykk-effekter ut fra 

stoffskifte til cellene, signaliserer at det er væsketrykk-mangel eller nærings-mangel, spesielt til cellenes 

cytoplasma. Med utvikling av flere celler og ekstra beskyttelses-hud rundt disse som er elastiske trekk rundt 

et dyr, de fleste dyr, også sikkert sopper, så vil disse celler i fellesskap ha en sugeeffekt som samme med 

utvikling av tarm, cilie-celler, og opp-roms-væske-kanaler, slik kunne overføre vann og næring til blodårer og 

til lymfe-systemets væske-innhold, og ut igjen av de samme celler, kroppsvev, tilbake til miljøet. 

Hele dette apparatet vi kaller kropps-safter rundt cellene er slik at det til dels også er lymfe-systemet 

med forsvars-virkende celler. Trykket har sin årsak enten av vanntrykket rundt en organisme, eller av 

luftrykket som krever en likedan godt sammenhengende hud. Andre organer som muskler og nervebånd, samt 

skjellet er huden og muskler, samt brusk-deler som holder kroppssaftene på plass.  

Det er slik sett signaler fra et slikt krav for celle-virksomhet, ut fra arvelige endringer som oppretter 

nye celle-funksjoner vi kan kalle økte sanse-funksjoner, økt orientering, økt stoffskiftebehandling som 

fremkaller organer, som i sin tur må regulere seg til kroppstrykket, ellers dør organismen og forsøket på 

organvekst, og egenskapen kan da ikke arves videre.  

I det den nye cellefunksjonen er mer tilpasset det samme trykket som de opprinnelige cellene har, ved 

stoff-skifte-reguleringen i cellen, så kan ekstra utvidelser, og sammentrekninger foregå innenfor en vakuum- 

og trykk-effekt de andre cellene tåler, balansetrykkets nivåer mellom det ytre og indre cellemiljø, i forhold til 

styrken i cellens fett-skall og cellens indre bindingsverk, og organismen lever videre med et effektivt organ i 

forhold til cellene, som igjen betyr at dette tilsammen med cellene kan holde på kroppssafter som er et resultat 

av innkapslingen cellene danner med hulrom innenfor seg, og der cellesafter med vann og næring fra utsiden 

av en organisme kan bringes gjennom systemet slik som av cilie/hår-celler med transportkanaler kun den ene 

veien inn til de indre hulrom som dannes av cellekolonier.  

De spesialiserte hud-lag mellom organer er nok utviklet over tid, og kan ha vært med fra tidlig etter 

opprinnelsen av flercellede dyr og ligne ganske mye på cellevegger ellers. Når en ferdig kloningsdyktig celle, 

enkel celledelings-kopi, eller en befruktet celle deler seg i to, og fortsatt har de genetiske funksjoner som 

binder deres cellevegger sammen i en felles funksjons-utbytting av informasjon, næring, og trykkreguleringer, 

og så stadig at dette fortsetter delinger til en større celle-kule-samling, at dermed det oppstår dette trykkmiljøet 

som strømninger av næring innover og utover av cellekulene. 

Dette vil trenge utvidelse til større organismen er, ved øket stoffskifte, som da fører til at trykk-

reguleringer oppstår i en balanse mellom cellene og saftene rundt, og som ofte holder seg til et trykk som 

harmonerer med fett-hud, protein-hud, fosfolipider, i forhold til vannet rundt, slik at hud-styrke harmonerer 

med bindingsstyrke til vannet rundt, eller luften rundt slik at cellen ikke tørker inn eller sprekker av overtrykk.  

Det er slik cellesaftene, og cellene som er mer frie i kroppsvevet slik til å bevege seg, at det i lymfe-

systemet holder sitt trykk som er regulert av cellene rundt vevet og i forhold til trykket på utsiden av original-

cellene som lymfesaftene etterhvert tar til å danne seg i. At lymfesafter og lymfeceller er et sekundært eller 

tertiært utviklings-ledd-produkt i celledelings-organismenes utviklingstrinn, foster, organisme, og dannelsen 

av indre kropps-safter, kroppsvev.  
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Dette er et trykk som regulerer prosessen til organer som har vokst ut i denne sammenhengen at hjerte, 

lunger, nyrer må tilpasse tempoet, også avføring, som trykkregulering og hastighetsregulering for næring og 

væske som cellene trenger, og disse cellene i kroppen normalt er årsaken til utskillelsen av de eggehvitestoffer, 

en slags delvis cytoplasmalignende væske som vi kaller lymfevæsken med dets innhold av hvite blodlegemer 

og andre aktører som kan fortære fiendtlige bakterier og giftige elementer så langt dette er mulig. Ikke for 

giftig, eller for skadelig.  

Alle de indre organenes trykk og tempo er slik genetisk bestemt gjennom enzym og protein-

akselerasjoner for trykkreguleringer, inn-balanserings-funksjoner i forhold til hva cellene påvirkes av, som 

vær-temperatur og trykkforholds-endringer, samt bakterier, gifter og virus sine endrings-forsøk i trykk.  

Ledd for ledd, bit for bit har kroppen sett som evolusjonsobjekt eller arvelighets-stoff for foster-

utviklingen fremhevet først kropps-væske som transport da mengde celler blir innelukket hos fler-celler, nok 

ti at næringen stoppes, hoper seg opp, om ikke kropps-saftene kan virke som årer for transport, og spesielt for 

det som ikke klarer å fraktes i nok mengde til blodårene. Videre kan stoffer som skilles ut til dels, slik som 

fett og annet bringes til organer som sender ut igjen avfalls-stoffer og overskudds-stoffer, slik som tilbake 

igjen til tarmene.  

Cellene som er original-celler fra en enkelt celle og vidre deling av dette til større organismer danner 

altså trykkmiljøforholdet som en beholder inne i seg som kan virke som strømninger og lettere bevegelige 

forhold for immunceller og bakterier, virus. Alt kroppsvev har en fordelt mengde av immunvirksomme celler. 

Trykk-miljø-reguleringen slik gir lymfesystemets tilpasning, og den videre effektreguleringen i symbiose med 

cellene som opprettholder sitt miljø, gjennom at det skjer en utveksling mellom originalcellene og celler i 

kroppsvevet som til sammen regulerer kroppstemperaturen og da både originalcellene og kroppsvevet, 

lymfesystemets trykk.  

Det betyr at både miljøets invasjonsfaktorer, utveksling, kroppscellene, og kroppssaftenes trykk-

utvekslinger av stoff-regulering, stoffskifte, er med i samme prosess, slik at kroppsvevet alene ikke er den 

trykk-regulerende faktoren. Dette betyr videre at det balansetrykket som kroppsvevet og kroppsvevceller er 

utsatt for, dermed er avhengig av gen-prosedyrer i cellene og deres stoffskifte, og av miljøfaktorene rundt 

dette, og en rekke celler originalt og i kroppsvevet er med i denne trykkreguleringsprosessen som regulerer 

kroppsvev-trykket.  

Kropps-vev-trykket har blitt den tidligste mottakeren av sukker, fett, proteiner og gifter, mineraler, 

annet, slik at det har fått en sterkt økende trykk-regulerende verdi. Vi ser allikevel at originalcellene må utøve 

de radikale endringsformer der immunsystemet og kroppsvevet ikke lenger greier å regulere større mengder 

av de forskjellige stoffene. En spesielt utviklet form for næringstransport med hinne-vev rundt, er blodårene 

våre, som besørger stor mengde av sukker- og protein-transport, oksygen-karbon-di-oksyd-transporten. 

Tarmene er i og for seg en slags ytterveggs-kanal tvers gjennom mennesket, mens lymfeårer og 

blodårer fungerer som inner-tarm for kroppens transport av mer finfordelte mengder av opptaksstoffer. I det 

store og åpne systemet for flytende vann, eggehvitestoffer, som hvite blodlegemer og anti-bakterielle celler, 

stoffer, altså kroppsvæsken, så vil gjennom-snitts-aktiviteten fra cellene som regulerer seg mest mulig inn mot 

37 grader, samt åpent system for trykkutjevning, så kan dette kroppsvæske-systemet mer eller mindre 

balansere seg selv. Men altså ikke uten inntak av næring.  

Slik sett er organer som ligner gjeller og leveren noe som ligger et trinn før hjertet, nemlig fordøyelse 

av stoffer. Men ikke uten at mer avanserte dyr med mange celler er avhengig av at blodåresystemets transport 

av oksygen og næring som skal forbrennes slik er med tarm og lever på reguleringen, der lunger og hjerte, 

samt nyrer, er inntaks-og uttaks-systemer som er med når signaler om trykket eller spesielle celler gir for at 

det skal pumpes mer fra hjerte og lunger, eventuelt sult-hormoner, væske, at trykket og kropps-saft-trykk-

reguleringen som temperatur og balanse-regulering finner sted.  

Når lys-gravitasjon, bestemmer så meget som trykkbalansering i energier, som for alle andre partikler 

vi kjenner, som et kosmisk balansetrykk, universets trykk-balanse, som da alle partikler forholder seg til, og 

da spesielt temperaturreguleringer, så kan vi si at fotoelektrisk effekt, om vi vil lys, kvanteverdier av dette, 

virker som en underliggende regulator for energiene vi kjenner fysisk, i fysikk og kjemi, astrofysikk, 

kvantefysikk, er slik at vi kan si at kosmisk trykk, egentlig utbalansert med foton-trykk-reguleringen av 

balanser i universet, også regulerer temperaturer som sola, planeter og den posisjons og bevegelse jorden og 

månen har, er med å regulere flo-fjære-effekten, vær og hav-strømmer, trykkforholdene på jorden sett fra et 

mikrokosmiske og makrokosmisk perspektiv som en enhetlig prosess. 
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Slik sett er altså ikke kroppsvæsken enerådende for trykk-reguleringer i kroppen, og ikke enerådende 

trykk-balanseregulerende for kroppen, men en del av originalcellenes tilpasning til alt trykk-regulerende miljø, 

som da originalcellene tilpasser seg, blant annet i gjennom hvordan disse skaper et miljø for kroppsvev og 

kroppsceller som må tilpasse seg det samme miljøet.  

Kroppsvevet kan derimot ta i mot mengder virus, bakterier, fotosyntetiserende enzymer, organismer, 

kjemi-syntetiserende likedanne, radioaktive stråler, gifter, mineraler, som slik sett går i symbiose for 

trykkreguleringer mellom kroppsvevet og originalceller. Dette kan gjøre så originalceller tåler mer eller 

mindre av trykkreguleringer. Symbiose kan skje ved encellede organismer, men kan også skje med flercellede 

organismer. Originalceller regulerer så kroppsvev-trykk igjen slik ved sin stoffskifte-prosess, fotosyntese, 

andre ioniserende syntese-prosesser. 

Vi ser dermed at hele den prosessen vi kaller homeostase er avhengig av disse vekselvirkende 

faktorene, og er med i trykkreguleringen av kropp, kontra miljøtrykket, det kosmiske trykkrommets balanse-

energi-trykk. Dette er også min forklaring til homeostasen, altså kroppsvev-trykkets funksjoner. Ja, det er 

høyst trykk-regulerende men ikke 1-prioritets-årsak til dannelse av trykkforholdene, hvorpå originalcellene 

først og fremst er inngangs-strukturdannelsen av trykkreguleringen. Hjerte- og lunge-funksjoner, lever-

prosess-tempo, nyre-funksjons-tempo, blir slik regulert ut fra arvelige faktorer som bygger ut en adaptiv og 

enzym-utvekslings-akselerasjons-basis som ett tertiær-ledd ut fra kroppsvæsketrykk-original-celletrykk.  

Vi kan ved dialyse, turbinmotor i stedet for hjerte, likedan arbeide, følge undervisning, føle oss triste, 

glade, reagere på urettferdige forhold, slik at moralen og følelense slett ikke kan dirigeres, tolkes som kun en 

hjertesak, at alt tyder på at langt andre faktorer er med i dette bildet. På lignende måte kan vi neppe si at 

hjernen, fornuften, alene er regulert som at den fysiske verdens influens ikke finnes, fordi det er gjennom mat-

nekt, og fysisk vold, sykdommer at den fysiske kropp lider og virker regulerende for mange følelser og 

fornuftsregulerende avgjørelser, kort sagt, at vi heller ikke kan isolere rettferdighet og fornuft til bare hjernen, 

bevisstheten alene.  

Om stoffskifte og disse organer ikke virker effektive så kan man lett bli veiende for mye eller for lite. 

Da lys i utgangspunktet er nærings-forskjellens kjemiske årsak til spennings-regulering, og at kroppen er bygd 

etter slike forhold i naturen, altså som uttak av nærings-forbrenning og inn i kroppen, så er hva som helst i 

kosmos med på den jordiske klima- og trykk-reguleringen til livsorganismer, og den stoff-skifte-virkende 

prosessen. Vi kan ikke si at et område, en organisme, og miljøet rundt dette, kun er balansert etter bare en av 

disse faktorene. De utveksler.  

Det betyr at det i en organisme alene, så vil vi ha trykkendringer som kan virke ubalansert, og derfor 

er i drift, og kan ikke balanseres fullt ut uten utvekslingen med omgivelsene. Denne trykkreguleringen er 

allikevel slik at kroppens celler og kroppssafter allikevel kan ha for mye fett, sukker, proteiner, eller for lite 

av dette, og for dårlige stoffskiftesystemer, slik at vi genetisk og som sum av stoffskifte og væsketrykk er i 

ubalanse for den rette blandingen til et normaltrykk som er best effektivt for samme kropp dermed ikke er 

oppnådd. Slik sett er da kroppen i ubalanse. 

All ubalanse påvirker reguleringen av stoffskifte, av blod-vannets flyte-effekt, proteiner, fett og sukker 

i blodets evne til å spaltes og binde opp stoffer, reguleringen av tunge og lette fettstoffer i blodet, kolesterol, 

på denne måten gir sine trykk-stoffreguleringer i væsketrykk i blod, lymfe- og spinalvæske til hormonkjertler, 

til celletrykket rundt vanlige organ-celler, og til hjerte og hjerneceller, ikke minst til hjerneceller som da er 

nerveceller, og der trykksafter i kroppen også ligger rundt nervetrådene, dendritter, akse-nervetrådene, slik at 

disse regulerer trykkendringer som elektriske signaler, likedan som når nerveender påvirkes av ulike fysiske 

virkninger av sine ulike transmitter-reaksjoner i endene sine.  

Nervecellene og blodtrykk-stoff-regulering vil altså gi en vekselvirkning av effekt for nervecellens 

signalbehandling og trykket rundt denne cellen, slik at begge regulerer styrkevirkningen som utløses under 

signalvirkninger som da regulerer de forskjellige sanse- og behovs-signalsummer som da bevisthetssenteret 

også påvirkes av slik som lystsentre og angstsentre, med den virkningen at dette balansetrykket også regulerer 

bevissthetens effektivitet.  

Det regulerer slik gjennom stoff og trykk de virkninger som sløver eller opp-akselerer bevissthetens 

effektivitet, slik som også inntatte stoffer, medisiner, narkotika, alkohol og gifter påvirker effektreguleringene 

av bevisstheten. At vi plutselig sovner inn eller plutselig våkner om middelet sprøytes inn i oss. 
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Vi kan da se til psykologiens mening om at, og bevis for at det er faktiske påvirkninger av oss, at 

homeostasen, trykkreguleringer av stoff-kombinasjoner på cellebasis og inntatte stoffer, gen-reguleringer for 

slik reaksjon på dette, og inntak av væske og næring, graden god luftblanding og bevegelsesaktivitet, 

stoffskifte-hastigheten, balansert slik påvirker vår psyke, de psykologiske faktorene som er under-virkende til 

de prosesser vi merker.  

I psykologien sett som begrepet normaltilstand, så er kroppens funksjoner, grad lyst-smerte, 

normaltilstand slik, avgjørende for de normalt allminnelige dominerende sanser og behov vi har. Slik som ly, 

klær til temperaturforhold, mat og drikke, næringen, og roppsvæsken, blod og cellesafter, som ogjen påvirker 

nervesystemet likedan som berøring av de fysiek sanser og behovs-organer vi har. Konsekvensen er at det alt-

omliggende energitrykkets balanseutveksling også regulerer det meste av kroppsfunksjonene fysisk og 

psykisk 

I tillegg vi søk-let-finn-sammenlignings-prosedyrene som nerve-system fungerer som, og som 

bevisstheten fungerer som, virker som levende marker som søker en stimuli som er i overenstemmelse med 

de funksjoner og behov som vi har mangler eller overskudd av energier i. De er spennings-innstilte søkere. 

Denne spenningen er del av utviklings-regulerende funksjoner da de kan opprette forbindelser mellom 

nervebaner, mellom et organ og nerveceller, mellom behandlings-sentre i organers stoffskifte og virkninger 

mellom kroppsorganer og nervesystems-sentere.  

Dette vil igjen virke lignende for bevisst og ubevisst nysgjerrighet, der vi nesten i affekt vil se, føle, 

merke årsaken til finne årsaken til om noe er farlig eller bra, nyttbart eller ikke, som en slags refleksiv virkning 

som start-prosedyre for de større sammenligningsfunksjoner og bevisste sammenligningsfunksjoner, altså den 

samlede sum av de ulike stemnings-settende energieffekter som oftest har ulike, men allikevel samstemmende 

regulerings-effekter som vi kaller summa sinnstemningsreguleringer.  

Men dette igjen er styrkeeffekter, og dermed også følsomhetseffekter. Følsomhet er styrke-virknings-

blandinger, effekter, som vi også merker bevisst som del av de kognitive signaler som aldri er alene bare som 

form slik vi har trodd. At det er derfor vi ikke kan telle uten å sammenligne, eller sammenligne uten kognitiv 

preferanse, altså både komparativt og kognitivt samtidig i samme signal. Altså en følsomhets-styrke også. 

Det som gjør at psykologien får en utfordring er at vi ikke alltid vet hva som er årsaken til de 

forskjellige sanser og behov, og tilfredstillelse, hva som skal til for å oppnå sikkerhet, trygghet eller 

tilfredsstillelse av de ulike behov, sanser, og kroppsfunksjoner ellers. At hjernen for eksempel ved et riktig 

godt utvalg er i balanse. 

Her kommer søk-let-finn-funksjonen inn som en refleks for orienterings-balanse, og denne har altså 

ingen adresse som er kjent utenom de alminnelige behov og sanser, kroppsfølelser. Alt er da alternative forsøk 

på å finne en tilfredsstillende løsning, som godt kun kan være et engasjement. For eksempel sport, bilsport, 

kort, dataspill, det yrke vi liker best, eller helt andre saker vi finner mystisk som kanskje kan være ett spor. 

Denne alternative søks-funksjonen er en alminnelig prøving og feilings-mekanisme.  

Nå adapterer vi hva som helst i et lengre forsøk på å se om vi har funnet et tilfredsstillende svar, eller 

dekning av et behov, for eksempel for bevisst engasjement, oversikter og orienteringer mot behovsdekkende 

faktorer, eller bevegelses-funksjonelle faktorer vi har behov for. Aktiviteten kan fungere som behovs-

funksjonell balanse for kroppene og for bevissthetsaktivitetsfunksjonens gode opprettholdelse.  

Men vi kan uforvarende være inne på et feilspor, et galt spor, en farlig vei som kan virke mot vår 

opprettholdelse. Om vi i tillegg ikke har styring på opprettholdelse av folk normalt, forakter folk, eller ikke 

klarer å tenke over andres situasjonstilfeller, hensyn til andre, så kan vi like gjerne avvise eller rett og slett 

ønske, eller virkelig skade eller eliminere andre mennesker, dyr, uten en videre praktisk grunn til dette ellers.  

Bare at det virker som at det forstyrrer nervesystemet og kroppsfølelsen vår. At to vil ha det samme 

når det bare finnes en av disse, eller at begge vil ha alt alene er typisk slik stor konflikt-skaper, i forretninger, 

og i familier, videre i samfunns-styringen. Normalt at de da vil dekke ulike mengder behov og sansevirkninger 

ved siden av søks-alternativer som er mer eller mindre bra underbygd. 

Vi ser her at balansefunksjonen vår like godt kan føre til søkefunksjoner, om hva er det som er likt 

eller ulikt med riktig liv, tilfredsstillende virkninger, hva som ordner forholdets følelsesvirkning for oss. Denne 

tilpasnings-søkende funksjonen har altså mange svar som tilfredsstiller og mange svar som kan føre oss inn i 

lidelser. Konsekvensen er at de fleste adapterer store mengder forskjellige søks-funksjoner som mulig riktig 

vei, uten at det konsekvent er et allment behov. Så krangler vi om dette, eller presser hardt på, selv om det er 

helt andre faktorer som ville ha mettet oss mer riktig. 
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Vi ser jo dette i alternative spill, rollespill, kotyme, kostyme, maske, manipulasjon, etikk, skikk og 

bruk, og alle de forskjellige faktorer som forskjellige religioner og guder, forskjellige mystiske og magiske 

evner, i mengder av forskjellige forestillinger om kropps-funksjoner, og som også er interne uenigheter innen 

alle gruppene. Det oppstår irritasjon og makt-kamp, konkurranse-forhold. Det samme gjelder for politiske og 

filosofiske, selv vitenskapelige ideologier. Vitenskapen ses oftest i lys av det livssynet man har, og har ofte 

en underliggende agenda, altså mål, og tilpasse all vitenskap til sin tro, religion, og politiske ideologi. 

Men vi kan også rett og slett undre oss over hvordan noe er og fungerer som rett og slett ikke behøver 

å blande inn opphavs-livssynenes ide av politisk, religiøs, alternative, vitenskapelige eller filosofiske vedtatte 

sannheter, og som virkelig prøver å forstå årsaker og gange dypere enn til alminnelighet, forstå funksjons-

struktur, funksjons-samspill og prinsipper vi ikke kommer unna for relasjoner som eksistens og virkning i 

saken. At man bare vil forstå en sak best mulig avklart. 

Psykologisk sett også de alternative retninger i stor grad: Ufo-ideologier av ulike retninger, og 

uenigheter her. Det kan være sekter med sterke meninger. Systemer som isolerer ulike grader av nytte og til 

hvem, hva, nytten av noe skal styres til, ofte den finansielle ideologiens største mønstring, alt til oss, meg. 

Eller fordeling mellom alle. Den siste kan føre til langt mindre gnissing.  

Det er dette alternative søket som gir oss de enorme mengdene klasseverdier, det vil si hva vi tror kan 

være godt for oss, meg, gruppen, og som har den store mengden mest som spenningsmoment og sosial 

tilhørighet som allerede slik er tilfredsstillende. Slik sett tror jo folk på hva som helst og rollespillene sine. Alt 

ekte kan slik sett gjerne være oss for uten. At interessen overgår alle våre virkelige behov, om så behov og 

sanse/behov-funksjoner ved den verden vi står i til fordel for et ideelt, interessant og spenningsfylt liv hvor vi 

i vårt engasjement føler oss ekstra levende i motsetning til den settingen normalbehovene våre ellers er satt 

inn i, som lite praktisk satt opp for oss. 

For eksempel at normalbehov ikke tilfredsstilles når det er nødvendig. Konsekvensen ligger an til at 

stammen lager sine egne ideer, livsanskuelser, at den enkelte kan gjøre dette, at som grunn for at 

kommunismen, at arbeidere og deres vilkår slik utløste en frigjøringstrang med håndfaste mål, som ofte 

religioner anser som bortkastet, altså hensyn til kropp. Homeostasen er altså en viktig del av kropp og 

psykologi. Men de alternative søk er likedan ganske faste funksjoner som derfor ikke har faste holdepunkter, 

og gir psykologien langt større utfordringer enn kun homeostasen.  

Slike søks-funksjoner kan bedrive omreguleringer av fysiske forhold som kropp, sanser, organer og 

behov normalt sett, og slik påvirke både hjernefunksjoner og kroppsfunksjoner i feil retning. Ett typisk slik 

tilfelle er at narkotika er snarvei til åndelige veier og innsikt, bevissthet, uten sikre holdepunkter, preferanser: 

Opplevelsen er i seg selv nok, sannheten. Videre lignende med alkohol. I gjennomsnitt er tobakk og kaffe 

langt mindre hallusinerende saker, og kan faktisk virke medisinsk langt tryggere.  

De minste allergier kan derimot gjøre slikt til en felle for oss igjen, at vi ikke tåler slike varer. For 

mange under stress så kan medisin virke som en av få redninger for helsa. På den annen side kan små mengder 

narkotiske virkemidler virke slik. Om vi visste alt om dette, ville vi kunne regulert dette øyeblikks-virkende 

på rett mengde rett sted. Det er det ingen som egentlig klarer. En viss forn for ro eller lykke eller likedan 

ekstrem aktivitet, krysse grenser, er oftest konsekvenser av virkemidlene.  

Alt kan slå tilbake på kroppen, familien, samfunnet, eget sinn, og blir derfor et stort psykologisk etter-

forskningsarbeid. I mange tilfeller er hormoner, lystsekvenser, opplevelser regulerende for videre oppførsel 

og søk, fysisk aktivitet. Mye kan skyldes arv eller spesielle miljø-faktorer, arbeidsartens miljøpåvirkninger og 

kosten vår slik at dette også virker tilbake på kropp og sinn, og kan slå ut i affekter og virkninger som bevisst 

ikke er heldige forståelsesforhold. Slik kan bevissthetssøkende slå tilbake med kraft på oss selv og samfunnet, 

slik at dette virker ødeleggende for oss i stedet for oppbyggende og holdbarhets-virkende. 

Det at vi likedan logisk selektivt kan dandere store mengder av informasjonen vår i ulike retninger som 

søk, er ikke en vanlig kosmisk balanse. Dette er mer en tids-krevende logisk balanseløsning, hvor godt vi er 

inne i en misforstått eller forstått prosess i forhold til normalforhold for opprettholdelse og bevarelse av oss. 

Så ja: Psykologien har rett at balanseforholdet i kroppen vår, sanser og behov, smerte, lyst her, påvirker 

i sterk grad psyken vår, pg vår bevissthet, vårt felles engasjement og selv-følelse, men det virker også en 

selektiv normalfunksjon som ikke har et retnings-styrt preferanseengasjement som nysgjerrighet og søk-let-

finn-funksjoner som vi egentlig ikke har det rette svaret på enda, et slags bevisst eller ubevisst prøving og 

feiling-system, men som også kan være manipulasjonsteknikker av andre, med eller uten mål for syrings av 

konsekvenser 
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Homeostasen og den alternative logiske selektive alternativs-funksjonen for å fylle behov, gir 

psykologiens store utfordringer. Alle kan ha problematiske funksjoner fra fødsel av, kan utvikles over tid ut 

fra dette, eller rette seg opp, kan bli influert av miljø, innvendig og utvendig som trykk og signalvirkninger, 

som likedan også påvirkers av ulike settinger som nervesystemet og bevissthets-funksjoner arbeider ut videre 

til et nivå som viser riktige eller feil løsninger for holdbarheten vår.  

Psykologene bør slik sett være flinke til å skille mellom de fysiske og bevisste funksjoners innflytelse, 

og selvsagt mellomtingen, at det kan være spesielle kropps-hjerne-funksjoner, som kommer til skade eller gir 

frustrasjoner. Det er samme funksjoner som virker ved reklame og ved predikant-virksomhet, oppsøkende 

misjonærer, som i de allmenne skoler og kurs for alt mulig. Butikkprodukter har samme effekt. De blir til 

logiske søke-alternativer for fristelser, noe som kan lette behovs-trykket vårt. Vi fanger opp alt som går våre 

sanser og behovs oppmerksomhets-følelse, og eliminerer eller fanger opp signaler fra dette som vi kan regulere 

søket vårt med. 

Alt som også ikke har med klare normale sanse- og behovs-funksjoner som vi alltid trenger. Søket og 

lagrings-funksjonen av ressurser er hovedaktører her: Lagre informasjon, lagre næringsmidler, tilgang, øke 

søks-muligheter, søk-let-funn, og: matcher behov=søks-funnet. Blir ofte misforstått sammenlignet med 

forståelse.  

En av de viktigste årsaker til mestring i praksis er bevegelser. Det kan være tålmodig finjusterende 

arbeid som de fineste sy-arbeider, papirbretting, men stort sett så er mange veldig imponert over raske og 

sterke bevegelser som er knyttet til å oppsøke, nå frem til, rekke noe, og til å trekke seg unna, komme vekk, 

unnvike noe. Altså farer og goder. Det som da skjer er at mange følger med på sport, ekstremsport, vågale 

ekspedisjoner som krever handlinger, og ikke minst mer virkelige konflikter hvor man må forsvare seg, 

angripe, gjemme seg eller vise seg mest mulig frem, gjerne styrke eller uttrykksmåter. 

Alt som er fort og sterkt. I det dette minner om farlige hastigheter, vågestykker man ikke tør selv, eller 

vågestykker en ønsker selv, så er det bevegelses-graden for å nå noe eller komme unna noe som ligger til 

grunn for konkurransen, kampen, utfordringene og hvordan man skal klare seg gjennom utfordringene. Dette 

er hovedårsaken til at man gjennom vår egen bevegelses-egenskap blir så interessert i de forskjellige aktiviteter 

og lar oss imponere; at det kan gi både avsky og motivasjon til å klare det samme. Her inngår også styrke som 

samme sak, gjerne både hurtighet og styrke så klart.  

Det man blir fasinert eller lammet av er her bevegelses-effekten, bevegelses-evnen, ikke minst hvordan 

bevegelser føles for oss ved å klare noe eller komme unna noe. Bevegelse, balanse og styrke er slik til 

alminnelig vårt fysiske virke-verktøy for å klare noe, gjerne sammenlignet med livet ellers, naturen, farer og 

goder vi kan oppnå eller møte her. Det er bevegelses-balansene som imponerer, og med dets styrke. Altså ikke 

nødvendigvis fotball, bilsport, utfor på ski, fallskjermhopping, para-glidning bryting og løp, hopp. 

Akkurat likt som hva øyne, smak, hud, muskler kan merke av styrke, følelse bra og dårlig, som kjente 

funksjoner for oss, så vil styrkebevegelser som all bevegelse er, med hastighets-balanse i dette, være den 

utløsende faktoren for å la seg imponere, henfalle til noe slik. Men dette betyr at alternative hjelpemidler til 

alt dette, teknisk sett også ligger inne i bevegelsesstyrke-imponerende funksjoner, og søket etter slike 

hjelpemidler, eller tro på at de finnes er like godt grunnlag for å tenke på andre verdener som ufo-forestillinger, 

over-intelligente vesener, over-sanselige evner, slik sett som «tenk om jeg kunne hatt lik bevegelses-evne.  

Mange hopper ut i slike oppgaver selv for å oppnå dette bevegelsesbehovet, selv om det ikke blir bruk 

for dette i større grad, eller dekker våre primære behov. Hva som er ekte eller ikke, virkelig eller ikke, er hva 

den enkelte tror, og føler behov for. Men det er også rimelig å tro at maten her i verden opprettholder oss, i 

lik grad med at maten til ufo-vesener skulle opprettholde oss. Vi kan ofte sannelig ellers lure på hvilke behov 

som skal dekkes ved en slik tenkt kontakt. Hvilke behov tilfredsstilles? 

Forståelse er og betyr er-lik den faktiske løsningen eller de faktiske løsningsmuligheter som er 

holdbare. Forståelse=er-lik: bevissthet funksjonelt lik saks-forholds funksjon, som altså ofte misforstått er 

slik at vi tror at vi forstår saken fordi vi vet om noe sin form ved dets navn. Altså at vi tror vi kjenner til noe, 

hva og hvordan det er ved å se utvendig form og huske navnet på dette. At vi gjenkjenner noe betyr ikke at vi 

forstår saken! Men vi kan selvsagt forstå saken i tillegg til dette, noe som stort sett krever mer fordypning om 

emnet, saken. 
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De fleste søk er slik forståelse som ikke gir holdbare løsninger, men som vi da tror gir dette. Vi klarer 

ikke skille mellom alternative søks logiske og irrasjonelle løsninger for holdbarhetens holdbarhet. Dermed er 

de alternative søk ofte på ville veier. Vi tror da at søk-finn, er lik match, er lik forståelse og sannhet. Altså at 

vi er på rett vei. Når vi ikke kan få holdbare forhold rundt oss grunnet våre interesser, bør vi innse at det er 

noe mulig viktig vi har utelatt. Eller som eventuelt alle andre må være med å vurdere nøye sammen med oss. 

Da fotonvirkende trykkregulering er utvekslings-funksjonen i kosmos, så har vi et foto-elektrisk 

gravitasjons-trykk som takk og årsak til trykkregulering og som alle organer og mineraler må tilpasse seg 

etter, likedan som sorte og hvite hull, elektroner og galakser. Hvorfor fotoelektrisk effekt, hvorfor 

gravitasjons-utvekslings-felt, er tatt opp og forklart i Kamos – Forandringskraften, og i Differensialkraften the 

df-force. Fysisk sett: Les Differensialkraften: Generelt sett: Les Forandringskraften. Den kosmiske 

trykkvirkningen er årsaken til vær og vind, temperatur, trykkreguleringer av miljøet økologisk, og slik sett 

innvirkende på både den fysiske kroppen og psyken vår. 

Så hva kommer da homeostase av? Altså: Samme-stillstand = samme-tilstand Gresk; Homos-stasis. 

Definisjon fra leksikon: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile fysikalsk-

kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø».  

I de teorier vi har hørt om universet går disse stort sett ut på at lovene er i balanse, at den samlede kraft 

i universet, kosmos stort sett er den samme, at alt ellers kun endrer formtilstander, som da er endring av 

energitilstander, om-mobilisering av styrker, krefter, som da gir formendring. Dette stemmer også med hvorfor 

de forskjellige isolerte lover, energityper danner proporsjonale likevekt-systemer, at energi inn og ut er lik 

med den forskjellen som et objekt eller en energi har absorbert eller gitt fra seg ekstra og endret formen.  

Det samme skjer ved endring av energiform i de fysiske lover fra fysisk bundet energi til forbrent 

energi og varme, altså også temperatur-systemer; at alle disse lov-forskjeller for alle fysiske felt og fysiske 

former, elektromagnetiske og gravitasjonssummer, til sammen alltid viser en konstant energi når alt er regnet 

inn og blir testet. Enkelte saker er vanskelig å teste.  

Men fra hele kosmos er det indikasjoner som viser stråling fra alle objekter som viser energitilstander, 

og det samme med genetikk og kjemi, de mindre partikkel- og tekniske ordninger, og masse-kraft utøvd slik 

vi kaller mekanisk, og der dette stemmer med en turbin i fossen som da gir den mengde elektrisitet og 

magnetisk effekt som vi har beregnet for proporsjonal omdannelse mellom masse og elektromagnetisme, altså 

gravitasjon og elektromagnetisme. Alle disse utprøvelser fra Dirac, kvantefysikk, fra CERN, fra alle som tester 

ut slik, finner at Einsteins totalsum for alt dette stemmer med E=mcc.  

Hvilket betyr en konstant energi fordelt på kraft og motkraft, eller på bevegelses-energier og mot-

bevegelses-energier, som betyr partikkelfelt og partikkel-energiers totale vekslings-mengder i kraft. Stort sett 

er det slik i alt arbeid som er målt i verden, og i alle tekniske anordninger.  

Altså at et kosmos, eller univers i likevekt med like mengder kraftenergi, og motkraftenergi, 

bevegelsesvirkende, som at summen av bevegelser og motbevegelser, alt sakte og fort, holder seg i en konstant 

mengdesum, selv om tetthet og hastighet endrer seg lokalt overalt.  

Når vi tenker på balanse og holdbarhet, når dette fysisk skjer ved formendringer, så kan dette forklare 

at alt det som vi føler skal passe oss, ikke passer oss like godt når vi hopper utenfor et fjellstup. Og naturens 

fysiske balanser kan også bety dårlig vær, der vi kan skades selv om vi ikke hopper utenfor et stup. En absolutt 

balanse betyr ikke at vi psykisk, bevisst og kroppslig ut fra våre egne behov at balansen er perfekt. Det vil si 

holdbart opprettholdende for oss. Å innse at vi ikke klarer alt er for så vidt å stå ansikt til ansikt med 

virkeligheten, det vil si, innse at det finnes hindringer og forhold som kan skade oss. 

Problemet er bare at BigBang-teorien med utgangspunkt i Einsteins regnskap med et singulært punkt 

som utgangspunkt for hele vekst-potensialet, fra et nær uendelig energipunkt, tenkt uten rom og tid av mange, 

kan virke merkelig. Einstein og Hawking trakk seg begge fra singularitetsteorien selv om de antok et slags 

BigBang. Men energien regnes fremdeles fra 0 energi-streken, til et volum, en høyde, en viss mengde 

totalenergi som fordeler seg innenfor et lokalt rom, synlig kosmos eller univers.  

Men med en 0-verdi som utgangspunkt i grafer, og der vi får et watt-mål for energi, så får vi også en 

mengde begrenset styrke i skalaen, altså fra 0 og opp til 3,5 i en skal som går til 10, eller kunne gått til uendelig. 

Denne overens-beregningen til Einstein fikk han til å tro at alt fantes innenfor den sum og den oppdagelses-

mengde vi klarer å lokalisere, opp til ett visst nivå energi, altså kjente fysiske vekslinger i kraft-felt. Utenom 

dette har vi i all tid, alltid grunnet balanse, loddrett, vannrett, likevekt, harmonien slik, antatt at det er kraft og 

motkraft av like styrker i naturen uansett hvilke energier vi har møtt. At alt virker slik. 

https://sml.snl.no/cellen
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Om vi følger Forandringskraften, Differensialkraften, Kamos ∂ƒ-Force sin differensialfunksjon, altså 

en forskjell som blir forskjell fra seg selv, eller en differensierende differensialfunksjon, Kamos-funksjonen, 

så virker denne som at det er en total forskjell overalt i forhold til ett ingenting som ikke har noen like eller 

ulike, ingen forskjell, ingen årsak-virkning, hendelse, mulighet eller virkelighet. Altså uten tomhet og 

ingenting-områder. Uten bevissthet, liv, ånd, fysisk natur materie og krefter, energier.  

Som en total forskjell, tenkt født fra et punkt, (men ufødt), men likedan egentlig overalt, som en 

kontinuitet, så vil denne oppføre seg som en vekstfunksjon, som er uendelig og ikke kan vokse mer, men 

danner en indre ekspansjon som et uendelig trykk, altså absolutt energi-trykk overalt og som ikke har annet 

sted å utveksle seg i fysisk og ellers som at like mengder utveksles innvendig i eksistensen.  

Den vil oppføre seg som en konstant energi med like mengder kraft og motkraft, like mengder 

bevegelses-energier og virkninger som mot-bevegelsesenergier og motvirkninger, der kun tetthetsforskjeller, 

styrke-forskjeller utgjør preferanse-forholdene som da alltid må bli proporsjonale ut fra samme kraft. Like 

mye energi overalt. Å dele både svak og sterk, rask eller treg kraft på ett punkt gir alltid uendelig energi som 

svar.  

Altså kan Einsteins energi like godt være et regnskap i en kraft-og motkraft-modell der energien er 

total og likevel inneholder den krumnings-hendelse for univers med løver som vi har her. Man begynner bare 

fra 10 i skalaen og finner den relative treghet, som univers-lokaliteter av stort og smått format ut fra denne 

totale energien som da også gir en modell helt lik Einsteins formler, og hva som er nytt i kvantefysikken, 

astrofysikken, kvante-elektro-dynamikken. 

I den modellen jeg fremstiller, vil kraft og motkraft være en grunnleggende balanseårsak i kraft-

motkraft av energibevegelsesformer uansett, som da holder alt i en slik likevekt, som det Lorenz sikter til, 

men allikevel med Einsteins relative lover og formler i hevd, og som passer for de isolerte kaostilstander som 

oppstår ved kvark-partikkel-dannelser og tilbake-justering av disse ved lokalt avsatt balanse i 

gravitasjonsrommet som andre energier ikke rekker logiske utvekslinger med lokalt, og som videre kan ha 

slik mulighet, men ikke uten at utvekslende balanse fra andre felt eler partikler er tilstede når en logisk endring 

oppstår som like eller ulike former. 

Denne kraftmodellen holder da den universelle kosmiske tilstanden i hevd som at også det observerte 

univers gis balanse og energi-konstant-het som vekslinger mellom energi og mot-energi lik total energi. Og 

dette holder galakser, sorte hull, sol-systemer, og deres planeter og måner i en slik balanse-strømning med 

logiske styrkeavstander som kan gjøres på et utall måter lokalt. 

At dette og balanse i solsystemet og den lokale trykkfordelingen for jordatmosfære havet, jordskorpa, 

mantelen, lag for lag i ett inn-justerende og pågående likevekts-system, inn-balansering, gir da de økologiske 

balanse-betingelser for fysisk natur og lover på jorda. Se; Differensialkraften. Dette lokale økologiske miljøet 

vi selv er den del av er det som blir forårsaket av samme funksjon for de fysiske lover her. 

Dermed er det ikke hjerte, lunger, nyrer som regulerer en organisme. Alle dyr og bakterier som mangler 

en, eller alle disse organer, funksjoner, vil da ikke kunne begrunnes ut fra slik definisjon. Kort sagt: At det er 

ikke organene som regulerer verden, men den totale energiens lokale omvandlinger. Og da som balanse-, 

likevekts-trykk/spenning. En bakterie behøver ikke å ha hjerte, lever, nyrer for at mange trykk-vakuum, 

tiltrekninger og frastøtninger skal finne sted.  

At det alt er energi i tilværelsen og som utvekslende relativt proporsjonale i styrke, at vi kan lage lover, 

er fordi grunnlaget alt er lagt balansert ferdig totalt overalt, før alle videre utvekslinger fortsetter sine 

likevektige utvekslinger i det samme, i den samme natur-funksjons-kraft. (Gud/Natur/Holdbar preferanse). 

At det er tydelig ved foster-innstillinger, ved trykkreguleringer kjemisk i kroppen, slik sett som lys-

energi i kosmos om vi vil med like mengder bevegelsesenergi og kinetisk energi som fordeles over en konstant 

energi som gir den økologiske balanse, og videre den kroppslige balansen, at fosterstadier viser at hjerte, 

lunger, nyrer dukke r opp med dets egne reguleringer fra et stadium i oss og som finnes som slikt nivå for et 

eller annet dyr,  

At ellers kan vi om all energi virkelig kan omsettes til lys-energi, om vi vil definere dette som årsaks-

nivå, så kan vi si at det er en kosmisk trykk-virkning, forplantning, en formasjons som rom-tid-stoff, lik 

Einsteins formler og at E=mcc fortsatt viser seg holdbar som sammenligning i energi-regnskapene.  
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Differensialkraftens funksjon, (Forandringskraften - Kamos), er slik ved analyse av rom, utstrekning, 

analyse av bevegelse, virkning, tid, hastighet, ved samme saksforhold, prosess, og analyse ved styrke-feltets 

form, stoff-/energi-egenskap som følger utstrekning og bevegelse/virkning som form/egenskap ved det samme 

eksempel, at alle sammen har samme måle-verdi-grunnlag i utstrekning og bevegelse, posisjonsendring og i 

kontinuitet, at like og ulike mengder, måle-enheter, stemmer med at like måleenheter gir en og samme tetthet, 

bevegelsesmengde og styrkemengde for samme punkter overalt.  

Med den konsekvens at alle punkter, all kontinuitet av det felles rom-tid-bevegelses-energi-produktet 

er likedan overalt, og som en ekspansjonskraft i uendeligheten vil det oppstå en indre ekspansjon med samme 

trykk overalt, som igjen betyr at en slik funksjon gir likedanne utvekslinger fordi man ikke blir kvitt driften, 

veksten, ekspansjonen:  

Altså bevegelses-virknings-potensialet som i en slik uendelig utvekslingskraft gir spenningen, trykket 

1, med sitt eget indre som motstand, utvekslingsmengde som hastighetsløkker, er lik motstand lik 1, og da 

med strømnings-mengden tilknyttet samme utvekslings-hastighetsløkker, trykk-bevegelse, spenningsendring, 

utvekslings-strømmen lik 1. At det tilsvarer at U=RI. Likt som Ohms lov. Men denne fungerer for både 

elektro-magnetiske strømnings-felt og for gravitasjons-strømnings-felt og mekaniske, kjemiske, fysiske, og 

fysikk-lovene og for alle andre tenkelige kraft-utvekslinger under en slik type kraftfunksjon.   

Dette betyr at det gir de matematisk-geometriske proporsjoner, for hadde det vært ulike mengder, ekte 

kaos, tilfeldig, random punkt eller kontinuitet for enheter av det som er i produktet rom-tid-energi, så ville vi 

aldri få proporsjonale forhold til teoretiske til teoretisk sammenligning med de fysiske tilstander, eller en 

fysisk tilstand i praksis som stemmer med de sammenligninger vi da gjør med matematiske, geometriske og 

fysiske styrkeenergier. Så denne kraftfunksjonen til differensialkraften må, tvinges, til å være riktig. 

Konsekvensen er at all balanse allerede er ferdig tilstede før det skjer utvekslinger og at kraft og 

motkraft-utveksling, eller rom-tid-bevegelsesvirknings-former må ha like mengder inn og ut som den mengde 

som et felt eller objekt har som egendrift av form-tetthet, styrke, og som en konstant energi der bevegelses-

energier og mot-bevegelses-energier er like store.  

Det betyr også at det er en absolutt temperatur, friksjon, turbulens, der denne fra bunnen av er virkende 

som en flytende turbulent strømning, og at til større utvekslingsmengder på gitte nivåer vi har, jo større er 

tregheten og tids-forsinkelsen som da er proporsjonale.  

Kort sagt: At det dannes utvekslings-strømmer likt som gravitasjonsrom, der balansen i denne 

forholder seg til helheten som alltid tvinger frem balanse i bevegelsen, og som ved utveklinger bestemmer det 

lokale kosmiske turbulenstrykket til en slik utskilt gravitasjons-kraft som er en utvekslings-feltkraft i med 

energi-virkninger lik den krumningsbalanse denne skal danne balanseutvekslinger i som energipartikler, og 

så med driften inn og ut som forholder seg til en uendelig mulighet av omplasseringer logisk. 

Det er da en balansert felteffektutveksling hos partikler som er nødt til gi logisk selektive partikler 

uansett fordelingen av de balanserte utveklingspartiklers posisjon, og som er likegyldig ut fra at partikkel og 

feltobjekt utveksles balansert med graden virkning i gravitasjonsfelt-rommet, selv slik som når masser og felt 

må justere sine størrelser ved den avstands-virknings-grad som objekter har, og ved deres sammensmeltning 

og splittelse av slike energipartikler, eventuelt lystrykk, den fineste justeringen av partikulært trykkvirkning i 

romenergien. Gravitasjon og partikkel er samlet balanse-endrings-trykk-utjevninger. 

Dette betyr også at de lokale dannelser av partikler, grunnstoff-partikler, anti-partikler forholder seg 

til det samme trykket i den lokale universelle trykksonen, og at også planeter, soler, galakser, sorte og hvite 

hull må tilpasse seg balansert i kraft-felt-sammenheng. Og dette er årsaken til hvilken som helst planets 

trykkbalanse i deres indre, i deres aggregattilstand og i deres atmosfære og eventuelle magnetiske virkninger. 

Kort sagt grunnlaget for balansen til det økologiske livs-miljøet på en bestemt planet som jorda.  

Dette er grunnlaget for balansetilstanden totalt for de mineralske og organiske stoffene på kloden. Det 

er underlagt en absolutt balanse, selv om dette betyr splittelse og sammensmeltning av partikler, at det er 

heldig eller uheldig for våre behov og holdbarhetsformer, i forhold til grader av lykke, hell, ulykke, uhell. 

Altså som bestemmer årsak-virknings-forhold ut fra samme årsak-virknings-funksjon, i differensialkraften. 

Temperaturskala utenom den balansetempererte gravitasjonskraften, kan kun avleses gjennom 

proporsjonene mellom de objekt-felt som skiller seg ut fra balanse-forholdet i denne supertynne absolutte 

kraftens trykk.  
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Altså kun som relasjon mellom de feltvirkninger som vi finner i lys- og partikler og deres resonans-

forhold med gravitasjonstilpasningen i samme rom, graden endring i gravitasjons-virkning. Disse 

kompenserer hverandre og derfor er masse og energi-former i likevekt, eller rett og slett det samme, sett ut fra 

differensialkraftens hastighetsløkker, altså graden krumninger differensialberegninger. 

Dette balansetrykket gjentar seg som grunnlag for virkningstrykket mellom objekter, deres indre 

funksjoner, eventuelle celleveggs-feltkrefter, og det ytre miljøet, slik at det hele tiden er kun en energi-

utvekslingsbalanse i helheten slik som danner grunnlaget for holdbarheten og virkningene til en eventuell 

celle, livsform. Når dette kommer over en kritisk grense vil slik virkning opphøre, slik som for kaldt eller for 

varmt.  

Når lys, varmestråler, og partikler ellers som feltvirkninger endrer seg, eller går over i hverandres form, 

så vil også temperatur-funksjoner få samme taps- og gevinst-virkning som det resten av energiene absorberer 

hvilket betyr at temperaturskalaer vil synke og stige i overgangen mellom energier, selv om energimengde og 

varmestrålings-energi i sum gir samme E=mcc. Deler av denne tempererte tilstanden vil kunne fanges opp 

som balanseutjevning mellom masser og gravitasjonsfeltrommets tilpasning til hverandre gjennom hastighets-

løkkene.   

Altså klemmer vi sammen partikler, så blir deres gravitasjon mindre fordi hastighets-løkkene presses 

utover i gravitasjonsrommet for en balansert fordeling mellom partikler og gravitasjons-felt-trykk. Lignende 

virvler i vann, for hvilken endring i mengde vann som må til når to like store virvler smelter sammen: Regn 

på dette og mengden som strømmer til sin bredde-lengde-forstørrelse på utsiden av denne nye virvelen: Da 

får dere indikasjonen på masse-energi-proporsjonen mellom gravitasjonsfeltet og objekt-feltene. 

Dette betyr at alle atomer ioner, protoner, elektroner, nøytroner og lysvirkninger, magnetisk og 

elektrisk felt må balansere seg helt riktig i forhold til den samlede gravitasjonskraft, E=mcc, og som kanskje 

i større kosmisk målestokk vil dekke motkraft-virkningen også, ganske sikkert. 

Kort sagt så vil alle enzymer, proteinprosesser, sukker-fett-reaksjoner, celleveggspenning og reaksjon 

på syrer, baser, elementer utenfor cellen, og forholdet DNA og RNA reguleres balansert slik, og ut fra lokal 

tilstand, og individ, ha ulike forskjeller på stoffskifte som fotosyntese og mitokondriers stoffskifte. Som det 

Einstein henviser til, at om vi har tre objekter, der to av disse skal forholde seg til den tredje, så er aldri posisjon 

og retning like. Konsekvensen er at ingen felt eller objekter, partikler i kosmos er likt felt-forspent, altså er 

underlagt en balansert men allikevel en slags polar forskjell i forhold til gravitasjonsrommet rundt seg og de 

elektro-magnetiske virkninger som finnes, eller berører seg. 

Dette trykk-grunnlaget er årsaken til tilpasningen mellom cellens indre og ytre som en virksom 

balansert celles holdbarhets-tid. Holdbarhets-balanserte funksjoner, og om de svikter som ubalansert 

utveksling. Trykket som opprettholder en tilsvarende likevekt i kroppssafter og i organer, og kompensasjonen 

mellom disse er altså ikke regulert først og fremst av de organeller som dannes, eller negative og positive 

krefter, men av balansemengden de opprettholdes av, og består av, utveksles som type energi og partikkel-

reaksjoner, splittelse og sammensmeltning, at det er likevekt i den tilførte og avgitte energi i forhold til den 

energien som oppholder seg i objektet, altså absorbert energi.  

I totalregnskapet blir all tilførsel og avgivelse samme sum som en konstant energi, og da ganske likt 

hver gang at E=mcc, som kan benyttes til sammenligning mellom energier fra og til objekter, balansetilstanden 

i energi til og fra.  

Det kan være fristende å ta ett menneske og da våre organer som hjerte, lunger, nyrer, som indikator 

på at de er årsaken til balansen. Men bakterier og flere andre dyr og planter har ikke hjerte, lunge, nyre sli, 

kun mitokondrier eller fotosyntese, kjemo-syntese, også videre, og har helt andre bevegelsesvirknings-

mekanismer. Slik sett er mitokondrier og fotosyntesen heller et viktigere balanse-element for balanse i en 

kropp, altså likevekts-graden som finnes i kroppen i forhold ti omstendighetene.  

Da det er en selektiv tilpasning over lang tid, også som fosterutvikling for dannelse av disse organene, 

hjerte, lunge, nyre, så kan man ikke påstå at kropps-saftene, lymfesystemet først og fremst er forårsaket av 

hjerte, lunger og nyrer. Selv om vi har store følelser og behov for hjerte, lunger og nyrer. Men uten lever og 

tarm, munn, ville det ikke heller være til nytte med disse organene. Å legge følelser til grunn for balansen er 

ikke holdbart nok. Heller ikke tilfeldig utvalgte organer, eller de sterkeste store organer som er utviklet ut fra 

en tidligere foster- og utviklings-balanse for større organismer.  
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Kort sagt så er trykk-resultatet ett trykksystem som er regulert av samspillet for behovs-funksjonene 

som alt følger et bestemt trykk, kosmisk, økologisk, atmosfærisk i hav og mineraler ut fra at gravitasjons-

objektet liv lever på; som jorda, og med en måne med tidevannseffekt.  

Alt det andre i kroppen iberegnet kropps-saftene selv, som er felles utskillelser og utveklingsmengder 

av balansevæsketrykk, organpartikler, kropps-saft-partikler, det som gir grunnlaget for at transpott i en kropp 

av større format trenger, og bygger ut en tilpasset drift som hjerte, lunger og nyrer er ti tillegg til den samme 

mitokondrienes omdannelse og avfalls-prosess, forbrenning av de samme produkter i alle celler som skal skille 

disse ut I en stor organisme må de dannes en større lomme for å få dette ut av en slik kropp for at ikke alle 

giftene skal samle seg overalt i kroppen.  

Det samme gjelder blod og luft, oksygen og lunger som grunnet cellevakuum, næring vann og luft, 

oksygen trenger inntaket, der munnen og lungene virker som støvsugere som kan raffinere dette, lungeceller 

og tarmer ut ti blodet i ett trykk cellene krever og som da hjerte, lunger og nyrer måtte tilpasse seg ved foster-

utvikling, ved evolusjonær utvikling, eller differensielt balansert selektiv tilvekst over tid.  

Dette er hovedmodellen for at kosmisk kraft, lys, gravitasjon, blir det samme trykkbalanserte 

årsaksforhold for partikler, størrelser og deres balanserte kraft-utvekslinger som organiske livsfunksjoner, 

celler, og større dyr, mennesker som da utvikler større organer so er tilpasset sin egen trykk-drift balansert, 

altså som at lunger, hjerte, nyrer danner mest effektive trykk-reguleringer, med signal gitt fra både celler og 

kroppsvæsker spenningsforhold av trykk.  

Når først nyrer, lunger og hjerte har kommet frem krever de mye av balanseforholdene selv også, slik 

som noe trykker på brystkassen vår, at det skjer voldsomme eksplosjoner like ved oss, at vi får gifter som like 

gjerne kan nå hjerte før andre organer. Når massen er stor nok til at denne kan sammenlignes med andre 

organer i kroppen, lokalt, som balanse, så blir disse organene en vektor i balansesystemet, og vil ha mange 

egne balanseforhold som må ordnes energi-formidabelt lokalt, og via andre systemer enn bare kropps-safter 

og cellebalanser.  

Nemlig slik som luftrykket utenfra som vi god t kan miste pusten av, og nerver som reagerer på at det 

komme rinn giftig røyk. Hjerte vil som sagt kunne reagere direkte på trykk mekanisk utenfra, men også vi 

stråling og lyd som kan bli for sterk, skade vev. At kropp og disse organer, samt kroppssafter via stoffskifte-

tempoet har funnet en balanse for energi inn o gut, eller egentlig en middelsbalanse rundt 37 grader celsius, 

hvilket da også i en bestemt kroppsform skal tilsi ett samlet, og samme trykk, og at funksjonene står i hevd 

som aktive, så har vi en organisme som beholder sin form, og mulig, sine egenskaper. Så kommer læring, 

orientering inn som viktig faktor. Alt ekstra input.  

At de kosmiske kraft-motkraft-tilstander ligger bak og sørger for at disse balanseforhold finnes i 

kroppen, de enkelte artes celle-styrke, og endringsstyrke, formendring med mer, men et rimelig balansert 

celletrykk ved egenskap og art, er ganske sikkert. Men de lokale selektive logiske posisjoneringer for energier 

i balanse er store, slik at vi kan innrede oss på et utall vis lokalt så lenge det følger innenfor balanseforholdene. 

Uansett så vil overskudd og underskudd medføre alt fra irritasjoner til død for organismen. 

Også erfaringer, innstillinger til oppgave problem, løsning virker til at signaler går gjennom 

nervesystem og kroppssafter om å endre enzym, hormon, og bevegelsesenergi-innstilling ut fra samme 

regulerte innstillinger vi har erfart fra før av, har som arvelige refleksive funksjoner fysisk, også bevisst og 

ubevisst. Kan da dette balansesystemet slå feil da? Vel:  

Overbelastninger, feilvurderinger sykdom, uhell, ulykker, naturkatastrofer, feilslåtte balanser i DNA, 

eller hormonsystem, og som også gjennom dagliglivets praktiske leveform kan gi feil ernæring, feil 

kroppsbruk, og hvor psyke kan skades, likedan som at psyke kan skade, altså gjerne knyttet til følelser og 

sinnsstemninger som angst, lyst, ekstase-følelser, men også smerte, tilfredstillelse, raske sanseopplevelser, 

behovsopplevelser.. At det er vanskelig å være sikker på absolutt regulering av alt dette. 

Naturens balanse orienterer seg svært lite etter det menneskelige behov, selv om den som balanse har 

dannet individer som er tilpasset seg. Og derfor fungerer i en natur. Det som må reguleres i stor og liten 

målestokk kan lett krysse behovssystemene som store og små hendelser. Alt fra en komet som kan treffe jorda, 

tsunamier, orkaner sykdommer, til en liten irriterende kløe et sted, til noe som virker hindrende for våre lyster 

og behov. Slike balanseforhold er myggens balanse mot menneskets balanse.  
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Behov, og natur kan begge gi hva vi mentalt og bevisst anser som ubalansert i forhold til oss. Om en 

tsunami eller et jordskjelv tar livet av hundre-tusener som i Lisboa, Pukket og Indonesia, så merkes vi alle av 

dette, og familier, skadde, men stort sett en balanse naturen måtte inn-regulere uten noe belegg i forhold til 

begrepet forståelse og menneskelige behov. Balanse er altså ikke bar av det gode, men også det vonde/onde. 

Bevisstheten hadde ingen innvirkning her, for behovsgrad som; hva vi synes -; passer oss.  

Ernæring, bevegelse, masser som vi behandler har større kjemisk innvirkning på oss, og større 

endringspotensial lokalt enn en mer konstant likevekt i i kosmisk rom, fordi de selektive systemer er så store 

i et masse-nært landskap for omstillinger. For gjennomsnittstrykket har de kosmiske forholdene stor betydning 

for energiutvekslingenes konstans. Adferd og ernæring, bevegelsesmønstre, og behov- og sanse-holdbar 

regulering, virker her viktigst, altså adferds-relevant balanse med elle ruten kvant-forklaringer hvor mange 

balansesystemer virker likedan i følge; E=mcc. 

Konklusjonen er at lymfesystemet er en sekundær utskilt biologisk, biokjemisk prosess og som er 

dannet på grunnlag av det ytre miljøets stoffer og trykkbalanse og originalcellenes trykkfunksjon slik, og at 

det gjennom logisk selektive funksjoner for likevekts-energier, likevekts-trykk-regulering har blitt dannet et 

like-vekt-system som bare blir enda mer effektivt da spesialiserte celler passer på nettopp lymfesystemets 

trykk-reguleringer og angrep fra fremmede elementer.  

Ja: Det finnes flere slike fysiske balanseforhold for kropp enn det bevisstheten forstår, og et råd som 

de fleste har er å spise variert og balansert?! Kanskje ikke alltid noen lettvin oppskrift. Mange ville da fordele 

dette mellom potetgull, cola og sjokolade? Her henvises det mest til røtter, frukt, grønnsaker, kjøtt og fisk. 

Som drikke anbefales av alle saker, vann som hoved-kilde. Kaffe, te, ekte juice, melk for de som tåler det. 

Ytre trykk er her kosmisk, atmosfærisk, jordisk gravitasjon og spennings-fordelinger ellers, som er 

betingelse selv for de ytre og indre trykk som reguleres i biologiske og mineralogiske funksjoner liv er 

avhengig av på vondt og godt i kroppsbalanse, hvilket berører psyken og bevissthets-balansen, noe mange 

psykologer da mener har sitt å si for hvilke stemninger og følelsesliv vi har i større grad enn vi tror. Og selvsagt 

adferds-forskere. 

Andre betingelser videre som biologiske funksjoner vil bli tatt opp under forskjellige andre seksjons-

beskrivelser som eventuelt evolusjon, cellen, organiske funksjoner, trinn i foster-utvikling, en rekke andre 

temaer som berører disse tema av betydning for kropp, styrke, bevissthet og orientering. 

 

Homeoestase 

 
Kritisk-analytisk blikk: Homeoestase: 

A: Definisjon fra leksikon: Homeostase er organismens opprettholdelse av konstante og stabile 

fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler, det såkalte «indre miljø». 

 

Inn her skjer det balanse-årsaks-forhold som er trykkutjevninger mellom mijøet og kroppen, og slett 

ikke balanse bare grunnet lymfesystemet. Men heller ikke i kroppen er det slik, fordi cellene både før og etter 

at det er dannet hulrom i disse produserer både væsken og årsaken til dette via sitt stoffskifte, væsken de skiller 

ut, samt DNA-endring som produserer de aktuelle lymfeceller. Slik at en opprinnelig celle er del av hvorfor 

et trykk på visse nivåer skal holdes ved videre utvikling av hulrom og organer, og samlingen og utkillelsen 

som blir lymfe-væsken.  

Gravitasjonstrykket og de kjeisk-fysiske lover besørger også automatisk likevektstrykk. Men samtidig 

trengs altså det som skaper trykkbalanse, kraft-motkraft og dannelse av kraft-turbuelens som gravitasjons-

akselerasjoner, virvel-kompresjonen i kraftrommet. Det er ikke fotonet eller lymfe-væseken som bestemmer 

dette, men er et resultat av balanse-kraften. Som igjen er avhengig av den differnsiale kraftfunksjnens 

virkefunksjon. 

At det ikke er et fast trykk i kroppens indre kjemiske væske-reaksjoner, da kroppen utveksler med 

naturtrykket utenfor seg, og kan forbrenne mer eller mindre av sitt innhold også. Gjennomsnittsbalansen 

kommer med den nye formen og vekten og det nye trykket, som gir likevekt fordelt som snitt i det indre 

trykket. Organer og organiske funksjoner kjemisk må forholde seg til dette forholdet mellom indre og ytre 

fysiske trykkfeltet som de samme fullstendige stoff-felt er en del av selv, og må balansere seg inn etter dette. 

https://sml.snl.no/cellen
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Det betyr at det er et mere konstant trykkforhold over tid, men ikke et konstant trykk. Vi kan heller si 

at det alltid er en konstant balanse, men det er ikke gitt ved en holdbar funksjon for kroppsvæsketrykket. I krig 

går mange slike kroppsvæskesystemer til grunne fordi de sprekker, og likeså ved sykdom. Det er kun et ideelt 

mål at det er ønskelig at det skal være et balansert likevektig konstant holdbarhetsnivå i kroppssaftene. Men 

det snittet som er innenfor den normalt tilstedeværende befolkningen, innebærer at trykket er bra nok.  

Om ikke trykket endret seg kunne vi ikke spist eller late vannet. Men det er riktig at trykkfunksjonen 

er rettet mest mulig inn mot å nøytralisere seg, stabilisere trykket sitt, nå et konstant balansetrykk i 

kroppsvæsken i den grad hvor stor fordel dette er. Fordi opphever bevegelsen, virknings-utvekslingen av 

energi, vil trolig organismen dø: Den må endres lokalt og over tid. 

Definisjonen henviser selv til en uro i balansesystemet; konstant-trykk-ideelt mål: 
Både surhetsgrad, temperatur, kjemisk sammensetning og annet i det indre miljø er nøye regulert 

og varierer lite over tid, noe cellene er avhengige av for å fungere normalt. En rekke organer, som for 

eksempel hjerte, lunger og nyrer bidrar gjennom kontrollerte justeringer av sin virksomhet til 

homeostasen.  

 

Kritisk-analytisk blikk på homeoestase, en psykologisk forståelse. 
 

B: I psykologien er homeostase-prinsippet især blitt brukt til å forklare motivasjon. Når kroppen 

befinner seg i mangel- eller overskuddstilstander, oppstår behov for eller drifter til å bringe kroppen tilbake i 

likevekt, for eksempel spise, urinere og så videre. Forholdet mellom den fysiologiske behovstilstanden og 

psykologiske driftstilstanden har vært et sentralt tema for psykologisk forskning. 

Igjen så er det behovsorganer og sanseorganer som gir signalene. Om det ikke er fysiske systemer her 

som oppfatter, gir reaksjon som fysiske feltvirkninger, natur-virkningene, som det sanser oppfatter som 

forskjell på stoffer og bevegelser, lukt, smak, hørsel, syn, hud-følelsesorganer, balanse-følelses-organer, og 

som organer fysisk-kjemisk reagerer på, slik som munn-svelg-hals, magesekk, tarm, lever, blodårer, endetarm, 

altså utskillelse av næring igjen, samt at nitrogen-holdig inntak går ut igjen gjennom nyrer, blære, 

utskillelsesorgan, som fysiske-kjemiske prosesser, der energi inn og energi ut tilsvarer et balansesystem for 

trykket kjemisk:  

Om ikke, så vil heller ikke signaler kunne opprettholdes gjennom trykkvirkninger og elektro-

magnetiske signaler gjennom nervesystem og nerve-sentere, ved siden av varme/lys, og lydbølger, altså 

gasstrykkbølger, og fastere trykkvirkninger gjennom væsker og faste legemer i kroppen som skjellet, 

hodeskalle, tenner, gjennom alle celler i kroppen, men med signalvirkninger som samles rundt de beste 

sammenlignings-systemer vi har, nervecelle-sentere som fysisk-kjemisk reagerer på signalene på en egen 

selektiv måte.  

Den kan ligne det samme i de fleste nerve-sentere, men celleinnholdet tilpasser seg typen signal-

virknings-mengde og hva som dette gjennom nerver koordinerer bevegelsesvirknings-reaksjoner etter. 

Samtidig virker nervesystemet som nerver for seg selv, det vil si analyserer sine egne indre 

signalsammenligninger som likedanne styrkeinntrykk, og sender ut sine egne sammentrekningssignaler, som 

blir reaksjoner for lyst, angst tilhørende den sanse- og behovs-organfunksjonens signaler som innkommer.  

Som en startfase i livet dannes nerveceller som har ulik affinitet, ulike arvelige utviklingsstadium i 

ernæringsprosessen, og ulik posisjon i nervesystemet som gjør at graden reaksjon fra celler kan være 

forskjellig, og gi mindre relevante reaksjoner og feil-tolkningssignaler for koordineringen. Dette kan ha sitt å 

si for utløsningsmengder av angst ved ulike tilfeller enten de er relevante eller ikke-relevante, (har med saken 

å gjøre), altså at den virkelige hendelsen misforstås eller ikke.  

Om ikke hud, sanser, kropps-behovs-organer, de fysisk-kjemiske tilstandene er il stede, så merker 

heller ikke en hjerne, eller bevisstheten noen signaler slik. Da uteblir også styrken fra slike signaler. Da uteblir 

styrken som oppfattes som følelsesstyrken også, og hvilken art følelses-styrke det er snakk om. At 

sinnsstemninger relaterer vi til at det er et fysisk individ til stede, som sinns-stemninger og verdens fysiske 

forhold gjennom puffing og dytting, inntak av fysiske behovsmidler, regulering av kropp og psyke i et fysisk 

miljø, soveplass, kjøkken, matlaging, finne mat, beskytte kroppen, altså sanser og behovssystemet vårt, stort 

sett fysisk.  

https://snl.no/pH
https://snl.no/temperatur
http://sml.snl.no/hjerte
http://sml.snl.no/lunger
http://sml.snl.no/nyre
http://snl.no/psykologi
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Talen er fysisk, hørselen er fysisk, grimasene er fysiske, øye-bevegelser/utrykk og kroppsspråk er slike 

fysiske virkninger vi ser med lys, eller hører med lyd, i enkelte faresituasjoner at stillheten er farlig, da vi ikke 

vet om noe faktisk beveger seg eller ikke. Gasser, giftig edderkopp, fiender på gummisåler, ett infrarødt sikte 

på et gevær, eller at knausen vi står på løsner fra fjellet, at vinden blir sterkere og alt raser, vann-flommen tar 

oss, brannen tar oss. Det finnes ikke grenser for variasjoner som kan virke galt for kroppens trykkregulering 

og naturens lokale trykkutvekslinger, selv om det er balanse i totalregnskapets balanse.  

Vi ønsker eller mener i mange tilfeller at sinnsstemninger, ånd, sjel, eller om vi vil følelser, bevissthet, 

psyke, fornuft, at dette skal være uavhengig av alt som skjer i en fysisk verden.  

Men uten den samme fysiske verdens signalvirkning og samme bevissthets koordinering av lærdom, 

erfaring, eller direkte sansevirkende reaksjoner som bevisstheten oppfatter, så vil heller ikke bevissthetens 

sammenlignings-funksjoner med verden fysisk, eller koordinering av bevegelser og handlinger fra bevisst 

orienteringsbilde, og fysisk aktivitet fungere. Uansett verdener så er vår holdbarhet eller oral gyldig her, ifølge 

vitenskapen, ateister, og de religiøse påbud vi hører om, og hverken før eller etter denne verdens eksistens 

uansett om det er ett eller flere liv vi lever her. 

Den fysisk-bevisste parallell eller sammenfallende virkningsrekkefølge kan vi ikke se bort fra ved 

begrepet holdbarhet og moral. De til nå kjente beskrivelser og referanser il moral holder seg ikke til den 

virkelige holdbarheten, fordi referansene ikke har med saksforholdet å gjøre, nemlig kilden og hvorfor.  

Alle taler en visdom eller referanser som mer er lignelser og ikke klarer å holde seg til de virkelige 

saksforholdenes holdbarhets-funksjoner. At kropp, psyke, bevisstheten fungerer betyr ikke hva vi ellers har 

lyst til, hva vi ellers har behov for. Når vi har lyst og behov som går utover andre, og andres behov ut over 

deg selv sin funksjon som at kropp, bevissthet og psyke fungerer normalt etter de funksjoner som kan virke 

normalt nok, så er det noe galt med den moralske eller aktive holdbarhets-koordineringen.  

Her forstår man ikke fullt så mye gjennom kun at: Det er holdbart nok for meg i alle fall! Det vet man 

jammen ikke noe om da. Fordi det er nettopp det som er akhilles-hæl, svakheten/styrkegraden, at det som er 

holdbart nok for meg, altså revnende likegyldig om hvordan det går med andre, betyr at man ikke får nok 

holdbar informasjon selv, og kan falle i et bakholds-angrep fra en annen holdbar nok for meg: hvilket er det 

som hender. Å tåle en trøkk, spørs?! Det finnes den trøkken du ikke tåler, hva da?  

De grensene er ikke satt av holdbarhet nok for meg selv. Så hvorfor skal alt være livstruende utfall, 

der det ene Nietzsche-individet er den eneste overlevende alene i verden, da alles kamp mot alle har utryddet 

resten? Hva er den eliminerende verdinormering godt for når den angriper psyke, bevissthets-funksjon og 

kroppsfunksjon, men ikke innholdet,  svakheten i verdigradene, verdi-normeringen.  

Vi kan adressere og funksjonelt henvise til naturmaterien og gudsånden med begge deres ukjente 

funksjons-virkning til bevisst funksjon og fysisk funksjon, men det hjelper ikke på forholdet av de funksjoner 

vi observerer og kan analysere nærmere for vår virkning og virksomhet. 

Her lar jeg den saken ligge inntil videre: Også sinns-stemninger slik som det estetiske, som stort sett 

fra tid til annen er i hvilken grad vi hele tiden synes er hvor godt eller vondt med vonde og godt og vondt med 

det gode. Vi synes ikke alltid at noe som er bra er like bra, og blir det for mye av det kan vi begynne å synes 

at det er vondt, og likedan kan skje med noe vi synes ser vondt.  

Som for eksempel å gjøre gale ting, lyve, stjele og det som verre er. At en utsøkt middag kan virke 

mindre skjønn som opplevelse dersom det kommer inn ern forferdelig lukt mens vi spiser. Og vi kan bli lei 

det skjønneste vi vet også i lengden. Noen, ikke så få, også i konsentrasjons-leire, ikke bare i det fri, fritt 

samfunn i fredstid,  blir av omstendigheter helomvendt fra troende til ikke-troende, og ikke-troende til troende. 

Enda friere er det vel når man søker, leker, er nysgjerrig og shopper i livssyn. Selv om man med vilje ønsker 

å gå helt inn for hver slik retning man oppsøker. 

Vi kan ta bevisste relasjoner mellom bevissthets-relaterte funksjoner opp ved temaet bevissthetens 

funksjoner. Er gjort i en annen fase av skriftet. 

Ja! Det er svaret på om de fysiske signaler gir virkninger på vår psyke og motivasjons-grad. At vi vil 

ikke gå inn gjennom et tornekratt nakne og frivillige. Vi vil ikke ha så sterkt lys at vi brenner øynene våre, for 

eksempel lasere. Vi vil ikke ha magevondt. Betennelser, tannverk.  

At alle sanser og behov som utsettes for: for lite næring eller for mye stress, fysiske belastninger, vil 

også kjemisk-fysisk som ubalanse i hormoner, enzymer, nesten hva som helst, været, folkemengden, insekter, 

det vi reagerer positivt og negativt på slik ut fra den lokale situasjon og øyeblikkstilstand, og samtidig hva 

som har virket for eller i mot oss over lengre tid, nettopp gi nervefunksjonelle frustrasjoner. 
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Vondt, og godt, smerte eller lyst-signaler, og som en dom over det hele at om vi ikke har et nervesystem 

og nerve-sentere som oppfatter og behandler dette, sender signaler videre til bevisst sammenligningsfunksjon, 

sp virker ingen sinnsstemninger, følelser saner eller behov som noen grad tilbaketrekning eller fremstøt for 

motivasjon.  

Og kroppens funksjoner virker inn på de ulike behovsorganer og sanseorganer. Om vi er for trette eller 

syke, kan vi blingse, se uklart, høre noe som ikke er til stede, lukte rart, at alt saker feil eller rart, og oppgaver 

som vi vil gjennomføre kan bli for vanskelig grunnet slitne muskler, utmattelse, og om så at visse behov 

melder seg sterkere enn andre: For eksempel at vi må på do når vi tar en eksamen vi ikke får lov til å bevege 

oss unna.  

Eller at vi er redde, forelska, ikke klarer å komme unna en dominerende følelse, enten det er seksuelt, 

sanser og behov ellers, eller noe vi er vanvittig interessert i som tar alle våre tanker. Fysisk sett holder det med 

at det er uro det fysiske systemet for at større eller mindre signalvirkninger virker inn på motivasjonen, og 

viser seg spesielt når vi oppdager hvilken kilde som gir oss lyst, eller ulyst-signalene, at vi kan definere årsaken 

til motivasjonsgraden. 

Slik sett er vi i verden også fysisk merkbart som kroppsforbindelse, ofte med direkte affektvirkning på 

bevisstheten slik av styrkegrader; som der finnes adferds- og psykologi-forskere som mener er følelses-løst. 

Følelsessignal-løst, u-kategorisert. At følelser er kun når vi kan dandere med inntrykksvirkninger bevisst om 

hva vi synes om disse over tid. At følelser er kun når vi er klar over det. Vi får affektreaksjoner også når vi er 

klar over dette. Stikk fingrene i strømuttaket! 

Slik sett er jeg i klar tvil om at affekter, følelser, sinnsstemninger er forskjellige, og heller lik en mer 

buddhistisk oppfatning; At det er DET SAMME! Kun tids- og styrkegrads-strukturert i forskjells-virkning. Vi 

synes også at å svømme, løpe, gå, klatre, er helt forskjellige saker, men i alle er det bevegelse og endring av 

kroppsposisjon og dens vekt. Altså styrkebevegelser som de alle ikke blir kvitt, men en forskjell på 

strukturerings-endringen av bevegelsesformen.  

Alle begrep om å reparere, heale, årsak-virkning, fikse, justere, kommunisere, tale, lete, søke, finne, 

databehandle, syntaks, ofte mene noe, er alle enkelt nok sammenlignings-funksjoner av like og ulike. Det er 

så mange begrep som vi kunne forenklet til det samme. Derfor er det samme av alt i verden, omtrent like 

sammenligningsbart for de som ikke har språk, tale, med unntak av infløkte bruksanvisninger. 

I utsagnet, definisjons-avdeling slik av homeostase: B: I psykologien er homeostase-prinsippet især 

blitt brukt til å forklare motivasjon.  

Når kroppen befinner seg i mangel- eller overskuddstilstander, oppstår behov for eller drifter til å 

bringe kroppen tilbake i likevekt, for eksempel spise, urinere og så videre. Forholdet mellom den 

fysiologiske behovstilstanden og psykologiske driftstilstanden har vært et sentralt tema for psykologisk 

forskning.  

Jeg går ut fra at utsagnet da gis som at: Pasienten er ute av balanse! 

Kritisk-analytisk funksjonelt, så er de behovene og driftene tilstede som behov-funksjoner uansett. Inntak og 

uttak er livsprosessens energi-virksomhet.  Om vi kun gir et menneske næring intravenøst via ledninger og 

hjernen er død, eller er operert ut, i koma, bevisstløs eller et menneske er født uten hjernen, men ryggmarg, så 

vil stort sett hjertet slå, og leveren og blodomløp, tarmer og urinblære fungere. Også væsketrykk i 

kroppsvæsker. Pasienten vil også reagere positivt på antibiotika eller annen medisin. I mange tilfeller sikkert 

ikke så god virkning av næring og medisiner også. 

Poenget er at vi her ikke snakker så mye om motivasjon, når mange sanser eller behovs-signaler ikke 

når noen sentrale nerve-sentere der storehjernen skulle ha vært funksjonell. Når den er til stede og er 

funksjonell, og pasienten våken, merker vi langt mer av begrepet bevisst motivasjon, eller reaksjoner som 

starter en motivasjon for eller i mot en sak. Det vi si lyst, vilje, ønske, eller ulyst, uvilje, uønsket. Dette med 

behov og drifter er ikke tilstedeværende i Augustins begrep om viljens virkning. Bare en konsekvens av 

tilfeller der vi merker om noe var bra, dårlig, ondt eller godt. Ofte erfarte etter-virkninger. (Fornuft?). 

Det er ikke så dumt å være bevisst, våken, når man vill noe, som ellers fordeler seg over rådløs vilje, 

rådvill vilje, retningsløs vilje, fullstendig viljes-amok, eller en vilje knyttet til sanser og behov; jeg vil spise, 

jeg vil se, fordi det er som å fylle opp et behov, en behovs-sans, at det er å balansere en drift eller et behovs-

organ, en fysisk virkende bevisst sammenligning, eller tilfredsstille en behovs-sans, fordi vi på godt eller vondt 

vil se om vi kan bruke noe, om noe er farlig, eller er bra for oss.  

http://snl.no/psykologi
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Viljen kan være trygghet, ofte knyttet til kjente livsbetingelser slik som foreldre, venner, 

arbeidsplass, det som må dekkes for våre behov, enten det er under tvangssituasjoner eller som fritt ønsket. 

Vi kan ikke snakke om drift uten at det er et behov. Vi kan ikke ha behov for å innta noe til vi sprekker. Vi 

har behov for å få overskuddet ut igjen også. For mye og for lite blir oftest skadelig før eller siden. Dette er 

klart balansetilstander i kropp.  

Men det skyldes ikke kroppen, men den natur som danner balanseforholdene, kreftene, som slik 

bestemmer at vårt indre skal være i likevekt med balansetrykk og hastighetsvilkår som skal til for å 

opprettholde balansen mellom de to miljøer. Miljøet er slett ikke bare kroppssaftene inne i oss, kroppsvevet, 

lymfesystemet.  

Dette reguleres av alle cellenes bindingskraft og er knyttet til celleaktivitetens trykktilstander som en 

samlet utjevning for den plassen trykket da skaper som opp-roms-kroppsvev, altså kropps-safter. Saft er i og 

for seg misvisende. Det er snakk om normalt vann og mineraler, samt proteiner, sukker og fett, slik som i 

cellene, men fungerer samtidig som kanalløp for transport lignende som blodet, men er spredt rundt i flere 

åpne løp, og i mindre hårrørs-nettverk enn det vanligste blodomløpet med rødt blod til organer.  

Det røde er knyttet til lunger og hjerte, med hemoglobin som kan fange oksygen til blodet for frakt til 

celledriften i kroppen. Hjerte er bygd opp som nerver og muskler, samt elektriske pulsvirkninger, utladninger 

som gjør at hjertet virker som en pumpe for kroppen. Men hjertet ser ikke ut til å komme på plass før det er 

så mange celler at nærings-midler ikke klarer hele transporten selv, Hjertet bygger seg opp etter aktivitets-

balansene, uansett om det er alminnelige kroppsorganer, celler og en bevisst aktivitetsforøkning, trening. 

Kroppen og aktiviteten bestemmer oftest hjertes størrelse og effektivitet ut over arven av organet. Men denne 

ser altså ikke ut til å dukke opp før fosteret har en viss alder.  

Motivasjon kan være å føle et økende behovsdrift, eller sansebehovsvirkning. Sans drift og behov er 

knyttet bevisst eller ubevisst til alle organer og funksjoner i kroppen, ikke bare en destinasjon for trykkvirkning 

og spenning. Slik sett er det trykket som er mellom-liggende mellom behovsorganer også ett trykk som virker 

frem til nerve-sentere, slik som væsken rundt hjernen, og i ryggraden, et forhold mellom spinalvæske og 

lymfesystemet, samt blodårer, i tillegg til den raske puls-giving som nervecelletråder har, og da fra 

behovsorganer, trykknerver, fra sanse-behovs-organer.  

Sans og behov er gammeldags. Sans er et behovs-system. Og om det er merkbart for oss bevisst eller 

ikke, så er også alle behovsorganer og da drifts-behovsorganer slik sett også sanse-virkende, mange med 

direkte nerveforbindelser til ryggmarg, rygg, hjernen. 

Jeg vil her påstå at drift, sans, behov er likedanne inntaks og signalgivere for kropps-prosesser som 

virker sammenlignende for kroppen, men også som signalvirkninger til hjernen og bevisstheten vår. Når 

bevisstheten ikke er inne i bildet så vil sanser, behov og drift være det samme funksjonelle. Med signal til en 

bevisst hjerne, så vil alle virkninger virke so behov for og imot saksforholdene, styrkevirkningene, signalene. 

Behovet for orientering finnes enten ubevisst inne i en bakterie med kun en DNA-ring og enzymiske 

reaksjoner her, og med RNA. Sanse-behovs-orientering er både arvelig refleksivt, og bevisst erfart orientering 

mot det som våre sanser gir en reaksjon for/mot, til/fra. Hjernen sammenligner en slik signalvirkning, men det 

gjør også bevisstheten, en stor samle-funksjon av informasjon fra sammenhengen mellom sansedata og 

behovsdata. Orienteringen betyr oversikt, og da oversikt og veiledende strukturer for saksinnhold som slik er 

noe bevisstheten har oversikt over fordi den er en sammenligningsfunksjon, prosess. 

I mindre organismer, spesielt i et kjent encellet dyr, så sitter øynene rundt munnen, som på skjell, 

muslinger, visse anemoner, og på flatormer sitter øynene bak munnen inne i cellen i hodet, hodecellen. I den 

spesielle encellede organismen vi kan nevne som jeg ikke har navna på i husk nå, så er øynene festet inne i 

cellen, bak munnen, og tvers gjennom cellen inn til cellekjernen omtrent, og har signaltråder til en 

sekkelignende vannfylt sak som trekker seg sammen fort, og pumper dette ut som etter et jet-prinsipp på 

baksiden av en-cellen, slik at den farer frem mot det byttet som kom inn i kikkert-linsens fokus.  

Det er tydelig om vi skulle anta evolusjons-utviklingsprinsippet, at det ikke bare er smak og lukt-

kjemikaler som fungerer rundt munn-åpning, men også øynene, at lys er orienterings-kilde mot mål rettet 

tilbake til et behov, et stoffskifte-virkende system vi kan kalle sult-funksjon, mat-funksjon, energi-tilskudd. 

Overlevelses-næring. Det er lite trolig å tro at denne en-cellen tenkte at nå skal jeg utvikle øyne slik at jeg kan 

se hva jeg spiser. Om nerveceller ikke får informasjons-signaler, arbeid, dør nervecellens indre funksjoner. 
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Det er mer trolig over tid at lysvirkningen som ellers går gjennom cellen har virket regulerende for en 

innstilling som absorberer lyset godt bedre enn før med nervelignende funksjon, signal, mellom bevegelses-

systemet og retnings-orienteringen som synsinntrykket gir for smak-lukte-kjemikal-munnen. Altså et PH-

system for mat kjemisk. Dersom dette er riktig så er først og fremst øyne en orienteringsfunksjon der lys er 

signalkilden for ernæringsbehovet, sultfunksjonen, stoffskifte-midler.  

Mens vi først og fremst oppfatter at øyne bare er til for å se forskjell på pølsebuer, sirkusartister, 

dataspill, bevegelsesfart, uten tanke på hvorfor dyr og mennesker har øyne. Altså oppdage spiselig og 

uspiselig, bra, dårlig, og tilgjengelighet til kilde, ved å se over en bakketopp, at det er bra, det er mat, eller det 

er dårlig, en fiende vil spise deg i stedet. Stort sett er det kjemikaler og ande dyr som har vært det gode eller 

onde. Også bevegelses-kapasitet, at vi da også må storme frem eller trekke oss tilbake.  

Å gripe byttet, eller verne huden bedre, gir de samme bevegelser som å løpe vekk eller dytte, gripe 

som slå-funksjon, gripe som klore-funksjon. Gripefunksjon har blitt krangle-funksjon, helt motsatt av 

holdbarhets-prinsipper i de fleste tilfeller. Når vi så husker, og sammenligner bevisst, erfaring, hendelse, hva 

vi ser med øyne, og merker med de andre sansene, slik som vaffel-lukt, vanilje-lukt, for mange oppvarmet 

mat-lukt, kjøtt-lukt, så vil vi bevisst sammenligne dette med vår sultfunksjon, og om vi orker inntak av mere. 

Sult-funksjonen må da ha en husk-funksjons knyttet til sult-nervesenter, altså behovs-nervesenter. Men alle 

sansene er jo tilknyttet operasjonen! 

Uten de sansene så vil vi ikke lukte, se, orientere oss etter maten, eller løpe unna maten om det kommer 

en bjørn i full fart mot oss som da har merket maten. Merke-sanse-føle er samme funksjon. I språk og 

definisjoner har vi ikke satt dette som samme funksjon. Det er sammenlignings-funksjon. Like-ulike! 

B: Dette er nøyaktig det samme som er konsekvensen av Forandringskraften og Differensialkraftens 

konsekvens som et balanse- og likevekts-funksjonelt system som virker for hvordan alle de fysiske rom-tid-

utvekslinger som skjer. At dette fungerer funksjonelt likt som de fysiske og kjemiske lover som et balansesystem 

i det kosmiske rommet, som igjen regulerer balansen til logiske partikkeltrykk og partikkel-seleksjons-

egenskaper der alle følger bevegelses-balanse-styrkene/energiene.  

Dette fungerte slik at jeg kunne beskrive betingelser rundt partikkeldannelse, og at de fysiske lover 

oppstår som utvekslings-funksjoner i balanse med den grad av seleksjonsegenskap som den feltstrømmen de 

er i, og som utveksling med alle de logiske muligheter som kan balanseres rundt flere partiklers interaksjon, 

som igjen ga meg innsikt til å se forhold ved partiklers egenskaper i et trykkrom, og sammen med andre 

partikler, og som da igjen kunne beskrives som en logisk teori for elementærpartikler og felt, for grunn-stoff-

listas elementer, fordelingsmengder, der Planck-konstanten, og de kvant-verdier som fungerer som balanse-

tilpasning til elektron-skallene og deres avgivelse og mottak av bestemte energi-nivåer ut fra avstands-

regulering av styrkeforholdet, og med konsekvensen til at lysfrekvens-energien, frekvensen, tiltar og avtar med 

den lille gradvis konstante nivå-forskjellen som de gjør, Planck-konstanten, og også som verdi-

proporsjonaliteten som kvant-verdier til elektronskall. 

Dette gir sterkt regulerte trykkbalanseforhold rundt en klodes atmosfære og hav ved slik temperatur 

og trykk som vi har på jorden, dens nivåtilstand for koblinga v molekyler som mineral-forekomster, bergarter, 

og de organiske molekyler tilpasning. I celle-strukturer og i trykk-nivået rundt disse, hylster, hud, bindinger 

som holder væskekroppen adskilt fra omgivelsene, balansere seg mot hverandre regulert av bindingsforholdet, 

elektromagnetiske spenninger, fysikalsk-kjemisk, som da regulerer seg ut fra cellenes trykk-signaler og 

dermed utvendig og innvendig cellekrat-potensialer, som igjen tvinger frem en balanse for trykk og spenning 

i cellen, og kroppsvæsken rundt disse. 
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Nerveceller Nervetråder Cilier, flageller 
 

Først utforskede beskrivelser, og leksikon-definisjoner til orientering for den etterkommende 

sammen-lignings-funksjonelle beskrivelsen av hva funksjoner gjør med ulike utviklingsstadier 

evolusjonært. Disse etterfølgende informasjoner er av relevant forsknings-artet betydning for hvilke 

konklusjoner som jeg trekker av dette, og må gjengis så ordrett og riktig som mulig til andre forskere 

og de som engasjerer seg lignende i befolkningen med interesse for slike funksjoner. 

Tubulin er det proteinet som bygger opp fibrene i cellenes indre skjellet (mikrotubuli). Tubulin er 

bygd opp av en polypeptidkjede på ca. 475 aminosyrer. De blå spiralene er alfa-helikser, mens de grønne 

pilene er beta–tråder. De gule trådene er molekylet GTP, som binder alt sammen. Selve tubulinen består av at 

beta-trådene danner to flak inne i proteinet, og 11 alfa-helikser er tvinnet rundt, mens 10 beta-tråder holder alt 

sammen. Kromosom 2q36.1.  

 GTP er Guanin-tri-fosfat, altså det ene av de fire arvestoff-molekylene som sammen med fosfat gir 

GTP. Dette danner kjeder som binder hele tubulin-tråden som kalles mikrotubuli og som fungerer som cellenes 

indre skjellet også. Dette er en poly-peptid-kjede som sli sett kalles peptid fordi det danner mindre enn 50 

proteiner, hvor vi ellers benytter begrepet hormoner for 50 eller flere slike, selv om alle funksjonene kan virke 

som kroppsregulerende med proteinkjeder som er mindre enn 50 proteiner. Poly-peptider under 50 proteiner 

har flest funksjoner inne i cellenes regulerings-mekanismer. Men en slik funksjons-sum virker likedan utad 

for PH, for signalvirkende hormoner ellers, og for enzym-virksomhet. 

Flagell (l. flagellum - pisk, svepe, flagell), flertall flageller.  Svingtråd. Roterende flagell som gir 

fremdrift til flagellater og spermatozoider. Hårlignende struktur fra celleoverflaten og som slår frem og tilbake 

med høy hastighet. Er strukturene lange kalles de flageller og er de korte kalles de cilier (ent. cilium). Det er 

også forskjell i bevegelsesmønsteret mellom flageller og cilier. Svingtråd som 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 9 mikrotubuli-dubletter i ring og 2 indre dubletter.  

Drivkraften for bevegelsen er ATP som 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. En cilie 

kan ha forskjellig bevegelsesmønster når den slår fram og tilbake. Mange cilier tett sammen er dekket av 

vannkapper som overlapper hverandre. Ciliene slår ofte i en synkronisert bevegelse. For spermceller 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. 

Flageller hos prokaryoter: Flagellen hos bakterier er enklere bygd og består av en heliks med protein 

festet til plasmamembranen. Bakterieflagellen roterer om lengdeaksen. 

Flimmerhår er en kort, hårlignende struktur på overflaten av enkelte encellede organismer, eller på den 

frie overflaten av visse epitelceller. De er i livlig bevegelse og tjener til å bevege cellen og/eller væsker og 

partikler på dens overflate. De fleste flimmerhår kan bli opptil ti mikrometer lange.  

Typer:  

Cilier Cilier er forholdsvis korte, jevntykke og jevnlange flimmerhår, som i stort antall dekker den frie 

celleoverflaten. De har ofte koordinert bevegelse, hvor de slår rytmisk og kraftig i en bestemt retning og bøyer 

seg elastisk tilbake i utgangsposisjonen. 

Cilier er karakteristiske for de encellede flimmerdyrene, og de forekommer også hos alle flercellede 

dyr (unntatt leddyr og rundormer), oftest i form av flimmerepitel. Hos mange larveformer i havet og 

hos flimmerormer (Turbellaria) fungerer de som bevegelsesorgan. Hos pattedyr er slimhinnene i luftveiene 

dekket av flimmerepitel der ciliene slår mot svelget så slim og partikler transporteres den riktige veien. 

Flimmerepitelet i egglederne hos pattedyr leder eggcellen fra eggstokk til livmor.  

Flageller Flimmerhår som opptrer fåtallig eller enkeltvis, og som er lange i forhold til cellens 

størrelse, kalles ofte svingtråder eller piskehår (flageller, undulipodier). Bevegelsen fremtrer som serier 

av bølgersom løper langs med håret eller foregår i spiralbane. Hos flagellatene er flagellen(e) festet forrest, på 

siden eller i bakenden av cellene i forhold til bevegelsesretningen. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Protein
https://no.wikipedia.org/wiki/Celle
https://no.wikipedia.org/wiki/Polypeptid
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https://no.wikipedia.org/wiki/Molekyl
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=GTP&action=edit&redlink=1
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?chromosome=2q36.1
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Flageller med stive sidehår har evnen til å trekke cellen gjennom vannet, mens glatte flageller vil skyve 

cellen foran seg. Et eksempel på en glatt flagell er selvbevegelige kjønnsceller som sædceller (spermier). I 

flercellede dyr er flageller relativt sjeldne og forekommer overveiende hos virvelløse dyr, for eksempel i 

tarmceller hos hydroider og i krageceller hos svamp. 

Oppbygning: Mikroanatomisk består flageller og cilier hos de fleste eukaryote cellene av to 

sentrale mikrotubuli omgitt av ni perifere par av mikrotubuli. Disse knyttes sammen med proteinstrukturer 

som sørger for flagellens bevegelse. De sentrale mikrotubuliene stanser ved celleoverflaten, mens de perifere 

(mikrotubuliene) fortsetter inn i cellen hvor de danner et basallegeme som kan være forbundet til 

andre organeller i cellen ved submikroskopiske «røtter». Ytterst er flagellen i tillegg omgitt av en 

flagellmembran.  

Cytoskjelett - Nettverk av protein (mikro-filamenter og mikro-tubuli) i cellens cytoplasma hos 

eukaryoter. Opprettholder formen og organiseringen av cellen, fester og flytter organeller, og deltar i 

forflytning av kromosomer.  

Navnet skjelett er litt uheldig fordi det indikerer en fast rigid struktur, mens cyto-skjelettet derimot er 

meget dynamisk med kontinuerlig opp- og nedbygging. Cyto-skjelettet består av mikro-tubuli laget av det 

globulære proteinet tubulin og lange trådformede mikrofilamenter laget av aktin. Mikro-filamentene i bunter 

kontrollerer cytoplasma-strømningen i cellen. 

Cyto-skjelettet deltar i den romlige organiseringen i eukaryote celler, slik som bevegelse av celle-

innholdet, (cytoplasmastrømning), flytting av celleorganeller og proteinnettverk, påleiring av cellulose og 

hemicellulose i celleveggene, samt orientering av celleplaten og ny cellevegg ved celledeling.  

Det tredimensjonale proteinfilamentnettverket virker som et fleksibelt stillas for bevegelse av 

organeller og cellebestanddeler. Cyto-skjelettet deltar i celledeling (mitose og meiose (reduksjonsdeling), 

celleveggdannelse, celle-differensiering, forflytning av cytoplasma og celleorganeller, samt bestemmer 

celleform.  

Det består av mikro-tubuli, mikro-filamenter og intermediære filamenter. Mikro-tubuli og mikro-

filamenter bygges opp og brytes ned kontinuerlig  med halveringstid i løpet av minutter, og de fungerer også 

som et reservoir for protein. 

Mikrotubuli og mikrofilamenter er laget av globulært protein. Mikrotubuli er hule sylinderrør med 

ytre diameter ca. 25 nanometer (nm) laget av polymere med proteinet tubulin. Tubulin monomere er en 

heterodimer med α- og β-tubulin er polare, hver med ca. molekylvekt 55 kildodalton (kDa). Et mikrotubuli 

består av 100-1000-vis av tubulin-monomere organisert i 13 kolonner kalt protofilamenter. Mikrotubuli 

trenger GTP for polymerisering, og er mer ustabile enn mikrofilamenter. Kortikale mikrotubuli styrer 

påleiringen av cellulosefibriller i celleveggen, og bestemmer plasseringen av celleplaten ved celledeling. 

Mikrotubuli deltar i forflytning av kromosomer eller kromatider ved celledeling. 

Mikrofilamenter har diameter ca. 7 nm, bestående av globulært aktin (G-aktin) organisert i to kjeder 

med polymeriserte aktin-subenheter i en spiral (heliks). Aktin har bindingssete for ATP, er polare med en 

aktiv pluss (+) ende og en mindre aktiv minus (-) ende. 

Intermediære filamenter, diameter ca. 10 nm, er en lineær kjede med polypeptidmonomere, en variert 

gruppe heliksstoffer som gir funksjonell støtte for membraner. Intermediære filamenter i cytosol og 

cellekjerne virker som kjernelaminer. 

Motorproteiner: Cytoskjelettet samvirker med motorproteiner (myosin, kinesin eller dynein) når 

cellebestanddeler skal flyttes i cellen. Myosin motorprotein hydrolyserer ATP når det bindes til aktin, og 

deretter beveger og glir myosin med last (cargo) seg langs aktin fra - til + ende. Aktin mikrofilamenter styrer 

vesikler fra Golgi-apparatet og deltar i vekst av spissen av pollenslangen på veien til frøemnet. 

Cytoskjelett hos dyr: I tillegg kan cytoskjelettet hos dyr bestå av proteinet vinculin og talin som deltar 

i festing og bevegelse av celler. 

Cellemembranen er cellens skall.  Endosomer er små blærer i cellen. Blærene oppstår når 

celleskallet bukter seg innover og snøres av når de tar opp næringsstoffer fra utsiden og føre proteiner 

fra celleskallet inn i cellen. Blærene søker seg frem til andre blærer for å smelte sammen med dem. Men 

de kan også smelte sammen med celleskallet. Nervetrådene blir dannet når disse blærene inne i 

nervecellen, endosomene, smelter sammen med cellemembranen. 

https://snl.no/kj%C3%B8nnsceller
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https://snl.no/hydroider
https://snl.no/svamper
https://sml.snl.no/eukaryot
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https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/g/golgiapparat.html
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Flere av proteinene er lenge kjent som såkalte paraparese-proteiner. Skade i disse proteiner gir 

sykdom som lammelse av lange nervetråder til bena. En gruppe proteiner forårsaker prosessen hvor 

blærene smelter sammen med celleskallet. Slike nervetråder krever kontinuerlig vedlikehold ved at små 

blærer, endosomer, blir fraktet ut i tuppen på dem og smelter sammen med celleskallet. Nervecellens 

blærer kan smelte sammen med celleskallet når de kommer nær denne. En slags motor, proteinet 

Kinesin-1, frakter blærene til celleskallet. Frakten foregår langs strukturer inne i cellen langs 

mikrotubuli-tog-skinner. 

Nervecellens blærer kan smelte sammen med celleskallet når de kommer nær denne. Forskerne 

fant frem til en slags motor, proteinet Kinesin-1, som frakter blærene til celleskallet. Frakten foregår 

langs strukturer inne i cellen kalt mikrotubuler. Disse kan vi sammenligne med togskinner inne i cellen. 

Blærene i seg selv oppstår når celleskallet bukter seg innover og snøres av.  De gjør dette for å ta opp 

næringsstoffer fra utsiden eller for å føre proteiner fra celleskallet inn i cellen, sier forsker Camilla 

Raiborg. 

Blærene kan enten søke seg frem til andre blærer for å smelte sammen med dem eller smelte 

sammen med celleskallet. Denne siste prosessen ble studert. Med mikroskopi på proteiner har Forskerne 

økt og redusert nivået av forskjellige proteiner i celler. De viktigste proteinene som ble studert heter 

Protrudin, Kinesin-1 og FYCO1. Kinesin-1 er en motor som frakter blærer til periferien av cellen. 

FYCO1 er en slags festeanordning som fester Kinesin-1 til endosomet, altså blæren. Protrudin sørger 

for at Kinesin-1 blir festet på FYCO1. Nå studerte man disse proteinene inne i cellen ved hjelp av avansert 

mikroskopi. Ble gjort mye mikroskopi av levende celler. På denne måten ble dannelsen av nervetråder 

studert direkte. 

Dette kan potensielt forklare noe av spredningen av kreft. Forskergruppen har tidligere studert 

antenneproteiner eller reseptorer. De er i stand til å fange opp signaler fra andre celler. Signalene er 

vanligvis i form av små proteiner som binder seg til antenneproteinene. Dette fører til at et signal blir 

overført fra antenne-proteinene og går inn i cellen i små blærer. Signalet kan ofte være at cellen skal dele 

seg. Siden kreft innebærer ukontrollert celledeling, sier det seg selv at det ikke er ønskelig at cellene får for 

høye nivåer av disse antennene.  

Det var under arbeidet med antennene(reseptorene) og blærene, at oppdagelsen av hvordan blærene 

også kan brukes til å lage utløpere fra cellen. Forskerne tror at også kreftceller bruker en mekanisme med 

utløpere ved spredning. Teorien er at kreftcellene lager lange utløpere, ikke helt ulikt nervetråder. I tuppen 

av disse utløperne smelter tilsvarende blærer fra cellene sammen med plasma-membranen. På denne måten 

blir kreftcellenes innhold spredt til omkringliggende vev, blant annet fordi enzymer bryter ned 

vevsbarrierer. Når barrieren er brutt og cellene har etablert seg har kreften spredt seg. 

Forsknings-rapport Slutt: 

Konklusjoner: Alle disse tilfellene er kjemiske balanse-tilfeller som fysisk sett er energi-

balansert forklart. Her finner vi mange logiske balanse-funksjoner ut fra et sensasjonelt forsker-arbeid. 

Men det forteller også om forhold i balanser mellom lymfevæske, blod og cellens indre funksjoner, celle-

membra, altså fordeling av balanse i kjemiske funksjoner i kroppen, som har mange slike balanse-

funksjoner som gir den selektive muligheten for at kreft, eller nervetråder dannes, og kan fordele seg i 

kropps-systemets innvendige og utvendige cellemiljø.  

Altså ved siden av den økologiske balansen, alt ytre miljø og cellenes miljø, arv og miljø, men 

også den pågående balanse-trykk-funksjonen, kropp, arv og miljø. Et aktivt miljø som aldri sover og er 

i en konstant bevegelses-ut-balansering fordi det kosmiske og økologiske trykk-balansesystemets 

fordeling av energi-balanser krever dette. Med hell og uhell for vårt behovssystem. 

På den annen side så er både ur-munn, ur-tarm, fordypning av cellevegg, og også opptaket og 

utkastet av næring, forbrukt næring, næring og avfall, slikt som er funksjoner som har reseptorer og 

pore-kjemiske funksjoner i cellevegg, og enzym-effekter på innsiden av celleveggene.  

Dette medfører at opptak av syrer og baser, kommer an på hvilke syrer og baser som er aktivisert 

ved celleveggen eller fordypningen, begge en reguleringstilvenning over tid som en art prøving og feiling 

i forhold til hvordan ulike celler opererer for å ta inn og kaste ut virkestoffer. Dette blir samtidig da en 

super-affinitet, altså på linje med lukt-smak-mekanisme, men samtidig en fordøyende virkning for 

opptak og utkast.  
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Her fungerer cellens funksjoner som begge deler samtidig. Videre raffinering av samarbeidet 

mellom forskjellige enzym-funksjoner, katalyserende funksjoner, virker da også som økende selektiv 

funksjon, logiske velgere, som da kan innbefatte både opptaket av, og følsomheten av reaksjon på 

næring der både flagell alene, cilie alene, og enzym-aktivitet, kjemisk aktivitet alene inne i cellen, og 

som reseptorer i cellevegg:  

Noe som også kan gi kombinasjoner der flageller, cilier samarbeider om den selektive valg-

funksjonen av proteiner, fett og sukker og andre emner som oksygen og vann, samt mineraler opptas i 

cellen, altså opptas i kroppen. Så vil videre lignende prosesser i cellen virke som hva som brukes her og 

hva som kan fordeles til andre spesialiserte celler, og til celler som mangler det samme som ble inntatt 

i en gitt celle. Slik synkronbygning kan da også virke som husk-funksjon, og som logisk selektiv 

funksjon som virker mer stabilisert.  

At cellen ubevisst kan vurdere tilstander og handle ut fra dette. Lignende funksjoner ville kunne 

være bevisst om slike felt kan danne proporsjonale felt-utvekslinger for blanding av styrke-felt-

endringer. Ett bevissthetsfelt må merke styrke-endringer for ikke å bare være en stiv funksjon uten 

endring i hvor mye vi merker av noe.  

Følsomhet og bevissthet som selektivt gale og riktige funksjonsavgjørelser henviser også til 

styrke, og retning fra eller til et saksforhold, gjerne oppgitt som sanser og behov, kroppslige bevegelser, 

av alle merkelige sammenligninger. Gir spaltning eller sammensmelting av funksjoner, likt som en arm 

av, en arm på, en smak av eller på, oppgitt med styrkevirkninger, påvirknings-styrke. At bevisstheten 

forholder seg til fysiske og følsomme styrkegrader av hvordan noe virker på oss.  

Videre om trykk, og kjemiske balanseforhold: 

Lymfesystemet størrelse gjør at små endringer, men som er store lokalt for en celle, i en celle, 

eller rett utenfor cellen, vil forplante trykkforskjell ut i lymfesystemet eller eventuelt inn fra 

lymfesystemet, en balanseutjevning, men fordi lymfesystemet er så enormt og væske-dannet 

sammenbundet lignende et stort legeme, vil dette påvirke lymfesystemet minimalt, da logisk sett 

gjennomsnittstrykkets balanse stort sett er det samme, og søker en lignende stoffskiftebalanse som et 

gjennomsnitt, der kjemien vender seg i den retningen som stort sett tilbake-tilpasser celletrykk og 

lymfetrykk som normal-funksjon.  

Mange faktorer kan utløses, bakterieangrep, virus, fysiske skader og gifter, om så arvelige 

faktorer, slik at det skjer en endring som er stor nok til at hele lymfesystemet oppvarmes, slik som ved 

feber som er høy. Vi kan si at homeostasen, lymfeinnretningen selvsagt handler om merverdi for 

kroppens balanse-system, men det er det også tvunget til å være kjemisk som en opprettholdbar 

organisme. 

Nå blir dette kritisk balanse både innvendig i celler og i lymfesystemet, og i forhold til 

omgivelsene, miljøet, at det gir prosesser som kan endre en god balanse i trykksystemene, som igjen 

kan få; til og med lymfesystemets reguleringer til å bryte sammen. Slikt kan føre til varige skader eller 

død. Men det kan også rekke å bygge opp immunforsvar ovenfor hva som inntreffer. En slik 

nedbrytning kan være symbiosen mellom cellen og et virus. På sett og vis vil svært mange faktorer som 

påvirker lymfesystemets evner komme fra en celle-virkende prosess som senter for skade-virkningen. 

Alle systemer vil også virke kjemisk, biokjemisk, med den følge at syrer og baser, negative og 

positive spenninger i kroppen slik sett er den delen av stoffenes egenskaper som følger den kosmiske, 

universelle, lokale og iboende trykk-reguleringen til livs-organismene. De kjemiske egenskapene er slik 

sett en lokal gravitasjons-funksjon med de ulike spennings-fordelinger som balanserer hverandre med 

alle stoffer som virker i kroppen og i cellene dens. Problemet er at også gale kombinasjoner av vekst og 

utveksling kan danne riktig trykkbalanse, men kan da gi skadelige virkninger tross riktige balanse-

tilstander. Balansen er altså ikke noen garanti for holdbarheten til våre behovsfunksjoner eller sanser, 

kroppens ve og vel. 

Hvor tidlig kroppens funksjon med dannelse av amøbocytter, fagocytter, dannes, sett fra 

eventuelt DNA-strukturer i en kropp, kan være usikkert. Men vi vet at flagellater kunne omdannes til 

amøber og omvendt blant enkelte typer slike, og da ligger det en gammel struktur for slike funksjoner 

her. På den annen side så levde begge av å spise blant annet bakterier.  
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Om disse spiste 4 bakterier på samme tiden som en bakterie bruker på å dele seg i to nye 

bakterier, så vil mengden bakterier halveres fort til det er svært få av dem, samtidig som mengden 

amøber for eksempel vil øke over tid om disse deler seg i to i løpet av denne tiden. 

Disse amøbo-cyttene, eller amøbo-fagene, om vi vil fagocytter, og andre som kan passe til gruppe-

betegnelsen, vil da mer lett forståelig innfinne seg i en utviklet organisme, i fisk, reptil, fugl, amfibier, 

pattedyr, og mennesker. Amøbe-lignende slike i en kropp vil da leve et sted der deres mat-ressurser er, 

bakterier. Disse kommer jo jevnt inn i kroppen vår om de ikke da stabilt sett befinner seg der som i 

tarmsystemet for å omdanne og bryte ned næringsstoffer.  

DNA-et vårt skulle normalt inneholde sekvensen for å danne slike, men det kan like godt 

overføres gjennom fostertiden også. Dette avklares nettopp en god del gjennom tidlige foster-studier og 

henvises til litteratur om dette. En lege, eller biologi-ekspert på kroppen, vil kalle disse for kroppens 

immunforsvar. Mens det ligner mest på å spise gress som på et saue-beite. 

 Mange vil nok mene at kroppen vår, de kjemiske funksjoner her, masse begrep om trykk-balanse-

forhold ikke har betydning for livet vårt, livskraften vår, i sin helhet. At kroppen og det fysiske er underordnet 

og til og med likegyldig. (Hvilken moral-holdbarhet?). At bare det åndelige teller, eller en sjel som man tror 

alltid er den ene og samme livskraft-dynamo, en evighetens uberørte bestanddel. Til dette kan vi si at om 

moral, fysisk evne og rørelse her på jorden, men også moralen, selvsagt vil gjelde her på jorden. Åndelig sett 

er det jo for sent å tenke over dette om man havner i himmel eller helvete, fordi da er jo regnskapet for det 

gode og det onde stort sett oppgjort.  

Alle bud, lover, skikk og bruk, normer som alle eller mange finner som logisk, er jo nedsatt, erfart, for 

at det skulle gjelde for og mellom mennesker i den verden vi er i, stiller opp i, i dette tilfelle her på jorden. 

Ikke i tiden etter en jordisk livsform. Kort sagt, så vil da det fysiske sin innvirkning på bevissthet og følelsesliv 

altså ha en stor tyngde, at kropp er del av en sunn livsform, at økonomi, husholdning, service, 

hjelpefunksjoner, betyr noe for oss. Men bare når det hender noe slikt. Trygghet er derimot at det finnes løft, 

finnes hjelpe-beredskap, uten noe tull, om og men her. Om og men-systemer er ikke til å stole på.  

Det meste av ondt og godt handler om å nedbryte kropper, eller trussel om dette. Erfaringen og 

angstsystemet viderefører da innstillingen følsomt og bevisst til smerte-lyst-oversikter slik, som psykisk onde, 

gode. Man kan sikkert finne på mere, flere, mange varianter av hva vi har lyst på ikke har lyst på, som kan 

ødelegge for oss selv om det ikke spesielt er kroppen vår eller trussel mot denne, men den saken vi finner kos 

og interesse med, selv om dette ikke er livsnødvendige saker. Slik oppførsel om våre saker eller meninger, vil 

også lett kunne sammenlignes med ned-brytning av kropp og psyke, fordi om noen ødelegger vår interesse, 

hva kan de ikke da finne på med kroppen og psyken vår, at denne til og med kan ødelegges helt.  

Kropp og Ting vi har, blir slik behovssaker som treffer oss i begrepet holdbarhet, også holdbarhet for 

alle våre funksjoner, livsbevarelsen inkludert. At det griper direkte inn i begrepet moral, og forteller alt i større 

grad om hva verdslig moral er, og hvorfor og hvordan begrep som lyve, stjele, drepe fungerer som virkelighets-

begrunnelse langt utover den enklere skal-formen, at Du skal ikke drepe, uten begrunnelse. At handlingen har 

tydelige preferanser, heller enn å kun være hva en annen synes at vi skal eller ikke. Altså preferanseløst ellers.  

Balansen, også da homeostasen er altså viktig, men en logisk del av all energisk balanse-gang alt er en 

del av som kraft-motkraft-system, vekslingen i vår konstante mengde av energi.  

 At lymfesystemet og homeostase knyttes sammen som en trykk-likevekt for resten av kroppen, mens 

det generelt sett likedan er resten av kroppens originalceller som har skapt deres trykkmiljø, og er leverandør 

av betingelser. Nå har deler av dette systemet overtatt viktig balansefunksjoner, likedan som at øyet har 

overtatt cellens lysfølsomme prosesser ved å danne spesialiserte utløpere, organer, egne DNA-rinn for utvekst 

av celler for slike organer i stedet for den enkelte cellens organeller. 



 

 

374 

Kvante-regulering av Nerve-funksjoner og DNA-funksjoner. 
 

Ja: Kvanteregulering er viktig i den forstand at signalvirkninger av minste spenningsendring tilsvarer 

den posisjon som elektronet hopper i elektronskallene for så å gi styrkefeltvirkningsforskjell i nervetråder og 

nerveceller, ikke minst som der de danner felles feltvirkningssoner mellom nerveceller, og som vi kan anta er 

den styrke-felt-blandingsvirkning som bevisstheten da merker fordi denne styrkevirkning trenger inn i 

bevissthets-felt-prosessen som sammenligningsfunksjon i sammenlignings-prosedyren, prosessen. 

Videre er kvantereguleringen noe som har alt å si i de områder av DNA-tråder som slett ikke koder for 

noe, som kan være lange rekker. Her vil balanse-spenningen være det hele ved eventuell elektron-forflytning, 

eller buktninger mellom denne trådens spenningsoverflate og kjemiske stoffer i væsken rundt disse trådene. 

Her kan da et elektron bytte plass, eller vandre langs tråden, til ett eller annet positivt nivå, likedan som at et 

proton kan vandre slik til et negativt nivå. Dette reguleres etter spenninger fra både DNA-tråden ellers og fra 

cellesaftens stoffer rundt DNA-tråden.  

En lang slik rekke vil altså kunne ta for seg spenningsregulering over et langt stykke slik at det ikke 

forstyrrer DNA-kodet område av DNA-et. Men det kan også regulere spennings-krølling av DNA-tråden ut 

fra temperatur og annet kjemisk påvirkende. Hvor mye DNAet pakker seg sammen og utvider seg er altså 

også en balanseoppgave for kvanteverdier langs DNA-ets ikke-kodede området, men som kan virke som 

utløsende for visse effekter som tellere og syntese-funksjoner mellom RNA-DNA. De har da ganske sikkert 

en kjemisk oppgave i DNA, kromosom-virksomheten. Gen-virksomheten.  

Lange uprogrammerte ikke-genetiske strekninger gir en høy effektiv balanse-lengde for spenninger 

som slik hindres i å gjøre skade på det foregående genetiske avlesningsområde, syntesevirkende områder, og 

det neste kodede avlesningsområde for gen-synteser. Dette gir en ganske høy sikring mot at gen-informerende 

områder skades, eller om-stokkes.  

Strekningen med ikke-genetisk koding kan også virke som tidsintervaller mellom prosesser, og litt som 

tellere også, og selvsagt årsak-virknings-rekkefølger for hvilke prosesser som skal følge etter hverandre, slik 

som hvilken ny del, eller organ som skal starte en vekst. Det sier seg selv at kroppsvæske og immunceller ikke 

kan starte opp sine prosesser før original-kroppens celler er på plass, for da å samvirke med hva som er 

holdbart for disse, og regulering hos de cellene, mikro-fager, enzym-trykk-aktivitet, væske-trykk-regulering,  

dette skal fungere som balanserende funksjon for.  

 Proteiner eller aminosyrer i mikro-tubuli, tubulin-tråder og nervetråder, samt i DNA-tråder, fungerer 

ganske likedan når det gjelder spenningstilstander for drift av elektronoverskudd, som da altså, likedan som 

proton-overskudd, vil vandre mellom endene eller langs hele tråden mellom de forskjellige pol-retningene de 

tiltrekkes av. Kvanteregulering inngår i den alminnelige kjemiske funksjonen til våre syrer og baser som 

kroppen er bygd opp av molekylært.  

Kvante-beregning kan finstemt fortelle terskelnivåer mellom feltutspenning hos molekyler, atomer, og 

likedan Skift-funksjon av feltvirke-retning ettersom de hopper frem og tilbake mellom to elektron-kall, et 

lengre inn og et utenfor. Er spenningsforskjellen høy nok utløses elektronet, og vi har tilbake et positivt 

molekyl med sin spesielle feltkraft, omvendt rettet av det frigjorte elektronets felt-retnings-spenning. Slik sett 

vil begge inntre i et nervefelt slik, om det er ioner eller transmitter i reseptorer, sporstoffer i omliggende væske.  

Dette betyr også at lys blir inntatt og utløst jevnt, det vil si radiostråler, og at de slik blir kvante-

bestemte terskler for nerver, andre celler, genetiske koder, for at lys, elektroner og protoner gir dominerende 

effekter som enzymer og syre-base-elektriske regulatorer. Slik sett blir her kjemi og fysikk mye det samme. 

Kjemisk, biokjemisk, genbiologi, genetikk, på alle måter, vil dette fungere som årsaken til den feltvirkning, 

resonans og formvirkede og tolkningslignende form som disse elektromagnetiske svingninger gir.  

Det ligger an til at både styrketrykk og informasjons-innhold i kodet form kan virke som feltspråk ikke 

ulikt det vi kjenner til fra før, men at det skjer hurtigere og mer resonans-preget, sammenligningsfunksjonelle 

forenklinger som kan avleses mange veier mellom preferanser og bevegelse av preferanse-informasjon. At 

styrke og informasjon alltid er der samtidig. Signalene følger ofte en likedan årsak-virkning-rekkefølge som 

det sanser ser i tid og posisjonsendring ved alt fysisk i verden.  

Slik sett er dette ikke så ulikt Demokrits begrep om sjels-atom-funksjoner, selv om det fungerer 

annerledes enn dette, og er langt mer kontinuitetspregede felt. Problemet til den mekanistiske tankegang, 

men som merkelig nok preger en mengde ateistiske og religiøse forståelsesmåter: Også mye av det ondes 

problem, da det onde utelater og ses i sammenheng med noe, eller mangler preferanser. 
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Uten kontinuitets-sammenlignende funksjon kan ikke sammenligningen fungere mellom to 

preferanser. Vi ville ikke forstått sammen-smeltning og oppløsning, eller indikasjoner på det forrige og det 

neste, enten-eller, både-og, og som ellers ofte kommer med erfaringens prøving og feiling for sanser og behov, 

og selvsagt følsomhets-opplevelsens styrke-endring-virkning på oss, som grader bra eller dårlig. 

Uten kontinuitet så vil ikke bevegelse og utstrekning punkt til punkt eksistere som årsak-virkning. Ikke 

noe forbinder punkt til punkt som felt eller masse, energier. Bevegelseskontinuitet og utstreknings-kontinuitet 

har opphørt. Kun det enkelte tall, det enkelte punkt er en isolert statisk væren: Eksempel at et gitt tall i en 

hvilken som helst tallrekke, likedan som et punkt i utstrekningen, er bare dette tallet, stedet, punktet, og ingen 

formidling til det neste punkt, tall, uansett hvor uendelig tett de ligger. 

Sammenligning og tilpasning opphører. 

Men, som indikert i hele Differensial-kraft-modellens balanse og funksjon, at begrep om lys, 

fotoelektrisk effekt, og balanse for kosmos, økologien, trykket miljø, kropp, hjerne og energi, bevissthet og 

energier, hvordan bevissthets-systemer kan fungere, så treffer vi på det samme, fotohomeostase som balanse-

funksjoner ved forklaringer til hva som etter mitt syn må til i en evolusjonsteori.  

En Konklusjon på Homeostase, fotohomeostase, er at jo: Lignende kvantefysikken og E=mcc, de 

fysiske lover, økologi, så er det balanse-systemer som vi kan trekke helt ned til kvantenivåer, og kjemisk-

fysiske forbindelser som vi kan regne på som utløsning og opptak av balanser som lys-frekvensverdier, og at 

kroppens temperatuter forteller at varmestrålingsenergi er driftspotensiale for hele systemet, både i cellen og 

lymfesystemer, kroppsvæskemiljøet. Men balansen er ikke perfekt for kroppen uansett, og den må regulere 

seg inn best som den kan, og cellene er opphavet til lymfevæsketrykkene, og dermed at hjerte, lunger, 

nervesystemet er med å regulere utvekslende balanseforhold i systemet. 

Kort sagt hele stoffskifte-systemet. I kosmisk sammenheng så er det en foto-elektromagnetisk balanse 

i gravitasjon-partikkelfelt-energi-reguleringene. Tydelig overalt. Mye av årsaken til at Planck-verdiene har 

fått så stor betydning og som stort sett er trykkbalanseregulering i et jevnt landskaps-trykk som gir tilpasnings-

balanse-trykk-regulering på grunn av at de utveksler mot jevnt over samme trykk, så økning og minskning i 

trykket vil endre Planck-balansen etter samme konstante reguleringsverdi ut fra trykket. 

R Bergesen.  

Om Homeostase. Fotohomeostase. Foto-homeostase. Om balanse, likevekt. 

Kommentarer til bøker jeg faktisk ikke har gjennomlest eller undersøkt selv: 

Fotohomeostase av Erling Geres: han spurte meg en gang om jeg ikke trodde funksjoner hos oss 

skyldtes homeostase, eller fotohomeostase. Den gangen forstod jeg knapt den engelsk-latinske 

begrepslignende forespørselen. Vel, jeg svarte nok litt unnvikende, at jeg var ikke helt sikker, eller mulig det. 

En meget kort forklaring av ordet, at det var snakk om balanserende energier i kroppen vår, at ikke dette også 

var tilfelle med bevisstheten vår, og hva som influerte på kreativiteten vår. Dersom han nevnte balanse har 

jeg sikkert gitt han medhold straks. Foto? Lys? Varme? Bølger? 

Vel: Her, etter å lest definisjonen som regulering av kroppens trykksystem, som oppgave for 

lymfesystemet vårt, og da med refleksjon til de fysiske lovers kjemi og kvanteverdier, der lys spiller rolle for 

omdannelse av masse og energi, masse og lys i et konstant regnskap, kan jeg nok stort sett si meg enig i Geres 

uttalelse, da vi har ikke bafe solen og at jorden mottar energi, at kosmos gir energi slik, der lystrykket spiller 

en temperaturregulerende rolle og kjemisk betingelse, eksempel som kvanteverdier også.  

At med tanke på at han mulig har tenkt på balanse, kraft og motkraft, harmoni i naturen, at vi kan 

forstyrre denne, og videre at han sikkert er opplest på kroppens regulering som balansesystem, lignende en 

oldtids-forklaring av kraft og motkraft, hvor dette er balansert, at kosmos og mikrokosmos gjenspeiler 

hverandre, så kan jeg tenke meg at han går fra dette til den mest effektive operatoren i kroppen, hjernen, i 

hverdagen, slik som solen, lyset, kosmos, der fotoner og fotoelektrisk effekt er bidragsytere.  

Derfra kan jeg tenke meg at han har tenkt slik jeg tenkte om at vi , hjernen, kroppen har konstant rundt 

37 grader som gir hele hjernen et varmebad uansett celler, nerveceller og signaler om det skjer en fysisk 

reaksjon, En stabil varme er her i et balansesystem, og fungerer som en balansevirkning som andre 

signaleffekter kan skille seg ut av som signalvirkninger, vel kanskje trinn for over og undertrykk slik. 

At solen, varme, kosmos ved fotoner, fotoelektrisk effekt, eller om vi vil kvanteverdier, så vil jeg være 

enig at denne betydningen har meget å si, og er balansefaktoren så og si an mas, og må si meg enig at dette 

spiller den store rolle i kreative forekomster hos oss, og kan virke både opp-bremsende og akselererende slik. 

Er det for varmt eller for kaldt kan vi ikke lenger tenke klart, og risikerer å besvime.  
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At balanse i dette systemet skulle gi god grunn for kreative handlinger, kreative funksjoner, lek, 

livlighet og oppfinnsomhet, sikkert også vårlig funksjon hos dyr og mennesker, så vil jeg si meg enig i dette. 

For meg vil slike funksjoner komme under en mer kosmisk balanse rundt begrep som tilstanden innenfor en 

kort tidsperiode, en dag for eksempel, kontra det å vise til en hel evolusjonsteori der slike forhold ville bli 

omtalt, altså i biologiens domene, biokjemi, genetikk, fysiske lover, om så kvante-energiske forklaringer her. 

At det er grunnleggende balanserte tilstander likt med en slik balansert fotohomeostase er ganske 

sikkert. Men det gir ikke av den grunn klarhet i alle de funksjoner som dreier seg om bevissthetssystemet av 

den grunn. Men Geres har slik noe lunde rett. Jeg må gå dypere funksjonelt til verks grunnet min spesielle 

oppdagelse, funksjon, man ikke kan klare å komme seg unna. Geres har utvilsomt gjort et fortreffelig arbeid. 

Slik sett kan vi henvise til både Aristoteles og Pythagoras med hensyn til bevegelse, at lik mengde og 

bevegelse inn i et system vil ved en konstant energi i systemet skyve en lik mengde ut av systemet, eller om det 

er lukket, at bevegelse i systemet vil fordele bevegelser alle veier likt som Pythagoras sier at summene av de 

ulike bevegelser vil være konstante. Det er samme forholdet som egentlig Einstein og moderne vitenskap 

henviser til. Like kjent fra yin-yang-TAO, og buddhismens «det samme».  

Jeg har ellers stadig blitt oppsøkt uten presentasjoner, ordentlige referanse-forklaring, forsøk på hva 

som virker som enig/uenighet, altså om hva noe handler om, der det virker som en opposisjonell og et 

konfliktfylt tilfelle av sak, og som jeg ikke har forstått foranledningen til. Kort sagt: Snakk med meg og finn ut 

hva som er ment med noe før et angivelig angrep. Det samme gjelder vestlige religioner og 

vitenskapsteoretikere. Red ut hva konflikten hørt av andre eller tredje-person gjelder og tal med meg! 

Jeg må ellers henvise det som er beskrevet her til samme kategori gyldige trinn som Geres. Men av de 

merkeligste grunner så møtes vi inn i emnet fra to forskjellige vinkler inn på det hele, og det er bra nok. Jeg 

må ta dette opp på min måte grunnet hele teorigrunnlaget jeg bygger på fra egne oppdagelser. Ellers alt vel. 

Jeg kan fremdeles ikke gå god for noe jeg ikke har lest. Men jeg ser at Buddhismen er opptatt av samme 

emner. Ingen grunn til ikke å søke gjennom slikt stoff å se skilnader i meninger her som kan virke relevant for 

balansetilstander. Eksempel Gaia, jorden ett levende vesen, at vi skader henne kanskje.  

Systemet er ikke begrenset ved dette sett ut fra min forståelse av felteffekter, energier. Tror jeg viser 

til tilleggs-opplysninger. Alle andre bøker om emnet er tilleggsopplysninger. Jeg vil anbefale at man 

gjennomgår bøker om emnet selv om de regnes som forkastet, og variasjoner over temaet fra ulike moderne 

teorier om dette som er godkjente presentasjoner. Min tilnærming foregår på min måte uten at dette har sine 

røtter i de utlegninger vi finner fra de andre, slik som Geres, Tao, Buddhismens Gaia og skrifter om dette, 

men det ser ut som at vi krysser hverandres veier i felles møtepunkter. At det livssyns-preget har forskjellige 

overbygninger er noe annet. Vi tekker kanskje ikke helt like konklusjoner på alt. Men det er opp til 

sammenlignings-forskere å finne ut. Om så, mesternes jobb. 

Jeg går ut fra at de fleste temaer vil bekrefte en ganske eldre og iboende livssyn-forklaring med slike 

emner som hoved-basis. Vi ser jo at lik energi totalt, og sum bevegelser, og kraft-motkraft, harmonien som 

likevekt, er likedanne balansesystemer som er urgamle forklarings-modeller. Utveksling i en totalitet, det 

samme, Tao, og YIN-YANG. 

Kommunismen har ikke en egentlig slik kosmisk teori, men tilkjenner seg at Hegel ser det hele på 

hodet, og tilkjenner seg at økologien og evolusjon er, i hovedsak, sett, slik er et ateistisk livssyn for Kosmos 

og mennesket. Balanseforholdene er ellers de samme. At energi og kraft-motkraft er totalt og konstant. Følger 

ellers vitenskapen som natur-funksjons-tro. Søker etter kritisk-analytiske metoder, gjennom dialektiske 

funksjoner, hvor fenomenologi og hermeneutisk tilnærming er godkjente tilleggs-termer.  

Rom-stoff-tid/bevegelse, begrep som materie/stoff, eventuelt substans, visse likheter med Newtons-

Kants-bilde, men også stor aksept for Spinozas og Einsteins modeller, energi-formler, og fysiske reaksjoner 

slik som i fysikk, kjemi, kvante-fysikk, atom-fysikk, er uten tvil noe av det som kommunismens også aksepterer 

som det sterke fundamentet for mennesket, kropp, psyke, bevissthet og økologi, der evolusjon som Darwins 

utlegninger og nyere versjoner, er uten tvil holdepunkter i kommunismen.  

Men nå er også blandede trosretninger med i samme gruppesamlinger, slik at både kristendom, 

okkultisme, en mengde andre forklarings-modeller, TAO og Buddhisme, kan i mange tilfeller være deler av 

samme kommunistiske grupperinger. 
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Kroppen stoffskifte, behov og sanser. 
 

Kroppen, livs-kropper, om vi vil legemet, altså formen og substansen, og de virkninger som fungerer 

fra den fysiske verden på denne, og likedan slik kroppen virker på den fysiske verden, kan vi si er av fysisk 

art. Det skjer i romtiden, rom og bevegelse, og med styrke, energi, der begge forholdene er beregningsbare i 

hvilke mengder styrke, energi som skal til.  

Vi pleier for det meste å bruke mer styrke enn vi trenger, Vi kunne løftet en kopp, hogd ved, arbeidet 

med de meste, selv det å lage mat, brukt akkurat den energien som trengs. Men om vi var litt lite påpasselig 

med akkurat denne grensen mellom at vi kan flytte på noe eller ikke, så kan vi lett miste taket, at øksa, eller 

stubben, eller koppen gis for svakt grep.  

Vi holder derfor nesten alltid et litt fastere grep enn vi trenger for å unngå skader. Selv når vi går så 

holder vi oftest litt mer energi, styrke, enn det som ligger på grensepunktet til at vi faller eller ikke klarer å stå 

oppreist. Vi kan kalle dette en normal sikkerhets-margin. Det kan ligne litt på mat. At om vi skal legge ut på 

en lang gå-tur på flere dager, eller vi kan bli isolert fra veier til handelsstedet på grunn av vinteren, så vil vi 

heller spise nok, ha med oss mat nok, lagre mat nok, heller enn å sulte ihjel. 

Denne kroppen vår, uten at vi legger for mye vekt i hva styrken, energien er, kraften, kreftene, som vi 

alle vet er der, fungerer på en spesiell måte. Dette gjelder alle dyr også. Kroppen består av celler, og disse 

cellene har stoffskifte-organer innvendig kalt mitokondrier, og som har samme DNA som cyan-bakteriene 

som kalles purpur-bakterien, og finnes altså i alle encellede dyr, og alle flercellede dyr. Denne DNA-varianten 

er ikke helt den samme som i andre bakterier, og de som henviser til evolusjon, mener at disse langt tilbake i 

tid da bare encellede vesener levde, har innvandret i dyrecellen.  

Men med en gang vi får mer kompliserte plantebeslektede en-celler som er mer avanserte enn 

blågrønnalger, slik som grønnalger, lav, moser, trær, gress/korn, blomster, men også hos alle sopper, så er de 

samme mitokondriene her også for stoffskifte, ved siden av at plante-formene har klorofyllkorn som utfører 

fotosyntese.  

Det merkelige med plantenes klorofyll-korn er at disse også har eget DNA lignende slike mikro-

bakterier, og på sett og vis er også dette ett stoffskiftesystem selv om det ikke omtales som det, fordi det 

bygger opp, omdanner stoffer så planten får sitt sukker og med andre organer i tillegg kan danne fett og 

proteiner.  

Mitokondrier og klorofyll-korn utgjør en viktig årsak til at flercellede dyr og planter oppstår ved at de 

øker energi-mengden til disse, arbeidskraften, og kan være med-årsak til at gener som gir celler egenskapen å 

feste seg til hverandre til flercellede vesener er større, grunnet øket energi og mengden aktivitet som kan 

påvirke gen-sammensetninger. Hos noen få dyreflagellater er gen-sekvens-deler for slike gener funnet. 

Det er ikke Gud eller Naturen, Evolusjon eller ikke, som er det sentrale poenget her. Men heller en del 

kjente dagligdagse funksjoner vi egentlig kjenner godt nok til, men ikke tenker like godt over. Nettopp dette 

med legemet, kroppen, om så det er dyr eller mennesker, her sentralt, mennesket. 

Altså: At vi har små biter av kroppen som er festet sammen som kalles celler. Vi har hudceller, tarm-

celler, hjerte-celler, nerveceller, og selvsagt celler som er spesialiserte som sanse-celler, og behovs-organer, 

slik som lever og nyrer, lunger og magesekk, blodceller av ulik type, celler i skjelettet, muskelceller, syns-, 

hørsels-, smaks-, lukte-, hud-celler. Hos nesten alle slike forskjellige celletyper sitter flere sammen.  

Unntaket er blodceller, hvite blodlegemer, en del amøbelignende celler i ryggmargens område, også 

videre. Ryggmargen har merkelig nok en mengde nerveceller av samme type som hjerne-nerve-celler. Man 

går derfor ut fra at en viss sammenlignings-funksjon, og en viss husk-funksjon finnes her, for bevegelses-

virkninger og hva som kan merkes fra kroppsorganer, og uten at slik husk og innstillings-reaksjon ved disse 

behøver å være bevisste. Men selv dette er det diskusjon om. Lagrede av-på-system/tilpasnings-funksjon. 

Altså kroppen vår, form/legeme, består av celler, og som tross det samme arvestoffet, ved visse nivåer 

i foster-utviklingen, endrer hvilke kode-seksjoner i arvestoffet som skal bygges videre, slik at cellegruppen 

som nå dannes skiller seg fra de opprinnelige. Slik dannes ulike organer med samme arve-DNA-et, men med 

at en annen virksom del-kombinasjon av DNA-et blir aktiv og lager en litt annen form, og en del andre indre 

oppgaver, respons på omgivelser og virkning utad. En slags kjemisk virknings-forskjell: se Biokjemi. 

Slik kan man også se stadiene der tarm-munn dannes, ryggstrengen bygges, nerve-systemets start, 

blodsystem, hjerte, lever, nyrer, og lunger eller gjeller. Her synes også når forskjellige sanseorganer dannes 

og hjerne-seksjoner dannes. De celler som bygger de enkelte organer, startceller, kalles stam-celler. 
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De forskjellige organer har altså en stor del likedanne celler og likedanne oppgaver, men kan som 

leveren ha mange delområder i seg som har mange celler som arbeider med så det ene og andre celler som 

arbeider med noe annet. Leveren skal omdanne sukker til fett eller protein, eller fett og sukker til protein, alt 

ut fra inntak, energi som er til rådighet lagret i kroppen, og om vi arbeider normalt eller i ketose-tilstander 

med lite mat, sulter for eksempel. Funksjonene er alt i cellene, som kun endrer arbeids-prosess. 

Nyrene skal skille ut det mitokondrier gir ut av ammoniakk/urin, til urinblære og utførsels-organ. 

Leveren er med, sammen med magesekken, og skille ut nedbrytnings-stoffer til tarmene og skyller også ut 

overskudd av fett og proteiner. Mitokondriene skiller også ut CO2 som skal tilbake til lungene med blodet. 

Tarmen er på en måte et slags rør gjennom kroppen som egentlig begynner med munnen, spiserøret, og ender 

i endetarmen. Næring tas opp i tarmcellene som puffer dette videre til lymfeårer, blodårer. Blodet har med seg 

proteiner og fett-typer som alle celler, hjerte og hjernen trenger, og også sukker til disse.  

Vi ser at skjelettet og kroppsorganene har oppgaver, og ikke slik mange trodde i gamle dager, at hjernen 

og andre organer kun var ett slags fyllmaterie, dyne-fyll, for de store hule-områdene i kroppen og hodet. 

Helt fra oldtiden, til og med i stein-alderen har vi prøvd å spjelke ben, hjelpe barn og stamme-

medlemmer for at de skal komme gjennom influensa og sykdom, og vi vet at man selv i stein-alderen kunne 

skjære av en tå med koldbrann i, eller skjære, kutte over en knust hånd eller fot. Om de rundt seg tok seg av 

deg så kunne du leve et langt liv om du så hadde mistet et ben.  

Ville dyr og fall ned i steinrøyser, mange andre muligheter gjorde sitt til at vi ble skadet. Når noen 

nesten druknet, eller svelget noe i vrangstrupen så ville vi hjelpe dem, og mange var så fortvilet om det ikke 

var liv i deg at de kunne riste i deg, dunke i deg, få vann ut av munnen, og til og med puste inn i deg så du 

våknet igjen.  

I oldtiden for 2500 år siden var det en omsorgs-rettet person som het Hippokrates som ville lage en 

profesjonell lege-virksomhet. Han mente at både kroppen og psyken måtte pleies, behandles godt. Vi kan godt 

si at han hadde ideen om en sunn sjel i en sunn kropp. Målet var at pasienten følte seg så vel at man var 

oppegående og fremdeles følte at livet var noe verdt.  

De rette urter, medisiner, eller sår-pleie var viktig. At pulsen var normal. At temperaturen virket 

normal, og at det ikke var for varmt eller kaldt rundt deg. Dette førte til ideer om visse redskaper til hjelp. I 

Aleksandria, Hellas, Roma, rundt 2400 år siden, så ble mye utstyr for å operere fliser og pilspisser, og til og 

med sy igjen sår, kutt, eller binde det igjen, stramme rundt skadde åpninger, og det å vaske sår rene var 

selvfølgelig for mange, alt fra at foreldre til de som drev profesjonell lege-hjelp utførte slikt. Mat-råd var nok 

en av anbefalings-veiene. 

I perioden 2100-1800 år siden, blir lege-vitenskapen mer omfattende. Galenos, en lege i Egypt, fant 

utenom organer ut at det var et nettverk av blod, og videre organer, men også store deler av nerve-systemet. 

Han undersøkte hvordan forskjellige nerver på tunga, på huden, sanser, så ut til å virke, men også at han på 

lik, men også levende mennesker, åpnet topplokket, isse-ben, og berørte områder slik at han fikk se at benet 

eller armen, forskjellige bevegelser fant sted ved å røre på hjerne-områder.  

Hva som helt sikkert skjedde under Galenos er vel stort sett en lege-dokumentasjon. Men selv om ikke 

alt er gjengitt riktig her, så visste i alle fall Galenos om nervesystemet, og skal ha berørt områder i hjernen 

som slik fikk kroppen til å komme med ufrivillige bevegelser som beinspark og dreining av armer, Øyne-

bevegelser, så vidt jeg har forstått dette. Kart-legging av arbeidet var nok svakere enn dagens. Men romerske 

lege-verksteder, hospitaler eller hva vi skal kalle dette, viser omtrent 2 tredje-deler like store mengder som det 

vi har på dagens operasjons-bord av skallpeler og tenger i moderne sykehus.  

Vi må gjøre et hopp til tiden like før Leonardo da Vinci, og Vinci selv og tiden rett etter han, for å 

finne de tre som gikk grundig gjennom kroppens organer ved å undersøke lik. Descartes viste stor interesse 

for slikt også, og hadde mulig tilgang til deres skrifter. Han mente også at folk med bevisste problemer, psyke-

forstyrrelser, slik sett burde få hjelp på psyke-anstalter, psyke-hus. Og i dag har dette blitt til forskjellige 

psykiatriske klinikker. Leger og sykehus, skade-anstalter, har det vært mer eller mindre av gjennom tidene, 

men stort sett en stamme-/familie-omsorg for de som hadde vært i kamp og ulykker av større omfang.  

Det sies at det fantes en slags elite-sykehus i middelalderen, rundt 1400 og senere, som det blant annet 

er funnet spor av antibiotika. Mye tyder på at usikkerhet rundt virkninger har endret behandlingene slik at hva 

som var populært å bruke, lett kunne være i et område med riktig behandling for så bli erstattet med feil 

behandling igjen. Paracelsus eksperimenterte med all kjent medisin og all slags naturmedisin og gifter, stort 

sett på seg selv.  



 

 

379 

Synet og øynene, lyset og brytningsfarger, hadde så stor interesse at eksperimenter med syn, hørsel, 

sanser ble betraktelig observert av Newton, og sanser/psyke-følelse av Burke, samt at ideer om vår 

oppfatnings-evne kom i skuddet. Det er nå Smith, Hume, Kant, men også Lavousiers kjrmi og Voltas 

undersøkelser av elektrisk rokke, og hva støt kunne være for noe. Han lokaliserte en slags lameller under 

rokken. Volta klarte ved denne observasjonen å tenke seg ut spenningsforskjeller, og lage det første batteriet.  

Burke; At sanser virker slik at det merkes som bra, dårlig, eller passe, nøytral parat-stilling, og der han 

kalte sansene sympatiske funksjoner. Mors-følelse var omsorgs-sympati.  

Vi er inne i den tiden der moderne legevitenskap tar form. Ny karlegging av hele blodsystemet vårt. 

Denne legen fant ut at ved å skjære hjertet ut av et reptil, som han kastet unna, at dette fortsette å pumpe blod 

ut. Han trakk den slutningen at hjerte var en pumpe, en muskelpumpe som pumpet blodet rundt i kroppen.  

Med hans tid og den følgende fikk hjernen og nervesystemet en enorm oppmerksomhet, lignende som 

at stoffskifte i dyr og fotosyntesen i planer var oppdaget. At dette tydet på et mulig vekselsystem, en slags 

økologi. Plantene produserer oksygenet til atmosfæren, lufta, det vi må ha for at pustingen skal få det rene 

livs-virkende stoffet i seg.  

Flere organer kartlegges, og selv Fridtjof Nansen drev med nerve-forskning på elektriske åler. Med et 

hopp 70 år lengre frem i tiden så kommer den første blod-system-kartleggingen av et forsteinet fossil, ur-

fisken. Man skulle ikke tro det var mulig på den tiden?! Men mikroskopet hadde eksistert i 250 år. Det mest 

moderne utover dette er røntgen, magnetskannere, ultralyd, og gen-forskningen, de siste 50 år. 

Den moderne vitenskapen har jo avlest hjernen og organer, sanser og nerver ned til de minste stoffer 

helt ned til molekyl, atom, kvanter, lys/varme-energi-omvandlingen, så og si. Alle kombinasjons-virkninger 

her er ikke avgjort ferdig enda. Men hjernen og kroppens celler, og dets virkefunksjoner, er stort sett avdekket. 

Signalvirkningene er det ikke helt ferdig-gjort rede for, altså hvordan det fysiske og bevisste lagrer og tolker 

informasjonene. Men stort sett i aktiv grad hvor reaksjoner skjer. 

Poenget med innføringen jeg oppgir her, er mest for å si fra at vi har en kropp. I denne kroppen 

har vi behov, behovsorganer og sanser, og der jeg gjerne kaller sanser for behovs-sanser, og jeg kan 

fortelle hvorfor. 

Cellen må ha næring, ellers så dør den. Vi trenger å innta en god del næring for å opprettholde kroppens 

cellefunksjoner. Dette betyr næringen til de forskjellige organer. Uten mat duger hjerte-følelsen dårlig og også 

det som noen tror, at følelser og bevissthet sitter i hjerte, men det spiller ingen rolle, fordi uten mat dør hjertet, 

hjertepumpen som pumper blod med sukker, proteiner og fett rundt i kroppen til organer og celler, etter at 

blodet har tatt opp dette fra tarmene, og fått med seg oksygen fra lungene vi puster med.  

Vi vet at celler i stor grad gjennomsnittlig hos dyr og planter har samme fordeling av mineraler som 

det vann i naturen har, spesielt hav-vann. Denne blandingen skyldes det som i gjennomsnitt løsner av mini-

partikler fra fjell, sand, vær, erosjon, og fra vulkaner, undervanns-vulkaner med mer. Fordelingen stemmer 

helt, gjerne om vi vil, naturlig balansert med dette. Det har mye å si for cellenes balanse med naturens prosesser 

og sol, varme, hvilke mineraler som er i cellene slik.  

Dermed kan cellene balansere seg lett mot miljøet under vann og i atmosfæren. Men som vi ser, finner 

ut, forstår, så går denne balansen også ut på mengden vann i cellene også slik at de ikke tørker ut eller sprekker. 

Fett, eller protein-kappe, stort sett fett som hud for celler, eller til det vi kaller cellevegg, har slik spennings-

forskjell i seg at de kleber seg litt til hverandre, en viss styrke som passer akkurat til celler rundt et gjennomsnitt 

for trykkforskjeller mellom omgivelsene og det indre miljøet i cellen.  

Uten en viss mengde slik vann dør de fleste celler. Men vi kjenner til enkelte slike livsvesener som 

kan tørke eller fryse helt inn, og gå i dvale, og som våkner igjen i regnvær, sol, eller etter lang tid i vann. 

Uten næring dør også lungene! Og om vi har bevissthet eller følelser tilknyttet hjernen, så dør også denne 

uten mat. Både skade på hjerte og hjernen fører til problemer for kroppen, og mennesket i sin helhet. Skade 

på hjerte kan gi lite blod til hjernen, og kan føre til hjerneslag, eller at visse egenskaper tapes for oss.  

Vi har også sett at mange saksforhold som ikke er mat, slik som gifter, sykdom, luftmangel, frost, hete, 

visse mengder narkotiske stoffer og alkohol, spesielt tre-sprit, metanol, og medisin-bruk av uriktig mengde 

eller type, kan føre til hjernedød, eller hjerte-død, men i de fleste tilfeller som er alvorlig, kun skader som gir 

dårligere egenskaper, men som også kan ødelegge visse egenskaper helt.  

Vi snakker her om både kvantitative egenskaper og kvalitative. Mengden vi oppfatter, og følelses-

styrkene vi oppfatter, er egenskaper, altså organ-virkninger, som mister helt eller deler av sine funksjoner. 
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At syns-sansen dør, at vi får hjerteflimmer, at lever og magesekk skades. Vi vet også at harde slag mot 

kroppen, mot hjerte og mot hodet, kan føre til et hjerte, og en hjerne og bevissthet som virker helt feil, som 

kan gjøre det motsatte av det som er bra, mangle noe, uansett hvilke bevegelser det gjelder, og ofte mangler i 

hvilke konklusjoner vi er i stand til å ta å foreta. Det samme kan gjelde alle ulykker og naturkatastrofer, og fra 

arvelige komplikasjoner som oppstår, eller oppstår etter hvert. Ikke sjelden blir hørsel, syn, lemmer ødelagt. 

I tillegg til alt dette har vi enkelte mennesker, noen ganger mange, som gjør sitt ytterste for å skade 

deg også, og noen med hensikt fordi at du skal fungere dårligere, skade deg selv, bli lurt til å gjøre noe som 

du skades eller dør av, og lignende med økonomiske og tekniske hjelpemidler, at man ødelegger dette for 

andre. Man dreper og lemlester folk på jorda, og visstnok i flere land så pågår heksebrenning.  

Alle disse opplysningene kan dokumenteres, er dokumentert, og skjer mens vi andre er i trygge forhold, 

om vi da er det?! Folk dreper både ufrivillig eller med stor lyst-morderisk holdning. De stjeler, raner, øver 

vold, mobber, sjikanerer, på alle de måter vi kjenner til i verden. Og du kan lure på hvorfor; som jeg kommer 

inn på senere. 

Mange får, eller har irritasjoner av fysisk eller psykisk art i seg, sanser, behov, nerver, som gjør at de 

uten bestemt å kunne noe for det, får raseri-anfall eller fysiske reflekser, andre som plutselig kan falle sammen 

av ulike grunner og gjøre skade gjennom dette, slikt de ikke kan noe for, men som kan føre til skader på andre 

og dem selv. Vi har egentlig nok problemer om vi ikke bevisst skal skade hverandre og naturen. Mer enn nok! 

Behov: Kropp/legeme. Er selvsagt også bevegelses-evnen vår for å komme til der vi skal dekke våre 

behov. Alle celler, ergo organer og sanse-organer, hjerne og hjerte, lever og nyrer, muskler og nerver, skjelett, 

trenger altså Behovet næring, og luft. Vi må putte ett visst stykke fysisk verden inn i kroppen for å virke her i 

verden. Det som ikke blir igjen i kroppen etter stoffskifte-forbruket i bevegelse, forbrenning, kastes ut igjen 

slik at totalmengden er den samme. Vi kan si: At for å leve så må 7 milliarder brødskiver skyves inn, og resten 

skyves ut igjen, unntatt 10 prosent som går til aktivitetsenergi. 

Selv om det stoffskifte som til dels er normalt i en celle i kroppen, men at de samme funksjoner blir 

spesialisert ved fremvekst av større organer som tar seg av enkeltprosesser veldig godt i stor mengde slik som 

lange tarmer, store lunger, stort hjerte. Leveren er en slags supermikser for proteiner, sukker og fett, og det 

egentlige super-fordøyelsesorganet, super-stoffskifte-organet, sammen med galleblære, gjør den indre organ-

jobben sammen med og etter at magesekkens egenskaper og enzymer, bakterier, bidrar med sitt. 

Det er som at alle celler har skilt ut sekret, skilt ut prosesser, organfunksjoner til en felles organ-

stasjons-bygging for hele kroppen, og fungerer akkurat slik. Lever, nyre, hjerte, lunge, hjerne-nerve-system. 

Disse organer fortsetter stort sett de samme rekkefølger av prosesser vi kjenner fra cellen, slik at organene 

fortsatt samarbeider med hverandre i det nettverket som de er skilt ut i, og som finner sin plass i kroppshulrom, 

i lymfesystemet, og som i forhold til cellene har samme trykkforholdene som disse.  

Atmosfæren, planeten, økologisk kretsløp-energi, livsorganismenes trykk, virker inn på hverandre i en 

helhet, og slik sett så er miljø, kroppsorganer og kroppscelle-væsker kalt lymfesystemet som organer befinner 

seg i, slik sett i en felles trykk-balanse-regulering. 

Vi kan si at kroppens organer gjør det samme for hele kroppen, for alle enkeltceller, som det behov for 

næring og trykk-regulering som en enkelt celle trenger, og slik gjør det samme i en regulering av næring, vann 

og trykk i organ-samarbeidet for hele kroppen. Viktigst virker det som at hjerte og hjernen fungerer godt, men 

også sansene våre. De er spesielt ømfintlige organer.  

Sanser danner seg som utløpere av det samme næringsregulerende kroppssystemet, fra samme 

organisme. Det er med god grunn at nettopp nese-kjemi, smaks-kjemi, temperatur-følsomhet og trykk-

følsomhet merkes av sentrale samlinger i hjernen. Det er helt klart at hørsel, syn, smak, lukt, hudfølelser og 

balanseorganer fungerer som et behov for all balanse i kroppen, og at næring og hvile er hoved-behov som vi 

da kaler primær-behov. Her skulle vi kunne vært ferdig med saken, at vi uten videre kunnskap, kun virket slik 

av oss selv, luktet og smakte spiste, sov, også videre.  

Men nettopp dette, at en Edens-hage-lignende egenskap, at det var forbudt å spise kunnskap, sier noe 

om de neste stadier vi har utviklet. Vi husker, vi er nysgjerrige, og det er for at vi skal merke bra eller dårlig 

ved å titte rundt hjørnet, over bakketoppen. Kan vi fylle vårt behov her, eller må vi komme oss unna det vi 

ser. Uten husk vil vi ikke finne igjen steder eller hva som var mat og ikke, og ikke kjenne igjen andre heller. 

Med husk, og evnen til å sette sammen noe, sette sammen ord, setninger, sette sammen gjenstander, samle og 

merke hvilken mengde vi trenger av noe, så er det åpent for alle kombinasjoner. 
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Vi kan da sette samme alt som finnes, plukke fra hverandre alt som finnes, i alle fall med tankene. Alt 

mulig kan settes sammen enten det passer eller ikke. Slik sett kan levende saker settes sammen og plukkes fra 

hverandre, og det vi mener ikke er levende. Også kombinasjoner av levende og dødt. Og vi kan like godt 

ødelegge og bygge hverandre opp. Problemet det som er bygd opp er å kunne bevare det holdbart. Problemet 

med det vi har ødelagt, er at det kanskje ikke kan settes i stand igjen. Dette er et problem om mennesker 

ødelegger hverandre, og også med de lidelser, smerter som kan oppstå som varige hos oss. 

Evnen til å sette noe sammen eller ikke, og også avgjøre om det er holdbart, er gjerne det vi kaller 

logikk eller fornufts-funksjoner. Men da alle kombinasjoner kan nyttes er den ene halvdelen altså ikke holdbar 

fornuft. Logikk. For holdbarhet. Med andre ord: Det nytter ikke bare å være god. Vi må også se, vite, forstå 

hva som er holdbart.  

Vi kan gjerne kalle dette god fornuft. Men i forhold til det holdbare kan vi også kalle det fornuftig 

fornuft. Fordi det som er ødeleggende kombinasjoner er uholdbart, skadelig, og ulogisk, selv om det er logisk 

mulig. Denne læren om det holdbare er det ofte tynt begrunnelses-redegjort for. Det vil si det som er logisk 

holdbart, fornuftig holdbart, og ikke ødeleggende. 

Da våre organer likt som et encellet vesen, som merker lys, næring, temperatur og støt, lyder, og som 

forholder seg til dette for hvor det oppholder seg, beveger seg til, overlever i, så har vi lignende for mennesket. 

At vi må være i nærheten av næring, av holdbare forhold, og der vi gjennom lys, lyd, smak, lukt merker mulig 

holdbare næringsforhold og luftforhold. Bevegelse og balanse er en del av dette samme behovet for næring, 

og hudfølelser som merker hva vi griper og ikke, støter på, hviler/sover på, og om det er for kaldt og varmt. 

Også om farer er hurtige eller sakte-bevegelige. Vi trenger bevegelsen for å dekke disse behov for mat, vann, 

trygg soveplass, og å kunne regulere balanse- og temperaturforhold.  

Dette er kroppen, ett umiddelbart system av livsceller, organer, som fungerer som et sammensatt 

behov, fordelt over de sanser som er behovenes kontakt-følere, og slik at de må betegnes som sanse-behov, 

og behovs-sanser. At vi har behov for å sanse fordi vi har behov å passe på og behov å dekke. Dette er originale 

behov og lyster, hvilke viljer vi ikke kan velge bort.  

Utenpå dette kommer bevissthetens kombinasjonsevne og eventuelle feilslutninger også. Vi har 

interesser som går klart ut over våre vanlige behov, men som kan være stimulerende for våre alminnelige 

behov, kanskje letter oppgaver for våre behov, eller hjelper til med der det er kompliserte forhold for våre 

naturlige behov.  

Det som er ille er at mange interesser er slik at det ødelegger for oss selv eller andre når det gjelder 

kroppens grunnleggende behov, og psyken fornuftsegenskapen, som skal ta vare på slike behov. Med kropp 

og fornuft ødelagt går det galt. Enten det blir rettet mot oss selv eller andre. Og vi er ikke alltid i stand til å 

forstå hvilke saker som går galt bestandig. Vi har altså en uvitenhet, og andre ganger en dårlig slutning for 

andre eller oss selv, som alt i alt skader oss selv, eller andre, eller både oss selv og andre.  

Vår kropp og våre behov som er grunnleggende, er altså nok det viktigste hva en fysisk kropp gjelder. 

Dersom kun magesekken trengte næring alene så kunne magesekken levd livet sitt alene også, og den 

hadde trengt bare en hundredel så mye mat. Den hadde ikke trengt tarmene en gang. Vi har neppe en munn, 

tunge, svelg kun for at magesekken alene skal ha denne maten. Cellene, alt fra den første befruktede cellen, 

er levende og trenger næring og oksygen for å være levende. Her er det ingen blodårer eller organer utenfor.  

Men vi vet at i stedet for slik som froske-egg, der denne ene cellen ved siden av den andre vokser seg 

til hvert sitt rompe-troll, og utvikles til frosk med organer av samme type som våres egne, så deler også dette 

seg opp i flere ulike celler etter hvert som blir organer ut fra den samme ene cellen. Slik er det jo med 

mennesket også, men her er det blodårer som går til en plommesekk, med morkake i livmoren som er med å 

føre næring til denne cellen som stadig deler seg opp, blir en celleklump, og der næring føres over til 

celleklumpen.  

Denne blir en mengde celler som danner en kule-form, og som etterhvert får hulrom innvendig, en 

slags kroppshule, og som får en bulk som er begynnelse til tarmsystem, og til slutt at bulken lager en kanal 

tvers igjennom klumpen og slik danner munn, mage, endetarm. Etterhvert utvikles også magesekk, 

svelgmuskler, et mer utviklet spiserør, og tunge.  

Like tidlig ble nervetråder, ryggstrengen, blodsystem, ryggvirvler til. En god stund senere dannes 

hjerte, kjever, indre organer som nyrer, lever, lunger, og endelig hjerne og sanseorganer. Sanseorganer og 

hjernene begynner også en veldig tidlig separat utvikling som spesialiserte celle-grupper, Huden har vært med 

helt fra celleklumpen, men har gått gjennom flere utviklingsfaser. 
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Alle disse organene gjør et stort arbeid som til dels ligner det samme som hos encellede dyr. En enkelt 

celle i kroppen vår har egentlig mange av de samme funksjoner i seg i en mikro-målestokk. Lungene og 

blodsystemet har overtatt å ta opp en stor mengde oksygen som transporteres til cellene inne i kroppen som 

ikke når ut av kroppen selv for å få oksygen. En celle kan ta oppnæringen om den er inntil dette, og likedan 

med oksygen. Men her er magesekk, magesyre, enzymer, en rekke stoffer med å løse opp næringen og føre 

det gjennom tarmceller ut til lymfeårer og blodårer.  

Både sukker, fett, proteiner og oksygenet føres altså med blodet til alle celler i kroppen, slik at disse 

får tilgang til dette som de alene ville hatt tilgang på, men som når de er langt inne i en kropp ikke får tak i. 

Ved den samtidige veksten av et foster, celleklump, blir det tydelig at disse organer danner en felles utløper 

som forsyner alle enkeltcellene samlet, noe som ligner en biologisk transport-funksjon som er tilpasset 

forskjellige arter.  

En enkelt celle oppfatter selvfølgelig lys, lyder, trykk og temperatur, og slike en-celler kan faktisk 

klare å orientere seg selv ut fra dette som regel. Men for en stor organisme trengs mer enn bare belysning. 

Spesielt da de større artene trenger mer mat, og derfor organer som kan orientere seg. 

Encellede dyr merker altså trykk, lyder, lys, temperatur, en mengde andre saker, slik som vi kan 

sammenligne med lukt og smak, og spesielt dette. Lukt og smak går på lignende sensitive molekyler som vi 

selv har på tunga og i nesa, og som virker som kjemiske sensorer for baser og syrer vi kan spise, og lukt, smak 

som er kan varsle farlige saker å få i seg. Lys og varme er to tidlige egenskaper som organismer har orientert 

seg etter om de har noe bevegelse-drivende som kan ta de i slik retning.  

Slike flimmerhår, eller flageller er jo slikt. Vi kan se for oss at fra en enkelt celle mennesket stammer 

fra, så er våre cilier armer og bein, og nese, lukt, og øyne er orienterings-utvekster i samme organisme, den 

encellede, slik som ved de flercellede, slik som mennesket. Vi har et stort nerve-system, og god husk i tillegg.  

Kort sagt så er sansesystemet egentlig beregnet på de enkle oppgavene våre, slik som å søke, lete, finne 

mat, gripe den, få i oss maten, tygge, svelge, der kroppen fordøyer maten til ny energi for senere bevegelser 

vi trenger. Vi trenger også hi, hule, hus, hytte, et sted hvor vi er trygge når vi sover. Vi trenger som det mange 

dyrearter trenger, men ikke alle, nemlig søvn. Nå har man funnet ut at hjernen blir vasket av lymfevæske når 

vi sover, renset, og tilført spesiell næring. Å sove krever også at vi ikke er utsatt, altså sover trygt, forsvarlig 

så dyr, frost, hete ikke dreper oss. I solen kan vi få heteslag, og i kulde kan vi fort forfryse, og dø. 

Det er helt rimelig over all tvil at sansene fungerer, også alle hudfølelser, at de trengs til orienteringen 

for disse enkle oppgavene. Vi trenger ikke nødvendigvis et hi, slik som Taj Mahal, eller et slott for å sove eller 

bo trygt. Vi kan få tak i fisk, kjøtt, frukt og grønnsaker uten å måtte bruke jetfly. Men både nysgjerrighet, 

status og avslapning er ideer vi har om nye plasser, feriesteder. Når vi er nysgjerrige kommer dette stort sett 

av at vi vil se om noe er bra, godt, farlig eller vondt rundt neste bakketopp, og husken hjelper oss slik at vi 

ofte velger en bra vei, et sted med gode nok forhold vi kan oppholde oss, som hjem, ferie, annet. 

Når det meste av verdenen rundt oss er beslaglagt som eiendom, må vi for det meste klare oss med 

rasjons-systemer, slik som at noen driver mat-produksjon, noen selger den, og flere varer og innbo-midler kan 

slik brødfø flere enn det normalt er plass til på jorden om alle hadde eget bruk. men det gjør sitt til at 

reguleringen ikke holder for at alle får en bolig. 

Alle slike saksforhold som har med interesser, lyst, vilje, å gjøre: utover de primære behov vi ikke kan 

velge at vi har, selv om noen klarer å overse disse, eller mangler slike egenskaper av hvilken som helst grunn, 

så kan vi slutte noe om hva som trekker i ødeleggende eller opp-byggende retning for om individ, natur og 

samfunn kan opprettholde seg, være holdbare, i stedet for ødelagte.  

Og vi forstår allerede at tre faktorer spiller inn, nemlig balanse i hvert av forholdene, og i mellom 

hverandre. Om det er mennesket som skal vurdere dette, så er det et menneske med intakt fungerende kropp, 

psyke og bevissthet. Her at det fungerer tilfredsstillende for vurderingsevnen vår.  

Poenget, målet, er at det fungerer så godt som det er mulig etter omstendighetene og evnen til å hente 

seg inn fra slit, få slappe av, hente inn energi som virker som et mest mulig normalt liv. Om utskeielser, humor, 

fest, adspredelse er noe poeng, så er det ofte det for å kunne dempe sterke virkninger man opplever som 

nedslitende for seg selv og sin motivasjon her i livet. Men: At man helst i høy grad passer på at adspredelse 

er i områder som er godt vernet fra tragiske konsekvenser, og med tilgang til nød-hjelp. 

Om hva som er holdbart, så finner vi både i østlig og vestlig verden religioner og filosofiske utredninger 

om hva man kan greie seg med. Dette kan i nøden være litt i underkant av hva som er trygt og holdbart i mange 

tilfeller. Men måtehold er allikevel stikkordet som de anbefaler. Samtidig er det stor appell til egenrådighet 

og makt.  
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Alle de samme filosofiske, religiøse og politiske ideologier, viser som regel til felles ideer om forbruk, 

overmakt, makt-utøvelser, og egen-rettigheter som går på bekostning av de andres liv og helse. Ett eksempel 

på dette er at man kan tillate en tyrann å sitte en tid ved makten.  

Andre ganger at alle andre med annen tro skal utryddes. Og at straffer skal utføres slik at man skader, 

ødelegger, den som straffes, og som kan føre til døden. Dette betyr at tortur, påføre lidelser, mange slike tanker 

der politiske, religiøse, filosofiske og ideologiske forklaringer eller styre-systemer, slik påberoper seg slik rett 

som rettferdighet og rettslig handling mot andre, eller undersåtter. Vi skal på den ene siden heller ikke la dette 

med karma stå ubesvart.  

Om vi skal leve alles liv, være både hersker og undersått, dyr og menneske, fattig og rik, syk eller frisk 

i alle slike liv, med sjelevandring, så betyr dette at det er en tvunget sak at man skal være tyrann, morder, 

individ, natur- og samfunns-ødelegger. Og nærmest som at det ikke skal være mulig å gripe inn eller forebygge 

slikt og motivere hverandre for en konstruktiv holdbar opplæring. De fleste vil nok si at de prøver. Men dette 

betyr også at folk ikke kjenner sitt lodd, og derfor ikke har annen rettledning enn at de gjør hva de vil, for alt 

de har lyst til om det går an, nesten uten hensyn til følger.  

Vi har lignende saksforhold ved avlat. At man kan gjøre stor skade, og så får tilgivelse eller får bot, 

eventuelt pengegave til gode formål, mot at man har lastet av seg synder. Andre at alt som skjer er bestemt av 

enten Gud eller av en kosmisk skjebne, eller en slags rettferdighets-balanse-vekt i kosmos, som griper inn selv 

og at vi ikke gjør noe med forholdene, fordi vi er sikre på at det ikke nytter. Da tillater vi jo alt stygt å skje 

også. Skadelig, farlig og mulig dødelig. Og her rammer jo en slik holdning oss selv også. Ikke rart. 

På sett og vis sies det at vi og verden skal bli mer håpløse, noe mange naturvitenskaps-forskere som 

ikke er troende synes de ser omrisset av grunnet ukyndighet fra folk og styresmakter. På den annen side er det 

ikke grenser for troen på det skrifter forteller om, at det kommer en dommedag. Slik sett skal alle gjennom en 

viss lidelse, og med etterfølgende dom. I noen tilfeller til evig himmel eller evig helvete. I andre tilfeller at 

alle som gjør alt skadelig, djevelen inkludert, skal frigjøres fra sine gale laster og bli frelst, bli gode igjen.  

Hva dag med hverdagen vi mennesker da lever her og nå, samfunn og natur? Alle, de vi har nevnt, som 

utgjør 90 prosent av verdens befolkning eller mer, og som er ivrige etter styring, selvhevdelse, selv-opphøyelse 

i alle ulike former, og som med vilje og lyst følger vilje og lyst, og som er enig i makt-tankene som gir seg 

rett og andre urett, altså vil ha makt, med straff som metode utover fornuftig styring, holdbarhet, så blir det 

ikke umiddelbart mulig å rette på noe. Men det er de som ikke gir opp for det. 

Vi kan si det slik, at nå, tross at Gud og Djevel, eller tvungen karma som tyranner og med som i ett 

tilfelle, der Kali vil utslette etterhvert fordervet mennesket, altså alle og jorden før ny verdenssyklus, slik sett 

med dommedager, så blir det et slitsomt arbeid å forsøke å få det livet vi lever nå på rett kjøl.  

Man tvinges nærmest til å jobbe i mot både den opphevde viljes-lysten, dommedagen, Gud og 

Djevel, og enhver skjebne, balanse-rettferdige løsninger man ikke kan kontrollere som det sies: For å 

få: Ikke verdi-normeringer/reduserte verdimål, men logisk holdbarhets-fornuft inn i EQ/IQ, 

oversikter, orienteringen, til alle i alle samfunn, for vårt hverdagsliv og natur.  

Det intelligente har til nå blitt hovedsakelig til nytte for makt, urettferdige fordelinger, og til 

forurensingen vår. Og fortsetter slik. Det kunne være litt av en utfordring å få denne intelligensen med på 

intelligente løsninger for holdbarheten, og ikke kun kjøpekraftens holdbarhet. Det må være noe mer generelt 

enn bare dette. Til nå er svært mange miljøtiltak kun en slags form for straffe-løsninger, og ikke løsningen. At 

en må dele seg litt med John Lennon til en viss grad i praksis, men ha som hobby finne nye løsninger for 

holdbarheten. 

Etter å ha lest omtrent alle religioner kan jeg si at jeg har funnet uholdbare preferanser, noe som ikke 

er holdbart, selv om de troende ikke merker det selv. Lignende med de filosofiske systemer, og likedan med 

de politiske ideologier. Manglene er større enn dere tror. Vitenskapen er ofte slike livssyns-overskyggende 

forståelser, selv om de stort sett er enige om forhold kalt lover. Uenigheten gjelder det ikke-observerte, altså 

årsaken de ikke har funnet til den fysiske natur. Men også i stor grad der de samme forholdene faktisk kan 

forklare tilstandene, funksjonene. 

Dette er årsaken til at jeg legger inn et eget innlegg om begrep som moral, om holdbarhet, at hva jeg 

mener finnes som mangler, nemlig preferanser som er holdbare! Mere direkte om behov, sanser, fysisk kropp, 

finnes i resten av boken!     Roger Bergersen 
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Livs-styrke og behov 
 

Vilje og behov 
 

 Livsstyrke skiller seg ikke ut av den totale energi, kraft, som overalt er ensartet som styrkemengde, og 

i samsvar med at energiene er konstante i Differensialkraften. Dette betyr at livs-virkende preferanser har 

styrke slik ikke-livs-virkende preferanser har. Sagt på en annen måte. Både liv og død har styrke. Både 

organiske og uorganiske stoffer og funksjoner har styrke, energi, som tilsvarer at den konstante mengde 

energi-utøvelse er bevart, og er konstant. Både det organisk-biologiske riket, og mineral-riket har styrke.  

 Det som skiller seg ut er utvekslingene, det vil si hvilke forskjellige felt-strukturer og utvekslings-

funksjoner som skjer, dannes, og dets virknings-egenskaper som formasjoner, trans-formasjoner av den 

samme energien som opprinnelses-kraft-funksjonen gir. 

Vi finner stoffer og kombinasjoner i naturen som samarbeider, og samarbeider som konsumenter og 

tilsvarende avgir energi-overskudd, avfall, etter at dette er brukt i en rekke prosesser før inngangsenergi og 

utgangsenergi gir samme legemer en jevn trykkbalanse, spenning, som opprettholder proteiner, sukker og fett, 

som utgjør et lite antall kombinasjoner av karbon, hydrogen og oksygen, og nitrogen, fosfor og svovel, samt 

henholdsvis jern og kobber som katalysatorer for produksjons-prosesser. Utvekslings-energier. 

Det er vi selv som definerer grenser eller ikke for hva vi kaller liv, og hva vi kaller livs-funksjoner, og 

hva vi kaller livs-egenskaper, livs-krefter. Dette så langt vi forstår dette, medregnet hva vi ikke forstår av dette. 

Konsekvensen er at livsfunksjoner stort sett blir mystiske og brokete begrep.  

Men det er ikke noe av kraften som ikke er involvert. På den annen side så er det nok av prosesser som 

ikke fungerer på denne måten som preferanser, der bevisste sammenligninger, eller utveksling av energi 

endres slik som inntak og uttak av energier eller som endring i samspill på høyde med hva vi kunne kalle livs-

egenskaper. Disse trenger en lokalt komplisert utvekslings-struktur som sammenhengende prosess lokalt. 

Det er mange sporstoffer som opptrer i de forskjellige organiske og biologiske prosesser alt ut fra arter 

og ordener. Ellers fungerer alle organiske og uorganiske forbindelser likt med at innfalls-energi er lik utfalls-

energi i alle forbindelser, og at alle oppfører seg slik sett som konsument og avgivelses-energier. Dette er helt 

likt som kraft og motkraft ved måling av energier. Bevegelses-energi-formasjoner.  

 Dette fører videre til at livskraft oppfører seg som kraft skal, og utvekslingen er den kraft-funksjonelle 

prosessen som dette gjennomgår. Dette gjelder også tregheten til biologiske, organiske funksjoner, slik som 

innfalls-energi, opphopnings-energi, og ut-gående energi, den absolutte totale energi-utvekslingen inn og ut 

av objekter enten det er livsformer eller andre naturfysiske former.  

Når vi da får høre at viljen er livskraften, eller det settes likhetstegn mellom vilje og livskraft så er 

dette mer en mytisk forestilling som ikke forteller hva viljen er som prosess. Men den regnes som opprett-

holdelses-funksjon for liv. Men både det livløses kraft og livs-funksjonell kraft er tilstede i lik mengde som 

energi inn og ut. Dette igjen betyr at viljen må settes i sammenheng med behovs-funksjoner. Uten behov vil 

vi ikke ha vilje til trygghet, vilje til mat, vilje til å opprettholde oss.  

Behovsfunksjonene virker slik at sanser og viljes-funksjoner bygger utenpå behovs-funksjonene. Det 

vil si at den avanserte selektive funksjonsevnen bygger utenpå i utgangspunktet de enkle balansefunksjoner 

som enkle livsfunksjoner bygger på. At DNA, RNA, celleprosesser, eggehvitestoffer, protoplasma, cyto-

plasma, at disse finner en kjemisk balanse som fett, sukker og proteiner, og en utvekslings-balanse for celle-

formen, cellevegger, aktivitetsutveksling mellom det utenfor og det innenfor cellens vegger og i veggen, er 

altså en balanseprosess, og som enten sprekker, tørker inn, eller greier seg: Aktivt, eller i dvale, tørke, frost. 

 Skal man forstå et behov, så må man se at det foregår et større utvekslingssystem enn at vi kun har likt 

inn og ut igjen, men at sammen-føring av de samme komplekse bindinger opptrer etter en utvidet konsument-

prosess som vi ikke finner igjen i mineralene og grunnstoffene når de er alene, men som kombinasjoner av 

disse når de er sammen, spesielt for de enkle og typiske grunnstoffer som danner sukker, fett og proteiner, i 

fettcelle-formasjoner.  

Proteiner kan også klare å bygge vegger, celle-kuler med lignende hud-, vegg-funksjon, celler. 

Prosesser som ligner dette kan skje i hva som helst som blir isolert i hulrom, uansett materialer, bare tilførsel, 

utførsel, og trykk, temperatur og balanse-tilstanden blir opprettholdt av rette kombinasjoner organisk-

medvirkende preferanser, grunnstoffer, molekyler som utveksler «arbeid». Effekt, virkning, styrke.  
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Viljen viser mest til at det er noe fra en kilde, med en bakgrunn som skal ha tilfredstillelse lignende et 

behov, og dermed er ikke viljen nøytral slik den fremstilles, men kommer inn for det som det er styrke for.  

Vilje er identifisert kun om den opptrer i en behovs- eller aktivitets-sammenheng som i utgangspunktet 

er et behov vi kjenner til, og som vi siden identifiserer som reaksjoner som virker ugyldige som behov, slik 

som vrangvilje, uvilje, viljer med negativt fortegn i forhold til et behov, saksforhold som regnes som gyldig, 

eller som reaksjoner for alle livsprosesser, ikke minst trass eller nykker, reaksjoner som virker mer refleksive 

og ubegrunnede, sammenlignet som den rotløse vilje, den retningsløse vilje, den meningsløse vilje, den 

forvirrede eller ubeherskede vilje. Ubehersket kan gjelde både retningsorientert og kaotisk «vilje».  

Viljen identifiseres til et livs-objekt, livs-kraft, noe som har utviklet et behov eller bevissthet, og som 

vi uten å ha en bestemt viljessak allikevel identifiserer som til personer, vesener, organismer, forestilte ukjente 

lignende former, om så guder og spøkelser, andre dimensjons-preferanser som ligner dette. Om ikke er viljen 

identifisert som til et behov, noe som trenger styrke, og i den samme graden som behovene tilsier dette, selv 

om målene ikke blir oppfylt eller kildene blir mettet. 

Med kaotisk er det snakk om behovsløst, og behovsfylt vilje. Uten behov vil ikke bevisstheten ha 

behov for oversikt, orientering, veiledning, orden-uorden-sortering som behov, og bevisstheten har da ingen 

mening eller årsak-virkning, altså ingen funksjonell begrunnet eksistens og virkning fra noen kilde og til noe 

mål. Kun rastløshet uten identifisert mål, betyr som regel en manko eller et overskudd som ikke finner en 

adresse i forhold til et fysisk, psykisk eller bevisst mål-behov vi kan kjenne igjen, gjenkjenne. 

 Alt tyder på at viljen er forbundet til behov, som kan få, gi, ta, ha, å kunne eller ikke kunne gjøre, noe 

som kan eller ikke kan gjøres. Og i denne slekten er det vi finner usikkerheten eller tro og viten: At vi har lyst 

til, er interessert i, ønsker oss noe, ønsker alt. 

 Og det hadde vi ikke hatt om det ikke var et behov for dette som vi ofte kan identifisere, men for at det 

skal tilfredsstille noe ubalansert, enten vi identifiserer et behov for dette eller ikke. 

 Et behov vil alltid være en manko, et overskudd, eller en balanse vi vil dekke, eller føler at vi må dekke, 

søke, lete, finne, konsumere, hvile, få fred med. Viljen må som aktiv behovs-funksjon ville noe, og vi har ikke 

vilje uten at det også er behov. Vi vet ofte hva vi vil, selv om vi ikke sier det. Vi føler at vi vil noe, selv om vi 

ikke helt identifisere så godt hva vi egentlig vil. 

   

Referanser til andre steder som tar opp viljes-begrepet og forsøk på å definere dette: 

 

Referanser: Se i skriftet om evolusjon, organisk-biologiske, og biokjemiske systemer som grunnlag for 

behov og balanse-forhold, viljes-kapitler i teksten om Nietzsche og Schoppenhauer, om Augustins vilje, og om 

den mytiske tids Guds-vilje. Om styrings, makt, orden, innrettelse i strukturer. Om holdbarhet og begrepet 

moral, dets funksjons-opp-retts-holdelse og dens svikt. Når grenseverdier ikke holder mål for livs-funksjoner. 

Om hva og når dette, moralske budskap, går på bekostning av hverandres livsfunksjoner og ikke. Alt finnes i 

teksten under både innfallsvinkler i naturfysiske delen og den som omhandler som her, bevissthets-funksjonen, 

i denne boken. 
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Konklusjoner: Livs-styrke, behov og vilje 
 

 At her er det redegjort for styrke i forbindelse med materie, felt, partikler, energi, for organiske og 

uorganiske forbindelser, for livsstyrke, behov, og da hva viljen må føye seg etter, før den benyttes med vilje, 

og den gjennomslags-mulighet slik vilje har eller ikke, ut fra konstant energi, og retnings-orientering, 

bevegelse. 

 Livsstyrke må settes i forhold til sanse-behov og de behovsfunksjoner disse skal fylle som 

behovsorganer, fysiske livsfunksjoner og for hva dette er godt for hva psyken, sinnsstemninger, husk, 

bevegelsesvirkende signaler, samt lyst, smerte, angst, glede, viser seg som i forbindelse med behov og sanser, 

og den funksjonen som bevisstheten har som oppfatter alle disse.  

Bevisstheten er her en sammenligningsfunksjon for orden, oversikt, årsak-virknings-oppfattelses-

veiene for alt dette, iberegnet alt vi merker fysisk og bevisst, gjerne som opp av underbevisste fysiske og 

psykiske funksjoner, behov og sanser, som det minste vi merker av forskjeller til de mer klare 

forestillingsfunksjoner, og som det vi kaller intuisjon at vi merker noe av det minste til det største, helheten i 

noe. 

Vi tilfredsstilles av noe fordi det som en bevisst funksjon, vil forholde seg til behov som har en viss 

basis-bredde-sone for hva som er innenfor akseptabel kvote av noe, som da sender et signal som 

sammenligning med fysiske og bevisste egenskaper som at de er tilsvarende hverandre, altså innenfor en til 

dels holdbar ramme for behovs-deknings-graden. Og da har vi forstått hva følelsen, behovet, sansen, 

sinnsstemningen finner som en toleransegrense eller ikke.  

Dersom ikke fortsetter loopen om behovsdekkende krav som søk, let og finn, som fysiske bevegelser 

eller bevisste sammenligningsfunksjoner for å forstå eller finne det vi søker, som også er en behovs-dekning, 

altså at vi bevisst får en oversikt eller ikke. Her fungerer årsak-virkning også som mening, sammenheng, mens 

det vi kaller meninger er en fellesbetegnelse som gjelder alle riktige og gale resultater, og slik at mening er 

ikke en god nok referanse for årsak-virkning i seg elv.  

Det finnes da langt flere korrigeringsmuligheter enn den som alle avfeier med at: Det er en mening 

med alt, som kun betyr at det er årsak-virkning i alt, uten noen videre adresse, og tas til inntekt for enhver feil 

holdning til et saksforhold eller det å tro på noe eller det å vite noe, også om man virkelig blir fornøyd med 

noe, at tilliten, det å stole på noe, rett og slett kan være feil, ikke holdbart veivalg. 

Det er også her vi kan finne de beste sammenligninger mellom sanseopplevelsen som er gitt ved 

signaler, en styrke, en virkning, og hvordan fysiske forhold mellom miljøet og kroppen, og berøringsfeltet 

mellom disse, hvordan nervene reagerer, hvordan biokjemien og genene stoffskiftet fungerer her, hvordan 

nerveender og nervene reagerer på signalet, hvordan nervecellen og nervesenteret som mottar signalet i nerven 

reagerer, og hvordan følelsen, lysten, ulysten, angst, trygghet, glede, sinnsstemningen og den psykiske 

situasjonen reagerer, husken reagerer, bevegelsesmønsteret vårt reagerer, hvordan sansefølelser og behov 

reagerer, og til slutt bevissthets-oppfattelsen reagerer.  

Signal-styrker på hele denne sekvensen i et gitt øyeblikk av en smak, lukt, berøring, kulde, pust, 

balanse, at alle seksjonene reagerer med stigende kurve og synkende kurve likt, og som i enkelte tilfeller er 

lik styrke omvendt vei, at der reaksjonen har en stigende positiv kurve, så kan enkelte av disse trinnene ha en 

negativ like stor kurve. Se ris-ros, straff-belønning, skader eller utelatte behovs-egenskaper, sanse-sentre.  

Bevissthetens sammenlignings-styrker. Om vi vil: Størrelser. Og slett ikke så umulig å trekke 

paralleller til den fysiske kraft-virknings-størrelsesgraden matematisk og geometrisk. I noen grad oppdager 

man disse paralleller gjennom eeg og når det er hjerne-operasjoner, og tester om hvordan sanser virker, blir 

lurt av, eller oppfatter i høyere grad enn vi trodde det var mulig. Fucker med din hjerne-programmene, og 

deres innslag om manipulasjon av andre eller seg selv.. 
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Nevroner, dendritter felt-fleksibilitet 
 

En petit: Grunnen er at feltene balanserer hverandre igjennom utvekslingen, her grader 

virknings-former av samme felt-type i forskjellige energi-varianter. Utsagnet berører det som senere kommer 

opp i teksten, og harmonerer med differensialkraften og de fysiske lover, samt selektive funksjoner av fysiske 

feltpartikler. 

Det som nedskrives nå, vil først og fremst forstås av fagfolket, akademikere og auto-didakte eksperter 

innen fysikk, kjemi, bio-kjemi, genetikk, hjerneforskning, biologer som studerer de mest avanserte funksjoner 

i organismer, og nevro-fysikere, samt de som har ett vidt perspektiv over bevissthet-fysiske forbindelser i 

befolkningen, og likedan de som ser en mulig forbindelse av ånds-fysisk parallelle kraft-funksjoner i en slags 

balansert grunnleggende kraft-modell de bærer med seg som livssyn.  

Mange av de som har en bred psykologisk og sosiologisk utdannelse, samt sosialantropologisk 

utdannelse, en del vitenskaps-filosofer og bevissthets-forskere vil kunne takle dette stoffet. Hva som kan 

forstås av de som klassifiseres som åndelig troende, religiøse, og av de som klassifiseres som ateister, eller 

kun vitenskaps-troende, er usikkert, fordi åpenhet eller lukkethet for temaer ut over det de til alminnelig holder 

seg til, i mange tilfeller kan stenge adgangen til en forståelse av den karakter og egenskaper som her 

fremlegges. 

Utgangspunktet er at de selektive funksjoner i en likeverdig balansert utvekslings-kraft, med den type 

basis-funksjon som den differensierende differensial-funksjonen i differensialkraften bærer med seg, som en 

og samme enhets-felt-funksjon for helheten, altså en en-hets-felt-kraft, eller enhets-felt-teori, og som her er 

logisk begrunnet, som en likeverdig og balanser utvekslingskraft for rom-tid-energi-funksjoner, som ligger til 

grunn for den videre fremstillingen av det som kan være konsekvenser av en lokalt dannet gravitasjonskraft 

med sine selektive omstillings-funksjoner av logisk karakter; 

 Lignende det som er fremstilt i logisk teori for grunnstoff-listens funksjoner av isotoper, kvante-

verdier, felt-teoriene mellom gravitasjonskraft og elektromagnetiske teorier, som slik er grunnlag for de 

gravito-magnetiske funksjoner og sterke kjernekrefter og de fysiske lovene vi finner i dette, slik sett gir 

grunnlag for selektive feltaktiviteter av utvekslings-energier som danner basis for omvandlinger og balanser 

av de fysiske krefter som virker i mineraler og de organiske varianter som dannes av disse.  

Og her hopper vi glatt over kombinasjons-dannelsene som vi like godt kan kalle grunnlaget for 

dannelse av forutsetningene for evolusjonsteorien, før evolusjonsteorien har basis som aktive livsorganismer 

i formen arter og omvandling av arters holdbarhets-utvikling. 

Her tar vi like godt som med alle pattedyr med nær 37 graders temperatur spesifikt for pattedyr, de 

eneste dyrearter som feller melketenner, og har sammenhengende kjever, og som har vagina eller dobbel-

vagina, og ikke legger egg med skall som det andre landdyr gjør, inkludert fuglene. Reptiler, krypdyrene, 

fuglene, legger slike egg med skall, og amfibier som frosk, padder, salamandre, legger egg uten skall i havet 

og i elver og ferskvann, pytter. 

Helt spesielt så er det kanskje den mest utviklede hjernen for spesifikke funksjoner, hos en art, et vesen, 

en livsorganisme, et levende dyr som er et slikt pattedyr med vagina, og morkake, og som har patter og feller 

melketenner som vi her tenker på, om så ur-mennesker, men her spesifikt det mennesket vi kjenner mest til i 

dag, oss selv, homo sapiens-sapiens, og mulig et fåtall homo sapiens cro-magnon.  

Uten videre sammenligning med noe annet, tar vi for oss mennesket, som tross alt har det samme som 

de andre pattedyrene, en munn, tunge, nese med to nesebor, to ører, to øyne, et hjerte, to hjerte-kammer, to 

lunger, melke-tenner, svelg, struperør, magesekk, lever, tarmer, milt, endetarm, nyrer, urinblære, og 

kjønnsorganer, hemoglobin-blod. 

Også ulike former for mange like strukturer av immun-celle-systemer, forbindelser mellom lever og 

bryst-seksjon, mellom immunceller og lymfeårer, og som samarbeider med celler i det meste av kroppen, og 

som til stor grad hjelper celler å opprettholde deres normale funksjoner mot defekte og unormale vekst-

forhold, som vi ofte kaller sykdom, og som kan bety unormal celledeling, virus, bakterier, infusjonsdyr, og 

genetiske feil-funksjoner i cellene. Til en viss grad en funksjon som virker i mot mange gifter i miljøet også. 

Vi vil selvsagt legge merke til blodsystemet vårt som er spesifikt for få arter, der sjimpanser ha samme 

blodtyper, og til dels også gorilla, orangutang også. Blodet fører selvsagt væske, vann, flytende næring til 

cellene, og der stort sett plantekost og dyre-kost er oppdelt som fett, sukker, og protein-molekyler i blodet, og 

som er næringsstoff som fungerer som energi i stoffskiftet til cellene, slik som i mitokondrienes stoffskifte 

inne i cellene.  
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Videre slikt som sukker-omdannelse, glykolysen, og protein-sukker-omdannelse slik som sitronsyre-

prosessens omdannelse av proteintyper og sukkere i mitokondrie-stoffskifte. Her utskilles også nitrogen og 

karbon-di-oksyd som kommer ut som ammoniakk-stoffer som urin, og der det som mitokondrier og andre 

organeller i cellen ikke klarer å bryte ned, vil skilles ut av cellene, føres med blodet til fettcelle-lagring eller 

som uttømming i tarmene som avfall.  

Resten av cellens organeller og omdannelse av sukker, fett og proteiner kan leses om de primære og 

spesielle organ-prosesser i cellen, og protein-bygge-fabrikker der, og forholdet mellom celleveggens 

funksjoner og celle-kjernen, dna-et som stort sett er det samme i all cellene i samme organisme, men delegert 

med hvilke avdelinger av DNAet som skal være aktivt i organer eller spesielle deler av et organ.  

Vi har foruten et skjellet som er med å holde alle disse organene samlet, muskler som virker for 

bevegelsene, og i tillegg en hud som virker som en beholder for kroppsvæske og organer. Huden er temmelig 

effektiv slik. Huden har også et avansert system for sanse-organer som kan overgå mange av de indre 

organenes sanse-funksjoner, om vi tenker på indre og ytre nerve-funksjoner.  

Det er en temmelig lang rekke funksjoner som huden merker som vi nesten glemmer bort. Kaldt, varmt, 

temperatur som gjennomsnittlig passe etter omstendighetene, vått, tørt, fuktig, seigt, slimete, rennende, 

retninger og områdeutbredelse av slikt, krypende registrering, kløe, smerte, vondt og godt, brennende, 

stikkende, skjærende, rue og glatte flater, forfrysende, merke vindrift-retninger slik vi merker retninger for 

alle de funksjoner vi merker i huden på alle de nevnte funksjoner, og vi merker former og avstander med 

huden. Vi trenger ikke syn og hørsel for å merke alt dette.  

Vi merker også napp, strekk, trykk, slag, og gradene av alt dette, og hvor, som utgjør en forskjell på 

hva vi merker som farlig eller ikke. Vi kan gjenkjenne signaler slik også, slik som kos, glede, irritasjon, om 

dyr og mennesker kommer nær oss. Eller barn, foresatte, fremmede, og seksuelle følelser, gjerne som 

bevegende nærhet som øker eller senker graden lyst. Vi merker oss også når det er pågående pinsler fra 

omgivelser eller bevisste handlinger. 

Men alle sansene er jo også behovs-forlengere, En enkelt celle ville merke trykkbølger av aalle slag 

uten nerver tilkoblet. Og merke lys eller temperatur. Med nerve-systemet merker vi stillinger kroppen trives 

o eller utsettes for, og vi merker om de indre organer har det godt eller vondt, at det kanskje er noe som er 

galt, knekt, sykt, eller trenger næring eller pleie.  

Mens en enkelt-celle kan sanse det meste direkte på celleveggen eller gjennom den, slik at lys og lyd 

og temperatur og trykk, samt næring kan identifiseres som baser og syrer som den trenger eller ikke trenger 

ved at molekyler som reagerer som opptak eller frastøting, av objektet eller seg selv, sluker eller kaster det 

opp eller vekk, som lignende lukt, smak og behag, og bevegelser av samme grunn, så er nervene og deres 

lengde knyttet til organer og sanse-organer på en ut-vekst-lignende måte som krysser hverandre og informerer 

hverandre om reflekser og virkningstyper.  

Konsekvensen er at hele kroppen, alle cellene gjennom disse ut-løpere får de samme behov og 

omgivelses-funksjoner registrert, slik den enkelte celle gjør dette. Så nervene er forbindelsen mellom organer, 

deres tilpasning balansering av masse og type sukker, fett og proteiner, og hvilke følelser vi har som sanser, 

fra de originale sansefunksjoner og deres nerve-baner, og fra kroppsorganer og nervebaner.  

Selv om mye informasjon kan komme gjennom trykk, gjennom temperaturendring, bevegelses-

endringer, så reagerer nervesystemet rett før eller likt med eller etter på de samme signaler ut fra rekkefølgen 

av virkninger. Nervene kan være enkle forbundet til en kort og enkel forbindelse mellom noen celler, og i 

organer, tarmvegger, lunger, andre steder, men at de normalt er langstrakte funksjoner forbundet til en hoved-

nervebane. Denne kan være tynn eller tykk.  

I ryggraden dannes det serier av tykkere nervebunter som kan påvirk hverandre, Det er en rekke 

nervesentre ute i muskelsystemer og huden, og likeså forbundet ti ryggradens nervebaner, Øverst i rygge går 

ryggmargen over i den forlengede marg, og hjerne-stammens funksjoner. Her ligner vi litt på en mark, at der 

små, men effektive sentere for sanser som vi har nevnt, og som har nervesentre for alle sanser, funksjoner for 

hjerte og lunge-funksjoner av til dels refleksiv karakter.  

Men utover dette har alle arter av pattedyr mye av den samme veksten utover hjernestammen, og det 

har stort sett fisk, amfibier, reptiler og fugler også. Med 2-3 trinn videre med mer utviklede forbindelser og 

hjerne-nervesentre av ulik størrelse og grad, lignende som utviklingstrinn utenpå hverandre.  
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Her er hjernedeler som pons, lillehjerne, hormon-styring og nervestyring for trykk og næring og sanse-

balanser, hypofyse, hypothalamus, thalamus, kongle-kjertelen/indre-øye, og videre et større system som 

pattedyr-hjerne her som omfatter lyst-angst-forsterkende utvalgs-signal-styrker, og som gjennom alle sanser 

og sansesentre samt nervesystemer ellers, danner grunnlag for de større nervesentrene for sanser og behov i 

storehjernen og hjernebarkens nerveceller.  

Her har husk-funksjon og bevissthets-funksjon, en slags våken sammenligningsfunksjon for alle slike 

sanser og behov vi kan kalle primært, og den sekundære husk-opplevelse som tror, tolker, erfarer, 

aner=intuitivt, sammenligningsfunksjoner for hva vi merker, og der husk, sanser, behov, og dirkete bevegelser 

og føling, gir styrkegrader følelse i en viss takt og grad av styrken til nervesignaler fra sanser og behov.  

Det er helt klart at en del nerve-sentere er mer aktive en andre likt med at bevegelse og bevissthets-

forestillinger dannes hos oss. Og det er like klart at om slike nerver eller nerve-sentere tas vekk elle rikke 

produserer signaler videre, så merker vi det slett ikke som signaler av den type vi tidligere følte som 

styrkegrad. I slike nervesentre som reagerer, i denne forbindelse, merker vi at en slags assosiasjons-prosess 

foregår i forhold til de ulike sanse- og behov-sentra, og bevegelser, reflekser, affekter, sinnsstemninger vi har 

til situasjons-bildet, hendelsen, og at bevisst funksjon fungerer fordelt til spesifikke områder.  

Det mest alminnelige er å si at vi har ett assosiasjons-senter foran i hjernen, frontlappen, og at tinning-

lappen har mye å si. At lyst og angst-virkende sentre er knytte til sanse- og behovs-opplevelsene og deres 

styrke, styrkefelt-grader. 

Vi får nå oppleve noe lignende ved bevissthets-funksjoner som det vi kan se på organiske funksjoner 

hos karbon-hydro-molekyler og proteiner som påvirkes av temperatur og lys, eventuelt trykk-endringer. Her 

ser vi at disse reagerer ofte på de minste energi-forskjeller, kvante-forskjeller ved at de omstiller formen sin, 

vrir på seg, kan krølle seg sammen eller strekke seg ut.  

Mens alle atomer og skall, det vil si elektronene fortsatt beholder faste energi-virkninger som partikkel-

energi, så ser vi at omstillingene danner feltstyrke som varierer fordi denne nå danner forskjellige vinkler med 

resten av atomene i seg, og molekylets kjemiske reaksjons-potensialer kan nå endre seg grunnet felt-forskjells-

virkning ovenfor omgivelsene og i sin egen struktur har endret seg, slik at hele molekylet får en viss grad av 

en annen funksjon som feltstyrke-formasjon.  

Videre så vil påvirkning av lys, temperatur og trykk, og andre materialer rundt objektet, molekylet, 

gjerne gi en pågående bevegelses-variasjon hos dette molekylet, og spenningsforskjeller oppstår i alle fall 

utad, og selvsagt til en viss grad, kanskje også avgjørende grad, innad i strukturen til molekylet. Alt dette for-

spenner eller endrer kvanteverdien, som også er feltenergi-formasjons-kraft-virkningen inne i, og utad av 

molekylet.  

Organiske molekyler har en helt unik aktivitets-omstilling hos hydrokarboner og proteiner som vi ikke 

ser maken til i blandinger av kun grunnstoffer, hverken i en bestemt aggregattilstand eller i overgang mellom 

aggregat-tilstander og neppe heller tilsvarende i stor grad i mineralene og deres aggregattilstander, med unntak 

av når mineralene produserer organiske stoffer, slik som ved lava og saltvann, og i methan-nitrogen-co2-

atmosfærer som har aktive temperaturendringer og med lyn.  

I et nervesystem så vil aksonet være leder for reaksjoner fra nerveenden som knyttes til sanser, organer 

og muskler, eller andre nerver, og det er to typer virkninger som sendes med nervene. Trykkbølger lignende 

lydbølger, og trykkvirkninger som pulser med elektroner som forflytter seg opp mot nervecellens hoved-

legeme, altså selve nervecellen og dens indre celle-funksjoner.  

Og elektroner og trykkbølger vil slik virke som utløsere av videre kvanteenergier, det vil si at lys, 

fotoner, samt elektroner som frigjøres eller binder seg opp, danner ioner som baser og syrer, og som sender 

effekten ut av cellene ved å slippe inn og ut kalsium og nitrogen-molekyler, eventuelt ioner, og som slik danner 

en felt-virknings-mengde av ulik grad, ofte ganske like, ut av cellen.  

Ioniserende og fotonpåvirkende energier vil gjøre at andre deler vil reagere, trekke seg sammen eller 

sende pulser, slik som trykkvirkninger, lydbølger, som oftest elektroner, som er signaler som kan gå gjennom 

dendrittene i hjernesentrene og mellom hjernesentrene, og som kan være mellom 20.000 til 50.000 

dendrittforbindelser som stikker ut av en nervecelle og som er knyttet til andre slike celler. Disse formidler 

altså hovedmengden av signal-forskjeller mellom cellene.  

Men aktivitetene fra en celle som fyrer av energi grunnet elektron-innkomst, vil også påvirke varme-

effekten og stråling som kan nå omgivelser og celler og påvirke en regulering av en samtidig aktivitet til en 

viss grad her, at naboceller trekekr seg sammen, fyrer av, eller regulerer seg balansert med den cellen som 

fyrer av.  
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Alle disse virkningene skaper feltomdannelser som ikke skjer inne i hvert stadium av elektroner og 

kjernepartikler på en slik måte at vi kan si at denne energiomstillingen virker som hovedsaken av 

feltomstillinger, selv om deres mer stabile ioniseringstilling eller stabile stilling som mer nøytrale utgjør den 

store forskjellen i kraftvirkningen.  

Den store forskjellen i kraftvirkningen kommer av hvordan det omliggende feltet nå må krysse alle de 

andre feltvirknings-funksjonene i omgivelsen og gir derfor lignende proteiner sukre og fett-stoffer som er 

organiske molekyler som hele tiden vrir på seg, også nå et ganske pågående variabelt felt-landskap med stadig 

nye kryssende styrkevirkninger og utstrakt feltstyrkevirkning som da danner endrende formasjoner under 

prosessene rundt alle de mer faste energi-konstellasjonen.  

Partiklene er med i balansekonstellasjonen, men de utgjør ikke den variable feltformasjonen som 

oppstår mellom objektene gjennom avstand og krysninger grunnet omstillingene av ioner og elektroner, samt 

lys, fotoner, temperatur-endringer. Alt dette er feltvirkningsenergier, om vi vil kraftfelt, og som har sine 

rekkefølger som virkninger, og gjerne som en blandingssamtidighet for det som kan ligne hoved-krysninger 

vi kan kalle feltets preferanse-middel-punkt, og fungerer som preferanse-objekter i drift inne i feltlandskapet 

der de svakere feltvirknings-funksjonene virker som de variable styrke-feltene.  

Det er her de aktive omstillingene er som kan ligne et bevissthetsfelt for de samme virkninger som har 

et lengre avstands-forhold til de egentlige fysiske virkninger i miljøet, eller inne i celle-prosessene. Referanse-

virkningene, av de mer stabile preferanser og balanser som partikler og organeller i cellen og den mer aktivt 

balanserte opprettholdelses-funksjonen til celleprosesser, gir ikke den samme virkningen som den utgående 

virkningen av felt-avstander og deres variasjoner grunnet krysninger av feltvirkninger og pågående 

omstillinger. Mange deler av hjernen kan også være langt mindre aktive og slett ikke være store bidragsgivere 

til annet enn en viss grad av balansestabilitet.   

Obs: Om de svakere feltvirkningene rundt atomer og molekyler inn mot gravitasjonsrommet er slik at 

gravitasjonsrommet er det faktisk store trykk-landskapet, sterke trykklandskapet, lignende som at rommet 

fungerer som at alle partikler er nede på mange millioner kilometers havdyp-trykk, så er det partiklene som 

opptrer som minst energirom eller styrke i forhold til rommet, og dermed har ett likt høytrykk rundt seg der 

partiklene er virvler av den samme konsistens, frosne biter i rommets egen væske.  

Og derfor at et svakere felt som felt-variasjonstyrker so i et bevissthetsfelt variasjoner og rundt 

partiklene ergo da egentlig er under et høyere trykk i og med at de nærmer seg rommets høytrykk, og kan 

merke samstemning mellom det fysiske feltet preferanseobjekter, til forskjell for de varierende feltstyrker 

utenfor mellom objektene, og slik at de variable feltene faktisk er under et fastere trykk enn objektene som 

tvinges til balansering.  

At vi kan anse feltvirkningene rundt objektene som mer selektivt variable og allikevel mer stabile som 

trykkendringer og fast feltlandskap rundt objektene. At bevissthetsfelt eller kraftfelt rundt objekter ut mot 

gravitasjons-feltet som disse variable feltene ikke klarer unnslippe fra ved elektromagnetiske og magnetiske 

virkninger, tvinges til å holde seg innenfor et stabilt landskap, og som vi kan kalle følelses-styrke og 

assosiasjons-merkbare prosess-sammenligner.  

Altså en slags form for automatiske sammenlignings-funksjoner. Men variasjonene gir en endeløs 

rekke preferanseløse retninger, og der hva som helst kan bli faste forankringspunkter, preferanser, det som 

trengs for at sanser, behov husk og bevissthetsprosessene skal samsvare med antatte omgivelser, uansett hvor 

stor konflikt eller samstemning dette har med miljø eller andre folk som sosial funksjon. 

Jeg velger tross atomene og molekylene selektive egenskaper, men allikevel sterkt balanserte 

funksjoner, slik å anta at feltstyrke-avstands-virkningens gradsforskjeller, også som vandrende elektroner og 

fotoner, at felt-landskapet slik kan danne egne feltstyrkevirkninger som preferanser og styrkegradsvariasjoner 

utenfor molekylene og atomene og celleprosessenes opprettholdelses-balanser, og partiklenes utvekslings-

energier. At det tvinges frem et omkringliggende og ekstraordinært feltstyrkepreferanselandskap som om-

handler de samme funksjoner som de fysiske forholdene forårsaker, men med en noe fleksibel vekselvirkning 

mellom til-svarende i dette feltlandskapet. 

Her vil det jo virke som at et tenkt følelses-felt og bevissthetsassosiasjons-felt ligger utenfor atomene 

som at de ikke hadde med noe hverandre å gjøre, men tross alt, så er det et transformasjonsfelt tilhørende det 

samme feltlandskapet og rom-feltet rundt dette. 
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Angst og drømmer. 
 

Jeg bruker samme funksjon for å vise de fysiske lover og elementærpartikkel-modeller for Kosmos, 

Jorda, fysikken og kjemien, med tanke på A: Enten evolusjonen, eller B: Biokjemien, men også C: interaksjon 

bevissthet og biokjemi. De åndelige forståelsesmåter og deres kommunikasjons-referanse-systemer kommer 

ut på den samme måte hva bevissthet, følelser og behovsrelaterte funksjoner gjelder, og slik sett kan den 

benyttes som en faktisk ånds-teori også. Her må man gjøre om tyngden for hva som anses som sentrum, viktig, 

men innbefatter at slik kraftmodell har de samme egenskaper når det er strekt ut i sin fulle begreps-bredde. 

Vi kan godt si at da begrep som demoner, guder, og deres krefter stort sett handler om holdbart og 

uholdbart, eller det onde og det gode, som har det felles at ingen av de virker om det ikke er ødeleggelse og 

oppbygning det gjelder for verden eller mennesket, stammene, så betyr dette det samme som destruktivt og 

konstruktivt for enkeltmennesker og samfunnet, naturen.  

Med andre ord så kan mennesket bestemme seg for at det umiddelbart skal gå for det konstruktive der 

man gjør mennesket og naturen til holdbarhets-målet som den konstruktive funksjonen. Nå er oppgaven så 

stor at det er kun mulig i fellesskap og felles løft, og rasjonalisere de konstruktive funksjoner med mennesket 

og naturens helse som oppegående som mål, som moral her på jorda. Logisk og greit, men vanskelig og tøft. 

Men også godt og morsomt, trivsel-økende. 

Det er slike funksjoner som gjør seg gjeldende i angst og drømmer. Angsten kan utløses av fysiske 

irritasjoner også, og av ukjente faktorer fra husk og andre steder i behovssystemet og nervesentre, men også 

erfaringer vi ikke har klart å få orden og oversikt over. Begrep som vondt, smerte, og handlinger som fører til 

slikt, det aktive onde som trussel eller virkeliggjorte handlinger, kommunikasjon, er klart noe som starter en 

angst, ett søk, og paralyse av søket, slik at søk-let-finn kan hemmes, eller at store prosesser settes i gang av 

søk-let-finn som ikke finner en løsning trygghet eller vern, der samme angstfunksjon går i loop. 

I utgangspunktet er lyst-reaksjon, og ulyst/angst-reaksjon, å oppsøke eller trekke seg unna noe, som 

lyst-tiltrekning og angst-tilbaketrekkende funksjon, slike behovs-sentrale funksjoner, både nerve-sentere og 

spesielle funksjoner som forsterker signaler eller sammensetninger av destruktive virkninger psykisk, som 

kjent påvirker og dominerer bevissthets-prosessen vår sterkt.  

Dette betyr forstyrrelse av både behovs-systemer, sansesystemer og nervesentrene vi har, fordi det 

føles som kroppen er under angrep og hele bevegelses-muskel-nervesystemet i kontakt med disse er i funksjon 

som bevegende, forsvarsposisjon, eller som fastfryst, at nervesignaler til og fra for retnings-avgjørelse ikke 

avklares med annet enn de spente musklene: Klar dersom det finnes en løsningsvei, utvei.  

Helt klart at en slik følelsestilstand evolusjonært er utviklet for best kunne våkne ekstra sterkt opp, 

være i sanseberedskap ovenfor farene. Men når man ikke vet løsningsvei eller hva det onde, vonde, faren, det 

farlige, skrekkelige, kan være i stand til, gjøre, har av egenskaper, så klarer man heller ikke å avgjøre hva man 

skal gjøre i mot trusselen. Når så en virkelig vold utøves så er både det fysiske og psykiske under skade-

påvirkning, og det er kun snakk om man kommer fra det med skader som kan leges.  

Stort sett ender det med en fysisk skade eller psykisk defekt eller innstilling vi kan kalle varige 

endringer, og da mange alvorlige slike også som at man blir bevegelseshemmet, har sviktende organ-

funksjoner, får nerve-sykdommer både psykisk orientert og mulig virus-bakteriologisk utsatte nervebaner, 

eller blodtilførsels-problemer til disse stedene som skal ha med næring og frakte avfall fra nervesystem og 

nervesentre. Husk-funksjoner i kontakt med lyst og angst-sentre vil da få episoden gjentatt som reaksjons-

utløsning om man tenker på dette, altså noe setter i gang en slik utløsning av husk.  

Om så lignelse, eller en faktisk nyhet, eller tale som berører temaer som ligner. Vi kan si at dette 

medfører unødvendige lidelser og smerter. Selv om vi kan kalle alle lyster, trang, drifter av god lyst og av 

ulyst, vondt for lidelser, altså behov som driver oss til noe i stedet at vi har ro og fred uten disse, så er det 

forskjell på lidelser og smerter, og med forskjell på livets holdbarhets-helse og opprettholdelse av både natur 

og mennesket, og det er derfor ikke noe vi kan skyve unna oss som likegyldighet da det medfører aksept av 

tilstandene som rettesnor for mange, at det destruktive ikke gjør noe. Det er absolutt ikke oppskrift på et godt 

samfunn og gode løsninger, og i lengden heller ikke for enkelt-individene.  

Angsten er et varselsignal som enten er i forhold til en ekte fare eller en kunstig fremkalt følelse av 

samme funksjon grunnet andre utløsninger enn ekte fare. Men her er faren virkelig fordi den er skadelig for 

den personen som opplever en innbilt fare, eller en fysisk signalvirkning, feil-reaksjon av fysiske skade-

virkninger et sted i systemet. I alle tilfelle blir angsten reel for vedkommende, en belastning for kropp, psyke 

og bevissthets-oppegående funksjoner. 
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Nå har angsten hos en normal person med normale organfunksjoner også fysiske referanser. Når man 

grunnet sykdom, skade får operert vekk binyrene som produserer adrenalin, så mister disse personer stort sett 

angst-funksjonen. Slike tester har blitt gjort for å finne ut om det er noen systemer i kropp eller bevissthet som 

har endret seg. At man tester personer i mange tilfeller ved ulike operasjoner, også da EEG-tester og hvilke 

reaksjoner på forskjellige saker personen opplever selv. Det finnes også personer som er født uten smerte-

sensorer og vil da ha liten forståelse for smertene andre har. Vi har to sentre i hjernen som fungerer aktvit for 

tilbaketrekning og aktivt for fremstøt, oppsøkende funksjon.  

Om en person har et lite aktivt tilbaketrekningsmønster, mangler smertesensorer, og ikke produserer 

adrenalin fra binyrene, ikke har angst, så kan teoretisk en slik person være ille om denne ut fra et annet behov 

vil, eller skal noe, som innebærer å ta noe, rydde noe unna for å komme frem, der en annen person oppfattes 

som den som har det man skal ta, og at personen oppleves som en hindring. Om krefter, vold treng så vil dette 

ikke få noen bestemte følsomme motforestillinger til dette, eller om så, ikke stagge fremferden til ved-

kommende. Det er fremdeles aktive motforestillinger i systemet som kan aktiveres andre veier ganske sikkert, 

men hvilke. Resten er og blir spekulativt. 

Angst kan utløses av ulykker og sykdom, eventuelt overlagt vold og psykisk vold. Men også av fysiske 

defekter og skader, signalgivelse som ikke har styringsmål, vonde eller irriterende funksjoner. Angst-

funksjonen er altså egentlig et forsvarssystem, et varsel, en beredskapsfunksjon, at det er bevarelses-virkende 

funksjon som stort sett forsøker å ivareta hele systemet vårt. Bevisst feiltolkning og psykisk påvirkning, og 

som kan lagres i husk, er også grunn til at vi kan få feil-signaler. 

Bevisstheten vår reagerer på angst som at det skulle være en fare slik som hvilket som helst av sanse- 

eller behovs-sentrene våre gjør når organer og sanser merker farer eller smerter. Klare signaler om at noe er 

galt. Enda merkeligere er at uansett hvilket av sansene vi merker slikt ved, så trekker kroppen seg unna, eller 

vil vekk fra kildene. Alle muskler, bevegelser trekker seg unna. Om vi brenner oss så er denne reaksjonen bra, 

fordi da brenner heller ikke andre sanser opp og heller ikke behovsorganer, og kroppen med dens bevegelses-

egenskap. Vi har lignende med en del organer, slik som å hoste ut dårlig luft, kaste opp dårlig mat, og ikke 

minst få ut urin og avføring slik at vi ikke sprekker og blir full av bakterier eller forblør, får brokk, annet.  

Det er jo den ene cellens forsvarssystem, beskyttelsessystem, bevarelsessystem, holdbarhetssystem, 

selv om den har blitt til mange utskilte spesialceller, og har større nervesystemer for organer og sanser enn 

med bare en celle. Men vi vill vekk. Reaksjonene regnes av evolusjonister som en del av den selektive livs-

utviklingen og knyttet til arve-egenskapene. Med litt nærmere undersøkelse slik som med at binyrene er 

operert vekk og ikke produserer adrenalin, og at angst-følelsen slik forsvinner, så er det tydelig at adrenalin er 

en av faktorene for angst.  

Vi kan tenke oss et senter i hjernen som ligger nærmere vårt primitive område av dette, der primær 

betyr først, tidlig vitalt viktig stadium for organutviklingen, at dette innehar en refleksiv kjemisk virkning på 

adrenalinet som kan aktivere forbigående nerver til alle sanse-/behovs- og bevegelses-sentre. Cellen vi starter 

med bygger altså seg bare ut etter forskjellige delinger med endring av hvilke DNA-sekvenser som de nye 

stamceller for organer skal lese av for protein-funksjonene i et annet organ. 

Da sul-sentere, kan sende oppmerksomhets-signaler så bevisstheten merker dette, så sanser vi det også, 

slik at sult-behovet fremtrer da som sans også. Det samme gjelder luftmangel og puste-egenskapen, og 

lignende at vi sanser at vi må på do, er tørste, at vi merker at kroppen beveger seg på anstrengelser og på 

væske- og trykk-forandringer i kroppen. Dette signaliserer forskjellen om tilstand til balanseorganet, ellers 

ville bevisstheten og sanseorganet merket denne forskjellen de heller.  

I så fall er adrenalinet virkende som akselerasjon for energi-signaler, eller mengder energi, og er en 

faktor i forsterkningen av sanse-signalet videre i systemet vårt, og kan virke så det holder bevissthets-signaler 

pågående inn i bevissthets-senteret, assosiasjonen. Men her kommer det også mange signaler også. Det er 

heller ikke noe i veien for at adrenalinet angriper mange vitale nerveceller i nervesentrene som slik lar 

sansesentere sende sterke signaler som får muskelsystemet til å reagere. P 

å den direkte smerten så fungerer dette temmelig refleksivt grunnet at lillehjernen blant annet får 

signaler som aktiviserer muskelbevegelser ganske spontant. Affekten har altså to sider, der sanser og 

behovenes energi-beger renner over, og at vi kan si at det er en øyeblikkelig instinktiv arvelig nedlagt funksjon 

for signalet. Men samtidig er signalene også på vei via nerver og trykkvæsker inn til bevissthetsfunksjonen 

ved siden av sanse-sentrenes behandling av saksforholdene.  
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Alt dette gir en ganske øyeblikkelig respons, og der samme reaksjon også kan betegnes som 

affektreaksjon. Nevral-forskere/fysiologer og biokjemikere, og de fleste biologer og leger, er klar over refleks-

virkningens årsak gjennom at det skjer en utladning som gir sammentrekninger av nerver grunnet nerve-

signalet og at det skjer ion-utladninger i fra cellen når signalet ankommer selve celle-legemet. Slik ladning 

har signal-styrke-verdi for alle tilstøtende nevroner/aksoner og dendritter, og er årsak til mange signaler 

vandrer mellom mange nerveceller og nervesentre. 

Samtidig har alle nervesentre for behovs-organer og lemmer, fingre, muskler, tær, og sanseorganer, 

som består av celler med blod- og lymfe-væske-tilgang rundt seg en stor avhengighet av en tilpasset nærings-

mengde, å kunne bringe avfall ut, og det er her vi også finner ubalanse om den finnes for cellenes mengde av 

mineraler, tungmetaller, sukker, fett, proteiner, og hva slags slike, gode eller dårlige, og der enkelte 

giftmolekyler, metaller, uheldige blandings-produkter av kunstige eller usunne holdbarhetsstoffer kan trenge 

inn i cellene og skade driften, hemme den, eller gjøre den for aktiv eller kaotisk i drifts-funksjonen.  

Alt dette sammen med temperatur-regulering og kroppsformens balanse vil nå påvirke nerveceller og 

nervesentre og som har den store mengden, tettheten av slike celler i ryggraden, ryggmargen, og i hodet med 

alle hjerne-avdelingene her. Sykdommer, arvelige funksjoner eller ikke, og virus, bakterier, infusjonsdyr, men 

også alger og sopper, kan angripe celler, også i hjernen, altså nervesentrene. Hvordan kan dette slå ut for 

formen. Det mest vanlige er jo feber, utslett, tretthet, motivasjons-senkende, bevegelses-hemmende og ømme 

områder i kroppen, noen ganger med smerter. Her kommer de mer vanlige influensa- og infeksjons-tilfeller 

av ofte mindre kraftig grad, men kan slå ut farlig sterkt også. For høy feber kan ta livet vårt. 

Andre tilfeller kan gå kun på organer eller nervesentre for disse, for eksempel i hodet, hjernen, der 

noen kan få synsproblemer, tåkete syn, at man reagerer med ubehag eller smerter på det man til alminnelig 

ikke reagerer på i syns-senter og de steder som nerver herfra går til, slik som muskler som skal styre alle øyne-

bevegelser. Hørsel med øresus, vondt øre, tåler ikke høye lyder, sliter med å prate, rar smak, øm tunge, 

merkbare ubehag eller vondt i hals, sterkt følsom eller vond hud, vondt i ledd, i muskler, og forkjølelses-

lignende reaksjoner i nese, og til og med vondt i nesen, tett, vanskelig å puste, og ikke sjeldent vondt i hode, 

og dårlig stemning. I mange tilfeller vil man oppsøke lege, eller burde dette.  

Følsomheten bevisst er veldig redusert i mange tilfeller, og også bevissthets-krevende sammen-

lignings-oppgaver, logiske evner. 

I mange tilfeller kan man da bli redd, bekymret for at det kan være noe alvorlig. Dette kan også uten 

om trang til hvile, få spesiell kost, mat, ofte reduserte mengder, også føre til at man blir så usikker at det 

oppstår angst i forhold følsomhet og bevisst forståelse av situasjonen. Plagene kan også utløse angst-

virkninger uten at man har følt så mye på dette, tenkt så mye over det, at det ikke skyldes den alminnelige 

livssyns-motivasjonen eller holdninger ellers, at man kan godt tåle mye.  

De områder som behandler angst-funksjoner kan komme i gang med prosesser som skaper angst, også 

at det skilles ut adrenalin i kroppen uten at det er gjennom plutselige vanskelige situasjoner. Biokjemiske 

koblinger knyttet til den dårlige formen kan utløse angstsignaler slik fra selve de sentrale områder og prosesser 

som tar seg av dette fordi disse områdene er belastet med stoffskifte som er uheldig for de samme områdenes 

balanse med næring og sykdom, eller arvelige endringer. 

Angst kan fort komme når noe virker som at det går mot en faregrense for organer og sanser, eller 

virkninger fra nervesentre i hjerne, hjerte, blindtarm, bevissthetsprosessens påvirkninger eller forståelsen. Som 

regel er slike grenseområder noe som gir en kortvarig skrekk, men etterfølges av en redselsfølelse og raskere 

hjerterytme, Dette er angst-sone, men den kan ha satt seg så hardt inn i beredskaps-funksjonen vår at den kan 

bli mer varig.  

Angsten kan ut fra ulike saksforhold og hendelsesforløp bli noe som dukker opp fordi noe er skummelt, 

og at man ikke klarer å stoppe en økende anspenthet for at noe uventet skjer. Angst markerer seg med at man 

selv oftest har dårlig kontroll og styring med denne. Og den kan bli varig fordi det man frykter kanskje ikke 

kan hindres, eller at man ikke finner løsninger på saken. Både redsel, frykt, panikk, smerter, og skumle følelser 

kan gå over i angst, men også direkte hendelser av psykisk og fysisk vold. Selv irritasjon og sinne kan utløse 

bevisste og psykiske prosesser som kan gi angst for hva man selv kan finne på. 

Alt dette ligger delvis utenfor helt klare sykdoms-årsaker, mens direkte avklart sykdom, ulykker, natur-

katastrofer, forgiftninger, og overlagte trusler og vold, kan alle sammen direkte slå ut i angst, også varig angst.  
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Direkte fysiske plutselige hendelser som ulykker og vold kan gi varig fysisk-psykisk angst-reaksjon. 

At usikkerhet om at det skal finnes noe vern mot plutselige hendelser vil også få nerve-sentere som er påvirket 

av dette til å gå i en slags blokkeringsfunksjon, men som utløser en angst gjennom det fysiske systemets 

virkninger for dette.  

Likedan kan den språklige variant, men også truende ansikts-utrykk, eller gjenopplevelse av noe som 

ligger nær opp til å ligne eller være på kanten til lignende ulykke tvert gjennom husken, utløse angsten, enten 

bevisst forventet eller bevisst uventet. Men at man i dette tilfelle uansett forventning eller ikke utløser denne 

angsten.  

En voldsom kollisjon uventet kan faktisk få alle sansesentere til å oppleve en angstvirkning senere 

spesielt fordi sansene er oversikt-funksjonen vår, med de følelser og stemninger som er knyttet til dette, og 

derfor gjør forsøk på tilbaketrekning, blokkering, der saken blir uløst, men alt har startet signalgivning til 

angstutløsninger som de så har blokkert for, ett nerve-funksjonelt forsvar.  

Disse nervesentrene vil nå ikke være med på løsnings-funksjoner, og angsten får repetisjons-

signalgivning fordi søk-let-finn av en husk som kan gi løsninger, men ikke godtas inn til disse sentrene eller 

til bevisstheten på dette tidspunktet. Angsten vil vedvare. Gjenta seg. Mest fordi det ikke danner en ro av de 

nerver eller kjemiske prosesser som er angst-fremkallende. Se ellers medikamenter, stoffer, fysiske 

påvirkninger og rus som noen av de emner som påvirker økning og beroligelse av angsten. 

I utgangspunktet er alle nerver og nervesentre slik at dårlige signaler, enkelte syrer, elektriske signaler 

i får nerven til å trekke seg sammen i en rykning, og som vi kan sammenligne med en tilbaketrekning. Samtidig 

er det også slik at hele dette sanse. Eller behovs-nervesentret kan trekke seg sammen en del gjennom slike 

signaler. Denne vil gi signalgivning for samme saksforhold til psykosomatisk og psykomotorisk funksjon, 

som enten refleksivt får muskler, nerver til at kroppen trekker seg unna, eller at man klarer å styre denne 

samme prosessen bevisst fordi det er rom for at bevisstheten får signal, altså en vent på behandlingssignal, 

selv om den første tilbaketrekningsvirkningen alt har skjedd.  

Det er derfor ikke en gal signalgivning fra angsten at noe kan være farlig. Men vi kan lett tro på det 

plutselige, tro på noe spøkelseslignende, noen usikre følelser for hva slags bevisstheter og motiver som finnes 

av dårlige handlinger eller ønsker som vi kan bli utsatt for. Så angsten har med beskyttelse å gjøre, og også at 

sanser og behov ofte er skjerpet. I noen tilfeller så kan man bli trett eller besvime grunnet det samme. At hele 

prosessen avsluttes, blokkeres, at nervefunksjoner ikke tåler påkjenningen og lukker bevissthets-feltprosessen 

ned, det vil si senker spennings-kreftene som er nødvendig for aktivitets-prosessen. 

I motsatt fall søker nervetrådene om de er i nøytral væske de spennings-forhold rundt seg som virker 

tiltrekkende på baser og syrer, det vil si forskjellige spennings-deler av nervetråden. Slik som protoner og 

elektroner som åpner seg mer mot de ytre forholdene.  

Denne søkefunksjonen, virkning på noe som tiltrekke eller overskudd fr cellen som gir et annet 

spenningspotensialet i forhold til aksonets funksjoner, så vil nervetråder være en stor del av koblings-virkende 

nettverks-løsninger, det vil si signaler som virker for nye nervetråder, og så sant cellen, eller DNA i andre 

celler oppdager dette som en vekstfaktor for signalvei, altså en ny celle, eller forenklet kobling.  

Søkefunksjonen reagerer ofte også på positive signaler, det vil si lyst-virkninger, og slik som sukker, 

fett og proteiner, slik at også dette kan virke vekstfremmende. Om sanser og smak virker tiltrekkende, så vil 

dette kunne slå uti en senere funksjon som en vekstelling for DNA som gir lengre tungemuskel, nervetråd, 

flere nerver, muskler, slik at den selv eller etterkommere kan få lengre tunge, som eksempel maurslukerne.  

Poenget er at nervefunksjonene kan få muskler og nervetråder til å strekke seg mot kilden. Men dette 

betyr både som bevegelsesprosess og som affinitet, tiltrekning, at vi går fremover mot kilden, i stedet for å 

trekke oss tilbake. Fremstøt. Ikke tilbaketrekning. Hvilke logiske biokjemiske stoff-utvekslinger og nerve-

spennings-forhold som så kan bygges ut rundt dette, tilhører også en motivasjons-økning for oppgaven.  

Til mindre hindre og større fordeler for virksom effektivitet for celler som er knyttet til behov og sanser 

slik, og for logisk psykisk-bevisst aktivitet, frigjørelse, større er sjansen for at kilde-intensjonen stiger, altså 

at celler, organer og nervesystem har slik bevegelses-virkning fremover med større mulighet for at DNA-et 

merker hvilke strukturfunksjoner som er rundt seg og kan telle seg inn, eller gen-skifte seg over til slik inn-

retning, og i verste fall signalisere at en ny kombinasjon utvikles i organene.  

Dersom det er av uheldig virkning at øyne og hørsel har adskilte hulrom for nervene, og at de ikke ser, 

merker, hverandres operasjoner så godt, så kan det dannes nye tråder mellom disse aktivitetsområdene ved 

nye utløpere av nervetråder og krysninger av disse, eller felles organisk nerveklynge av slike. Det oppstår 

spennings-motsetning mellom to nervesystemer. Bevegelses-koordinasjonsproblem, kan nok merkes bevisst. 
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Med nervene inntil hverandre vil de merke signalgangen, og slik forskjell eller fordel kan så 

bevisstheten få signalvirkning om. Som en slags 3-dje sans for hver gang en slik kobling finnes. Som eksempel 

at det finnes kontakt via nervetråd mellom smaks-nervesenter og syns-senter. Virkningen er at man ikke bare 

ser hva man smaker, menn føler smaksvirkning i syns-sansen. Trommehinne-nerven har forbindelse til kjeve- 

og hals-sektor, og kan dersom smak og svelgefunksjon ta over deler av denne funksjonen. Den merker forskjell 

på salt og sukker, og den kan skape svelge-refleksen.  

Hos planter, har vi lignende forhold. Alger og moser kan lett tørke ut og dø. Men enkelte av disse kan 

holde på vann grunnet salter, sukker, proteiner og enzymer som senker stoffskifte til dvale, og kan så og si 

tørke ut og våkne igjen om det er vann tilstede, eller at den har fett, salt, sukker som kan holde på vann, stenge 

vann inne. Uten vannet hadde det ikke kommet land-planter. Miljøet har påvirket prosessen gjennom tid og 

funksjons-endring som har mestret oppgaven. Sett selektivt evolusjonært. Se biokjemi, genetikk, evolusjon. 

Vi kan stille spørsmål til hvilke betingelser som skal til for at det skal dannes angst.  

Allerede før et foster fødes har man lokalisert at øyne har åpnet seg, hvilket betyr at nerver i øyet da 

vil ta imot mere lys gjennom den gjennomskinnelige magehuden og fostervæsken. Ett tydelig rosa skjær. Det 

er observert at de kan suge på tommelen. Ansikts-utrykk fremtrer ut fra forskjellige reaksjoner. De kan sykle 

eller sparke med bena, og bevege armene, ørene hører lyder gjennom væsken og kan fint høre forskjell på mor 

og fars stemme og høre på musikk.  

At smaksevnen fungerer på tunge er det heller ikke stor tvil om, og ellers merker de hudens kontakt, 

og om det trangt den ene eller andre veien. Mors bevegelser kan snu fosteret, men det kan tydeligvis fosterets 

bevegelser gjøre også. Dette, ved siden av næring gjennom navlestrengen gir lever og andre organer beskjed 

om de er mette, sultne til en vis grad, og stoffer hos mor som enzymer, hormoner, virker aktiviserende eller 

beroligende på fosteret. 

Selv om nervene til de store hjerne-seksjonene ikke har funnet sitt faste leie enda, og at huskfunksjonen 

virker bra kun i noen få solide mer faste områder, så er de tidligste hjerne-seksjoner som er knyttet til ryggrad, 

smak, varme, tidligere syns- og hørsel-sentre som har ulike avdelinger i de mindre og tidligst utviklende 

fosterstadier slike med en viss husk/memory.  

En type husk/memory er selve strukturen for reflekser mellom sanser, behov og bevegelsessystemet 

slik at lillehjernen har en tidlig refleksiv aktivitet, og likedan deler av mellomhjernen. Tids- og rom-funksjoner 

har begynt å gjøre seg gjeldende, altså tidlige korrigeringsfunksjoner. Eksempler er nerver, muskler slik som 

å åpne øyne eller suge på tommel. Hvor mye det rent fysiske systemet følger en bestemt organisk struktur er 

også en interaktiv korreksjon, altså lignende husk, selv om den ikke er av bevisst type. Ikke så ulikt data, at et 

husk-område, lager, fungerer selv om dette ikke er bevisst. 

Skal vi strekke oss enda lengre kan vi se på cellen og DNA-koden her, og de sporstoffer vi finner i en 

celle. For eksempel vil vi arve den aktivitet cellene har av den kombinasjonen far og mor har. Vi har her 

allerede en god del av den fremtidige følsomhets-evnen klar, og om alt går normalt også form, utseendet, og 

kvalitets-affinitet til sanser, og behovsorganer, vekst-hormoner, stoffskifte-effektivitet, mye som bestemmer 

bevegelser og nervefunksjoner som slike signaler fra vår indre kropp, og det som tilstøter kroppen vår før vi 

blir født, og mye av den følsomhet som vi har etter fødselen. Da slår miljøet mye kraftigere inn på oss, vær 

og hendelser fysisk, og ikke så lite bevisst og psykisk virkning fra omgivelsene.  

Om vi ser på alt fra de første cellen kan vi vise til at sed-celler kan endre gen-stoff under produksjon 

av hver nye ut fra at visse gener slår seg av på ut fra fars oppgaver og aktivitet. Hos mor er det også slik at om 

hun trener en god del så. Vil cellesaften i eggcellen motta sporstoffer som har noe å si for muskler og 

stoffskifte-opptak, som videreføres når egg og sed-celle er sammen og starter celledelingen. Fosteret fortsetter 

å ta i mot sporstoffer som kan slå gener av og på ut fra næring og stoffer.  

Vi kan for eksempel se at folk som har svært i fange-leire under krigen med lite mat, slår på 

lagringsgener i sterk grad. I de to neste generasjonene barn så blir de i stor grad født med sterke lagrings-

signaler for fett som er genetisk bestemt, og dette viser en av flere veier som en fysisk funksjon skaper en 

husk-, eller videreføring av en egenskap. Lignende endringer skjer i cellene også når vi har bevisste 

tankeoperasjoner av stor mengde og løsninger.  

Vi kan gå ut fra at de fleste behov og sansefunksjoner setter visse spor-strukturer og reaksjon-strukturer 

i cellene. Men om mennesket kommer så langt som flatormene, der vi kan skjære en slik i to, at halen vokser 

ut igjen med nytt hode, og så husker hvor maten er, betyr at det ligger en fysisk korrigering sammen med et 

sporstoff for dette i alle cellene.  



 

 

396 

For eksempel et slags husk-molekyl, husk-reaksjon som lukt som nervesystemet reagerer på, og som 

viser et rutemønster, linjemønster av for eksempel av svømme-lengde og svinger. Hvor mye vi har av slik 

fysisk husk hos oss er ikke klart nok undersøkt. Men vi har med oss en viss mengde slike aktivitetsstrukturer 

som gjøre at barn kan virke som at de har anlegg for hva foreldre har som særpreg. Om ikke et fysisk molekyl 

er årsak til denne husk-evnen, så er den en sammensetting av molekyler i cellen som en del av slik struktur-

bevegende egenskap. Virkninger som reagerer på en spesiell måte slik at et visst bevegelses-mønster utøves 

via nervesystemet eller som sporstoffer, adrenalin, annet i kroppen.  

Hva som kan ligge da i en eneste celle, eller i en koordinering som er en sammenligningsfunksjon 

mellom forskjellige celler er tydeligvis uvisst, men vi vet av erfaring at om en eller annen vital nervecelle blir 

borte fra hukommelsesaktive områder så forsvinner også husken. Lignende skjer ofte med de som mister 

husken grunnet blødninger i hjernen der husken kommer tilbake når en pasient blir bra fra dette igjen.  

I andre tilfeller har celler reagert spesielt sterkt på visse gjenkjennende bilder, andre på ord, på spesielle 

tema. Lignende har skjedd med å miste hukommelsen av kjente, familie, hvor hukommelsen har kommet 

tilbake. Mange ville henvist slik husk til det abstrakte, der det abstrakte egentlig ikke er et begrep som forteller 

noe, mens det like gjerne kan være at hukommelsen likt som i datakretser kan ha informasjonen tilgjengelig 

lagret i et langt mer avansert system som hjernen, enn det datamaskinen har tilgjengelig.  

Vi vet at ord og bilder, tale og film-seksjoner huskes og fremkalles, men det ligner også at vi med tale 

og film på en datamaskin, der denne har bare 1-er og 0-er som får dette til høy-taler og skjerm med filmen, 

eventuelt med tekst. Fremkallingen kan altså komme i 2d og 3d, som film-tid, så blir det 4-d. Ett holografisk 

sekvensbevegelig filmstykke kan også lages slik at det ser ut som det skjer inne i samme rommet som vi er i.  

At enkle molekyler derfor kan lagre data lignende dette vet vi dermed godt. Hvordan man derimot 

forklarer selve bevisstgjøringsfunksjonen av sin oppfatning er altså det som er vanskeligst å forklare! Aldri 

selve fremkallingen og sekvensfunksjoner, med forskjell fra hvordan en hjerne for eksempel eksakt får frem 

dette slik. Det er heller på grunn av at det er så mange mulige veier å få det til, men også så smått og spennings-

felt-avhengig at det kanskje ikke kommer frem som tydelig med våre måleinstrumenter. Og til mengden vi 

ofte kan huske så er det egentlig en utrolig rask prosess, fordi innholdet sammenligner hele synsfeltet med de 

saksforhold som vi ser forskjell på i noe så enkelt som et stillbilde. 

Husk-funksjonen er både som fysiske husk-funksjoner, arvelige husk-mønstre, og som ny-lagrings-

huskceller i nervesystemet, eller husk-molekyl-komplekser tilknyttet dette, noe som er en forutsetning for at 

vi skal reagere i våken tilstand som en korreksjon av tanker og bevegelser, slik som bevegelses-retningen, og 

sammenligning av husk gjennom sanser eller behov. Når vi går til et kjøleskap så tenker vi ikke på skrittene 

eller å åpne kjøleskapet fordi det er vaner og innøvde bevegelses-formasjoner, men stort sett å sanse den tingen 

vi hadde lyst på. 

Vi har også sett hvor enkelt det er med 0 og 1 i datamaskin for at vi skal lage tall, bokstaver og 

utropstegn, punktum, komma, og hvordan det samme kommer frem på en skjerm. Det samme kan gå med 

hvitt og svart i stedet for 0 og 1 som inngangs-signal, og gjennomtenkt kunne man teoretisk fått til en 

datamaskin-krets kun gjennom slike prismeløsninger av lys. Også lydsignaler skulle kunne benyttes. Egentlig 

finnes det ikke begrensning på hvordan vi kan få til slikt, grunnet at det kun er funksjon og ikke-funksjon som 

benyttes på hver plass, eller som en detektor skal fremkalle, eller om vi vil på e skjerm, eller skal kunne ses 

med øyne, høres med ører, kjennes i fingertupper. Gjenkjennelse blir en fremkalling. At noe plasseres der det 

oppfattes.  

Dette er forutsetninger for funksjoner i husk fra nervesystemet enten det er ryggradens egne huskceller 

og bevegelsesmønstre i kroppen på reaksjoner slik, eller om det er høyere funksjoner av husk-koder som ligger 

lagret i hjernen, eller fungerer i hjernen til de forskjellige sanse- og behovs-sentre, og krysningskoblinger 

mellom slike. Kan være meget tydelig ved at en nerve har ett akson til hoved-nervetråd, mens koblings-nerver 

fra samme nervecelle til andre nerveceller, dendritter, kan det være opptil 200000 av som er forbundet med 

de andre.  

Det beskrives som at det er huskfunksjoner i stor skala i syns-senterets nerve-system, og at en mengde 

slike informasjoner også ligger i lillehjernen, og også er forbundet til et område mellom her som kalles 

drømmelappen som ved berøring kan fremkalle minner av ubestemte tidspunkter av opplevelser. Alle sentre i 

hjernen slik som området for styring og mottak av signaler til lille-fingen, tommelen, tunga, alt ettersom slik, 

har mye lagrede bevegelse- og husk-data knyttet til samme området. Dette er også EEG-testet og mulig også 

koblet og registrert via elektroder.  
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På lik og dyr kan elektriske signaler fremdeles virke for bevegelses-virkninger, og slik registreres hvor 

signalveiene går mellom hjernen og de forskjellige bevegelige deler av kroppen. Mest interessant er at vi har 

registrert områder for språk, tale, ord, og ansikt-gjenkjennelse, og at også at dette er knyttet til ordforråd og 

grammatisk setnings-sammensetning, at disse blir satt sammen i meningsfulle rekke-følger.  

Vi lærer språk gjennom at vi hører slik at hørsels-sentrene alt er involvert i husk-funksjonen. Derfra er 

det enda et senter som besørger en sortering og rekkefølge som skal gi riktig gjengivelsesforskjell som 

oppfatning i bevisstheten, og likedan til språksenter, og i talesenter knyttet til språksenter om det ikke er det 

samme, så skal også signal til munn, lunge, kjeve og tunge gå ut for å tale riktig det som talesenteret vil 

utrykke.  

Vi kan oppfatte et ord, ett navn, på en ting eller en gjøren. Løp til bilen. Både løp og bilen kan lignende 

andre ord også ta tid og gjentagelser før vi lærer. Om vi har vært med til bilen mange ganger, og løpt tidligere, 

og hørt slike ord tidligere, så ligger det alt i husken slik at nå gjelder det å kunne uttale de samme ordene i 

tale. Det pleier ofte å ta lang tid med de fleste. Fra 1-års-alderen til 3-4-årsalderen er det mest vanlig at et 

brukbart språk blir innlært så man kan gjøre seg forstått med det enkleste.  

Men det er mye å lære ellers; om forskjellige kjøretøy og reisemåter, steder man drar til, de forskjellige 

butikker, forskjellige navn på saker i skogen, mat-typer, planter, dyr, insekter, sopp, at ikke alt kan spises. Vi 

lærer altså ord for ord, og på skolen fra 4-5årsalder og de neste 5 år går til å lære ord, skrive og lese disse, og 

å sette opp setninger riktig. Etter 7-10 år så har man som regel lært noe matematikk, språk, noe biologi, noe 

om naturen ellers, geografi, gjerne engelsk og musikk, gym, sport. Kjemi og fysikk blir det normalt forklart 

en del om.  

Språket er ingen selvfølgelighet, og husk og lærdom er ingen selvfølgelighet. Men vi husker ofte 

mange episoder av hendelser med langt mer innhold enn bare det vi utrykker med språket, men også følelser 

vi har som vi kunne sette ord på. Men så er det slett ikke sikkert vi klarer å sette ord på eller lære de ord som 

best kan gjøre oss i stand til å forklare hva vi føler. 

Hendelsesopplevelser av hvordan noe smakte, hvilken veier vi tar til steder, hva folk driver med og 

hvorfor, og huske en morsom kveld, eller en spennende ferietur, krangler eller trusselsituasjoner med noen, 

sår vi har fått eller ulykke av en eller annen type, er deler av det samme som vi kan huske også av filmer. Vi 

kan forstå mye av filmer uten å kunne utrykke alt dette klart, men vi absorberer alltids noe hele tiden, uten at 

vi vektlegger det samme bestandig. 

Uten slike ord eller opplevelses-hendelser som huskes, så kan vi ikke en gang få innlæringen. Med 

slike opplevelser, at vi har opplevd noe, som viser til bevegelser og bruk av noe, og størrelser og avstander, 

alt vi kjenner fra sansene våre og behov, sult, å få puste, spise, sove, do, alt dette sammen med vår egen 

bevegelsesgange, slitsomt eller lett, er slikt som vi må ha deler av opplevd og husker inne i oss før vi klarer å 

forbinde de ord vi hører, og som er til ønsket tale, til å huske og forsøke å si ordene. Vi kan lære oss en del 

ord som vi ikke egentlig forstår, og ikke alltid vet hvor skal brukes. 

Det er en rekke bakenforliggende koordineringer av husk-funksjoner som ligger til grunn for at vi lærer 

ord og språk, og tale dette. Men når ganske mye av slike opplevelser blir en fastere ramme hos oss så kan vi 

gjerne lære masse veldig fort. Spesielt når en alt har begynt å prate en del, og fått god styring på munn, tunge, 

kjeve-bevegelser. Grammatisk riktig tale, vel det kan det være stor forskjell på å lære, men de fleste tar sitt 

eget språk slik ganske fort ved kun samtaler med hverandre, og at de hører på tv, voksne, eldre unger. Kildene 

kan være mange.  

Arbeid, lek, hobby, fritidsaktiviteter, sport, turer, alle bevegelses-aktivitets-typer, selv om man ikke 

har tilbudene her men står for dette selv, så er alt vi får fra nyheter og lære av andre eller oppdager selv 

grunnlag for husk. Og alt vi husker blir satt i sammenheng og sammenligning med alt det andre vi opplever. 

Vi blir flinkere til å gjengi rekkefølger om hva som har hendt til andre med oss selv og annet. Bevegelser og 

språk tar tid, læretid, husketid, gjengivelses-tid. Til mer vi gjør, påtreffer, jo til mer får vi av informasjon, og 

i ulik grad individuelt, også husker.  

Alle de bevegelsesvirkninger og de huskfunksjoner i oss som er fysisk, arvelige mønstre, følelser med 

sanser og behov i kroppen, hva vi trenger, og kjenner til, er slik til dels underbevisst husk-funksjoner, og 

likedan at sanser og behov også har opplevelseshendelser som er knyttet til dette som episoder og tilfeller vi 

husker, uten at det er ord med i bildet. Slike grunnfunksjoner, affekter, følelser og stemninger ligger alt til 

grunn i oss før vi mottar språk. Vi kan fordi vi har slått oss, erfart smerte, kulde, sult, tenke på dette uten ord, 

gjenoppleve det i tankene, merke følelsene, og vi kan få angst av hva vi vet og har opplevd og husker uten 

ord.  
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Slikt kan også skje i søvnen. At om noen tar et sted på kroppen vår som ikke er et naturlig sted noen 

tar på, at noen tar tak rundt ankelen, så kan vi føle dette lignende en hund eller noe annet som hekter seg fast 

i beinet, og den som sover kan da kanskje si «Nei, Au», eller få funklende øyelokk og misfornøyd ansikt, 

rynke pannen, faktisk se redd ut, selv om de ikke våkner. Så kan det fort roe seg.  

Men det kan også utvikle seg til en lengre stund med uro, må snu seg, viser at det er en lite morsom 

opplevelse som det vi antar er drømmen. Vi kan om vi sover, drømmer, kjenne en arm rundt oss, eller et stryk, 

gjenkjent, som vi oppfatter som koselig med god drøm også.  Øynefunklingen er det man kaller repit eyes 

moving, REM-søvn. Altså drømmeperiode. 

Vi kan med stort hell like gjerne drømme om en god eller dårlig daglig opplevelse gjennom begreps-

forbindelser også, at episoden er opplevd med ord, språk, tale tilknyttet hendelsen. Og språket kan veldig godt 

være et effektivt kombinasjons-verktøy. Vi kan lett tenke oss at vi tar noe fra hverandre og setter noe sammen. 

Bi kan tenke oss at vi tar av en bamse hode og setter dette på noe annet. At vi bytter hode på elefanten og 

bjørnen.  

Som ungdom og voksne, men også hos barn som begynner å fantasere, det vil si kombinere alt 

forskjellige, fort få hvilke uhyggelige eller hyggelige sammensetninger vi vil. Men det same kan skje ufrivillig, 

i en form som virker slik: At tenk om det hendte i virkeligheten. Vi har full viten om metoden, plukke fra 

hverandre, sette sammen, endre formen på noe, og tenke oss at noe dødt blir levende eller noe levende blir 

dødt. Vi kan tenke oss at vi slår oss, og så kan det hende at noe er ugreit med en bamse, og barnet vil ha plaster 

på bamsen.  

Om noen har vært slemme eller skumle, et annet barn, en hund, men likedan for ungdom og voksne, 

så strømmer ofte slike tanker på for å finne løsninger, eller finne måter å orke dette på, eller få slutt på dette. 

Da man føler slikt konfliktfylt prøver man ofte å unngå temaet eller dyr/personer, eller oppsøke et skummelt 

sted, og da legges saken på noe alle kjenner igjen: Vi kan sette opp en notatblokk over tid og gjøremål. Hva 

skal løses når. Ikke alt er tidsbestemt, men kan gjøres når anledningen er der. Vi kan kalle dette ventehusk.  

For eksempel, at noen vil lære seg å synge. Eller at noen vil lære seg og sloss, noen vil lære seg å få til 

en god løsning. Alt som står på vente-lager og også som ønsker og hva som man frykter, sil stå på vent. Om 

vi opplever noe når vi sover som er lyder eller episoder fra tv, eller bevegelser, om så en mygg, så kan alt slikt 

om det treffer et punkt i denne sonen av opplevelser og gjøremål starte denne huskutløsningen. Men i drømme 

så er man ikke så flink til å sortere stoff øyeblikkelig og kan lett kombinere dette til lignende saker slik at to 

forskjellige vonde opplevelser kobles sammen.  

Det kan være enda enklere å finne på alt mulig i forbindelse med en vond opplevelse i våken bevisst 

tilstand. Selv om handlingene er uten ord, men gjennom filmlignende sammenkoblinger av bevegelser og 

hendelser. Å se noe levende fremfor seg. Igjen kan det øke kombinasjoner på slike hendelser om vi er våkne 

og benytter ord på dette. Det kan liksom realisere saksforholdet bedre i mange tilfeller, men også som ille 

tilfeller om hva du, eller en annen kan finne på. I snakk med andre så er det enten hva som kan gjøres i mot, 

eller hva som kan gjøres for fred med vedkommende, eller det skumle dyret.  

Det at noe gjør vondt, at det er noe som smerter, at noe er ødeleggende, destruktivt, at vi ikke kan 

bruke noe vi er glad i, eller har livsviktig bruk for, alt fra bruksutstyr, verdier vi bytter til oss noe med, mat, 

drikke noe vi er avhengig av.  

At noen tar hus eller sengeplass fra oss, at dyr, insekter, mennesker, annet ubehagelig, kulde, for høy 

varme utsetter kroppen for plager, og ordentlige voldelige skader, gifter, fordervet mat, ødelegger bremser på 

bilen vår, får oss til å føle vondt i hodet, migrene.  

At noen tar narkotiske eller giftige stoffer i mat og drikke, eller giftige gasser, stoffer, der vi er, også 

feller eller gjenstander som kan skade oss stygt, alt som kan gjøre oss skyldige for straffer fra andre for noe vi 

ikke har gjort.  

Uansett hva noen gjør, som skader sanser, behov, kroppen vår, eller skaper frykt i oss, angst, uansett 

hva det er vi tror på som hva det kan være, naturlig eller overnaturlig, demoner, djevler, andre onde vesener 

fra universet, så er det slikt som gir oss en vond følelse fra det som vi har opplevd av vonde saker, enten det 

er sykdom, ulykke, andre pinsler eller smerter, som gjerne er det som vi er redd for, frykter, og som kan utløse 

angst.  

Spesielt er det at noe ukjent, noe vi ikke vet hvordan virker og kan gjøre, noe av det verste som skaper 

usikkerhet om den kilden som kan skade oss. Vi er redd for å få varige skader, for at vi skal bli dårlige videre 

i livet, at vi skal få de verste plager, at vi skal dø, lenger ikke være holdbare som levende og virkende slik vi 

best kjenner til dette eller finner innenfor tålegrense for å leve selv. 
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Dette medfører at vi produserer mengder adrenalin, og som gir oss angst, selv om det samme stoffet 

kan utløses som sinne også. Det kan virke lignende for konkurranser og lek også, så sant man tar dette på 

dypeste alvor som en utfordring fra andre som kunne sammenlignes med ekte kamp. 

I legevitenskapen, i forskningen, har man funnet ut at om vi opererer vekk binyrene så forsvinner 

egenskapen angst. Det er tydelig at sentrale områder i hjernen, kanskje andre noen andre nervesentre også, er 

involvert i dette. Vi har kammer for utløsning av skiftende funksjoner mellom hormoner og proteiner, ioner 

som ligger tett opp til lyst og tilbaketreknings-sentre i hjernen over thalamus og bakover, et eget hulrom under 

hjernebroen som har tett kontakt med kjertler og lyst-smerte-funksjoner. Adrenalin kan jo mulig komme hit 

og opprettholde en varig virkning med mengden adrenalin. Adrenalin i blodet vil vel også fordele seg gjennom 

og via blodårer til hjernen ellers også. Og ellers i kroppen.  

Poenget mitt er at om det ikke hender noe, så vil neppe adrenalinet utløses. Vi må slå oss, eller bli 

sittende i faretruende høydeposisjon som virker usikker for oss, eller bli presset mot et sted med flammer, at 

sinte dyr og mennesker som vi kan ha problemer å klare oss mot, og uvær som skremmer oss. Mest vanlig er 

at direkte kontakt med huden, hva som påvirker sanser, syn, smak, hørsel, lukt, og balansen vår, vondt i mage, 

muskler, spesielt smerte-reseptorene til nerver, er slikt som utløser en reaksjon som gir redsel, faresignal, 

frykt, smerte. Frykt og angst kan i noen tilfeller skilles fra hverandre, men stort sett følger de hverandre, at det 

er vanskelig å frykte noe uten angstfølelse, og at det er vanskelig å føle angst uten å frykte noe. Kjent eller 

ukjent.  

Mest av alt så vil enhver kjetn opplevelse vi har opplevd, erfart som vondt kunne være kandidat til å 

vekkes opp av slike signaler, mye grunnet at angst søker hjelp, mest, og først og fremst, gjennom egen erfaring 

og viten, altså egne opplevelser og hva vi er i stand til å sammenligne. Om vi finner en løsning selv, at skrekk, 

frykt, angst ikke fryser handlingsevnen vår, virker blokkerende på veivalg eller signal til utløsning av handling 

eller bevegelse, så vil vi kanskje finne rett løsning fort og komme ut av knipen.  

Da kan vi si at vi har økt sjansen for at angsten kan dempe seg igjen. Men det kan også være at det 

ikke sikrer mot slike tilfeller, og at vi kan risikere å tape denne kampen neste gang. Da kan dette klart skape 

en varig angst når saksforholdet er at samme problem er der og vil være tilstede neste dag, det vil si alltid være 

der om man ikke får det farlige unna seg. Like godt kan dette feste seg i oss som håpløst eller gjentagende sak 

når vi drømmer, altså da har mareritt.  

Uten den uskrevne husk-opplevelsen, den ikke navngitte opplysning, erfaring hendelse, og husken med 

erfarte saker som er vondt smertefullt, føler avhengighet av, så vil vi ikke kunne drømme om noe i former og 

hendelser, slik at vi må ha husk for å ha angst, mareritt, drømmer også. Det eneste tilfellet ellers er at noe 

utløser dette uten grunn på grunn av andre kjemiske, eller andre grunner til at adrenalin utløses, uten en bestemt 

kilde som kan lokaliseres. Dette setter søkelyset på hvilket signal som har gitt utløsning av adrenalin.  

Her er erfaringer, tanker, hva som vi kjenner som smerter, husk, hva vi bevisst husker eller kan tenke 

oss, noe som har feedback til bevegelses-, sanse-, og behovs-nervesentre som kan sende signaler til binyrer 

og adrenalin-produksjon.  Men vi kan like gjerne tenke oss at kvikksølv og andre tungmetaller kan ha kommet 

til utløsningssonen for angst, eller andre biokjemiske stoffer eller funksjoner, selv om dette da er sjeldne 

tilfeller hva vi vet så langt. Men at angstsenter kan sende ett stikk som gir signal som utløser angst-midlet er 

fult mulig Om noradrenalin ved hjernestammen produseres. eller andre dempende lysthormoner ikke 

produseres. Kan m mulig dette virke inn men slik forskningsdata er ikke tilgjengelig her nå.  

Poenget er at angsten stort sett virker som et hinder og følelse som lammer oss såpass at vi ikke finner 

de gode løsninger, elelr fordi vi ikke finner de gode løsninger ut fra saksforholdet og vår egen følelses-

stemning. At frykten låser angst-loopen og bevissthetsevnenes mulighet til å finne løsninger. 

Det er mulig for kroppen og fysisk innta en slik stilling selv om det ikke er oss bevisst, at det hele er 

en underbevisst prosess som virker lignende. Men angsten er stort sett ikke virkelig realistisk uten at man er 

ved bevissthet eller drømmer, der begge saker bruker den bevisste egenskapen, altså sammenligner og føler 

rykt, angst som man ikke umiddelbart kommer ut av, at det blir funnet løsningsveier, utveier for.  

Funksjonen kan være så kraftig at det gir nevroser psykoser og svært mange forskjellige psykiatriske 

sykdoms-tilfeller, selv om det ikke nødvendigvis er en sykdom heller. Fordi virkningen kan også komme fra 

virus og bakterier, infusjonsdyr, fysiske skader, farlige stoffer, men er ofte forårsaket at vonde opplevelser og 

smerter er forbundet med forholdet mellom seg selv og noe annet, ofte mennesker og dyr, og som gir 

bekymringer for eget liv, og der opplevd og bevisst erfart og innøvd, slik som all inforamsjon og språk vihar 

tilgjengelig er involvert.  
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Vi kan på lignende måte ha positivt virkende stoffer i kroppen også og vi kan ha positive 

hendelsesopplevelser, erfarings-sekvenser som utløser gode og lystige drømmer også. Mange som gir stor 

trygghet. Disse kan man også henge seg opp i. Følelser som forelskelse og kjærlighet danner et slik opphengt 

avhengighetsforhold til saksforholdet, at man ikke kan redegjøre særlig godt for følelsen annet en at man 

kjenner en dragning mot det man «elsker», er ofte både glede og frykt. Panisk kan det allikevel være med 

underliggende redsel for at det skal gå over eller ikke oppfylles eller skal revne og gå istykker.  

Kjærlighet og angst for det samme, og kjærlighet og hat/sjalusi knyttes ofte til samme ønske, behov, 

det man føler et kraftig avhengighets-forhold til selv om man ikke kan redegjøre for alt hvorfor. 

Oftest er utseendet eller oppførsel elelr begge deler, eller en bevegelighetsform, eller virkemåte som 

en ikke klarer å stå i mot noe av grunnen. Biokjemisk er det heller ikke så fjernt å tillegge mye til seksuelt 

eller positivt virkende dufter og hormoner også, som del i reaksjonen.  

Bevisste opplevelser dominerer de fleste angst-tilfeller. Det er gjerne hva som er opplevd på skole, 

prestasjoner, andre som truer med noe, arbeidsplasser med farer, eller dårlig behandling, hendelser som at man 

hold på å kjøre ut av veien sykle ut av veien, eller at noe har rast over seg. Angsten kan allerede ha blitt utløst 

under hendelsen. Men enkeltepisoder kan sette seg sterkt i oss, likedan som hendelser av at man plages eller 

utsettes for en farefull strekning eller av personer, trusler, vold, mobb, at noen irriterer med noe stadig som 

virker psykisk slitsomt.  

Disse episodene vil enten man tenker på disse eller ikke, om de er sterkt virkende, med tiden lettere 

spre seg til andre hendelses-opplevelser og knytte sammenlignings-funksjoner til dette. Man kommer lettere 

på det som har hendt om det er flere slike opplevelser med noe som ligner selv om det ikke er det samme. Selv 

i drømme, men også i våken tilstand kan denne følelsen, eller om vi vil dendrittveksten spre om seg, danne 

flere kontakter som øker fare-mengden for noe som skremmer eller irriterer slik at det kan slå ut signaler til 

angst eller utløser adrenalin, der tanker om hva man selv kan gjøre eller hva andre kan finne, på, eller hva som 

kan hende, om det ene eller andre skjer. 

Slikt som får noe som er vondt eller smertefullt til å utløse angsten fra nettopp, underbevissthet, 

drømmer, husk og bevissthets-prosesser i våken tilstand. Dette kan komme litt etter en opplevelse, kanskje 

måneder etter og i enkelte tilfeller år etter opplevelsen der man enten forstår hvor farlig det var, eller får 

indikasjoner på at det kunne vært farlig, altså til skade på en eller anne måte for alt man er redd for ikke å 

opprettholde som holdbart, sosialt eller kroppslig, elelr sin egen helse som kropp, psyke og fornuft. 

Vi kjenner igjen fysiske opplevelser slik, religiøst eller ideologisk oppdratt, eller ved voldelige, truende 

og hemmende foreldre eller foresatte, eventuelt de man opplever dagen med og hvor, mennesker, dyr, planter, 

naturen og været. Nå er alt ukjent også litt skummelt. Og overnaturlige tilstander, spøkelser, levende døde, 

djevler og demoner, fortidsøgler eller onde vesener fra verdensrommet, det finne et utall slike lystmordere og 

ødeleggere i tankens verden, og likedan finnes det skadefro mennesker som ikke respekterer andres liv.  

Noen ganger like ved siden av deg. Ikke rart at man til tider kan få angst. Ille er det når vi ikke vet noe 

om når det naturlige farlige eller unaturlige farlige dukker opp. Stort sett er det meste av det unaturlige neppe 

tilfelle. Men man må ha lært at slikt er der for å frykte dette. De som ikke har lært om dette har ikke slike 

plager. På den annen side er det ukjente logisk eller ulogisk intuisjon, noe som gjør at vi kan oppdage, finne 

på, starte opp en tro på noe selv uten at det er tilfelle også, slik at vi har fått ett fantasi-foster som forfølger 

oss. At noe kan være innbilt er det ikke lett å gi til kjenne for den som innbiller seg dette. 

Barn har til tider store opplevelser som virker litt bak mål om hva som er farlig og ikke. Men virkelig 

for dem inntil de får bedre forklaring, om det går da. 

Tilfellene kan slå ut i ekstrem panikk, skrekk-reaksjoner, skrik, voldelige bevegelser, raseri, vanvittig 

redsel underkuelses-reaksjon, og man kan ikke se bort fra at vedkommende kan få hjerteslag og hjerneslag, 

eller under slike prosesser skade seg selv, at enkelte deler av hjernefunksjoner skades, og likedan indre organer 

som ikke tåler påkjenningen. Selvskading, selvmord, reaksjoner som kan ta livet eller skade andre, eller at de 

kan antenne eller blande noe sammen uten å forstå farene ved dette, i det hele tatt skremme eller forstyre 

andres søvn, oppholds-steder, offentlige steder, benytte rusmidler og medikamenter uten tanke på 

konsekvenser, sulte seg, over-spise, over-drikke.  

Det finnes alvorligere og lettere typer av alle disse, og mest typisk er et bilde av verden som i mange 

tilfeller er veldig forvrengt eller urealistisk. I mange tilfeller hører de stemmer og befalinger, skremsler, og 

kan se dette for seg også uten at de kan stanse, eller omgjøre dette selv, og disse figurene, vesener, guder eller 

demoner, eller hva som helst som er senter for angsten, virker til å ha en egen identitet fra person til person 

som opplever dette.  
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I mange tilfeller der folk har blitt bra fra slike lidelser, og man har gjennomgått hvilken bakgrunn og 

opplevelser de har hatt har man funnet ut at spesielle personer har fortalt dem om noe som ligner, eller at de 

er oppdratt med noe som ligner, eller opplevd noe de har oppfattet slik, og funnet ut at det var kilden til at man 

som dårlig har opplevd verden eller et eller flere vesener på denne måten.  

Hva omsorg gjelder, og hvordan denne utføres, og av hvem så er det mange eksemplariske 

helsearbeidere, hjelpere, troende og ikke-troende som har utført viktige arbeider. Freud var ikke.troende og 

fremmet psykoanalsen, Jung med psykoterapi, vel sin egen variant av denne, og moderne hjerneforskning og 

metoder har lykkes enda mer med sakene. Men så er folketallet i verden firedoblet og også problemene, og 

hvilkek ressurser folk har, og som har endt med at ressurser ikke har hold mål, og at tilfeller har økt mange 

ganger høyere enn mengden kompetanse på slikt.  

Når det gjelder å sette diagnoser så er vel dette nesten risikofylt da det kan feile, og hva som er 

medisinering likedan. Det er altså ikke så sikker kontroll med det man kaller legemidler og psykisk sykdom 

som man kunne håpe på. Slik sett er det ett langt lerret å bleke, og best av alt er å kunne forebygge slike 

nevroser og psykoser ved mest mulig holdbar informasjon til folk. Slikt mangler det mye av i ideologier og i 

forskjellige trosbevegelser. Det er også mye feilbedømning. Men på den annen side er ekspertisen kommet 

lengre enn det som kan settes ut i behandling og mange får vellykket behandling. 

Angst er ikke bare en feil-funksjon. Den er helt klart knyttet til smerte og farer som er virkelige og 

realistiske, der andre dyr kan skade hverandre og der mennesker kan skade hverandre og der naturforholdene 

og sykdom kan skade mennesker og dyr. Det virker ofte slik at behovsorganer og sanseorganer er i fare eller 

er utsatt for noe. Om man vet at det er krig på gang og man vil flytte vekk familien kan man ha dyp angst selv 

om man ikke er lammet i handlingsevner. De fleste har angst eller fobi for ett eller annet, og som man sjeldent 

opplever før man er oppe i en slik situasjon.  

Mange har faktisk unngått å komme opp i tilfellene også, slik at de ikke har hatt virkelig angst. 

Allikevel kan vi forstå det slik i mange tilfeller når barn gråter at det faktisk er et angst-utbrudd også. Ofte en 

form for hjelpes-løshet og redsel, som blandet gir et traume, riktignok av forbigående karakter slik at man 

neste gang ikke behøver å reagere likedan. Kan vedvare! Angst for angst finnes også! 

Mange alminnelige mennesker, som vi kan forstå det som, ute i samfunnet vandrer på grensen mellom 

frisk og syk tilstand. Det betyr at det i alt kjas og mas i samfunnet også gir urovekkende tilstander rundt mange. 

Ved siden av dette har vi økende hjerne-sykdommer, skader, som kommer av ernæringsfunksjoner og arbeids-

miljøer som vi ikke har kartlagt. Tungmetaller finnes uante steder, og ofte oppdager man at innpaknings-

ordninger har skadelige virkninger på folk og barn. Det er også svært mange mennesker som fører folk bak 

lyset. Manipulerer de til å tro noe, eller til nettopp urealistisk forhold til verden hva bra opprett-holdelse og 

holdbarhet er for kropp, psyke og fornuft. 

Vi må fremdeles huske at alt som er tatt opp om mennesket og bevisstheten dets, er i forhold til 

kraftmodellen og dens muligheter, og der meningen er å føre alt dette fremt til årsaker med ukjente forhold 

som blir forklart frem til den tilstanden vi ser i hverdagen. Nemlig slik vi da har avdekket forhold og funnet 

løsningsveier med de fordeler og ulemper dette fører med seg. At flere veier fører til at bevisstheten er mulig, 

også problemene med denne, og at kropp, psyke og bevissthet fungerer ut fra interaksjoner i en felles sfære 

som de ikke kan komme ut av.  

Evolusjonistisk er saksforholdene enklere, fordi her kan en allsidig kraft faktisk knyttes til selektive 

funksjoner i det samme, der kropp psyke, bevissthet og miljøet henger sammen som operasjonsvirkende 

område som gir full påvirkning på hverandre. Hensikten var å gi et mest muliggjørende bilde virkelig av hva 

som får oss til å fungere frem til der vi endelig står med en psyke og fornuft, kropp og bevissthet på godt og 

vondt, og forvillede veiledninger. At vi og vår natur slik sett må ha ett felles løft fra alle om vi skal se en lys 

fremtid i møte.  

Dette betyr at videre hjerneforskning, behandling av fysiske og psykiske sykdommer slik, og hva man 

vet om DNA, genetikk, arv, metoder og stoff-funksjoner i og mellom celler, og hvor i hjernene eller 

interaksjon med kroppen noe foregår. Ikke minst alle ny-oppdagede egenskaper vi finner ved sanser og behov, 

og ved bevisste funksjoner, oppfattelsesevner, og kort- og lang-tids-hukommelsene.  

Alt resten blir derfor kjent vitenskap på denne siden av verden, vår operative daglige funksjon, viten 

og gjøren. Det betyr gjennomgåelse av hjerneavdelingene og hver av kroppsfunksjoner knyttet til denne, og 

hvordan og hva det er som foregår som hovedvekt i disse områdene med interaksjoner, kropp og miljø. Ikke 

minst da ernærings-forhold.  
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Så her blir det anatomisk og levende funksjons-forskning på hjernen, og bevissthetens egenskaper, 

med den relasjon som utvilsomt er knyttet til kroppen, og natur, adferd, som del av organismen som 

bevisstheten og følelsene står i forhold til, og effekten av andre virkninger som inntrykk utenfra.  

Det var frem til tangeringen av vitenskapens viten om funksjoner, med grunnlaget for at de kan fungere 

slik, som jeg ville legge frem. Det betyr ikke at det ikke er huller i min forklaring også, men funksjons-

grunnlaget jeg legger fem skal kunne tette igjen, eller være med å avdekke slike huller bedre enn mange andre 

modeller, enten man tar det fra en hekt åndelig side ved sammenligninger eller den enkeltstående naturviten-

skapelige forklarings-funksjonen. 

Jeg tror ikke at man gjennom å ha lest denne boken kan unngå å se det meste av vår bevissthet og 

egenskaper i et nytt lys. Her kan man se en mengde funksjoner som er sammenlignbare med tilsvarende 

funksjoner i kinesiske og indiske kulturskrifter og de oppdelinger som de har modeller av for virksomheter og 

egenskaper, for kropp og for det man utrykker som livs- og sjels-egenskaper. Som herværende eller 

derværende, at funksjonene her og nå teller. Mange religiøse utrykk er bedre avdekket og avklart som tidligere 

ikke har hatt så gode preferanser. 

Jeg tror ikke den naturvitenskapelige siden som er nevnt krysser den marxistiske oppfatningen heller. 

På den annen side så gir jeg ikke tilslutning til noen form for voldelige aksjoner annet enn nødvergen. Og at 

dette blir en samvittighet og situasjons-bedømmelse denne personen eller jeg kanskje ikke kan råde for.  

Meg selv: Har vokst opp i pre-kriminelt miljø og narret opp i situasjoner som jeg ikke står opp for, og 

har hatt mine feilvurderinger i forhold til orden og oppførsel. Men målet var hele tiden å finne veier til orden 

litt lignende dette: Jeg prøvde å finne min vei gjennom dette! Og har vel ikke vokst meg til før etter 2004-

tallet samtidig med at det har vært en tøff tid tross alt. Men jeg ga ikke opp «forskningen». 

Husken spiller en avgjørende rolle for forståelige sekvenser av drømmer og mareritt. Men den kan 

også i redusert form som ikke henter frem helheten av utrykk, eller også vrange blandinger av dette, sammen 

med ukjente faktorer, gi ganske dramatiske forhold, eller også latterlige. Man kan drømme et mareritt og så 

skjer det en så sprø sak at man våkner og ler. Drømmenes veier kan være uransakelige. Vel fri kombinasjon 

mange steder i utfyllingen av disse. Vi kan også real-drømme. At vi forteller hvor de kan finne verktøyet! 

Drømmer er noe vi forbinder med søvnen vår. Veldig ofte er det litt usammenhengende og med 

utydelige partier. Grunnen er nok ofte fordi dette er ubehandele områdee vi ikke har klart å sortere, og har 

kanskje et svar på hvilket lyster og farer vi skal finne løsninger til, noe å få til som vi ikke har greid, som 

ønsket eller uønsket. Når angsten er inne i bildet grunnet drømmen så har drømmetilstanden fått noe vi husker 

til å sende ut et signal som har vekket angsten, og uten tvil at vi da har satt i gang adrenalin-produkajon i 

kropen. Da vil dette, angst-følelsen vekke andre områder som er angst-opplevelser vi husker også, og mange 

triste saker også.  

Vi opplever det samme i våken tilstand at om vi er snakker om farer, eller er utsatt for farer så dukker 

gjerne mange lignende episoder opp som også krever forsvar, lsninger. Uansett om det gjelder vold og 

hendelser med stor risiko vi ikke har klart å styre. Like før vi gikk utenfor klippen, eller noe traff oss, eller vi 

kom i knipe mot en mulig voldelig overmakt eller har blitt utsatt fysisk, psykisk for det samme. Vi opplever 

det samme med mange lyster at det vekker opp mange lystige saker. I halvsøvne, eller halvt våkne, eller 

slapper av lukkede øyne skjer det meget ofte at vi kommer på lignende saker som vi bevisst villet ikke har 

bestemt oss for å huske, tenle på.  

Det er tydelig sant at vi drømmer om det dagligdagse. Ett eller annet lystig vi vil oppnå, eller farer, 

problemer, risiko for våre normale behov, og for holdbart godkjente forhold for oss selv eller andre vi liker 

eller misliker som gode eller dårlige løsninger her. Men det dagligdagse medbringer da lignende tidligere 

erfaringer av det samme om gode og dårlige lignende situasjoner, og da tidligere farer, og andre ganger lystige 

saker, der gode eller dårlige personer og hendelser vekkes opp som sammenligningsgurnnlag. For eksempel 

en annen vi var veldig glad, eller en anenn vi var redd, hatet eller foraktet.  

Naturhendelser og dyr som gode og dårlige, trygge eller utrygge forhold dukker opp. Usikkerhet om 

hva som finnes i verden øker også sjansen for at demonske og gudomelige, motarbeidene, medarbeinde 

formasjons-skikkelser dukker opp. Slik som djevler, spøkelser, ukjente livsformer, hjelpere, alt frra en annen 

verden til fremmede fra verdensrommet. Mange dyr vi vet er farlige og vi føler respekt eller redsel for dukker 

opp i blandingen av alle slike tilstander, og selvsagt fysiske risiko-tilfeller vi kunne ha skadet oss, eller dødd 

av. Vi trenger ofte et tidsrom til å ryste det av oss i våken tilstand, eller plassere innholdet et sted det kan høre 

hjemme til en oversikt, undersøkelse. Drømmen kan gi oss ro eller uro i hverdagen. Filmer også. Vi kan i en 

del tilfeller miste kontroll med orden, oppførsel, styring fysisk-psykisk via slik ro/uro, godt/vondt drømt. 
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Noe angst-bakgrunns-stoff fra tidligere. 
Eldre angst-analytisk utprøvnings-forskning: Generell Brain-storm 

 Obs: Må regnes som et notat-sammendrag uten et ferdig systematisk oppsett over funksjonen/funksjonene. 

Tidligere/fortidig inn-sirkling, analyse, referanse-forsøk som ble gjort rundt begrepet angst, slik forut for den egentlige hjerne-forskningen eller direkte 

biokjemiske prosesser eller fagvitenskapelige data fra andre: Hvilke referanser er betegnet rundt angst, og hvilke slike referanser finnes i angst-systemene.  

Verdifullt å ha streifet i gjennom. 

Angsten og G-A eksempel! G og A skal være avdelinger for/ benevnelser for slikt som kan grupperes under begrepet Sortert eller Selektert! Og 

som kan være det samme som Akseptere noe, Fremstøt, Oppsøke, Utføre noe, eller at en Flykter, Trekker tilbake, avslå/avvise, skyve vekk! Disse 

fenomener kan vi forstå som et grunnlag for bedøvelseslignende, eller anspente/paralyserende eller hypnotiske tilstander som LYST og ANGST, som godt 

kan være ekstraordinære funksjonssentre, eller hva vi kaller forsterkede trang/ønsker/tiltrekning/(vilje til) eller frastøtende/av-vist/uvilje til noe: igjen 

smerte/lyst, behag/ubehag, Å like eller mislike noe, Å slik være bevisst noe bestemt/ubestemt(orden/uorden) Orienteringsevnens fareterskel!  

Det kan modifiseres av tilsvarende måter der en kan omsette det å like/mislike: Gjennom Ris/Ros, Straff/Belønning, Prøving-Feilings-strukturer, 

der Bra, Dårlig enten er harmonisk med omgivelser, eller omvendt læring, Ros for dårlige handlinger straff for gode handlinger! Straff eller ros når ingen 

handling er begått! Noen snakker om omsorgssvikt, og det snakkes også om bra lønn for god handling, strengere, straff hvis ikke dårlig handling begås! 

Selvsagt er moral/etikk, altså omsorg, sympati, at vi da snakker om hensyn, altså hensyn til bevarelse av noe! Og hva så betyr hensyn om ikke å ta vare på 

følgende: Ingenting! Ett eller annet! Eller alt!  

G og A er signalgivere utenfra, men ikke slik at de ikke er med-beregnelige for den form eller opptak som igangsettes, eller slik vi velger å 

definere signalveiene, meldingene, kort sagt den fortløpende strukturformasjon som dette er bølge av, og vil påvirke alt etter hva vi tar som gitt eksempel: 

G og A signaliserer først til sanse- og behovs-sentre(kropp), og så til hjernens behovs og sanse-sentre tilknyttet det samme! Andre sentre er nok utløst, 

påvirket, mobilisert av signalene, i kropp/hjerne! Men behovssignalene, sansesignalenes sentre i hjernen vil utløse, sende videre signaler for mer raffinert 

behandling i følelses og fornuftsområder som til dels er tilknyttet de samme behovs, og sansesentre, signaleffekter!  

Her spiller det ingen rolle om det er stasjonære eller bevegelige sentraler vi snakker om! Men rasjonaliseringen kommer ikke utenom 

nervesystemets eller kroppens utgangsfølsomhet til hver av de soner eller sansesystemer, nervesystemer, sanse og behovssentre som er involvert. Det er i 

forhold til denne stabiliteten at følsomhetssvingninger oppstår, altså enhver ekstraordinær tilstand som ikke dette behovs eller følelsessystem har selv som 

indre drift, reaksjon, samme hvor godt eller dårlig dette system på forhånd fungerer! Mange er jo født med eller pådrar seg nettopp eller får sykdom som 

nettopp skaper lyst eller smerte utover det vanlige i organer, sanser, sentralnervesystem, altså hjernen!  

Smerter, irritasjoner, migrener, giktformer, muskelsmerter, andre angstfremkallende ubehag eller ukontrollerte lystutløsninger! Eller mangler 

noe helt/blitt defekt eller født foruten!  Mer forsterkede eller sentrale lyst og angst-områder må virke tilbake: Grunn: Fordi de skal hemme fornuft, følelser, 

avveining og behandling eller selve utløsningen av den motoriske handling, det vil si det som skal overføres til det motoriske eller autonome reaksjons-

system i kroppen! Bevegelser, øyereflekser, organer og muskler, eventuelt hjerte-/mage-følelse i det kroppen er mobilisert eller mobiliserer seg på 

hendelser! Nok! 

Angsten må om ett slikt område, senter: Enten være feilorientert(persepsjon/innstilt), i sitt eget system, skadet eller feilsignaliserende innen _sin 

egen struktur! Ellers vil det være følelser, fornuft, sanser og drift, operativt, som drivkraft/vilje, eller bare irritasjoner, som øver stadig press, stadige 

signaler til angsten som så skal motivere handlinger/signaler, kroppslig eller følelses/fornufts-orientert, der det er følelser, fornuft, sanser som sender 

ukoordinerte eller ukorrigerte, ustabile, irrasjonelle signaler til angsten. Angsten kan da sitte i, opprettholdes, opphengt, repeteres, eller at følelser, fornuft, 

sanser selv er med og blokkerer for å finne den utvei, videre løp for behandling, reaksjon, og at det opprettholdes en irritasjon, signalsending fra disse som 

sender stadige signaler til angsten så den ikke får ro!  

Altså at den ikke klarer å relevant utføre en ordnet viderebehandling, eller videresending av signaler, eller sender signalene feil vei! At en tar et 

skritt i feil retning! Som kan skyldes at en ikke rekker å behandle dette orienterings-regulert, raskt må avgjøre en reaksjon!  Dette betyr at når angst, 

arvelig og kropps-sans-behovs-relevant, og refleksivt, er en forsterker til handling/ofte affektreaksjon, og tilsvarende plutselige følelses/fornuftsbaserte 

reaksjoner ikke behandler, men reagerer refleksivt, i affekt, så virker mulig det samme senteret likedan! Variere angst skyldes ikke angstsystemet selv for 

det meste, men at følelser, fornuft ikke finner en utvei/løsning, som at sjokk, stivnet-het, hemmende, blokkeringer, feil-behandlinger og fobier som 

overveiende er av psykisk-arts-årsak!  

At reflekser behandles mer grundig ut fra thalamusisk og limbisk hjerne-system, virker også som en koordinerende sortering/sammenligning 

mellom sanser, men også fra at lengre selektiv tilnærming av livsvilkår, proteiner, lys/lyd, og dermed en arvelig erfaring av godt/vondt, altså bra, dårlig, 

passe-lignende forhold, behovstilpasninger om så på cellebasis! At et sterkere bra-/dårlig-felt oppstår som sortering, å merke for_skjell på, og som kan 

minne om tilstander rundt Gyrus Cingolii og Amylgada: Men tar seg av enklere eller sammensatte slike reaksjoner i ett større angst eller lyst-sentraliserende 

område! Amylgada kan for eksempel tenkes å refleksivt gi signaler til the Body og limbiske system, senere reflekser til lyst og angst, som signaliserer til 

sansesentre, følelser og fornuft!  

Angsten analytisk: Hva i all verden for et ord/begrep er nå denne Angsten! At vi bare har, eller har noe så alvorlig, som Angst! Det ser her ut 

som at angsten likner viljen! Viljen ble jo også beskrevet som tom, bare tom drivkraft uten retning om ikke annet styrte den som kjærlighet eller fornuft, 

at noe bestemte retningen. Verre ble utdypingen! Den viste at viljen aldri kunne fungere uten at den var klart satt sammen av vurderinger og selektive 

funksjoner som kunne måle type den tok imot, hvordan den tok i mot, og hvordan den aktiviserte grad av styrke, og hvordan den kunne avlese den retning 

og kilde som den skulle nå på alle måter. Resultatet _var at viljen ikke kunne være uten behov i enhver tenkelig sammenheng.  

Dette viste også muligheten for at viljen var behovenes og følelsenes egen styrkegrad og driftsretning, der antall ledd kort og greit ble mange, 

derfor uoversiktlig og usynlig-gjorde viljens stadige karakterer som hele tiden var sanse/behovs, bevegelses og følelses/fornuftskorreksjon av krefter og 

handlinger. Den kraft vi føler kaller vi viljen, og den grad denne kraftutfoldelsen til behovet som er aktuelt oppdrives med som hjelp til eller trang til å nå 

kilde eller komme unna kilde! Så derfor er det likedan at Angsten må tas opp på samme måten: Hva er så typiske eksempel på angst der vi kan gjenkjenne 

en del av kilder/årsaker og virkningsveien, altså kriteriene angsten blir utsatt for!  

Først kan vi se på typiske kropps/sanse/fornuftsrelaterte systemer å få angst i, der orienteringsansen vår er synlig med i bildet, og hvilket mål det 

skulle være med en handling utløst av angst for noe, i naturen eller rundt oss som fysisk trussel!  Angsten er altså noe vi forbinder til noe som er fare, noe 

vi er redd for, at vi ved angsten lar oss bli skremt, og at dette kan føre tilbaketrekning eller å skyve unna seg, altså fravikelsesreaksjon, at e er truet, at det 

slik ikke er bestemt bare signalene utløser angsten. Når angst utløses driver det reaksjon frem: 

 Ett av disse tilbaketrekningsmekanismer for å komme unna, slippe unna, er å flykte unna, klatre, løpe, sparke seg unna som i hopp! Hopp, spark, 

fra-skyvning er måter å komme unna på, og fra-skyvning av jord eller greiner eller stengsler mellom seg og fare, kan like så godt være den form for ubehag, 

mislike, trussel, fare for å miste mat, som fører til at en fra-skyver seg, dytter unna kilden som er problemet. Denne fravikelse, av-feining, kan altså føre 

til en mer sterk form for dytting, spark, slag, biting for å komme løs, og kan like så godt skyldes at den sinte, aggressive formen kommer frem, som fører 

til det samme: Orden, bestemmelse, få faren unna seg ved å skyve, dytte, sparke, slå, bite, _overvinne, altså få ubehag, trussel unna fra sin kropp, fra sin 

mat, fra det som oppfattes som en trussel mot seg! Så faktisk kan de samme fluktreaksjoner som ønsker å komme unna, refleksive reaksjoner på 

smerte/ubehag, ha ført til at dytting og sinne/slag mot den andre er en mer sterk form for samme sak!  
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Dette krever også en selektiv utvikling eller logisk behandling, som tilbakefører krefter som skulle vært nyttet i en orienteringsretning til en 

aksept for samme reaksjon i motsatt retning! Reaksjonen behøver ikke være ett bevisst system, men fra avanserte encellede vesener tyder noe på en viss 

oppmerksomhet som kan settes sammen med en oppfattelse som er svært selektiv og komplisert.  

Når vi snakker om dyr over flatormstadiet er mange tydelig sterke i vurdering av omgivende miljø, og dette tyder på orientering og handling over 

så mange sansende data, at en koordinering ikke er lett å tenke seg uten en utskiftende oppfattende bevissthet med nettopp en viss angst/lyst-lignende 

behandling og erfaringshusk! Å ha denne husk, erfaring, er neppe relevant om ikke en større synkronisering, sannsynlig bevissthet på et aldri så lite plan 

finnes! En slags forestillings-sfære! Smerter eller erfaringer/husk om smerter, gjelder reaksjoner fra alle våre behov og sanser som ut fra alt vi har opplevd, 

har utløst slike smerter!  

Også sammenlignende, husk-forestillings-sammenligning, er noe som bindes til smerte til den sak vi har opplevd! Vi har som i dette eksempel 

der fysiske forhold, natur, andre påvirkninger utenfra, klart blitt tvunget til en typisk orientering om forholdene! Altså en form for oversikt, gjenkjennelse 

av smertekilde, som da er farekilde, noe angsten merker signaler om fra husken fordi husken må ha lagret kode eller selv ha retningsutløsning mot angsten, 

eller signaler som sendes denne vei. Antagelig er det en rekke av disse erfaringer, husk, som er slik at angst og husk kan påvirke hverandre vært direkte, 

altså vekselvirkende, parallelt eller typisk tilbakevirkende reflekser for informasjonsveien som tas!  

Angsten må uansett i forhold til husk, fornuft, underbevissthet, følelser, og til dels ved visse sanseinntrykk, ha forbindelser der tilbakevirkende 

signalveier er lagt! Og disse vil det da være lett å anta at enten er et system som gjør selektive eller egne valg for hvordan og i hvilken grad som angsten 

skal slå ut og i hvilken retning denne angsten skal prioritere som over-dominerende medspiller, for eksempel at den knyttes opp mot fornuftsbehandling, 

altså orienteringsforhold for bevegelses og handlingssystem, eller noe liknende for følelser som da mobiliserer kroppen, om så magefølelsen! Poenget er 

at signalene kan være generelle og at det er husk, fornuft, følelser som da må gjøre opp status på hvilken som er dominerende behandler, eller at alle de tre 

nevnte alltid må være involvert. Angsten kommer ikke unna at signalveiene er identifiserte, det vil si elementene kjenner hverandre.  

Men signaler kan være utydelige, forvirrende, også et faresignal, men slik at angsten ikke vet, kan løse tilbakevirkende signalform_ som noe 

annet enn irrasjonell melding. At magen knyter seg, kan godt være ett ganske rådløst angstfenomen der en viss rastløshet eller stivhet sentrerer seg i 

mageregionen fordi hverken det over eller under magen, altså hodet, armer, eller bein vet hvilken vei eller handling de skal utføre. Spenthet, anspenthet, 

stress, redsel, bekymring er bare brøkdeler av hva vi kan nevne som typiske slike mageknytende signalstemninger, og mange typer forvirring kan virke 

likedan! Ved fysiske farer skal nettopp kroppen være deltager i bevegelses eller innstillingshandling!  

Skal vi stå stille, skal vi løpe, skal vi rekke å klekke ut en plan for å komme unna eller angripe? Dette er en situasjon der alle sanser er med i et 

samspill, årvåkenhet, og der følelser, fornuft, husk, gjerne også for bevarelsen eller overlevelsens skyld, er med som bidragsgivere for nettopp følsomhet, 

orienteringsfornuft der avstander, logiske veier, altså fornuftige veier, er aktiviserte systemer. Orientering, styrke, veiene til og fra, vurderes, altså den 

fysiske operative mulighet er på et klart høyt beredskapsnivå.  

Vi kan si at øyne, hørsel, lukt, smak, samt perspektivet, samt muskelberedskap, nervesystemet motorisk i kroppen er alarmert, og her er faktisk 

øyne, hørsel, lukt, samt motorikken i kroppen på sett og vis noe selv-refleksivt. Er den først aktivisert, så er den også slik at den skvetter til eller reagerer 

på det minste! Uro, forvirring og nervøsitet, angst kan også da føre til feilhandlinger, feilbedømminger! I kampsporter ønsker en ikke en uro som 

feilbedømmer, og motto er vel stort sett å ha sansningen årvåken, rolig, ikke at den lar seg forstyrre av feilsignaler!   

Hva skal et menneske i verden passe på eller være i fare for? Jo, det blir jo ikke den alminnelige oppfatning som mange tenker om fornuft, 

følelser, eller sjel, men allikevel vil en jo være levende, og merkelig nok virker det som at følelser og fornuft, ens iboende muligheter ønskes å ta vare på? 

Hvorfor? Kanskje disse kan skades allikevel? Og det er jo nettopp det triste vi ser ved ulykker og krigsofre! Men kroppen er jo dettes vern! Det blir altså 

sanser og kropp, organer, alt det som våre opprinnelige primære behov, livsbetingelsesbehovene bor i slik rent fysisk som vi vil opprettholde! Å ville 

opprettholde seg, bevare sine evner, leve(like godt)! Holdbarhetsgraden!  

Angsten motiveres av at vi får plutselige smerter i sansesystemet eller behovssystemet, endog fra drømmer og teoretiske betingelser vi synes 

virker livs-innskrenkende, (regninger kan være eksempel)! Men i det vi er i en fysisk faresituasjon så kan vi si at nettopp sanse og kroppssystemet både 

motorisk og fornuftsmessig, eventuelt følelsesinnstillingene våre, peker mot et forsvar av kroppen! Orienteringen er også del av vårt fortolkningsapparat! 

Og dette går på balanse, siktelinjer, kraftutfoldelser, mestring av omgivelser, eller evne til å påkalle hjelp, eller stole på seg selv! Også naturen svær, luner 

virker slik: Kulde og varme som truer oss på livet!  

Farlige insekter eller dyr! Voldelige mennesker, eller samfunnssituasjoner/trafikk etc! Også elementer som værtyper, glatt føre, elektrisitet/lyn, 

endog tordenskrall! Og vi er like nervøse eller angstvesener for dårlig, giftig, mat som kan føre til døden! Og for sykdom! Vi vil heller ikke ha 

frihetsberøvelse helst i noen form! Fysisk sett så er angsten knyttet til hele det eksisterende menneskets tilstedeværelse i verden og skal varsle når noe 

fysisk truer oss! Uten følelser og fornuft som bevissthetshjelpere her, så ville dette altså vært begrenset! Men om angsten ikke sender signaler om de samme 

tilstander, eller også uro for hva husk/erfaring og følelser og fornuft har erfart, tenkt seg, så ville vi heller ikke hatt noe å mobilisere, altså å stille opp med! 

Hvorfor skulle vi få angst ovenfor kropp, fysiske situasjoner, om angsten ikke var også motivert som et meldingssystem for kroppen også!  

Da fornuften er viktig orienteringsvinkel så sier det seg selv at trusler, mobb, lunefulle handlinger fra andre kan virkende forvirrende truende, og 

til slutt i sterkere former kunne skade det system av fornuft og følelsers rasjonelle forsvar som skal hjelpe med best mulig angstvurderende og angststyrende 

tilbakemeldinger!  Slik sett er det fysiske en vei til å komme med trusler i hvilken grad fornuften forstår, erfart, husker og fornemmer, altså forteller, 

signaliserer til angsten om! En urimelig mengde av trussel/perspektivbilde kan altså skade både følelser, fornuft og kropp fordi angsten mottar signaler 

som kan skade eller skader fornuftsapparatet og dets evne til å sende relevante signaler, altså evne til tilpassende samarbeid mellom kropp-fornuft!  

Dette kan skape stor feil for behandlings-ro og rekkefølge å sortere informasjoner inn og ut, til omgivelser og kropp! Og slik sett kan vi si at et 

menneske kan bli sinnsforvirret eller psykisk syk av nettopp slike forhold! Men allerede ved kropps, sanse, smertesystemet, er allerede kroppen en start 

for angstsystemets del i beskyttelsessystemet også her. Men da sanser og behov koordinerer hverandre i kropp, merker hver sine deler av naturen, har vi 

bruk for disse, og koordinasjonene forteller om ett felles system som individuelt har sitt utspring fra den cellen individet oppstod fra!  

Arven, instinktene, kroppen og hjelpesystemene i den! Når vi drømmer eller får frem noe fra underbevisstheten eller i den praktiske verdens 

formaninger om natur, helse og praktisk hverdag, så handler det om alle slags reiser, arbeid, og forhold som på de fleste måter handler om kroppen, nettopp 

hva angsten angår! Angsten påkaller altså ikke bare den sansen som er truet, men mobiliserer de andre til hjelp, og dette signalet er det følelser og fornuft, 

husk, med mer, gjerne lyst også, mobiliserer til hjelp, for å bevare nettopp kroppen og at sansen er et behov eller hjelp til de andre sanser og behov også!  

Da i alle fall sanser, behov, primært sett, altså kropp, i alle fall mobiliserer angsten, så kan vi i alle fall ikke si at angsten ikke har sin relevante 

livsbetydende side, også for fornuft og følelser omgangskrets med verden, og er stor del av enhver angst, drøm, mareritt, og våre begreper om redsel, frykt, 

skrekk! Disse inneholder jo hver sin mengde angst eller opphengt som betyr at vi skal unngå noe, eller ikke ødelegges, søke forsvar eller få stabilisert 

situasjonen mot passe eller bra! Angst er altså et forsterkende signalsystem for å få tatt vare på oss!  

Det snodige er at følelser og fornuft, eventuelt huskbeskyttende effekter, virker likedan! Til hvert enste behov, følelser og fornuftssystem vi har, 

eller hva det gjelder så vil vi opprettholde det bra, godt, ordentlig, riktig, og vi kan leve, ha det greit med passe, eller å klare oss allikevel primært eller i 

tilsvarende gode eller passe omgivelser, og likedan at vi vil ha det passe eller bra med følelser og behov! Men vi vil aldri ha det dårlig, være syke, bli eldre, 

eller føle vår holdbarhet, holdepunkter truet. Vi vil vekk fra enhver ødeleggelse, eller skade, vonde eller smertefulle reaksjoner i følelser og fornuft også! 

Med andre ord gjelder de samme regler, og dette er vår oppfatning stort sett om vårt forhold til parapsykologiske og metafysiske faktorer også! 

 Tillegg vilje, at om ond, god vilje, om viljens evne til å merke bra, dårlig, passe. Eventuelt til Handling. Om ønsker, interesser, lyst, angst, nevn 

mer om lyst, liker, aksepterer, frydes, gledes, lykkelig av, opphøyde tilstands-følelser. Misliker, avfeier, avsky, eventuelt tristhet og fortvilelse. 
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Om mangelfullheter og fullstendigheter eller former deri mellom! Angst, lyst, intuisjon, instinkter. Se forening.  Irritasjon, under-bevarelse. At 

en kan ha ANGST UTEN ADRESSE! Viljes-urettet, påvirkes uten adresse, kilde ikke identifisert! Tilbakekalling til et situasjonsbilde med umarkert 

angstsentrum, tross at signalet har faren/angstens drakt, men ikke typen! Vi tilbakesender fra angsten det bildet som fornuft, husk kjenner, situasjonsbildet, 

men ikke hvor, hvordan det kom frem, kom fra, hvordan dette var farlig: Det en trodde, visste er glemt, eller ikke oppfattet klart! Forveksling med 

angstfølelse til, overført på neste inntrykk er mulig: Men da finner en ikke noen logisk sammenheng for faren eller angsten! Altså misforståtte koblinger! 

Rastløshet, stivhet, og adhd.  

Å utfordre angst, lyst, følelser, sansning, å stresse seg for å egentlig BALANSERE! Å utfordre angst, sinne, konfrontasjon, erfaring! Å 

prøve sine grenser gjennom prøving og feiling: Illusoriske trygghetsfølelser: Vågestykker! Store risiko/vågestykker er over grensen der sikkerheten er 

med!  

Fornuften er et naturlig korrigerings-middel for sanser og behov normalt, et orienteringsverktøy, et orienteringsbehov for bevisstheten, og er ikke 

en funksjon som vi kan bruke vitenskap, teologi, filosofi, alternative systemer som dementerings-middel i mot for de om vi ikke liker noe ved dette.  
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Angst 
 

I forhold til bevissthetsaktivitetens overstyring av bevegelsesreaksjoner og utløsende virkninger for 

forskjellige nervesentre, sanser og behov, så finnes det en til dels fundamental prosess-oppbygning nedenfra 

i de samme funksjoner, slik som angst. Når angst-røttene endres nedenfra, fra under sammenlignings-sentralen 

til angst-funksjonen, så vil det være vanskelig å overstyre dette. Den grunnleggende endringen av 

signalvirkning eller feiljustering vil ha sterkest virkning, traumet, på denne sentralen. For eksempel at vi uten 

å ville det får uønskede skvett-funksjoner, reflekser, affekter, angst-bølger. 

Traumet kan også danens fra husk-strukturer i de enkelte nervesentrene, og fra forestillingene om 

forholdene for virkeligheten her. 

Dersom enkelte nerve-veier som normalt skulle gi angst, usikkerhet for tid eller løsning på noe som 

virker skremmende for hvordan man skal unngå faren eller det som inntreffer, hendelsene, om slike nervebaner 

brytes, så utløses ikke angsten denne veien. Dette er erfaringen med nervebaner og nerveceller som isoleres 

fra å bringe varsel-signaler, eller signaler i det hele tatt, denne veien gjennom nerver.  

Vi har også organer som produserer transmitter, hormoner eller peptider, samt andre katalyserende 

ioner eller molekyler, organiske molekyler, som kan utløse blodtrykk eller nervebaner som er knyttet til 

organer eller blodtrykk som slik bringer signaler som utløser affekter, reflekser, som slik utløser angst-

senterets reaksjon. Ett eksempel er kjent fra tidligere, at lobotomi, skade eller inngrep gjort i lyst-senteret i 

tinning-lappen, at dette medfører at lyst og angst ikke fungerer spesielt mer, i alle fall kan reduseres nesten 

fullstendig.  

Lyst-senterets avvisning av akseptable arvelige genetiske funksjoner her, eller erfaringsbaserte 

tilvenninger, om så øyeblikkelige nye erfaringer som godt eller vondt, videre en bevisst tilnærming til 

oppfattelses-muligheter om fare eller nyttige saks-forhold hvor følelser i bevisst forstand er involvert, er bare 

noen av mange struktur-prosesser, og bevissthets-sammenlignings-prosesser som foregår i forhold til 

reflekser, affektene, og angst-utløsende veier for signaler. 

Om vi av ulike grunner opererer vekk binyrene så disse ikke får produsert adrenalin, så utløser ikke 

angsten da dette er middel for å aktivisere mengden angst-signaler som en biologisk utløsnings-funksjon som 

vi kaller kjemisk-organisk. Nervesignal-veiene blokkeres slik. Eller rett og slett, ikke er tilstede som videre-

førende forbindelse til angst-utløsende funksjoner.  

Lignende angst-fraværende funksjoner hender at oppstår når det gjøres nødvendige hjerne-operasjoner, 

eller skader, ulykker, sykdommer, natur-hendelser som påvirker kroppen og nerve-sentere i hode, og egentlig 

i hele sentral-nerve-systemet. 

Angsten er som regel et mer utviklet funksjons-system knyttet til behovene våre, sult, tørste, av-

førings-funksjoner, puste-funksjoner, og forholdet mellom blodtrykk og hjerte-funksjoner. Nervene utløses av 

signaler som virker sentralt og kan virke fra de mest primitive systemer for hjerte-nerve-veier, og som 

forbindes fra primitive regulerings-systemer i hjernestammen, og videre til de mer utviklende hjerne-organer, 

og til slutt helt frem til reptil-hjerne, pattedyrhjerne, og hjernebarkens binding til lyst og angst-sentre. 

Slik sett kan amputerte organer og medikamenter, stoffer i naturen, alkohol og narkotiske stoffer, 

tungmetaller, samt en rekke gasser virke fysisk inn og endre angst-funksjonene som allerede er operative. Vi 

kan også ha blitt født med svekket eller overfølsomt angst-utløsende funksjoner, og vi har også eksempler på 

at hjerne-seksjoner som står for fremdrift og tilbaketrekning fra kilder, kan ha overvekt i dominans, der mange 

som ellers godt kan oppdage farer, likevel oppsøker og tar på, søker å undersøke slike saker, mens andre, vel 

vitende om at det neppe er så farlig som man tror, eller som har angst for saken, holder seg unna saksforhold 

som dette, og gjerne trekker seg unna. 

Mitt poeng er at om vi blokkerer, eller tenkt oss alle veier fysisk kroppslig og biologisk-kjemisk, ikke 

har tilgangs-signaler til angst-senteret, så kan vår husk, bevissthet, følsomhets-erfaringer eller direkte følelses-

utløsninger av saks-forholdet sende signaler til angst-senteret, der vi får grøsning, frysninger, skvetter, får 

dirkete angst-utløsning gjennom husk eller av sanse-opplevelser som bevisstheten og følsomhets-styrkene 

utløser i saks-forholdet.  

I slike situasjoner skjer det samme som ved sanse-behovs-følende organer, sansene, som er knyttet til 

det kroppslige følsomhets-systemet som har samme funksjon for alle organer, bevegelsesnerver og kroppen 

som helhet, at både lyd og synsinntrykk kan gjøre så vi rykker unna, skvetter, og refleksivt, affektivt, reagerer 

med angst-lignende reaksjon, og som kan gi kort eller varig angst-utløsende reaksjon.  
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Etter en ulykke kan alle sanseinntrykk hver for seg eller samtidig reagere i mot nesten alle reaksjoner 

rundt seg, enten vi kaller dette feil-reaksjon, feil-kobling, det som skal til for at vi reagerer mer kraftig eller 

varig på sanse-utløsende reflekser, eller også opplevelse, hendelse, vi bevisst forstår og kjenner til. Her kan 

det ofte være fysisk-biologiske funksjoner som har fått en aktiv funksjon som har overdrivende effekt-

virkning. 

Husken kan likeså, som bevisste inntrykk, utløse angst selv om de normale angstveiene blokkeres fra 

husk, erfaring, fra kroppens sanse- og behovs-nervebaner, eller utløsende hormoner som kan bidra til angst, 

likevel gi angst. Om vi tenker oss bevisste eller ubevisste signalveier gjennom nervesystemet, og gjennom da 

aksoner og dendritter, så vil vi kunne få forbindelse til bevegelses-utløsende, og nervesignaler andre veier, 

som kna påvirke sanser og behov, og bevegelses-reaksjoner andre veier som har med bevegelsesveier og 

smerte å gjøre, som ikke går gjennom de normale sanse- og behovs-organene, men som bevissthet og husk 

merker seg som fornuftstridige reaksjoner.  

At noen muskler dirrer, eller at bevegelsesutløsende reaksjoner kommer fra følelses-styrker som 

påvirker bevegelses-systemet, kan få bevegelses-affekter til å gi andre deler av hjernen, eller nervesentre, og 

også direkte bevegelsesfunksjoner gjennom dendritter eller aksoner slike at disse når angsten eller utløser 

angst-reaksjoner, fordi vi fra beviste og følelses-artede signalstyrker med kobling til bevegelses-overførende 

signaler mottar signaler til angsten andre veier en gjennom den originale husk-funksjonens forbindelse til 

angst og likedan bevisste funksjonens forbindelse slik, men at vi får ulike angst- og smerte-signaler som 

påvirker angstutløsende funksjoner som binyrer og hormoner ellers, og direkte koblinger mellom bevegelses-

systemet og angst-senteret. 

Vi kommer slik nærmere et rotsystem for veier inn til angst-funksjoner, og som kan skyldes et eget 

sammensatt forestillings-bilde, at det man tror utløser angsten, eller at et underbevisst funksjonssystem av 

følelser eller erfaring har dannet et nett av isolert system for signal-utløsning til angst-sentere. På samme måte 

kan det fysiske systemet til angst-funksjonene altså ødelegges innen i fra ved at det mangler eller har fått for 

mye av visse sporstoffer, tungmetaller, midler som kan skade systemet, og at både arvelige og andre skadelige 

forhold fra kroppen og i kroppen skaper komplikasjoner for grunnstammen til angsten nedenifra eller innenfra 

slik at vi får varige, eller variable feilsignaler om fare uten at det er fare.  

Hva som skyldes fra blodet, pusten, næringssystemet i kroppen, og hva som kommer fra bevissthets-

følsomme refleksive veier, spesielt sanse-områder er ikke lett å identifisere i første omgang. Sansesystemene 

som i utgangspunktet er behovs-forlengede følere for behovsorganer, kroppen i sin helhet, har oftest en del 

dirkete nerveforbindelser knyttet til bevissthetsrelaterte hjerne-sentere, men også bevegelses-nerve-

funksjoner, reflekser, affekter som også har mange forbindelser til den bevissthetsrelaterte funksjonen.  

At hjernebarker inneholder forskjellige sentere som riktignok bygger seg ut med påvirkning fra miljø, 

erfaring, husk og læring, men tross alt har direkte forbindelser til stede medfødt for slike sentre som enda ikke 

klarer å skille mellom bra og dårlig eller rekkefølger, altså årsak-virknings-forståelsen ferdig-vurdert enda. 

På den annen side så vil i denne samtidighet av bevissthet, enten det er ubevisste, uforståelige signaler, 

eller kjente erfarings-hendelser som bevisstheten merker seg, være slik at følelser, fornuft, sammenligning av 

oversiktens innhold av orienteringer, logisk sammenligning, rekkefølger, og fra husk, hendelser, fra sinns-

stemninger, og fr a behov og sanser som vi er i stand til å oppfatte, være slik at bevisstheten virker som en 

refleksiv blandet balansert tilbakemeldende funksjon på disse inntrykk, og utgi signaler som kan nå det meste 

av sanse-og behovs-funksjoner, som da også omfatter angst-sentre og lyst-sentre.  

Og utløsende signaler til organer som aktiviserer disse gjennom produksjon av adrenalin, endorfiner, 

naloksin, og andre angst-dempende stoffer.  

Vi vet også derfor at alt som knyttes til erfaring eller opplæring slik kan modifisere erfarings-strukturer 

gjennom hvilke innbilninger, løgner, eventyr, fantasi-historier, skrekk og sience-fiksjon, og videre gjennom 

miss-forståelser, tvil og uvitenhet, og gjennom at fysiske forhold kan påvirke at vi får et annet bilde enn det 

vi oftest kaller et virkelig, et faktisk bilde av forholdene.  

Hvorfor man kjenner til dette, er at de ulike religioner og kulturelle historier, i alle fall skaper sine egne 

figurer, og der mareritt og drømmer inneholder kombinasjoner av de tenner, det blodet, den oppførselene som 

er forventet av fantasis-figurene som folk enten tror på, eller opplever i marerittene. I og med at hjernen, 

bevisstheten er i stand til å sette sammen og ta fra hverandre hva som helst, øke kontraster og farger bevisst, 

øke hastigheter og formendringer som vi vil, så er det ikke så rart at vi kan forestille oss hvilke skrekkelige og 

uvirkelige saker vi enn vil, men også at slike opplevelser av kombinasjoner kan dukke opp i søvnen, i drømmer 

og mareritt.  
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Det som den ene gangen i slike oppkonstruerte former av noe levende, dødt, skremmende, eller sterke, 

syke, er slikt som i komiske drømmer, hyggelige drømmer like gjerne kan komme i fare-modus, og senere bli 

til mareritt om de samme som skrekk-figurer. Mange opplever for eksempel at øyne på dukker kan virke 

falske, kroppen deres, og dette kan sette i gang alt fra ideal-angst til dirkete skrekk/angst for de samme 

figurene. 

Systemer, drømmer, mareritt, angstutløsende fysiske funksjoner som bygger seg opp innenfra som en 

ubevisst struktur på innsiden av det bevisste eller ubevisste systemet, eller i det fysiske og følsomme 

strukturbildet, og som gjennom opplevelsen, drømmen, marerittet, visjoner, bevisste faktiske inntrykks-

signaler, slik når huske, erfarings-lagrene våre, og ikke kan identifiseres som sant eller usant, vil for sikkerhet, 

angst, varselsystemet, kunne virke realistisk og sette inn motreaksjoner i mot.  

Slikt starter dette en bekreftelse på en viss grad av sannhet; at viss dette skjer, er tilfelle, og om vi ikke 

kan styre, kontrollere funksjonene er vi offer for tvangslignende tanker, eller for angstutløsende oppfattelser, 

ubevisst og bevisst. Vi kan neppe finne vanlige målemetere for å si om hva som er tilfelle eller ikke, men vi 

kan derimot vise til samtaler som handler om våre indre funksjoner og sammenligning med andres versjoner. 

I mange tilfeller kan uønskede spøkelser trenges vekk, spesielt om de kommer fra kultur-historien, religiøse 

og mytiske historier som er på kanten av hva vi opplever i hverdagen. 

Hva vi intuitivt kan sanse, altså å merke forskjeller på noe, og hva det kan indikere, er ganske dags-

form-bestemt, og ganske variabelt effektivt fra person til person, selv om å merke forskjell på like og ulike, 

kjent og ukjent er egenskap som en logisk funksjon for dannelse av sammenligningsfunksjoner som alle 

bevisste og fysiske funksjoner har, der de fysiske funksjoner mulig ikke har en bevisst forståelse av 

sammenligningen/tilpasningen.  

Hva vi sammenligner, og forstår, er-lik, er nemlig slik at det vi forstår skal være tilpasset det fysiske 

og bevisste bildet vi står ovenfor, slik at tilpasnings-grad og sammenligningsgrad av forskjeller, like og ulike, 

sammenligningen av logiske funksjoner som kjent og ukjent, gjenkjennelsen og bevisstheten, er samme 

funksjoner som grunnfunksjoner. Det er bare visjons-fremstillingen og handlings-egenskapen som skiller seg 

ut ved en bevisst skikkelse i forhold til natur-funksjoners systematiseringer ellers, og hva vi kaller det ukjente 

som altså ikke er kjente sammenligningsfunksjoner. 

Angst og lyst, spesielt forbundet med trygghet og utrygghet kan gjennom drømmer, men også hvor 

mye vi kan komme på av hva som er godt eller vondt vi frykter virke akselerende på nye mengder av det 

samme. At vi kommer på mer det vi finner løsninger på om hva som går an av farlige eller gode tilstander.  

Da kan lysten og angsten ta over styringen og dominere følelser og bevisst tenkning sterkt slik at våre 

normale behov og sanse-orienteringer overstyres. Vi mister oppmerksomheten med mye av det vi bør, trenger, 

benytte sanser og behov til normal. At det kan være så ille at v kan kjøre av veien, gå på dører, gjøre feil i 

hverdagslivet for hva som er trygt og utrygt. Det er en vanskelighet fordi vi vil jo ha en viss styring, kontroll 

med oss selv.  

Men samme effekten kan hende finner et svar på å oppnå noe godt, eller avverge noe vondt, eller bidra 

til at noen forteller oss løsninger, styrings-orientering, veiledning, irettesettelser, og at disse følelser og tanker 

kan få tilslutnng av andre som har opplevd det samme, men også at den fremtrende følelse og oppførsel får 

tilslutning av andre som en positiv samfunns-del, orientering, oppførsel. Bra eller dårlig med dette kan man 

analysere selv, eller la andre uttale seg om, som kan si fra om det trolig er positivt eller negativt i lengden. 

Virkelig sterk angst, lyst, som ikke lenger gir rom for andre forståelser og oversikter grenser mot 

sykelige tilstander. Men det kan også være det som oppnår de virkelige mål man retter seg mot. Å skape sitt 

eget eller finne sammen med noen man elsker. Andre i hat-sammen-slutninger. Stort sett er lyster og angster 

på avveie når det er snakk om alvorlige psykiske tilfelelr og psykiatri-trengende tilstander for hjelp. Da ligger 

ofte minst en annen fysisk eller psykisk defekt bak hendelsene også. Ikke sjeldent en direkte sykdomsårsak 

som er arvelig, bakteriell, virus, infusjonsdyr, eller en fysisk skade/vold mot et vitalt viktig styringsområde 

ved siden av disse angst-bølger og lystbølgene.  

Seksualitet vil alltid påvirkes av lystvirkninger og angstvirkninger og er også ofte sterkt 

tilbaketrekkende eller fremtredende. En viss ekspansjons-virkende følelse, styrke er jo en del av seksualitets-

behovet som i utgangpunktet er en slags kos/trygghetsfølelse, trang. Men den beskytter hverken en selv eller 

andre mot voldelige eller lystige fremstøt, eller eventuelt tilbaketrekkende virkninger fodi man er redd for seg 

selv eller andres reaksjoner. Miljøet åpner eller lukker for toleransegrenser også på denne driftsutfoldelsen. 
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Makt, Pyskologi, Helse og Verdi-Normeringen. 

Makt og angst, fra styrende og de som styres, og tro og viten. 
 

Makt, hat, hevn: Forskjellige sider av angst-funksjoner, og rasjonelle systematiseringer av 

forholdene til individ og samfunn. 

 

Vi vet at de fleste områder av verden, også i de siste tusen år, men ikke aller minst i stein-alderen hadde 

ganske små bygder eller stammer. Mange steder er det funn av småfamiler, og mange steder det har levd 

grupper på 15-20 mennesker sammen. Riktignok har vel rivaliserende menn, kvinner vært eksempler her også, 

men styringsformen har regulert seg raskt da det ikke er så mange som må ta et oppgjør med hverandre, og de 

har måttet konsentrere seg om våre normale primære behov og sanser, hvor det var viktigst å ikke komme for 

mye til skade. De trengte hverandre for alle felles løft og motstand mot farer, ville dyr, og enkelte ganger 

andre mennesker som kunne være på rov, ta over styring av stammen, eller det som verre var. 

Å behandle årstider, natt og dag i forhold til vær og vind, og bær, fisk, byttedyr, frukt, røtter, var alt i 

alt en langsom prosess hvor folk som hadde levd i slike forhold en stund stort sett ble veivisere og vise om 

forhold, klær, jaktutstyr, oppbevaring av mat og nyttige ordninger for hytter, tipier, lavoer. Folketall øker i en 

tid der overfloden av ville dyr dekket nesten hundre prosent av pattedyr, men også fisk på jorda i forhold til 

folketallet.  

Arkeologer kan henvise til at det på slutten av istiden var et sted mellom 3 og 10 millioner mennesker 

i hele verden, og at det sannsynlig har ligget rundt 5-6 millioner om vi sier rundt 13000 år siden. Beregninger 

av folkestammer, bosteder, redskapsmengder viser at folketallet doblet seg hvert 2000 år, slik at vi rundt for 

11000 år siden var rundt 13 millioner, for 8000 år siden rundt 35 millioner, for 6000 år siden rundt 75 millioner, 

for 4000 år siden rundt 150 millioner år siden.  

Rundt Augustus tid, jesu tid, pr 0 i vestlig tidsregning, så er beregninger fra alle som har gjort funn, 

arkeologer, skrifter, virkelig opptelling av folketall, der det rundt Middelhav, Egypt, Sumer, Nord-Afrika, de 

greske og romerske dominansområder, levde cirka 150 millioner mennesker, og der alt tyder på at summen 

av kinesiske, russike steppefolk, sørøst-Asia, Australia, Nord-Europa til sammen hade omtrent det samme, 

cirka 300 millioner mennesker på jorden.  

De dekket da med korndyrking og husdyrhold, gjeting av dyreflokker på hedene, slettene, rundt 4 % 

av den ville naturen, hvilket vil si at ville dyr og skoger, fiskestanden knapt var berørt alvorlig, og at vilt 

tereng, syreliv var rundt 96% av naturen. Idag har folketallet økt 25 ganger dette tallet på 2000 år. Rundt år 

1000 da vikingene dominerte deler av nord-Europa og Vestlieg Russland, var det ut fra Kirke-telling og 

dominansområder cirka 550 millioner mennesker, og like etter 1800, mulig 1820 var vi 1 milliard.  

De siste 200 år er dette nesten 8-doblet, slik at denne tiden, den industrielle revolusjons tid, rett og slett 

ga en befolknings-eksplosjon. Allikevel var fremdeles over 80 prosent av jorda rundt 1820 vill natur. Kanskje 

mer en dette også, fordi store einedomer og gårder lå ofte i skogskledde områder og brøt sjeldent så voldsomt 

inn i naturen, og folk hadde ikke lagrings-forhold, frysere, annet som kunne oppbevare unødvendige mengder 

mat.  

I dag 200 år senere er kjøttmengden i verden av store pattedyr, cirka 60 prosent kveg/husdyr, og 

menneskekjøtt 36 prosent, mens fiskestander i havet har gått veldig mye nedover. At et vanlig måltid med 200 

gram fisk, kan hvert menneske på jorden kun spise en gang i måneden, til mer rekekr det ikke. Og vil natur er 

idag med store pattedyr kun 4% av alt slik. Skogene er allikevel litt større. Men de er klart truet. Spesielt 

regnskogene der Indonesia og Amazonas er de store oksygenprodusenter på jorda, til atmosfæren.  

Rundt 6000 år siden ble steinbygg, husdyr og korndyrking ganske sentralisert med landsbyer med flere 

hundre mennesker, mange steder med 3-10000 mennesker. Styringen over slike områder krevde famile og 

stammerivaliseringer om hvem som skulle bestemme hva, eller var best ledere. Tiden er slik at de som var 

flinkest og sterkest som arbeidere slik, og krigere slik, var viktigst tross alt, og det var fremdeles slik at styrken 

og fryktløshet ble ansett som viktig ledelse mpt farer.  

Større folketette områder krevde at omliggende mindre områder skulle støtte seg, inngå i orden med 

dem og ikke falle dem i ryggen, godta de store sentrale steder som herre-dømme. Tidligere tider med færre 

folk kunne i høyere grad la kvinner, mødre, en slags modergudinne-stil der føde av barn ble ansett som en 

guddomelig viktig og fantastisk sak, og der kvinner kunne kreve hvordan en orden skulle være i gruppa, 

landsbyen.  
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Nå i de større distriktene tok menn seg mer til rette over styringen, og selv om det var mange kvinnelige 

krigere også, så ble krigstanden og ledelsen mannsdominert. Etter lengre utvikling av natur-orientering og 

innsikt i kretsløp, med en dyrkelse av vær og kosmos som veileder for årstider og jaktider, varsel om klesskifte, 

og vandringer, så ble disse over-styrende kreftene tiltalt med følelser og veivisnings-visdom, en slags 

intelligent orden, et guddomelig kosmos, der stjerenr gjerne fikk navn som ulike naturguder og mot, visodm 

og egenskaper vi selv trengte. Alle distrikter viser derfor et vell av guder og demoner, gudinner, hjelpere og 

djevler som skille mellom godt og vondt. Det gode og det onde.  

Det er enorme forskjeller, men også ofte store likheter mellom de forskjellige stammenes religoner, 

altså rett og slett stryringformer. Men distrikter langt unna hverandre kunne ha temmelig likedanne styring og 

visdom slik at de kunne forenes om handel og partnerskap over avstander, mye fordi de første båter med varer 

hadde blitt aktuelle.  

Rundt 4000 år siden begynner det å bli mye gnisninger mellom stammer i Eurasia og Nord-Afrika, 

fordi de store jaktmarkene med bison gikk tomme, nesten utryddet, mens stammene var store, og blir kalt 

sriske, og innvandrer mange områder i midtøsetn og India. Mulig mange andre områder også, og Europa 

danner store klaner som forgjengere balndinger av ariske stammer og bofaste Europeere. De blir forgjengere 

for mange stammer som alt er der, men nå blir styrket i et fellesskap med invandrerne. Slettene i nord var stort 

sett ariske stammer.  

Vi vet at det rundt denne tiden, slik som med Abraham, Noah, Adam og Eva, Paradis, at dette er en 

ganske snau del av hva vi kan kalle den vestlige religions vugge, som jøder, katolikker, muslimerog 

protostanter tilhører i dag. Det var tusen år og mer før Moses tid som i grunnen dekker det meste av denne 

tiden med untak av småhistorier og om Isak og de 12 sønnene, senere stammene.  

Slik sett er dette en verden som uten den sumeriske religionen enda ikke var påtenkt eller dominerte. 

Sagt på en annne måte så vil stammene og religionene ellers som vi kunne kalt hedninger i slik forstand dekke 

95 prosent av alt folk den gang. Ikke langt unna det samme da det med 200 millioner i verden, kun er 20-

40.000 jøder som forlater Egypt med Moses i ørkenen, og at selve området kalt Israel først blir en realtiet 

mellom 1200-1000 fkr. Selv da er stammen langt under 1 million innbyggere. Men visstnok med 70-80.000 

tømmehoggere, 10000 fler enn i Fønikia/Libanon. Dette betyr at jøder 1000 fkr utgjorde 0,5% av religioner. 

For 4000 år siden begynte en massiv maktkamp der storstammene innvandret hverandre slik som 

ariere, akhadere, assyrere, babylonere, faroer, hetitter, mediere, jøder, persere,  grekere og romere, mange 

andre, og å styre Egypt ble regnet som det store, og mange folkeslag ble matk og faraoer i Egypt. Blant annet 

Babylonerne som Abraham en gang rømte for, og som dominerte deler av Egypt like før Moses skal ha rømt 

derfra og som hadde behandlet jøder dårlig. En historie forteller at en Babylonsk-egyptisk prins, Farao-arving, 

som het tutankh AonMose forsvrte jødene og fikk dødstraff for dette like før år 1300 fkr.  

Penger, Gull og Jern samt edelstener var en slags lager-kapital for bytte og reserver alt den gangen i 

flere land, de nyoppståtte riker. Skriften har vi hatt i 6000 år men ikke alfabetisk, som kom for 4000 år siden 

som få tegn, bokstaver, rundt 30. Siden redusert til rundt 25 av grekere og andre, og romersk-latinere og 

arabere. I tiden fra 1000 før til 200 etter Augustus styretid, så har også jødedommen spredd seg som arabisk 

variant til Jordan, Irak, Saudiarabia og store deler av kydte fra egypt med kongeriket Saba.  

Det sies at Salomo hadde et barn med dronningen av Saba. Men kopterne her og i Egypt sammen med 

andre nykristne var da altså tilhengere av mosebøkene og evangeliene, noe også Armenia var. De første kriker 

slik kom i Armenia 200 ekr, altså 1800 år siden, mens kopterne lagde sin Bibel ferdig rundt 200 ekr, 1800 år 

siden. Den romersk-latinske, altså katolske Bibel ble ferdig godkjent først 520-600, knapt 100 år før 

Mohammeds Bibel, som også er Mosebøkene pluss Mohammeds bok, Koranen, rundt 700-750.  

Dette måtte nevnes i forhold til styresmakt, da Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa, Midtøsten, 

Palistan, Indonesia, Australia, samt Russland har denne religiøse arven, og hva maktens eliter ikke kan styre 

unna for å holde makten. Det samme gjelder det meste av Afrika hva folketallet angår. I tillegg har 

Kommunismen blitt styreform og ideal i store deler av Russlands tro, og i hele Kina, og Nord-Korea, selv om 

begge steder har med se taoisme og eldre bjørnelære, og en del andre mindre religionsretninger.  

Hvilke personer som er nevnt historisk, og vi leser om i dag, om de har eksistert, eller at stater er 

opprettet og folkeslag stammer ut fra det man skriver kan jeg ikke her si noe verifsert om. Men folketall og 

arkeologiske forhold, og levestandard, maktstyrker, er det dokumentert godt om gjennom utidige 

sammenligninger, slik at det ligger innenfor en ganske trolig faktisk beregning.  
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Makt, Helse og Verdi: Til Moral-forklaringene 1: 
At andre kan falle deg i ryggen, var kjent allerede fra sjalusi i de gamle slette-stammene. Men også 

som egoistiske vinninger fra stamme-klaner, familieklaner som ville ha makten. Ofte var det at enkletpersoner 

ville ha makt og annerkjennelse, og slik av egen vinnings skyld ville ha makten og fordelene med dette. Men 

med større folketall måtte man ha folk med seg, og noen i tillegg som skulle fungere som spesidere, voktere, 

ikke ulikt en liten livgard. Dette utviklet seg til spesialtrente og større grupper etterhvert, og var allerede kjent 

for 4000 år siden som liv-vakter. For stort sett til eliten, høvdingen, kongen, Faraoene.  

Fantes egoismen så var ingen rygg trygg. For mange ble det å ta makten et mål. Og her behøvde ikke 

personen som ledet selv være troende. Vi vet sjeldent hva den med makten egentlig tror på om det ikke gis 

tydelig til kjenne. Men det å stille opp for alt kan fremdeles være et skuespill. Poenget er at samfunnet ellers 

opprettholder sine institusjoner av relgiøs karakter. Siden ikke-religiøse og politiske systemer.  

Politikk og religion i ett er tydelig med romerriket, det man kaller et republikansk styre, demookrati. 

Forskjellige Eliter med ideologi som det stemmes på. Ett system som funger over eller under en leder i mange 

av dagens stater. Ved siden av sterke uttaleleser om at hedninger skal utryddes, så har andre religioner og 

ideologier svart med samme regler for sin relgigon og ideologi og i alle fall som forsvar. Dette er modifisert 

av krigsforbryteleses-lover og bruk av naturrett for fanger. At man må få komme på do.  

Allikevel er de verste fange. Og draps-leire kjent fra 1914 til 1960-åra. Og barn, sivile, uten noe hensyn 

fra partene, de gode religioner og ideoliger, at Syria, Jemen er eksempler på det som skjer nå, en skam for hele 

jordens funksjon i solsystemet, uten å vite hva som foregår i andre solsystemer.  

Det dannes militær-allianser. Og hvordan skulle det gå uten når maktene vil kapre land. I tillegg har 

økonomiske styringer og interesser tatt over makt-funksjoner over det meste av verdenm og blitt et nyt våpne, 

til og med i Kina, Russland. Problemet er at mye balanserer seg ut og fordyres slik at alle lever i høyeste 

mulige press. Og på bekostning av naturen så det står etter. Og alt står på om man kan klare å få en normal 

daglig levende behovsdekning, mat og søvn, for befolknnge generelt. Slik som krigstilstander, terrorisme, 

pandemier er stor fosrsinkelse for en god utjevnings-mulighet, mens når slike kriser synker i mengder så er 

prispresset der på nytt. 

Makten tvinges til påpass og angst. At enten det er religiøs kamp om makt eller poltisik, fra gammelt 

av eller nytt, Siciclia, Sardina, Nord-Irland, uansett så er alle tvunget til å ha sine patroner, livvakter, i kamp 

mellom hverandre eller mellom land og stormakter elelr regligiøse og politiske grupper der pistoele løftes, om 

det ikke er mere ille metoder der en lege gir dem giftig medisin som en del av vaktsystemet.  

Patronene som var del av vokterne til det romerske hoff, storfyrster, godseiere fra 200 fkr og frem til 

katolske og protestantisk livvaktsystem for adel, er en trend i alle bakenforliggende maktgrupper, slik som 

mafians oppstandelse som etter hvert er kopiert av de fleste kriminelle. Nå som i de siste 1000 år så sverger 

man. Man sverger med at man fortjener døden eller mister livet om de går i mot sin gruppe, og de blander 

blod. Ikke en gang det er nødvendig, fordi de får slik beskjed direkte.  

Såpass beinhardt er de styrende maktsystemer som ikke veltes uten at de er så upopulære og andre 

makrgrupper kan ta over styringen. Alle partier så og si bygger opp slikt soldatvesen under seg og sin 

etterretning eller militære ide. Som dagens aktive kamp er det da innside-informasjon og dataangrep som har 

blitt de nye økonomiske spilleregler, metoder. Og til en viss grad spilleregler som aksepteres istedenfor krig. 

Men som like gjerne kan føre til dette.  

Når vi kommer over til de politiske systemer så er det ikke alle partier som kjører en slik livvakt eller 

soldatkultur. Allikevel skjer det noe lignende om dem kommer til makten. Dette følger et system som kalles 

verdinormering. Den foregår slik. Om kristne eller en religiøs ordning kommer til makten sp regnes noe som 

det gode og noe som det onde. Da betyr det at de rett-troende, de som er ledende troende, at de er best eller 

malen for de andre. Her starter hierarkiet eller rangeringen.  

De som ikke regnes som like religiøse har mindre verdi. Dersom noen er en del umoralske etter reglene 

har mindre verdi, og de som regnes som annen tro eller hedninger har lavest verdi, og alle som egentlig er i 

mot dem er fiender. Dette gjenspeiler seg i militærvesenet og helsevesenet til et land. Der kommer 

verdinormeringen av mennesket fra det helt menneskelige til det helt umenneskelige, alts om hvem som får 

hjelp og hvem som skal dø.  

Det er helt klart at verdinormeringen er ikke-human og umenneskelig på dette viset.  
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Makt, Helse og Verdi: Til Moral-forklaringene 2: 
Så kommer vi til kommunistene. Er du helt ren, god kommunist, eller i ledelsen til disse, så er alt tillat 

ut fra hvordan ledelsen vil ha styre og stell, retn eller ikke. Derfra regnes mange som mer usikre, men brukbare, 

nødvendige. Så kommer de de som man ikke synes er like flinke med de moralske regler og deling som er 

ønsket, og rangeringstigen setter disse ett trinn ned.  

Så kommer de som man tror ikke er gode kommunister, eller som styrer dårlig, og videre de som regnes 

som i en helt annen tro. Igjen så vil helsepolitikk og militæret rangere disse likedan, og de kommer ut som fra 

menneskelig behandling til umenneskelig behandling, hvem som skal leve, få hjelp eller dø.  

Dette fortsetter også i høyrefløy-partier. Her er det de rike som er de mest verdifulle, og de som gir 

store penger tikl en statskasse. Slik sett kan folkets beskatning være en del av dete da mange som er rike er så 

bra folk at de ikke skal ha skatt. Bare takk.  

Så kommer de som det er mindre fortjeneste i slik som den høyere middelklasse, men som regnes til 

en slags politiks og økonomisk slagkraft. De er også til en viss grad de som ofte kaprer patroner og vil lett 

kunne benytte politi og militære for ordens skyld. Nå er de andre mindre verdt, og verdi er hva man skal betale 

helsevesen selv, for alle skal klare seg selv best de kan. Er folk syke eller fattige er de under rangstigen, eller 

bederst og vil bli behandlet umenneskelig, mens de med pengeverdier blir behandlet menneskelig, og alle 

lover politiseres i politikk til fordel for de med penger og rikdom.  

Kort sagt en verdinormering som ogjen lar styre, de rike, militæret og helsevesen overstyre folk 

gjennom det de kaller verdinormering. Verdinormeringen går ut på klasifisere, kategorisere mennesker; ikke 

som mennesker av kjøtt, psyke og fornuft som de bør ha mest i holdbar stand for å virke, men klassifiserer 

mennesker som at de er av full verdi og de som ikke har noen verdi.  

Kapitalen følger også de religiøse og kommunistiske ledelsessystemer etter slik verdinormering. 

Idealet til Marx, Lenin er neppe fulgt opp slik, og neppe i Kina heller. Men mye er effektivt selv i Kina. Nå 

kjører de en kommunistisk styrt sprengkapitalisme som ellers i verden, og felles for alle stater er at det synes 

på atmosfære og havressurser, at det er fare for at noe går nesten under. 

Verdens trossystemer og politiske ideologier har altså ingen annen våken form på dette enn denne 

behandlingsformen. Og med den følger den økonomiske fordelingsverdien også. 

Afrikanske, søramerikanske, nord-Amerikanske, og afrikanske stater sloss som hunder i egne land for 

at kapitalisme og trosformer skal komme til verdinormeringens makt slik at de kan rangere mennesker etter 

sin militære og helsepolitiske ide ut fra de politiske ideer. Istedefor å verdi-normere hva som er bra for 

mennesker verdinormerer de individenes personligheter. De rett og slett fjerner verdiee til mennesker. De har 

her ikke det målet som skal holde mennesker oppe. Det går ut over den standen som ikke kan dele mye, alle 

fattige og syke. Dette slår tilbake til den enorme treghet som helse og folk, samt miljø trenger, og vil gi en 

alvorlig krise. 

Det er ikke noe system som er et unntak fra dette. Naurretten og Menneskerettighetssystemer 

klarer ikke å legge nok vekt mot denne feilsåtte og ubehandelede verdinormeringen.  

Det finnes moral med holdbarhetspreferanser som ikke kan verdinormeres. Men som har full 

verdi. Det er den som jeg forfekter. Høy klasse for holdbarhet. 

Slik systemenes stand er i dag så er det etter-retninger og mistanker, spioner og dataangrep, terroriskme 

og rivaler både militært og politisk overalt, og det er klart at det er sprengende angst for helsepersonell og 

politikere, samt i økonomien, der du enten er noe verdt eller ikke, og med det at du lenger ikke har vern. Kort 

sagt at en, eller alle, kan gjøre hva de vil med deg.  

Du lever, og det vet de fleste, i en angstfull og slitsom tilværelse der sakene ikke rikker seg av 

flekken på grunn av at partene fungere som en felles schisofren tilstand hva verdinormeringer gjelder. 

Her behøver vi ikke å gå til Günther Grass for å finne ut hva som er problem eller løsning. Verdsett oss 

alle med det samme, og lag ordenssytem ut fra den standarden av holdbarhet. Vi er jo Lyset! 

Når noe, noen angriper vår holdbarhet, så må de midletidig bremses, isoleres, forhindres fra den 

adferden. En litt John Lennon-aktig retning. Eller hørt: «Elsk også dine fiender»! Altså ike vær blind 

men opplyst! Velg en holdbar vei. Den er tung noen steder. Velg Veien, TAO, med DET SAMME! 

Da følelser og skjønn er med i vurderingene vet jeg at ideologier og trosretninger ikke klarer å skille 

mellom den fulle verdi som helt menneske og klassifiserings-verdi-normeringen, og at slik makt gangner først 

og femst de styrende selv. Ikke ment som kritikk at noe gagner, men jeg tenker på restbefolkningen og miljøet. 
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Håp, lykke ulykke hell og uhell 
 

Håp, lykke, ulykke, hell og uhell. Spesielt når vi vet at noe kan gå galt, eller at det går bra. En akutt 

uforutsett ulykke kan omtales slik i ettertid, men er lite gyldig som en akutt hendelse. Da kan saken være for 

alvorlig til at man greier å benytte sammenligningen lykke-ulykke, hell-uhell slik som det ofte omtales i 

dagliglivet. At der er stor forskjell med å tro på lykken, ulykkelighet, å ha hellet med seg, eller være uheldig i 

forhold til hva man drømmer om, håper på, stort sett som forutbestemt eller tilfeldig, eller rett og slett at 

omstendighetene gjør at det er du som er på det rette stedet til rett tid, uten at du ante at dette skulle komme. 

Det kan oppleves lignende med ulykke, uhell, der slikt kanskje kun får økonomiske konsekvenser, eller 

ubetydelige skader for livs-førselen ellers. 

Håp er en slags form for tro. Håpet er stort sett at noe skal gå bra til fordel for deg, uansett hva du selv 

har kalkulert med, regnet med, i forhold til hvor tøft og ille det går med deg selv, men allikevel at det retter 

seg i hovedsak mot at det går bra med deg. Når hevn og sjalusi er inne i bildet, eller sterk ensomhet, 

kjedsomhet, så kan dette innebære mange former for ekstreme virkninger, handlinger, som ender med at noe 

går i favør av deg eller ikke. Igjen så forventer man noe, men at det er likt som å kaste kron og mynt, at du 

kjenner følelsen av noe risikofylt ved den reaksjonen du kan få på din stilling i saks-forholdet. Her er det også 

snakk om at dette handler om en direkte konfrontasjon med de involverte. Eksempel forelskelse og kjærlighet. 

Håpet er en svak, eller sterkere tro på at noe kanskje kan gå bra. I din favør. Dette kan gjelde for små-

saker, noe så enkelt som et hyggelig smil, og så fikk man det også når man følte at man trengte det, eller at 

det kan bety at man har en sjanse til noe. Få kontakt med det mennesket man liker, eller at man får jobben, 

eller vinner i ett pengespill, selv om det er aldri så lite. Når man vinner mye så betyr det å rette seg inn etter 

en tilstand der man slett ikke behøver å komme heldig ut grunnet uheldig bruk av midlene. Håpet er at uansett 

hva som kan gå bra i ens favør, slik man ønsker for seg selv eller andre av godt eller vondt/ondt, så er det 

snakk om å ha tillit. For eksempel tillit kun til bare muligheten for at det kan skje noe bra/dårlig, eller at du 

har sterk tro, tillit til, at det skjer. 

Om du vil snakke med noen som er kilde til at noe kan oppfylles, så kan du ha stor forventning til 

dette, eller i alle fall ønske om at dette skal oppfylles, gå i orden. I mange tilfeller slik så er ofte en ide, det å 

komme på noe, noen, eller et arbeid med noe, slik som å fikse noe selv som man ellers måtte betalt dyrt for, 

gi en slik følelse av hell fordi man torde å se hva man kunne få til selv og oppdaget en mulighet til å fikse 

dette. Dette kan både kalles bidrag til selvtillit, men også følelse av hell, lykke, at man var heldig, at man 

hadde flaks. I alminnelig samfunns-gjøren kan dette bety jobb, penger, bosted, noe fint, at man treffer noen 

som man kan dele job-ideer, turer, samværs-partner, generelt det de fleste ønsker seg en del av. 

Å ha et håp uten noen tillit, uten tiltro til noe, er stort sett omtrent umulig. Men da kan man ha frykt, 

og man vil ofte da håpe på at noe kan skje, at noe, eller noen kan redde seg. I slike tilfeller stenger en viss 

angst for at man klarer å rede ut saker selv, og noe tilfeldig, eller at man blir oppdaget, er slikt som må skje 

for å kunne kommer opp og ut av den vanskelige følsomme, eller fysiske tilstanden. 

Håp må ha en viss kontakt med valg, at man bevisst eller underbevisst har mest lyst, ønske, vilje til at 

noe godt skal skje da, i høyere grad enn at man straffes med at den slitsomme tilstanden skal vare ett halvår 

til. Det kan også være slik at man lar tålmodigheten komme inn i saken, at man håper at det som er bra/dårlig 

ut fra forventninger skal slå til over tid hva venner og fiender angår, eller hva slags muligheter som åpner seg 

for slikt i fremtiden, og slår til. En slik langsiktighet, med tanke på fremtiden, er ganske vanlig hos folk. 

Noe så enkelt som at man håper man har svart mer riktig på en prøve, at det går over snittet bra, 

samtidig som at man håper at noe av de flinkere ikke har sin heldige dag, eller gjør en feil, og slik at man får 

høyere selvfølelse, eller annerkjennelse. Det samme gjelder i stor grad ute i samfunnet ellers også. Ikke alle 

buser bare frem, men håper på at annerkjennelse eller fordeler dukker opp. Slik sett er håpet, troen, tiltro til 

muligheter noe som en hvilken som helst person som ikke er overtroisk i det hele tatt, og ikke tror at noen 

bestemmer, eller noe i tilværelsen, bestemmer over utfallene, uten om helt alminnelig årsak-virkning, der 

nettopp rett sted til rett tid ligger i kortene, da kort med stor sannsynlighet gir fullt hus i alle fall noen ganger 

på grunn av at det ikke er så mange slike kombinasjoner i en kortstokk i forhold til lotto. 

Mange intelligente som vet at de kan styre, manipulere andre, få saker til å skje gjennom aktivt å 

påvirke tilstandene, der flere intelligente kan snakke sammen, og er enige om at dumme folk er dumme, så 

prøver de alt, og gir seg ikke, og resultatet av de fordeler de spiller på, gir altså mye gevinst. Men aldri uten 

en viss risiko. De synes at de er heldige som har oppdaget det de har oppdaget, og at det er et hell og lykke, at 

de får det til også. 
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En slags flaks som kan være ganske holdbar, selv om det kan få store konsekvenser for andre. Noe 

buser bare frem her også. Andre nytter det som midler for syke, samfunn, løse problemer, om så det er i helse-

beredskapen for å få folk friske. At man tror på, altså håper på at noe skal skje, eller hva man vil forsøke å få 

til, skjer, er også noe av grunnlaget for et bevisst forhold til hell-uhell, lykke og ulykke. Om man ikke helt 

forstår seg på disse omstendighetene og opplever en del av disse fordelene, hvorfor meg, eller når noe smiler 

til seg, så vil samtaler mellom mennesker som opplever det slik, handle om de tror på lykken.  

En videre grubling over dette, havner ofte ut på om da dette er en logisk årsak, om noen har bestemt 

dette, eller at alt som finnes gir en bestemt årsak-virkning, om vi vil si kosmisk, lignende slik som astrologien 

i tilfeller kan gjengi noe. For eksempel født under en lykke-stjerne. Andre fordyper seg igjen i de forskjellige 

varianter av slike saker som enten er astrologisk-matematisk stilling med tolkninger i slik retning, hell-uhell, 

lykke-ulykke, skjebne, forutbestemte hendelser, mens andre igjen setter tiltro til krav om egeninnsats i form 

av okkultisme og maning. Staheten kan ale være nok, at man har en trassig vilje til å ikke gi seg samme hva. 

Om det er rett eller galt. 

Poenget er ikke å felle en dom over hva som er rett eller galt som riktige løsninger eller hva som er 

tilfelle, men uansett begrep som Gud eller bare Naturen, eller begge deler som regnes som kilden, så 

inneholder tross alt disse begrepene klare tilstander fra helt ubevisst, mer uskyldig forhold til slike hendelser 

uten å kunne avsi årsaker selv, mens andre har et veldig bevisst forhold til hva som er innhold og årsaks-

sammenhenger i disse begrepene. Alle og mange har opplevd en dårlig sak med dette også. Noen ganger at 

alle drømmer har måtte vike da det gikk for galt. Noe uopprettelig har hendt og som vil plage oss bestandig. 

Håpet er uten tvil en tillit, tiltro, en trygghetsfølelse, ønske om noe holdbart for et eller annet saks-

forhold, en slags redning, positiv hendelse for seg selv, og til tider å kunne ønske dette for andre også. Med 

utgangspunkt i dette så er altså hell-uhell, lykke-ulykke, knyttet til bra og dårlig, med konsekvenser følsomt 

som ondt/godt. Flaks og uflaks er selvsagt knyttet til det samme. I enkelte tilfeller kan disse begrepen hver for 

seg virke langt mer dominerende enn de andre begrepene selv om de gjelder for det samme. At det er ikke like 

relevant i alle tilfeller om det er begrepet flaks vi bruker, hell, eller lykke, at noe var en lykke, eller om man 

tror på lykken. Lykken blir i det siste tilfellet lignende et objekt, substantiv, ikke så langt unna en spade, et 

bruksutstyr som vi kommer over eller ikke finner. Får. Det handler mye om det å få, ta, gi, ha, kunne gjøre 

som vi ikke har fått gjort, fått til, har skjedd.  

Hell, lykke, flaks knyttet til «at det er bestemt», slik er ferdig årsak-virkning lagt opp, ikke noe videre 

å tenke over, alt er prisgitt dette løpet, forårsaker at man opplever at man driver i strømmen inne i denne 

tingen, men som knyttet til følelser heller er ett fast følelsesobjekt. Du kommer ikke unna! I hverdagen 

fungerer en hel verden med næring, trafikklys, millioner av systemer som skal fungere hvert hundredels 

sekund, og helst uten uhell, samt helse, sykehus, forskning, samfunnsrutiner og styring, alt teknisk, som tross 

forurensning og dårlige sider med fremtidig risiko, alt i nesten en uendelig rekke av goder, onder og ofte mye 

av goder da det ellers ville vært verre i mange tilfeller. Denne delen av verden og naturens funksjoner er ofte 

borte fra de som tror slik subjektivt-objektivt på lykken som det faste holdepunktet i tilværelsen. Fordi her er 

vi bevisst en styring av verden som er iverksettelser av hva vi har oppdaget som fordeler, men ikke alltid for 

de andre. Slik sett er oppdagelser av hva som går galt, riktig, bra og dårlig, hva som er destruktivt og 

konstruktivt knyttet til bra/dårlig, Godt/Vondt, det gode og det onde.  

Konsekvensen er at den alminnelig hverdag da virker verdiløs ovenfor lykken som objekt. Eller som 

del av vårt subjekt, altså der jeg er i sentrum, men heller lite av resten av verden og hverdagen, fordi alt dette 

er man vant til og har vokst opp med uten å merke bakgrunnen for godene i full forstand. Blandingen av stor 

frustrasjon, lite faste holdepunkter, usikkerhet, og begrep om flaks, hell og lykke, kan gjøre mange svært 

spastiske, frenetiske, ha dårlig styring med følelsesoverganger, og hva slik psyke man har, er. Om 

oppmerksomhet er et krav da, så kan både bra og dårlige saker komme ut av dette. Spesielt om man kommer 

over noe som man virkelig ser ut til å være god på. Plutselig kan en forvirret person få et fast holdepunkt, bli 

en stor sangstjerne, sports-helt, eller en datafrik med et godt produkt. Hvem vei, inn i mafiaen, eller knekt 

psyke, eller en god løsning for samfunn eller miljø, er det ikke lett å forutsi. Ikke lett! 
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Moralske aspekter ved begrep som flaks, hell, lykke, og lykken. 
 

Selv-oppfylling av spådommer er dessverre ikke bare det gode. Ikke en gang bevisst. For eksempel at 

det faller ut destruktivt. Vi kan la slikt som et mål, heller være en konstruktiv oppbygning, mens det samme i 

stor grad brukes som en kamp destruktivt for å fremme dommedagen, eller satse denne som i ett spill. Og så 

regne denne risikoen for alle som et gode, for hvordan man behandler hverandre. Dette er derfor ett viktig 

ledd i moralen, at folk blir klarsynte når det gjelder hav håp, lykke, hell og flaks handler om, som i en isolert 

verden i forhold til en felles holdbar verden, individ, samfunn og miljø. 

Så spår man andre. Eller man lar alt skje etter å «la det skure å gå»-prinsippet. Ikke det at dette ikke 

kan gå bra. Men det følger mye egentlig ansvar med spådommen eller å tro at alt jenker seg til. I det en 

øyeblikket er det manipulasjon eller fortjeneste, om så begge deler som kan ligge til grunn, men det kan også 

være en bevisst tiltro til seg selv og evner til å merke noe, og behøver ikke å ha profitt som mål. Alt i alt er 

det noe man som regel kan merke at man var blinde for. Om man vil det beste for noen så øker sjansen for at 

man gir signaler og åpning for at de andre tar vare på seg. God psykologisk kunnskap kan gi sterke gode 

løsninger tross alt i samme sak. Men det samme blir utnyttet av de som spiller et spill for å avsløre dine svake 

sider eller hemmeligheter i tjeneste for hvilket som helst andre i verden, uansett om det er produkter som skal 

selges, mafia, etterretning, forsikringsselskaper og parti-politiske av gjørelser, og til og med så enkelt som 

familie, og utroskapssaker, at det gis opplysninger til andre og brukes i mot deg. Eksempel arvesaker. 

De destruktive sider slik, kan avsløre farer for samfunn også, at noe kan vernes som er mer verdt enn 

en skade som skjer. At man velger mellom to onder for å få til noe bevarende. Holdbart. Poenget er også her 

at det som kommer frem handler om flaks, hell, lykke å få til. Slik at hell, flaks, lykke, og lykken blir del av 

kamp-våpen. Det sier ikke lite om hva tro på noe er og har i forhold til krig, fred, ulykker. Noen ganger ville 

det gagnet oss at vi fant ut av noe selv. Slik sett dekker begrepet ofte en usikker grense mellom morals holdbart 

og umoralsk uholdbart. Man bør ha et fast holdepunkt utenfor disse begrepene også. Å vite hva som er 

destruktivt og konstruktivt, og helst, velge de konstruktivt holdbare veier for individ, samfunn og miljø. 

 

Forskning 
 

Folk gransker ikke omstendighetene rundt seg når de har flaks, hell, lykken med seg. Om vi kommer 

til et feriested som lever av turisme, og man får noe billig der, eller får låne et hus, hytte der, så synes de at de 

er heldige! Men de er også et sted der det ikke er samfunns-jobber i konkurranse med hverandre, men et sted 

der folk vil at turister skal komme tilbake da stedet tjener på dette både offentlig, kommunalt, forretnings-

orientert og som tilbud om aktiviteter. Service. Og mange vil ha noen turister for seg selv for hyggens og 

spenningens skyld også. Hele landsbyen er selvsagt slik da dette er målet deres, turismen. Vi kommer tilbake 

til vårt eget land eller by, og forteller at vi har vært heldige, og du store all verden.  
Andre steder er kanskje fjellet fullt av edelstener. Eller for noen, havet fullt av fisk. Og da har de vært heldige 

igjen, akkurat som at det var mulig å være uheldig med dette. Sjansen er over 95 prosent sikkert for at må være heldig. 

Hva annet kan du få av gensere i inkariket enn alpakka-gensere? Ekte? 

En stund var det ikke restriksjoner på Ming-vaser, men ingen importerte dem. Det var jo bare å importer dem. 

Hvorfor gjorde ingen det. Så får noen vite om dette og importerer dem. Alle varer i verden er slik. Er det noe man bare 

gjør eller er man heldig? Om alle vi ha noe man selv ikke verdsetter for en dyr pris men at de foreslår en høy pris til 

deg, så selger du da denne gjerne?  
Nå finnes det mellom-menneskelige forhold som ligner dette. Hvordan man selger seg selv som tillitsfull eller 

i konkurranse med andre, fordi at man kan. Andre steder kreves det vanvittig mye kunnskap. Ligger man godt an med 

dette så vil allikevel mange av de lærde mene at de er heldige med å få jobb, bøker ut, status, anseelse. Ikke alle vurderer 

noe etter kunnskap som målet. Vil de at andre skal være avhengig av seg eller kunne styre dem, så finnes dette som en 

helt spesiell politisk selvfølgelighet både av nære i gruppa og i folket. At til mindre de andre vet jo bedre. Slik sett er 

det en moralsk tragedie for fremtiden. 

Å være heldig når du står mitt oppe i sleve suppa der alt er samlet, er som stå foran et biljardbord hvor det er 

bare 8-ettere. Er du da heldig med hva noe lander på, eller du får. Det samme med jobber. Finnes det ingen andre å få 

tak i uansett hvor elendig du er, så får du jobben. Er du heldig? Var det noen annen mulighet? Enkelte steder er det slik 

at heldig er det eneste du kan være. Om noe bestemmer seg at alle forbipasserende skal invitere deg til gratis drikke og 

måltider, og du er sulten, kan du da velge at du ikke fikk tilbudet? Er det mulig å være uheldig her? Samfunnet er fullt 

av goder og onder slik. Det er stort sett at det meste ikke passer deg. Ett annet sted kan det meste passe deg. Mot hard 

krig og uten mulighet for å kunne reise vekk, så kan du ikke velge å være det du er, uheldig! Hvilken moralsk skala? 
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Tid, volum, bevegelses-hastighet og trykk, lengde og tetthet. Styrken. 

 

Det lar seg gjøre å definere, beregne, alle lover som ett og samme felt, og få de fysiske lover og former 

med en og samme logiske funksjon! Differensialkraften The df-force. 

 

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. 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 trykk-retninger alle veier, som 

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, eller som lyshastigheten i forhold til gravitasjons-rommet lokalt, 

eventuelt med gravitasjons-drifts-turbulens, lignende masse med 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 i et konstant trykk.  

Om uendelighetens hastighet slår en utvekslings-løkke på seg, eller den forminskede, forkortede 

hastigheten slår en løkke på seg, så vil en parallell til dette bety at begge eksemplene har stagnert i sirkulasjon 

på sin retning, En treg hastighet, lyshastigheten og den uendelig hastighet, kunne sett like ut som sirkel-

posisjon. De kan da også virke som de står stille. En slik løkke kan likeledes tenkes som at de ruller fremover 

eller bakover på denne rettere strekningen som har slått løkke på seg. 

Videre vil også disse kunne strekkes ut eller innskrenkes i diameter, og disse løkkene kan også legge 

seg motsatt vei, eller alle veier i forhold ti det planet som løkken har, hadde, som diameter-retning. I det vi 

tenker oss flere slike linjer inn mot samme sentrum av en slik sirkel, eller samme avbøyningspunkt på 

strekningen med likedanne sirkulasjoner, så vil det oppstå et tykkere lag i trykk-retningen, eventuelt vertikalt 

på trykkretningen, og vi kan få ulike vertikale virvler med en viss flate-tykkelse, mengdeøkning i samma skala 

som antall hastighets-løkker som dannes her.  

Om trykket er stort rundt et slikt område eller stadig øker, må mer av rommets retninger være med å 

utjevne trykk-forskjellen hvilket betyr at retningene under og over, og til sidene, samt foran og bak 

sirkulasjons-området vil begynne å mette sirkulasjons-området, med stadig mer bruk av andre retninger som 

skal balansere ut forsakjellen i forhold til den opprinnelige retningen. Etterhvert stiger summen av innfallende 

hastighetsløkker fra alle retninger i rommet og virvelen danner seg nå som en roterende kule, som dreier seg 

så mye som forskjellen i bevegelsesretning og eventuelt en mer stillestående lokal kuleform i fartsretningen.  

Dette betyr at summen av samme bevegelse i samme trykk er nødt for å bruke en del av sirkulasjons-

løkkene, samlet mengde løkker, til bevegelse forover eller bakover, som igjen betyr tap eller gevinst for 

løkkens mengde av retningsstyrker, bevegelsesmengden, bevegelses-energien. Dette fordeler seg likt om den 

samme figuren opprettholder samme diameter, og da må tape hastighetsløkker for å vandre fortere i en retning 

ut fra en tenkt posisjon. Vi kan da øyne at en slik figur også kan gjøre dette ved å trekke seg sammen, men økt 

hastighet betyr uansett tilførsel av energi ut fra omliggende trykkforhold, at det koster mer stramming og 

påfylling for å opprettholde det meste av den energi, form, som objektet hadde.  

Hastighetsløkkene skaper en tidsforsinkelse i bevegelsesretningen, eller ved mengdeøkning i området 

av slike løkker. Om v i øker hastighets-retnngen til et objekt så det nærmer seg trykk-retnings-strømningens 

hastighet, så vil altså utvekslingen bli kraftig, massemengden får tilført mer energi fra rommet rundt, 

stramningen og utvekslingsmengden øker for at farten skal øke, og konsekvenser er at massen trekker seg litt 

sammen samtidig som at masseutvekslingsmengden øker for å opprettholde objektet. Altså at: Det vil virke 

som at masse-objektet minker i størrelse i forhold til mengden som metter denne, og det vil virke som 

tiltrekningen øker, eller utvekslings-trykket øker. 
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At massens gravitasjon øker, samtidig som at massens mengde er mindre enn den totale summen vi 

kune forvente. Allikevel vil energimengden være kraftigere, som sammenlignet med virvler i vann: At om 

samme virvel med samme diameter skal vandre fortere nedover elva, uten å endre diameteren, så må det stadig 

mere srømningsmengde til for at denne skal opprettholde samme diameter, for ellers ville den ha snurpet seg 

sammen. Tiltreknings-utvekslingen øker og det virker som at massen har økt, stort sett fordi større mengde 

vann går gjennom sirkelen på samme tid enn før økningen av farten.  

Men om virvelen skal gå like fort som elva, ville egentlig elva ikke kunne forsynt virvelen. Ser vi det 

fra virvelens ståsted, må hele elva være med for å opprettholde virvelen. I utgangspunktet umulig, men det 

betyr at fortere virvelen går, jo nærmere går den mot en uendelig utvekslings av elvevannet. Eksemplet er gitt 

for å vise hvorfor massen som nærmer seg lyshastigheten i gravitasjonsrommets likedanne bevegelsesstrøm, 

da i formelen vil øke massetiltrekningen mot uendelig.  

I utgangspunktet forstår ikke Einstein hvorfor dette skjer, ogdet gjør neppe Dirac eller Hawking heller. 

Men til gjengjeld så tenker de likedan om sirkler og bevegelsesenergier til at de kan trekkeen parralell som 

ligner på dette. Dirac og Hawking kan nok ha insett dette, og Einstein kan ha tenkt på dette fordi at han i alle 

fall lagde formlene som skulle tilsi noe lignende, men der alle tre ikke finner noen forståelse for hvordan 

gravitasjonen egentlig virker. Alle tre ser likheten mellom partikkelutveksling og gravitasjonsrom-kraften, at 

det er en balanse mellom disse trykktilstander. 

Eksemplene er ikke helt perfekte, men det gir i alle fall nok informasjon til at leseren og mange forskere 

forstår hvordan og hva som er preferanse-forholdene som danner virvler og kule-former i rommet, og hvordan 

hastighet og masse påvirker hverandres energimengder som potensiell og kinetisk energi, og hvorfor masser 

øker og avtar med hastigheter.  

Mengden endrign slik er å finne både i Lorents formel og i Planck-formelen som er to sider av samme 

hastighets-masse-endring-forskjell, der begge gir en konstant å forholde seg til. At energimengden ikke endrer 

seg, og at lyset tas som konstant topphastighet i referansesystemet, samt mengde masse og meter pr sekund, 

med akselerasjons-formlene til gravitasjons-tiltreknings-mengden, gir Einsteins påvirkningsgrad mellom 

masse-objekter. 

Dette kan vi også sammenligne med trykk-forskjeller, 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 

hastighets-retningen.  

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 

strømnings-hastighets-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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Trykk-forskjeller oppfører seg forskjellig der vi har et sfærisk akselerasjons-objekt hvor det dannes 

lagdelinger i trykket. Luftlaget har slike, og hav og vann har slike nivåer. Men disse påvirkes nå av balanse 

mellom lagene også. Trykk i det samme laget, og i de forksjlleige lagene som forskjeller i hvert lag, utveksler 

med lag over og under seg.  

Dette betyr at om en undervanns-grotte med luft bryter sammen vil gravitasjonen sørge for at det 

dannes ett dragsug på vannet på samme måte som en tornado vil virke som et dragsug på vannet oppover. Men 

regn, elver, lavtrykk, høytrykk kan også danne mer eller mindre dragsug oppover eller nedover. Normalt 

utjevnes dette som bølgelag og vinder, slim at vi får bølgetopper og bølgedaler. Eller i lufta, at vinder er 

strømning mellom tettere og tynnere luftlag i samme nivåer. Men stor sett dannes det da trykkforskjeller som 

må utjevnes mellom noe av lagene over og under et lagnivå i luft og i vann.  

En undervannseksplosjon, eller eksplosjon i lufta, danner både trykk og vakuum, slik at både 

bølgevirkninger og dragsug danner seg, og ikke minst overtrykk. Gravitasjonen spiller altså lokalt en rolle slik 

på virvler i vann, og der virvler i vann har en litt annerledes oppførsel enn en gravitasjons-kule i rommet slik 

som en meteor, en måne, en planet, solen også videre. For disse objektene forholder seg dirkete til likedanne 

mengder etter størelsen sin allerede som atom-kuler, kulepartikler, og som med en viss trykkmengde danner 

kuleform, og utveksler med gravitasjonsrommet som trykk-landsskap fra alle retninger rundt seg.  

Den totale utvekslingen må da forholde seg direkte til gravitasjonsrommet som kompenserer 

felteffekten som objektne endrer seg med eller har. Når større og mindre trykk virker sfærisk slik, kuleform, 

fra alle retninger, så kan ikke slike masser balansere mot noe lagdelingsnivå lenger, men forholder seg direkte 

til en konstant energimengde, og da oppfører ikke gravitasjonen seg lenger som del av et lagnivå som nede på 

et slikt objekt med masser.  

Mens en planet eller et hav, et fjellområde kan rase, flytte seg, endre seg i lagene, så kan ikke helhets-

objektet gjøre dette, og energien er daa mer konstant. Men lignende kan skje som ringer rundt planeter, som 

gasser i rommet rundt, som vulkasnke utbrudd som sprer seg helt ut i rommet, og selv solen og flarene fra 

solflekker ut i rommet, viser lignende. Men summen gravitasjon er ganske konstant for objektne over 

lengretid, og slike store dragsuk og bølgetopper er mer fanget i samme energi-områder med en viss lokal 

oppførsel for en noe mer låst energimengde i rommet.  

Virvelsutvekslingen i plane lag kan altså tillegges andre tryk, vakuum, mens masseobjekter selv som 

sfæriske i forhold til gravitasjonsrommet er avhengig av at det er fast utveksling i større grad der såkalte 

dragsug og trykkøkninger utveksles mer direkte mellom rommet og masse-objektne hvor det ikke er tap eller 

gevinst i energien slik vi får ilagdelte atmosfærer, hav, jord og bergarter og i lava, og andre iniserte kjerner i 

planeter. Her kan alle masse-kraft utveksles i alle retninger også i lagene. Det skjer ikke med romobjektene.  

Bare i mindre grad som slik solen sender ut lys, varme og visse partikler i alle retninger, og som 

planeter i baner, mens objektene i frohld til romgravitasjonen utveksler energien innnefor et totalt og mer varig 

energi-konstant over tid, mens over lengre tid så ligner en del av denne oppførselen også hendelser i lagdelte 

landsskap. Poenget er at energien ikke går tapt. På jorda i et lag kan energier plasseres alle veoer for å danne 

balanser i og mellom lagene. Rommet har normalt ikke en virvel som endrer energimengden slik vi opplever 

med de enkelte energier i lagene, eller i et batteri.  

I rommet omsettes alt til lik mengde energi, mens i lag så endrer energiene sine stillinger mer lokalt: 

At energinivåene skifter mer aktivt, selv om de balanserer energien disse også. Det vil være forskjell på virvler 

i et lag i mengden slike kommer sammen og summenav hva som var start og slutt på en lokal virvel-energi. 

Sfæriske partikler og planeter i rommet kan ikke utveksle hele energien slik, men må tilpasse den til rommet 

rundt, mens lagdelinger gjør det samme med lagdelen de er i, men også lag over og under seg, uten å endre 

seg i masse til rommet. Summen av energier beholder seg alt i alt uansett. 

 Men påvirkes da våre fysiske kroppslige biologiske prosesser av disse betegnede forhold? Ja! Når vi 

arbeider, spiser, kan vi bli slappe ogslitne. Både energibruk og gravitasjonsfelt tapper oss for energi, slik at vi 

må fylle på mer. Dag og nat følger de fysiske lover. Vi påvirkes av dagslys og nattemørke, og vi reparer 

våkenhet oganstrengelse blant annet me næring, luft og søvnen, søvn som restaurering av kropp og hjerne 

fysisk og psykisk. Under søvn renses hjernen og gis næring. Våkenhet, oppmerksomhet blir ellers svekket: Så 

ja. Biokjemien i oss, organ-arbeid, sanser og våkenhetsoppmerksomhet gir at styrfelt i kroppen, men også 

tydelig nok for psyken og bevisstheten, at vi må gjennom denne prosessen rundt en gang i døgnet.  
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Sirkulasjons-balanser 
 

Utvekslinger som en funksjon i Differensialkraften 

 

Sirkulasjon sykluser søvn behov bevissthet 

 

 

Hva sirkulasjoner betyr for fysiske kropper, organiske funksjoner, organiske molekyler, for 

behov, kroppsfunksjoner, for følelser og bevissthet. 

 

Søvn. Dag-dyr, Natt-dyr, Planter, Mennesker. 

 

Alle trykk-balanser for gravitasjon og de fysiske lover for partikler og stoff-masser holder en fast 

balanse, slik at kraft-balansen, energien i rommet er konstant, og slik regulerer energibalanse-omvandlinger 

også for jorda. Det betyr at månens gravitasjon og månens sykluser rundt jorda, samt flo-fjære-virkningen fra 

månen, samt belysningstidene til månen, og månens dominans om natten preger alle dyr og planter såpass at 

mange insekter, fisker, skalldyr legger parrings-ritualer til disse tidene, og samtidig så styrer da månen som 

balanseobjekt en god del av det økologiske kretsløpet der hav-økologisk kretsløp, havner og bukter, hevelse 

av landjorda og hav-nivået, slik lager en god del av driften i jordas kretsløp, ved siden av at man mener at 

kvinners menstruasjons-syklus ser ut til å følge samme tids-lengder som månens omløp på jorda, som om med 

evolusjon, da kan være et grunnlag for denne syklus-prosessen.  

Men også jordrotasjonen er grunn til havstrømmenes og luftstrømmenes motsatte retninger på nordlig 

og sørlig halvkule rundt snurre-aksen, slik at vinder og havstrømmer møtes ved ekvator og dreier av nordover 

og sørover så det blir stor drift i disse retninger også med stor utskiftning av havvannet. Synkende og stigende 

havvann i verdenshavet har en tusenårssyklus på utvekslingen.  

Poenget her er at man i lagdelte soner som den tropiske sfæren i luftlaget der de fleste fugler, dyr, 

mennesker og planter oppholder seg, med unntak av et lignende lag for havdyr, som fisk, alger, tang, tare, 

skalldyr, blekksprut, maneter koraller, alger og protozoaer, og ellers hav-fungerende bakterier, og leddormer, 

rundormer, så er det et økologisk tilpasset kretsløp for næringskjeden som opprettholder havbunn, jordsmonn, 

og en sirkulasjon mellom plantenes fotosyntese og dyrenes stoffskifte mellom oksygen-produksjon og CO2. 

I grunnen en ganske balansert atmosfære så langt, og havøkologiske nisjer.  

Mennesker har bygd så mye teknologi og utarming av jordoverflaten og havet de siste hudre år at vi 

har endret verdn fra at vi rundt keiser Augustus tid hadde 4 prosent som vi brukte av natur, husdyrhold og 

bebyggelse og med antall folk utgjorde 4 prosent av jorda og der skog, planter og ville dyr utgjorde 96 prosent 

av jorda. Idag er det 60 prosent som av jorda som går med til kveg, husdyr, av pattedyr, og der mennesket 

utgjlr 36 prosent, sli at kun 4 prosent er igjen til ville pattedyr, og litt større areal natur for planteliv.  

Allikevel er omtrent 75 prosent av jorda blitt bergverk, veier, byer, jordbruk, beitemark for husdyr. Og 

i havet er 60 prosent av dyrelivet brukt opp eller dødd ut. Kun Plamktonet ser ut til å fungere i store mengder, 

men av dette der det er 10 % dyreplankton og 90 prosent planteplankton, alger, så er summen av alt slik at 

1/3, 33 % i tillegg er mikroplast. Og det er ikke så sundt.  

Når vi snakker om trykk og balanse i menneskekroppen er denne regulert og tilpasset trykket vi har i 

atmosfærelaget på jorda, mellom 1 atmosfære og 0,6 atmosfæretrykk, med ett snitt på 0,9. Det betyr at omtrent 

90 prosent av alle mennesker oppholder seg lavere enn 500 meter fra havflaten, og har bebyggelse nær elver, 

vann og havs-områdene. Forenklet kan vi si 1 atmosfæretrykk, som tilsvarer trykket av ti meter vann over oss 

om det ikke fantes luft. Alle celler i hav og på jordoverflaten, også hos fugler kan være ganske likt for havdyr 

som lever rundt de 100-200 metrene nær havoverflaten, og de fleste fugler oppholder seg gjerne under 200 

meter fra bakken. Med luftfaert og turer, så opplever en del å oppholde seg i soner fordi de har trykkregulering 

på fly. Det samme i romkapsler for astronauter.  

Cellene i alle kropper og deres energiutvekslinger passer med og er tilpasset trykket i atmosfæren 

utenfor kroppen, og det økologiske kretsløpets stabilitet i utvekslinger, vær og næring. Vi regulerer dette med 

klær og hus også. Når vi snakker om lymfesystemet i kroppen så finnes ikke dette før en god del kroppsceller 

har utviklet seg og slik danner kretsløp og lommer i kroppen som organer og trykkvæsker skilles ut i, og som 

da en mengde antistoffer og næring samt forsvarceller er utviklet i slik som hvite blodlegemer og lynmfocytter.  
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Denne væsken med andre egenproduserte celler fra oss, eller som er tilpasset utenfra må tilpasse seg 

trykket her. Dette er det mange bakterier og fremmede celler som ikke klarer, og de tar til seg for mye av oss, 

og vi blir da syke. Normalt så er det en balanse her. Men det som fra begynnelsen av satte trykkbalanse våres 

likt med trykket i vannetm at snittvekten vå og vann er rundt 1 kg, en slags likevekt, er tross alt natur-trykket. 

Er celler ut mot naturen med høyere eller lavere trykk kan det være fare for livet, men i enkelte tilfeller 

redningen vår. 

Når hele universet kraftenergi bestemmer de jordiske trykkforhold og der havsonen er, gir lik 

gjennomsnittvekt på 1 liter vann og 1 liter menneske, og at fordeling mineraler er ganske likt i havvann og i 

væskene i cellene våre, i dyr og planter også til dels, så betyr dette at celleveggene til alle celer og deres indre 

væsketrykk er tilpasset dette trykket, som regulerer hvilke kombinasjoner av biologiske likevktsforhold som 

får lov til å virke biokjemisk for opprettholdelse av liv gjennom næring og vannholdige saker. Unasett om det 

er store forskjeller i prosesser så må dette tilpasses like mengder trykkutjevninger av disse prosesser.  

Det er ulikt tempo på hvilke oppgaver celler har og hvor lang levetid de har før de erstattes, eller ikke. 

Cellene kan ikke få for mye da de sprekker, og ikke for lite sp de tørker inn. Det samme problemet med 

ovetrykk og undertrykk skaper kulde og varm, temperaturen. Man kan imidlertid øve opp tåleevene til 

vanskelige klima-forhold, men da tenkt på som rene klimaforhold. Giftig klima under trening er skjebne-

svangert og kan føre til sykdom og død. 

Lymfesystemet utvikles og regueleres etter tilpasning til originalcellene, og alle balanser i kroppen og 

signaler er i utgnagspunktet regulert inne etter de kosmiske trykkforholdene bestemte trykkforhold for 

jordmassen, planeten ,og regulerer mye av dette gjennom og balansere partikler og energier som utveskler 

som atomer og molekyler til bergarter og hav, og til planter og dyr, men spesielt her, til menneskets indre 

trykkforohld der cellene etterhvert spesielaiserr nye celler og væskerom og fyll av væseke som det vi kaller 

lymfevæsken.  

Det betyr at det er organer, andre celle-virksomheter som har bygd lymfevæseke-rom og lymfe-væsken 

her, selv om mye er inntak utenfra, og at spesialiserte celler vandrer ut i dette slik som lymfocytter. Hele det 

store væskeregulerings-systemet er driftsrom av næring i kroppen til cellene og avfall fra disse, av alt det som 

ikke gå rgjennom lever, tarm og nyrer og videre ut av kroppen. Leveren sorterer og finfordeler mye av 

næringen. En god del går gjennom blodet ganske kjapt også.  

Men nettopp hvilke balanser de fysiske stoffer som PH, syrer og baser, mineraler og ioner, salter, og 

sukre, fettstoffer og proteiner kan danne under ulike temperaturer og trykk, er altregulert ved at 

gravitasjonsrom og objektet som graviterer, atom, partikkel, og økosystem før bio-kjemiske prosesser er til 

stede, alt er balansert. Når trykkforholdene da er tilstde i det biokjemiske prosesser oppstår, så må disse også 

regulere seg inn etter balansetrykket. Om det er ioner i kroppen, proteiner med forskjelig ladning i hver ande 

som festerseg sammen, DNA, RNA, hvilke som helst funksjoner, så vi disse balansere på de logiske måter 

som gir hastigheter og summer på prosesser som stemmer med balanse-forholdene.  

De som ser ut til å overgå et balansetrinn, tar igjen dette med levetids-forkortelse eller lengre levetid, 

med næringskonsum og utslipp, slik at balansen i eneregi stort sett består. Jeg har derfor nevnt celletrykk og 

temperaturer som man lever med som trykk-funksjoner som balanserer. Balanserer de ikke i kroppen så gjør 

de det med miljøet. Og alle prosesser i stoff har fotoner og lys som balanseregulatorer av trykk, overtrykk og 

undertryk, at de absorberer eller gir fra seg fotoner o det inngår eller splittes i sammenstillings-prosesser. Hele 

universet bruker fotoner eller elektromagnetiske spesnningsendringer som balanse-tilpasninger.  

Ikke bare mellom galakser og sorte hull, eller i solen, og i lavaen, men som bindinger av alle flytende, 

faste og gass-formede stoffer, aggregattilstandene som også balanserer på samme måte. Men da gravitasjonen 

veksler og opptar eller gir fra seg energi for å regulere fotonfrekvensen deres energitrykk, balansert likt som 

med Plancken, så betyr også dette at gravitasjonen er en like stor del av all masse-endrings-balanse, hvilket 

betyr at romkraften virkelig er en balansespiller.  

Gravitasjonskraften må dermed være utrolig tyntflytende, og nøytralt bygd,i og med at vi ikke har 

massekonsentrasjoner i så store deler av rommet, til at vi kan sveve igjennom dette, forutsatt at likevekten alle 

veier utvekslinger feltlinjer ubemerket gjennom oss, annet som at vi merker vår egen treghet i akselerasjoner, 

for ellers henger vi i det samme retnings-posisjonerte omløp i rommet uten en endring fra det området vi er i, 

som posisjon eller i bane. Slik sett aner det meg at gravitasjonen bestemmer objektnes posisjon og tiltrekning, 

deres treghet og frysepunkterm som betyr at krafeltet danner partikler i så stor mengde som psser til feltet 

utveksling-balanse.  
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Det er derfor at objekter forholder seg i faste bevgelsesmengder i rommet i forhold til hverandre. At 

alle objekter virker på hverandre. Det samme gjør alle feltspenninger i alle stoffene på jorden og den fysiske 

kroppen vår er ikke noe untak. Konsekvensen er at hele kroppen er et foto-effektivt lysbad, eller foto-balansert 

trykk, og ikke bare lymfevæsken. Lymfesystemet. Men væsken er et absolutt virkig trykk-instrument, at 

endringer merkes om vi bøyer oss, står opp, sitter eller går. Eller også ligger eller sover.  

Slik sett er det grunn til både kvantefysisk beskrivelse av kroppen og en mulig kvantebasert strying av 

trykk inn til bevisstheten som omforming av energien til et bevissthetsfunksjonelt balanse-sammenlignings-

system. Derfor reagerer jeg på at bare lymfesystemet får denne affekt- og sinnsstemnings-relaterte årsaks-

forklaringen til hvor balansesignaler kommer fra.  

Hos meg så er det bare gradsforskjeller som teller for hva som gir følelses-stemninger eller affekter. 

Nerver og nervesystemet og trykksystemet fungerer sammen for både trykk og elektriske, og heri syrer og 

baser, PH, at det er balansert slik, som noe vi kan påvirke bevisst til det verre eller bedre.  

Så hvor kommer da søvn, hvile, inn i dette balansebildet? Jo, at som et aktivt livs-funksjonelt system 

som trenger næring, med mer, så gir dette trykkvirknings-grunnlag til energikrevende oppgaver, og som må 

resirkulere dette gjennom bidrag tilbake til naturen og ved restaurering av utslitte systemer som benytter 

næring i renseprosesser og påfylling av næring til celler og organer, kroppen. Og det er helt klart at noe spesielt 

skjer med sentralnervesystemet og assosiasjons-sentre.  

De blir utarmet, og vil svekkes, at bevissthetfeltet ikke får påtrykk utenfra, at energi er svekket slik at 

vi lukker ned for dagen, at livskropper tar pause for å restarte ressurs-grunnlaget vårt, med en tid som foregår 

ved å dempe hele kroppsaktiviteten og senke bevissthetsfeltet opp-spenthet so kraft-felt. At det blir ett sovende 

eller stengt kraftfelt. Men kan vekkes av drømmesignaler.  

Vi vet jo at dette med å sove er et behov, og som tydeligvis kommer fra naturen, det vil si kropps-

funksjoenne våre. Men å vise til kun søvn, et tydelig balanse-energi-system, uten å nevne føleser er naivt eller 

umulig. Vi føler at vi har lyst til å hvile, er slitne, er trette. Dette kan være både en god og vond følelse. Det 

kan være en enda bedre eller enda verre følelse. Selv det å bli trett, eller å sovne, kan virke behagelig eller 

ubehagelig. Om vi frykter noe så kan det å bli trette føles som en pine fordi vi ikke får fulgt med og da kan vi 

oppleve en urolig, dårlig, marerittkrevende, angstfull søvn, så rart det enn høres ut.  

Det er stort sett når vi våkner inne i mellom eller endelig står opp at vi stort sett merker hvor stresset 

søvn v ha hatt, eller dårlig søvn. I andre tilfeller kan det være behagelig søvn, så god at man kan ønske seg en 

runde til, eller synge en sang for senga. Virkelig pynte den. At dyna for en utmerkelse, gullmedalje. Poenget 

er at sterk plutselig tretthet kan virke som en affekt. En brå følelse. Om man kjører bil kan det virke 

sjokkerende å få ett tretthets-anfall. Men allikevel er det samme funksjon som gir signalet til bevisstheten med 

ulike virkningsgrader av styrken og effekten.  

Når vi da føler på saken senere, eller i etterkant, så merker vi noe av hvordan denne følelsesvirkningen 

fra kroppen virker, altså søvn-behovets ulike systemer som befinner seg i visse hjerenavdelinger og kjertler 

som utsondrer hormoner ved tretthet. Men med frykt samtidig så utskiller vi også ikke bare dopamnin og 

endorfiner men naloxin og nor-adrenalin, også kjertler som påvirker organer for søvn, som endre methionin-

produksjon i pinealkjertelen som kalles det indre øyet ford idet har retina slik som i øyet og som vokser ut til 

øye i pannen på enkelte dyr. Og så har vi et slikt halvt deaktivert selv som er med i våkne-sovne-prosessen. 

Poenget er følelsene her. 

Vi sier at følelser tilhører bevisstheten mens affekter har noe med kroppen å gjøre. Men uten affekten, 

og uten en strykeforskjell i sult, eller ved at noen stryker oss godt på ryggen gir oss en klem, berører oss, men 

også at vi smaker på forskjelige saker, hører musikk, ser noe fint, lukter noe godt, eller tilsvarende vondt i alle 

slike sanser, men også kjenner noe i organer, vondt eller godt for muskler, for magen, for hjerte eller lunger, 

for nyrer, de behov som er knyttet til dette slik som leveren. Ja. Vi kan godt føle det godt eller dårlig i hode 

og i hjernen også. Hodepine, veldig opplagt føelse, glad eller trist.  

Virkningen fra kroppen kommer til bevisstheten. Om vi smaker på salt, så sukker, og så prøver en 

blanding av både salt og sukker, så merker vi forskjellige smaker og blandinger av smaker. Vi merker styrke 

og grader godt eller vondt. Men v ikan jo spørre når vi kan ta og føle på noe, om ikke salt og sukker også ikke 

skulle gi noen virkning i oss.Det er virkningen som smak, nerver, tunga slik sender til hjernesentre for dette, 

der nervesignaler går til assosiasjons-sentret i hejrnen, den delen vi benytter ganske mye av hver gang det 

foregår tenkning og vi skal si noe om hva vi føler. Om denne virkningen ikke kommer til assosiasjonssenteret, 

så har vi ingen bevisst virkning i samme grad, kanskje ikke merker noe i det hele tatt.  



 

 

422 

Og om saltet smaker og virker slik det gjør gjennom nerver, hvorfor skulle da ikke dette signalet 

stemme med samme virkninger overført til bevisstheten som det vi føler det som, riktignok individuelt med 

forskjellige erfaringer og tilvenninger, og med ulike smaksnerver på tungene våre. Hvorfor skulle altså ikke 

salt gi en slik virkningssignaleffekt som følelse i bevisstheten. Det kan altså like gjerne, selv om det er svekket 

eller fosterket av ulike grunner, være slik at signalet og signalveiens tilpasninger, slik sett kan avgi en 

følelsesvirkning i bevisstheten som stemmer med den fysiske kraft-signalvirkningen.  

Vi vet fra naturen at vi gjennom biokjemien og apparater kan måle spenningsfeltet rundt alle 

molekyler, at de virker langt utenfor sitt område både med den nøytrale spenningsoverfleten og med PH, at 

dert er syrlig eller basisk, altså negative og positive elektriske strømninger. Slike feltvirkninger vil kunne 

merkes av organen våre når de løsses opp på nervesensorer, og gir da en forskjells-smak på saker. Når signalet 

har hatt sin vekselvirkning mellom smaksenter og husksenter for erfaring og vanedannelse med dette saltetm 

sukkeret, så sendes rapportsignalet videre til hva da, assosiasjonssenteret?  

Et område som er aktivt ved bevisst føling og beviss tenlkning. Vi akn registrere en viss likhet vil vi 

mene, ut fra erfaring og sammenligning, husk, til hva vi ser fysisk. At hvor de forskjellige saker står i et hus. 

Men skulle det være annerledes med smaks-signaler? At vi slik kan sammenligne signalet inn og det har en 

virkning i oss. Er ikke like så godt dette signalet like mye en styrkevirkning som vi sammenligner men som 

har sin egen eiendommelig styrkevirkning, og kan ikke dette være en følelsesvirkning.  

Jeg hevder i alle fall at etthvert styrke-forskjellig signal som finnes i natur kropp, og som sanser og 

behov sender til oss, ankommer bevisstheten med sin styrkevirkning, selv om den er direkte, selv om den er 

omformulert, omdannet som styrkesignal på veien. Slik kan faktisk følesesvirkningen virke som en egen type 

virkning i bevisstheten. At bevisstheten på grunn av signalet fra salt-effekten, via signalomforming med sine 

informasjonsstyrkevirkninger slik enelig ankommer bevissthetkraft-feltet, i slik form som det vi føler det som.  

Men følelsevirkningen må også sammenlignes med samme behovsorgan om hvor meget dette passer, 

altså tunge-nervesente og husksentrem vaneinnlært tilvennings-reaksjoner vi har akseptert eller ikke for 

smaken. Når vi prøver sukker så smaker det litt annerledes. Men stort sett så virker salt og sukker slik over tid 

at vi i alle fall stort sett gjenkjenner dette. Vi kan så blande sukker og salt, og det er mange som synes at dette 

smaker vemmelig, eller at de får en vemmelig følelse av denne smaken.  

Noe lignende er det med om vi får et godt luktende og utsøkt måltid som vi vet vi liker, men så er det 

noen som prumper eller at en dobil stopper like ved med forferdelig lukt. God mat med veldig vond lukt i 

nærheten smaker og føles ikke like godt. Heller ikke det skjlnne bildet om man forstyrres av noe veldig ekkelt.  

Når vi nå sier at følelser, det er noe som foregår kun, eller dannes kun i bevisstheten. Men kommer 

ikke et signal som virker slik og erfairngshusk og vane slik inn til bevisstheten også, slik at dignalvirkningen 

eller smaksfeltstyrkens formidling til bevisstheten via smakssentre og lyt/angstvirkende signaler for dette, inn 

til bevisstheten.  

Mange mener tydeligvis at de bare fant på smaken selv bevisst uten at de smakte på noe. Jeg mener 

noe annet. Jeg mener at signalet kommer inn til bevisstheten sammen med graden godkejnneslsesgrad for eller 

angstgrad fra disse sentrene som merker smakssignalet og at dette ankommer bevisstheten med sin 

styrkegradstruktur påskrevet, altså forsterket eller ikke fra lyst/angtssentre, avvisning eller aksept.  

Nå er det signalet utenfra som har kommet inn i bevissthets-seksjonen, bevissthetens styrkefelt med en 

styrkegrad som jeg mener er den første eimen av følelses-virkningen, ikke så ulikt affekten som er affekt-

følelelse, selv om den kommer sjokkerende på oss. At vi må reagere brått, kanskje har trekt oss unna saken 

før vi har begynt å tenke eller forstp hendelsen. Lignende med plutselige seksuelle følelser, at vi kan føle oss 

angrepet innenfra oss selv når vi ser noen vi liker.  

Når man da sier at følelser er kun i bevisstheten, så kunne vi like gjerne si at alt vi ser kun er i 

bevisstheten vår, lignende hos Kants anskuleighet, Platons ideer, Hegels forestilinger. Som at vi ikke hadde 

øyne, kropp, eller signalveier frem til oss i det hele tatt. At den fysiske verden ikke finnes men at foreskempel 

Gud kun kjører en tv-film for oss. Men litt mer seriøst. Hvorfor kan ikke dette signalet som kommer til 

bevisstheten være slik følelksesvirkninger i bevisstheten. Hvorfor skal vi føle noe for sukker, annet for salt?  

Kort sagt: At vi kan jo ikke fonekte virkningen heller. Jeg personlig føler ikke direkte saltfølese når 

jeg ikke direkte smaker på salt. Når man påstår at følelsen av salt kun er i bevisstheten vår, så virker det som 

at det er noe som bevisstheten finner på selv uten grunn. De smaker på saltet og får salt-følelsen bevisst, og 

sier at: Nei det har ikke noe med saltet å gjøre! Det er altså ingen ting fra naturen som har noe å gjlre med hva 

jeg smaker, lukter, hører, ser og kjenner på. Kropp finnes ikke. Med andre ord er det ikke rart at alle smerter 

bare kan påføres andre uten samvittighet fra verdens elitegrupper. 
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Jeg hevder at en spesiell virkning utløses som en styrkekraftnyanse i bevissthetsfeltet, og at det først 

er ved sammenligning mellom det som en smak kan virke på, at bevisstheten kan si hvilke behovs-signaler 

som utløses av den samme smaks-kraft-nyansen. Om hvilke videre følsomhets-virkning bevisstheten nå får 

av dette, mener jeg selvsagt som de fleste at kommer an på akkurat hva du drev med, andre sanser 

ogbehovsvirkninger samtidig og den sinns-grunns-stemningen du har i dette øyeblikket fra kropp og 

sansebehovs-organer. Med denne virknings-sammenligningsfunksjonen mellom behovsgrader for saltet, og 

salt-smakens utløsende virkningstyrke ibevisstheten så ha bevisstheten to saker å oppdage:  

Den har en faktisk virkning fra det elementets krafstyrke-vei uansett fysiske kraft-endringer som har 

skjedd på veien, som kan sammenlignes med et behov for generell smaksmengde, suktmengde, en behovs-

sammen-ligning av grader lyst, ulyst. Ved denne sammenligningen er det at bevisstheens egen bevisste 

avveining finner sted som da er flere forskjellige følsomhets-grader av sammenlignnger man kaller følelser.  

Og dette er kun de ekte private følelsene som man dokumenterer som bevissthetens følelser. Det er 

altså en prøvelse mot en allerede skala og virkning fra husk, efaring, vaner og behovs-grader, som blir en 

sammen-ligning av minst to eller flere følelser. Når vi smaker på sukker og salt blandet sammen, så oppstår 

det en blandet følelse, fordi det allerede er kraftvirkninger som når inn i bevissthetsfeltet som bevisstheten 

ikke bestemmer, og som er klar for, eller allerde har fått en dom av lyst og behov samt erfaringer, og som nå 

gis som sammenlignende følelsesgrad for den nye salt-sukker-følelsen, og da oppstår den bevisste blandings-

virkningens lystgrad-føelelses-smak, den estetiske bevissthets-følelsen i oss.  

Jeg kan utrede dette i det uendelige, men det viktigste er leseren selv, at denne sjekker hvilke behov 

og sanser som er innblandet om man har berørt noe, eller overhode ikke hatt kontakt med noe. Om vi vet vi 

husker noe, en følelse for noe, og det har med sanser og behov å gjøre som godt eller dårlig, så vil husksignalet 

være bundet til signlaveien fra sansen eller behovet, samt huske følelsesvirkningen og kan foreta en ny runde 

mellom smak og behov som følelsesvirkningesstyrker i bevisstheten som nå kan sammenligne disse.  

Disse primære behovs-følelser og sanse-behovene våre har merket signaler gjennom lyst og 

angstsentrene fra midt i fosterstadiet, og enkelte av disse svært tidlig i fosterstadiet slik at hva sanser og behov 

vi har medfødt har merket av bra og dårlig har en lang farts-tid forbundet til husken vår, og ikke minst i et 

veldig omfang mello nyfødt og opp til 2-5-års-alderen. Derfra er vi i ferd med å ha en delvis kontroll og 

oversikt bevisst på hva vi har behov for, synes er bra og dårlig. Selv seksualbehovet kan fungere ganske mye 

allerede fra barnsben av.  

Husk, behovs-husk har et enormt hendelses-register, og slike behov overgår nesten all annen 

informasjon. Mange lever hele livet utelukkende etter smak og lukt, men farger, synet og hørselen er også 

svært avgjørende. Her er det positive, og koselige syn og lyder det dominerende. Ikke alle får et liv hvor det 

er så lett å kunne følge opp slike tilfredstillelser, slik som man flykter fra krigsoner hele livet. 

Hos de fleste er bevisstheten som å få lyst på is, bare ett plutselig blaff ingen visste hvor kom fra!? 

Hvor kom lysten og smaken fra når man ike har isen i munnen alt? Altså lystfølelsen. Man har smakt det før? 

Vel. Man husker jo den smaken da? Vel. Man er ikke så langt unna å finne svaret på de kvalitative veier selv, 

og å merke styrkene. De fleste liker at alt bare reduseres til ord, snakk, menings-rekkefølge; Jeg vil ha is! 

Neste oppgave. 

Om bevisstheten oppholder seg i nærheten av eller i hodet, så slipper vi å sende is-lyst-vurderingen og 

den bevisste avgjørelsen av sammenligning 6000 lysår vekk fra oss til et kontor der rekkefølgen av lyst og 

lyst på hva blir sortert og sendt tilbake til oss her som en plutselig ide som er ferdiglagd. Vil ha is! Vil ha nye 

gardiner! Moralske svar om holdbarhet uansett hvor mye som sprekker ved utprøvelsen. 

Vi kan igjen spørre hva man i all verden skulle med bevisste følelser. Men da viser det seg at følelsene 

kommer fra flere hold med forskjellige forsterkninger og svekkelser fra de andre behovene og sanse-

virkningene vi får og fra husken som vi kan kalle viten, tro, visdom, eller i alle fall erfaring med hvordam man 

selv virker og reagerer på alt som berører behov og sanser vi alle har.  

De fleste sier at de vil ha det godt, at det gir livet mening. Nesten alle ønsker å bli tilfredsstilt på ett 

eller flere vis, og seksuelt er heller ikke untatt her. Kos og tryghet er en sak, men eksperimentelt og spennings-

ladet så kan man like gjerene ta store risiko-momenter for å tilfredstille det man kaller begjær. Penger kommer 

inn som et byttemiddel for gjøremål man vil ha utført, enten det er innredning av hus, utstyr der, arbeids-

lettelser, klær, mat, alt som føles godt for kroppen, og også for mange, få mest mulig innsikt i saker. Alt som 

man ha bruk for og orientere seg etter. Med den øvre oversikts-sammenligneren for følelser og fornuft. 
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For det meste av ideer man får, og har lyst på, så følg pengene sier noen detektiver. Men vi kan også 

si følg sanser og behov. Når vi er stappa med ønsker og undersøker hver av disse, så legg merke til hva som 

kan være primært. Er det seksuelt kos sengetøy, annet her, er det mat, smaker, blandinger, at det har noe med 

tunge, svelg, mage og følelsen man har ved dette, om så rus eller alkohol, er det lukter, at farger og lukter 

settes sammen, hva med hørsel, musikk, noen med behagelig stemme og utseende.  

Er det synsopplevelser over hvordan natur er i verden, og forkjærlighet for dyr med lignende behov 

som oss? Er det organer muskler, bevegelses-felksibilitet, er det utfordringer fysisk, psykisk, intellektuelt eller 

emosjonelt? Jeg tror de fleste vil finne ut hvorfor de likte iseene sine til slutt når de finner de behov og sanser 

de til sluttfase tilfredstiller ved disse følelses-ideer man plutselig får.  

Om du som menneske tør å prøve å teste deg litt slik selv så finner du ut mer om hvorfor du har lyst 

på ting og kommer på ting, og hvorfor du ikke like lett styrer unna slike saker. Du finner også ut hva du selv 

er en slave av, og hva som styrer deg, satt opp mot hva som er mer holdbart, uten at det liger noen spesiell 

moraligtet over dette. Men du kan finne ut at enkelte saker er unødvendig og andre saker mer nødvendig. Vi 

trenger å bruke alle våre sanser og behov for at de skal fungere vedlikeholdt, men med en viss måtehold i 

dette. 

Vi har sett at det vi kaller følelser oftest ikke er selve følelsesvirkningen som utløses, men den 

sammenlignbare oppfattelsen av dette, og at det er en fornuftsavgjørelse som gjør at vi tar ut de beste goder 

av dette, eller om vi trenger det, det verste av dette. Vi finner i alle fall ut at vi har en stor skala å sortere i når 

vi tenker over pg føler på følelser. Men jeg er ikke enig i at følelser er noe som bevisstheten finner på selv, og 

kun har sin rot i bevisstheten. Tenk deg en god matrett, noe som alle har en egen spesialitet av.  

Du kan oppleve noe lignende følelse igjen, men det går da gjennom ditt fysiske system mange veier 

før selve bevisstheten får signalet som merker følelses-virkningen. Uten at behovet ditt gir seg til kjenne som 

sammenligning til følelsen og hvor stor lyst du har da, eller hva du synes om hvilke som helst følelser, så er 

det kjent ebehov og sansevirkninger som preger sammenligningen vi har.  

Både sinnsstemninger, humør, innstilling, motivasjon, affekter, følelser fra hva som sanses og hvilke 

behov vi kroppslig har, er med som innspill som styrkevirkninger til bevisstheten som samenligner dette eller 

bruker samme stemninger som mål for de saker som følelsesmessig blir vurdert sammenligne tmed behov som 

vi merker sinnstemninger er fobundet med.  

Det mest vanlige er at mange mener sinnsstemninger ikke har noen rot eller referanse noe sted, eller 

merker at de er bundet til behov og behovs-fornektelser, behovs-sperrer, og sansevirkninger. Tenk da på en 

stemning som er god, i forhold til 2 behov som alle har eller to sansevirkninger som er slik alle har, også 

analyserer du hva dette betyr for stemningen, og klarer du å se slik sammenheng i to stemninger som er med 

samtidig så begynner du å bli proffesjonell.  

Di neste oppgave blir å se på interesse-felt, sport, spill, lek, spesielle yrker og hverdagsmål, og så 

undersøke hva i all verden dette er knyttet til som fasinerer deg. Hvorfor fasinerer det deg? Hvilke egenskaper 

er det snakk om, og hva har dette med behov og sanser å gjøre som du har? Er det noe du ønsker deg selv? Er 

en anenns egenskap og evne en bekreftelse på muligheten ovefor deg selv, selv om du ikke orker å utføre 

lignnde saker? Reagerer du bare på en slik sak, eller har du flere fasinerings-områder. De fleste kan la seg 

imponere av alt man ikke klarer selv. Men har det noe med virkninger du kjenner fra egen kropp eller 

bevissthet, men som du ikke utøver selv, eller er det noe du selv har drevet litt eler mer med? 

Det siste kan vel også i tilfeller virke som konkurenter. Konkuranse. 

Videre om søvn, det å sove. 

Men behovene er der, og med følelsesvirkninger for oss, altså struktur på behovsignalene, veiledende 

om vi kan si det slik, men med samme virkning som graden følelses-styrke, fordi det når bevisstheten med en 

styrkevirkning. Hva behovet tidligere har erfart og hva man kjenner av gode og dårlige sider ved saken, som 

husk, vaner og erfaringshendelser, er slikt som er medvirkende i vurderingene.  

Vi skal nå se bare på et behov og følelsesvirkninger ved dette; slik som søvn, det og sove, en trang, en 

drift, noe med flere egne organer og hormoner, kjertler som skiller ut virkestoffer så v sovner. Derfor kan vi 

også finne lginende eller lage like med dette som medikamenter eller rus/alkohol.typer som kan virke slik, for 

eksempel sovepiller. Andre sterke piller kan virke sterkt vekkende, oppvåknende, våkne, skjerpet, øke 

oppfattelsen av det rundt oss meget sterkt. Dette handker om aktivt og inaktivt ved saksforhold, og spørs på 

målet i saken: Er det å få sove eller er det å få være våken. 
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Forskjellige grader av hvile-posisjoner, hvile-tidspunkter, og kroppslige organiske funksjoner i 

biologiske vesener, der kroppen og bevisstheten, våkenheten, kobles ut. Mer eller mindre ufrivillig, noen 

ganger like så gjerne frivillig, så blir dyr, barn, mennesker ut fra døgnet eller årstiden, trette, slitne, og dyr kan 

sovne, mennesker sovner, stort sett før eller siden.  

Mange dyr og mennesker har en fjerdedel eller tredjedel av døgnet slik at de sover, og slik sett virker 

opplagte ut fra hvor godt de har sovet. Enkelte dyr jakter om natten, men da sover de eller hviler om dagen 

stort sett. Vi ser derfor at det er ulike døgnrytmer, men døgnrytmene er der. Både dyr og mennesker kan vendes 

til å snu døgn-rytmen. Det som dyr og mennesker ikke klarer er å unngå en døgn-tid med hvile og søvn. 

Ut fra mørket, natten, så vet vi at de fleste dyr og mennesker sover, og dette kan knyttes til nettopp 

naturens driftsmønster av døgnet. Det er lite annet som tilsier at dyr og mennesker har en hvileperiode hvert 

døgn, dag eller natt. Andre er aktive det meste av tiden, selv om perioder av døgnet med varme eller kulde 

virker slik at en tid av døgnet er med nedsatt aktivitet. Mange slike insekter lever en veldig kort stund, mellom 

2 uker og 10 måneder som levende. Andre igjen går i vinterdvale, eller andre former for ut-tørkende dvale der 

de kan overleve selv om de er kommet i en slags koma, at alle funksjoner er helt nedsatt, selv det meste av 

sanse-aktiviteten. 

Bjørner går som kjent i hi om vinteren. Veldig mange dyr har en kortere eller lengre vinterdvale. Vi 

finner igjen aktivitetsperioder i løpet av døgnet også hos blekkspruter, krabber, reker, fisk, sjø-pattedyr, seler, 

i det hele tatt hos alle dyr i havet også, og selvsagt hos fugler og reptiler, og amfibier som frosk, salamandre. 

Mange slanger har dvale eller vinter-dvale.  

Planter er interessante nok, fordi disse kan trekke seg sammen mye om natten, kvelden. Vi ser da at 

blomstene lukker seg, bladene henger mer, selv stammen på trær endrer diameter om natten betydelig og 

målbart. Her er det snakk om centimetere i omkrets på store trær. Den indre aktiviteten til plantene er nedsatt. 

Om morgenen med dagslyset eller solen så strekker bladene seg ut igjen, og blomstene åpner seg, og 

aktiviteten i plantene blir ofte meget høy. Veksten er ofte stor om det er regn. 

Vi kan også snakke om A og B-mennesker når det gjelder søvn. Men andre studier viser at vi kan endre 

døgnrytme, og endre oss mellom slike tilstander. Både gener, hormoner, enzymer, spesiell aktivitet, kan få oss 

til å tåle variert søvn og våkenhet eller endre oss fort etter tilstander, slik som det man kaller døgnvillhet ved 

reise til andre tidssoner på ferie med fly. Men vi kommer ikke unna at vi, kroppen, trenger en restaurerings-

tid for å rense kroppen eller lade den opp igjen etter en viss tid med aktivitet i løpet av døgnet.  

Det er ingen tvil om at alt fra bakterier og alger i havet, plankton, følger døgnsykluser og virker best i 

visse tider av døgnet. Søvnen må mer eller mindre knyttes til døgnets systematiske svingninger mellom dag 

og natt. Og selvsagt så ser vi det samme med årstider. Tenk bare på at dyr skifter mellom vinter-pels og 

sommer-pels, noe man også kan merke på en god del katter og hunder også som er husdyr, at de får mer eller 

mindre hår gjennom årstidene der det er variert klima. 

Slik sett så er vi bundet både til det fysiske og kosmiske som visse balanse-systemer, og endrer balanse 

ettersom vilkårene endres, så langt de lar seg endres. Balanse-systemene danner sirkulasjoner, enten det er 

rotasjonen til jorden, eller det er virvler i vann. Noe kommer inn og noe går ut igjen ut fra trykk-balansen eller 

felt-balansen, gravitasjon eller bevegelsesstrømninger som utvekslinger. Det er slike forhold som like og ulike 

arter og bevegelser, virkninger i naturen, som har fått folk på tanken om at det er balanse, ubalanse, likevekt, 

vekt-forskjell, like og ulike arts-individer, planter, frø, som har fått folk til å beskrive orden, lover, uorden, 

kaos, rot.  

Men som naturen under dette med årstider og døgnrytmer og likedanne arter, vekstperioder og 

livslengder, som har gitt troen på at det er sirkulasjon i naturen, lignende flo og fjære to ganger i døgnet 

grunnet månen og jordrotasjonen, og at begrepet naturens kretsløp, både for den fysiske naturen og for det 

organiske livet, inkludert mennesket, at vi har fått begrepet harmoni og balanse som ett sterkt begrep om en 

viss orden. Men vi vet at vi alltid kan rote til noe og lage kaos, men også rydde opp igjen så vi får orden. Kaos 

og Kosmos, blir slik sett til vårt begrep om at det gjelder for den samme natur og livs-egenskaper, og at naturen 

og selv menneskets bevissthet veksler mellom disse to tilstander hos det samme, det fysiske og det bevisste 

som orden-uorden. Altså en utveksling av funksjons-mønstrene.  
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Noe videre som kilder til behov og sanser fra naturen  

knyttet mer direkte til kjente saksforhold her: 

 

Til slutt tar alt liv opp næring, der planter klarer å ta stein, mineraler, jord, grus, leire, løse deler her av 

småpartikler, og faktisk sammen med CO2 og vann, pluss sollys, og gjøre fotosyntese, bygge disse om til 

sukker, fett og proteiner som alt annet liv kan leve av. Det finnes også mange enkle plantelignende bakterier 

og amøber, flagellater, som også kan klassifiseres som i dyreriket, som kan utnytte mineraler, bergarter og 

sporstoffer som ikke er organiske og gjøre disse om til livsfunksjonelle organiske biologiske byggesteiner som 

andre kropper, planter kan trekke nytte av.  

Alt liv tar inn næring, utnytter denne som stoffskifte, vekst, balansert utvokst vekst, og som for det 

meste til slutt dør etter en viss periode som regnes som bundet til miljø og arvefaktorer som DNA-ets vekstrate-

molekyler og genetiske endringer her. Mengden er stort sett i gjennomsnitt slik at det er en viss mengde inn i 

kroppene, plantevevet, en viss mengde av det samme som gjennomgår stoffskifte, og en viss mengde som 

kommer ut igjen, slik at vi har en gjennomsnittsvekt, og gjennomsnitts-energi fra fødsel, frøspire, til voksent 

stadium, til det dør ut, som et gjennomsnitt for vekt og bevegelses-funksjon der energiene balanseres akkurat 

likedan. At vi får en sum energi inn fordelt over forbruk, opplagring, og hva som kommer ut igjen. 

I alle fall så er dette en jevn utveksling der alt mineralsk som omsettes til organisk liv, og hele 

energibruken, ender tilbake til mineral-riket som samme mengde energi. At det er en likevektig utveksling av 

næring tilført og næring avgitt og omgjort til mengden som kom inn i livsprosessene til dyr, planter. Og dette 

forstår vi jo stort sett selv. At livsorganismer veksler i perioder med størrelse og aktivitet stemmer også med 

balanse-forholdene mellom miljø og livskropper.  

Slik sett er utvekslingen som vi kaller sult-tørste, trang til å gjøre fra oss, sult-mettelse, og overskuddet, 

noe som er en sirkulasjon i det større kretsløpet som en balanse. Problem kan oppstå da de generelle behov 

ikke lar seg oppfylle eller overdrives, ved siden av at naturen har sin ubalanse lokalt som mindre god aktivitet 

for liv, slik som alt fra arve-faktorer til miljøets mineralforekomster, og videre til sykdom og naturkatastrofer, 

om så kosmisk stråling fra fjernere rom-forhold utenfor jorden. 

Vi, også bakterier, sopp, planter og dyr, selv virus, tar skade av gifter i miljøet, endrer gener fort, eller 

kan gi arvelige tunge, til tider håpløse belastninger for individene. Og det vi kaller forurensning gjelder stort 

sett giftene, avfallet, og enkelte atmosfærisk ødeleggende gasser som livsorganismer lider under og som kan 

endre klimaet kraftig nok til at en planet faktisk kan bli en livstruende plass at liv slik vi kjenner til som natur 

i høy grad dør ut, uttørkes, eller rett og slett forgiftes. For høy temperatur vil kvele det meste av livet.  

I dag er det metan og karbon-di-oksyd som anses som den største krisen for atmosfæren og livet. Det 

snakkes, og til dels gjøres en del for å bremse dette, hvorpå de kommende generasjoner blir de utsatte og 

eventuelt må løse opp i problemet selv om det trengs et alvorlig innhogg nå. 
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Sykluser 
 

Det er alltid en liten forskjell i alle sykluser baneløp, ikke alt er slik perfekte sirkler. 

Sykluser: Når mørket går vekk, himmelen lyser opp, og solen står opp. 

 

Dagen: Sansenes stor-verden. 

I natten er mye gjemt vekk, trukket seg inn i sine huler og hus. 

 

 Jorden roterer en gang rundt sin egen akse hvert døgn i løpet av 24 timer. Halvparten av tiden så 

befinner den seg med en halvdel av kloden i skyggesonen, og som vi kaller mørke, natten. I denne perioden 

er det at de fleste dyr, planter, mennesker sover. Dette gjelder til en viss grad en del av fiskene også, og en 

rekke havdyr. De fleste har et visst nattsyn, men som regel så dårlig at de fleste av oss, og dyr, lett kan trå feil, 

falle, støte mot greiner, bli utsatt for rovdyr med godt nattsyn. I nattemørket er det så uoversiktlig at vi og 

mange dyr oppfatter dette som kaos, redsel som kommer av merkelige lyder som ikke identifiseres, ofte med 

tåke, eller skyer så ikke en gang månelys kommer frem, og alt i alt virker mye som et kaos for bevegelser, og 

for å bedømme omgivelsene.  

Et ustanselig omløp mellom mørke og lys, har gitt navn til tidspunktene i denne sirkulasjonen. 

Nattverden, mørkets rike, dagverden, lysets rike. Mørket har vært forbundet med farer, angst, vonde hendelser, 

og kaos. Dag-verdenen, solens lyse dags-verden har vært forbundet med at vi kan se alt, at vi skaper orden, 

har oversikt, og dermed i langt høyere grad har klart å mestre farer og oppgaver, og der vi ved å kunne 

gjenkjenne å skille ut alt fra hverandre som like og ulike har kalt dette fornuft, logos, kosmos. 

Også månen sirkulerer rundt jorden i løpet av det vi kaller en måned, tiden mellom to full-måner. Vi 

har påvist at flere dyrearter, og til og med menstruasjon hos kvinner, viser at naturlevende vesener har tilpasset 

seg både døgn-skiftningen og måneds-sykluser, at dyr, planter og mennesker innretter seg etter dette. Hos dyr 

kan det være ganske konstante slike sykluser. Plantene, spesielt blomster lukker seg oftest om kvelden og 

åpner seg når dagslyset, spesielt solen kommer frem.  

Til slutt så er de samme fenomen, sol og måne, årsak til at vi har flo og fjære to ganger i døgnet. Videre 

at også jordrotasjonen samt sol og måne danner grunnlaget for havstrømmene og vindene, samt alle forhold 

som vi finner som vær, med unntak av jordskjelv og vulkanutbrudd. De to siste bindes mer til jordrotasjonen. 

Været har også årstidene som sykluser grunnet jorden, solens og månens stilling og avstand til hverandre.  

Alle disse lett gjenkjennelige rotasjoner, sykluser, sirkulasjoner, skaper også oppdrift og ned-kjølning 

i årstidene og i døgnets skiftning mellom lys og mørke, natt og dag, slik at vi får sirkulasjon i hav, over land, 

og i lufta, fordampning av vann fra hav og innsjøer som kommer ned igjen som regn, snø, og skylagene, men 

tross alt så er det et kretsløp mellom hav, jord, luft som skyldes rotasjon og temperatursvingninger, det som 

vi kaller naturens kretsløp, en drift som alt liv er avhengig av; utvekslingene av stoffer, ett klimatisk 

livsnødvendig stoffskifte for alt liv.  

Dette blir supplert ved årets og døgnets tids-lokalisering gjennom bevegelser som årstider og der solen 

er ulikt høyt på himmelen over oss, og på nattens mørke der vi ser stjernene i vår del av galaksen, og deler av 

melkeveienes tykkere hoper med stjerner som et lysende belte på himmelen. Jordrotasjonen og jordbanen 

rundt sola i løpet av året gjør at vi ser stjernene som endrer posisjon i løpet av døgnet på nattehimmelen, og 

der vi har gitt navn til det midtre rotasjonsbeltet som passerer ganske rett over oss ved ekvator, og som er kalt 

dyrekretsen. Dette fungerer som en klokke da solbanen og natt-stjernebanen bruker like lang tid på flyttet sitt 

i antall grader på himmelen.  

Vi kan bruke en vinkelstiller for å se banehøyde på sol og på stjerner. I sin helhet har alle disse 

sirkulasjoner gjort at vi finner tider med større ro, og tider med uro. Vi har fått begrep om orden for faste 

sirkulasjoner og uorden for når vær og naturskjelv gir oss uro. Begrepene Kosmos og Kaos oppstår fra disse 

forholdene, ved siden av at vi har sett at arter får like planter og like dyr som neste generasjon videre 

forplantning i naturen. Men noen ganger går det jo altså galt. 

Så kommer vi til bevissthetens forhold til det fysiske, eller som også kalles fysikk og kjemi, for de 

prosesser som er i naturen. Ofte kalt kropp og sjel eller sjel og legeme, som et eksempel på livsfunksjoner. 

Når vi tenker på den daglige lukt, den daglige smak, den daglige hudfølelse, den daglige hørsel, den daglige 

syns-oppfatning, den daglige balanse og bevegelsestyngde, den fysiske aktivitet, så snakker vi også om miljøet 

og om «andre». Vi påvirkes og vi påvirker, andre og miljø.  
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Om vi ikke vil innrømme at alt vi handler og kjøper i verden ikke handler om hudfølelse og lukt, smak, 

og de andre nevnte sakene her, så tar vi gruelig feil. Vi snakker også og viser ansikts-utrykk. Dette går ikke 

uten lyd, trykk, temperatur, aggregat-tilstandene til den fysiske natur, slik som vann og at vi skal vaske oss, 

og heller ikke at huden godtar hva som helst når vi sover, at vi ønsker å sove godt og trygt.  

Det å si at vi opplever alt dette hvert sekund i livet og at dette ikke har noe å si for det etiske, bevarelsen, 

holdbarheten vår, at dette ikke har noe å si for at lys og lyd som fysisk har noe å si for å lese, skrive, tale, lære 

noe teoretisk eller fysisk, ville bety den skikkelige død for en kommunikasjon og tilbakemelding mellom 

sender og mottaker på jorda. Vi responderer øyeblikkelig på alle fysiske omgivelser, og alt vi gjør er 

bearbeidelse av dette.  

Vi glemmer alt dette når vi skal møte venner og ha det hyggelig, selv om vi til og med da kan stresse 

for å nå frem i tide fysisk, og alt vi vil gjøre i stand for at alt skal være rimelig på plass etter forholdene når vi 

er på møtestedet, hjemme eller ute. Og det å ta naturen i bruk, ferie, reiser, fjellturer, båtturer, leve med naturen 

en stund, er slike fysiske betingelser vi ikke kommer unna i sanser og behov.  

Allikevel velger mange mennesker å se alt i livet som ubetydelig og ikke-virkende og er opptatt av kun 

andre verdener og alt som finnes utenfor eller etter dette. Hvem er det da som er til stede i den verden vi lever 

i. At all moral og aktivitet, mer eller mindre gjelder for livet her, og ikke når dommen fra naturen eller gudene 

er avgjort i en tenkt himmel eller et helvete. Ja: Slik sett har Nietzsche rett: At det siste mennesket står igjen 

alene etter allmektig kamp om reviret, og blunker med øynene, og vet ikke hva den skal gjøre da.  

I et lokalt øyeblikk så kan vi si at det ofte kan være den sterkeste som overlever. Men i en kamp for 

tilværelsen så er det oftest de sterkeste rivalene som kjemper og en av de dør, flaks eller uflaks, om det er den 

sterkeste eller nest sterkeste som var heldig med støtet. Alle de andre i flokken gresser rolig eller arbeider på 

gårdene sine, eller skaffer seg mat. Det ser ut som at det er flokken som overlever.  

I mange tilfeller, at det er de som bare så vidt overlever som lever videre, og at mange av disse igjen 

bygger opp sterk motstandskraft og utviklende funksjoner nettopp på grunn av sine svake ledd som 

utgangspunktet. Miljøet ser altså til å være det viktigste, og ikke nødvendigvis hvem som er frekkest. De fleste 

lokale aktiviteter i industri går dukken og er ofte til stede bare innen en viss tid av den enkeltes livsløp. Men 

næringsgrunnlaget vårt som føde er vel det viktigste, samt ly, bosted, hvileplass.  

Vi kan ikke se bort fra den daglige pustingen, ånde-nøden, et øyeblikk. Vi kan ikke se bort fra magen, 

sulten, maten, tørsten, væske, vann. Ikke se bort fra vår muskelkraft, nerve-følsomheten, bevegelsene, vanene, 

øvelsene. Dette gjelder ikke minst liv og vekster vi lever av. All balanse. Det ligger mer i den fysiske natur 

enn et menneske tror eller forstår. Vi har i stor grad vår angst og glede ut fra denne naturens fenomener, tross 

våre indre herjende demoner, mareritt eller våken forestilling, som enda ikke er en avgjort løsning. 

Vi utveksler alle sanser og behov med andre og den fysiske naturen som vi kaller miljøet og de sosiale 

forhold. Ett sted der arv og påvirkning utenfra utveksler med hverandre. Kulde, varme og liv, det biologisk-

organiske system og gener, hormoner, behov/sanse-virkninger, og bevissthetens sammenlignings- og 

oversikts-behov. At bevisstheten er en sammenligningsprosess, den er en sammenligningsfunksjon av like og 

ulike funksjons-grader. Gir kjent, ukjent, gjenkjennelsen som husk og bevissthets-sammenligningene.  

Om våre livsvilkår og naturforhold ikke skulle være av betydning for sanser og behov, og alle våre 

daglige sammenligninger, så ser vi neppe den vi snakker med. Og vi ser jo da kanskje heller ikke hvem som 

gjør hva, men i sterkere grad skylder på gjemte krefter. Kanskje vi bør kalle en spade en spade for hva som er 

bra eller ikke. Ved den som utøver saks-forholdet, hendelsene, om det er en annen, eller naturen. 

Hensyn, omsorg, sympati, handling, kjærlighet og forelskelse, hat og grusomhet, hva som er vondt, 

godt, det onde eller det gode, virker dårlig om ikke fysiske forhold gjenspeiler saks-forholdene. Om vi vil eller 

ei: Det fysiske er med som korreksjon og påvirkning av bevisstheten, og står for de fleste sammenlignings-

forhold med adresse til psyken, følelser, sinnsstemninger, angst, glede, husk, sanser og behov, og som en 

fellesnevner for deres signalgivning, bevissthetens sammenlignings-funksjoner. Å se, merke styrke, form, 

forskjellene som like og ulike. Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon. Som styrke, kraft-felt-struktur-

virkning. Hvordan har vi det i dag? Hvordan står det til? Hvordan føler du deg? Funksjon=sammen-ligning.  

En forskjell som blir forskjell fra seg er en differensiering uten at forskjellene forsvinner som videre 

virkning og at vi kan sammenligne de to forskjellenes relative forhold. En gjensidig virkningsstyrke som 

formasjons-styrende for begge felt-energier, slik som begreps-sammenstillinger som endrer karakter ut fra 

hvilke tilstander vi er i, ikke så ulikt kryssord-synonymer. At begrepenes samstilling endrer innholds-

begrepets betydning. 
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Gjenkjennelse og gjengivelse. 
 

Gjenkjennelses-funksjonen 

 

Gjenkjennelses-funksjonen er sammenlignings-funksjon av like og ulike som logiske funksjons-

variabler, enten det er endringsbare eller stabile begrep, husk, erfarings-materiale. 

 

Sammenlignings-funksjon av like og ulike som logiske funksjons-variabler, enten det er 

endringsbare eller stabile begrep, husk, erfarings-materiale, er også grunnlaget for gjengivelses-funksjonen. 

 

Gjengivelses-funksjon 

 

Sammenheng mellom sansekanaler, behovs-organer, nerver, husk, styrke-utløsende effekter og sentre 

for disse signalstyrker, og som er også en del av bevissthetens sammenlignings-materiale. At lystsentra og 

angst-sentra har gjort sin dom over godt og vondt, til hva vi har lyst til, vilje til å ha, ta, gi, og få, er ikke 

grunnlag nok til at bevissthetens andre informasjoner om former og virkninger og reaksjonen på andre sanser 

ikke danner sammenligningsgrunnlag for ordens-sammenligninger i bevissthetens som assosiasjons-prosess. 

 Arrester derfor den slags for-godt-befinnende å slå seg til ro med, slik som viljen, hvilke valg vi tar i 

en retning og dermed tro at det er hele følelses-spekterets grunnlag, og hele den bevissthets-koordinerende 

sammenlignings-funksjon. AT FORSKERNE HAR HENGT SEG OPP I VALG- OG VILJE-

FUNKSJONER. Og ikke klarer å se andre koordinerende funksjoner for bevissthet og følelser er 

forsknings-krise! Lyst og ulyst. 

 

 

Husk: Husk-systemer. 
 

I utgangs-punktet enhver sak vi sammenligner noe med. 

 

 Notat-papir. Merke seg vei, retning som gjenkjennelse. Sammenlignings-funksjons-preferansen. 

 

Dette betyr at selv pågående utvekslinger i selve bevissthets-prosessen egentlig er hurtige 

sammenligninger der preferansene benytter hverandre som sammenlignings-forhold. Under akten kan nye 

kombinasjoner av slike styrke-form-preferanser virke som nye variasjoner av sammenligninger, aktivt våkne 

bevissthets-preferanser. Uansett sanser, behov eller bevissthet som endrer signaler kan bli lagret som om-stilte 

fysiske funksjoner lignende at elektroner eller ioner, spenningsforskjeller oppstår i slik som elektroniske 

kretser. 

 I huden har vi arr etter sår, vi kan ha brudd-merker i skjellet-deler, vi kan ha varige form og funksjons-

endringer om noe har påvirket de enkelte organer. Hva vi spiser og hvordan vi beveger oss, er i aktivitet 

påvirker blodårer, hjerte, lever, nyrer, og videre graden effekter og affekter fra nervesignaler, muskler, sanse- 

og behovs-systemene, slik vi vet at nerveceller påvirkes og utløser signal-effekter, ioner, elektron-signaler, 

positive og negative ladninger rundt nerve-celler og i dem. Denne effekten øker og avtar i styrke, og følelsen 

vi får øker og avtar i styrke i takt med dette.  

Da må disse nerve-spennings-forskjellen ha klart å avgi styrkeeffekt-informasjonen videre til 

følsomhets-systemet. Denne følelses-styrken merker vi også bevisst, og vi sammenligner dette da med 

smaken, mengden og styrken på det fysiske vi har spist, smakt på.  

I og med at bevisstheten merker styrke, smak i samme takt som følelsen, osm igjen har samme takt 

som styrken til nervecelle-signalenes styrke, som igjen samsvarer mengden og smaks-organets styrke-

utløsning fysisk, er det grunn til å tro at det ikke er store forskjellen på selve felt-typens styrke-type, men 

heller på hvilken strukturformasjon som felt-effekten danner.  
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Det vil si en forskjell på bygnings-strukturen til feltet for smaks-mengde, nervesignalmengde, nerve-

celle-utløsningens styrkefelt, og følsomhetsgraden som lyst, ulyst, lyst og angst, lyst og smerte, eller hva som 

er mer eller mindre hva vi liker innenfor et tåle-område, eller innenfor et akseptnivå vi har for smaken i den 

stemningsstyrken vi har i øyeblikket preget av behov og sanse-systemers effekt-blandinger.  

Bevisstheten merker både den fysiske kontakten med det vi spiser, og mengdene stort sett, samtidig 

som den merker følelsesgraden og bevegelses-nervereaksjonen i det vi smaker på. Bevisstheten kan neppe 

merke en følelse slik om ikke behovssignalenes manko og overskudd, og sansenes dempende eller 

forsterkende virkning på nervesignaler, er med å sende styrkegrad til følelsene som virker inn i bevissthets-

systemet, fordi vi merker bevisst både behovsgraden og følelsesgraden i forhold til det vi smaker på og 

mengden vi smaker på.  

Altså er behovsstyrken, følelsesstyrken, angst og lyst-signal-utløsninger med inne i bevissthets-feltets 

virksomhetsfelt som en styrke vi merker der i forhold til preferansene og virkningene som bevissthets-

styrkefeltet har. At det kvantitative og kvalitative er samtidige styrkelignende forhold som gjelder for etthvert 

sanse og behovs-signal, og det fysiske bevegelsesnerve-styrke-forholdet.  

Opplært og erfart koordinering viser også retnings-sanselige funksjoner, der vi snur oss etter lukten av 

mat, eller bruker ører, hud, øyne som orienterings-oppdagende formasjoner, altså at sanser, behov og følelser 

er med i orienterings-korrigering av retninger. Vi vil da i slike tilfeller rette vår oppmerksomhet etter lyst og 

ulyst-virkninger. Eller smerte-lyst-grader, som via sanser og behov i hvert øyeblikk vi opplever noe, dominerer 

som affekt-signaler i forhold til en mer alminnelig tilstand som bevisstheten er i.  

Sanser og behov bestemmer da ofte hva bevisstheten og det fysiske skal orientere seg etter, og dette 

henger igjen sammen med at lyst og angst-sentre alltid gir signal-grader inn til bevisstheten likedan og til 

andre nervesentre, likedan for at følelsene skal virke som en styrende retningskorrigering for behov i 

bevisstheten. Bevisstheten bestemmer i utgangspunktet ikke om det er varmt eller kaldt, vondt eller godt, 

behagelig eller ikke, smerte og lyst-effekter.  

Men husk, erfaring, styrings-tillæring innlært, opplært, erfart, er med i korrigerings-styrkenes retnings-

avgjørelser, at vi snur oss litt den ene veien, mer den andre veien, tygger fortere, eller mest på den ene siden i 

munnen. Spise-funksjonene er direkte bundet gjennom bevegelsesnervesystemet mellom hvordan vi bruker 

hendene, om vi merker noe ekkelt i munnen eller hvor fort vi putter noe i munnen.  

Bevisstheten kan slik lære å over-styre, eller styre ganske mye av disse reaksjonsmønstrene med lyst, 

angst eller øvelse, og hvordan vi ønsker det vi kaller en kulturell adferd, hensyns-fullhet eller ikke, i forhold 

til disse prosessene, eller regulere kroppens velvære i forhold til hva som er for mye eller for lite, og i forhold 

til de mål vi ønsker. Om vi vil løpe i fjellet, ikke bli hemmet av tyngde og ulyst ved trening, så vil vi uten å 

tenke så mye over det, holde oss til noe mer moderate former for hva som virker som passe mengder og spise.  

Alle disse prosessene er så ukjent for den enkelte person at mange ikke aner forholdet mellom aktive 

og inaktive prosesser, og slik ikke forstår handlinger eller tilpasninger, tålmodighet eller reserveløsninger for 

korrigering av adferd og behov. Oppgaver kan da lett bli hemmer av spiseforstyrrelser, at vi får for mye, for 

lite, eller uriktig kost og aktivitet. 

Prosessene forstås ikke automatisk bedre umiddelbart med målspørsmål om hva ønsker du deg, hva 

har du lyst til, hvilke mål vil du oppnå. Dette er noe veiledende, men gir ikke sammenhengen mellom disse 

prosessene vi har innvendig i oss og hvordan de kan reguleres. Forståelsen kan gi et bedre utgangspunkt i 

lengden fordi vi får et bredere sammenlignings-grunnlag, at vi forstår hvorfor forskjellige endringer hender 

oss i negativ og positiv retning.  

I tillegg kan sykdom nedsette vår vurderingsevne og korrigeringsevne. Bevisstheten er tross alt et 

orienterings- og dermed oversikts-system for sammenlignings-prosesser av alt vi kan merke overhode, og slik 

sett er det et godt synkronisert sammenlignings-byggverk for felteffekter, sensitivitet. Fordi også det 

kvantitative, kognitive er kvalitativt komparativt samtidig.  

At det er både tellbart eller preferanse-bart, og samtidig med en følelses-styrke, som er en styrke-

konstruksjon som er aktiv, altså et affektsystem som møtes av en mulig like sterk sammenlignings-styrke-

korrigering av slik følsomhet, altså blandingen, dømmekraften, reguleringen av forholdet, samkjøringen av 

følelser og fornuft, retnings-korrigeringen for videre adferd, reaksjon, i øyeblikket, førsteinntrykket, og over 

tid, grad av faste holdepunkter. Sammenligningsfunksjonen er altså en stor del av faste holde-punkter som 

over tid er vår husk og våre begrepsinntrykk, erfaringer og forståelsesgrunnlag inntil videre. 
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Vi har jo også dette med korttids-hukommelse, langtids-hukommelse, forskjellige lagrings-husk. Der 

noe er varige godkjente «slik er det»-inntrykk, andre er oppgaver og spørsmål som er i på-vent-lager, som skal 

utløses når det er tid, fri, mulighet til å undersøke dette, og en rekke kategoriseringssignaler for lagring av 

informasjonsinntrykk. Bevisstheten må ha en kontinuitet som parallell-forståelse av form og innhold aktivt 

som det forrige og det neste i sammenligningsprosesser, og hvilken vei det da peker, en slags årsak-

virkningsrekkefølge eller sammenhengen i forholdene som aktiv opererer sammen, gir mening.  

Hver gang noe skjer som har med bevisste skapninger å gjøre så vil vi ofte anta at det er en bevisst 

tenkt og forstått grunn til de de gjør, lager, deres virke, og vi vil lett anta at det meste vi ikke forstår slik står i 

en eller annen bevisst sammenheng som en sammenheng og rekkefølge for årsak og virkning. Men derfra til 

å tro at alt er bevisstyrt er et skritt for langt ut til siden. Fordi både fysiske og bevisste preferanse-funksjoner 

og virke-drift-krefter ligger dypere enn alle preferansedannelser og deres interaktivitet. Noe grunnleggende 

og til dels prinsipielt må derfor gi form og virkning. 

En påvirkning som sender signaler videre, og det er ikke denne typen effekt vi kontrollerer. Vi gjør 

erfaringer som kan stimulere inngangen til slike effekter senere og mottakere av slike effekter senere.  

Vi har en fysisk stabil situasjon i forhold til en ny signal-reaksjon vi opplever. Dette betyr at våre gener, 

vårt DNA, våre cellers aktivitet, anspente eller avslappede, ut fra tilstanden fungerer i et gitt mønster i forhold 

til et signal. Et slikt mønster er selv i en endringsprosess der mye går like fort unna som innkommende signaler. 

Poenget er at signalet inn er en nyhet i forhold til den tilstanden som vi faktisk er i.  

Dermed blir arv og den fysiske og psykiske helse, stemning, oppmerksomhets-tilstanden, en slags gitt 

tilstand som signalet trenger inn i. Arven, DNA, celletilstander blir slik en mer stabil kjerne av effekter, og 

som via celleprosessen har en sum av endringer på gang, slik at arv og celle-prosesser utgjør en noe stabil, og 

en noe aktivt endrende inntrykks-funksjon, en slags rask signal-påvirknings-husk, som kan dovne eller skape 

en inntrykks-endring i den fysiske tilstanden. Og som med styrke kan virke på det psykiske følelsessystemet, 

og kan nå tidligere husk, sanse og behovsentre, angst og lyst-sentre og bevissthets-prosess-sentre.   

 

Husk er en del av behovssystemet 
 

 Husk må sanses, er sensitivt, følsomt, styrke-funksjon, energi, både som inntrykks-signal, at noe fra 

sanser og behov som registrerer både alle kropps-organ-behov, og fysisk kontakt via behovs-sansene, og i 

tillegg tilbakemeldinger fra bevissthetssignaler, og kompromiss mellom bevisstheten og behovs-systemet, om 

det er nok, for lite eller for mye av bra, dårlig, passe. 

 Husken er en egenskap som utvider seg i den graden vi opplever, erfarer, lagrer, for så å kombinere 

dette videre med alt annet vi husker i alle former. Slik sett er husk av alt vi har opplevd, en saklig stor del av 

bevissthetens sammenlignings-funksjons-grunnlag. Denne sammenligningsfunksjonen er viktig for oversikt, 

orientering, årsak-virknings-rekkefølgene vi blir i stand til å forstå saksforholdene i, altså bevisst sammen-

lignings-prosess, enten det er språk, hendelser, kombinasjoner som gir oppdagelser og oppfinnelser, 

symbolske funksjoner.  

Derfor er det heller ikke rart at man identifiserer husk like ved, til og i de sansesentre som fysisk sett 

berører noe, merker noe fysisk, og slik at vi kan si at dene pekefingeren, benet, øret, danner tellere blant annet 

i samme oppfattelses-senter. 

 

Bevissthet er en del av behovssystemet 
 

 At bevisstheten som en reflektor for ulike data, informasjoner der sanser og behov kontaktes som 

oversikt, så er det en visulaisering av hva som dette kraftfeltsystemet fremviser av sammenhenger, til 

sammenlignings-prosessen. Det er de stendige avklarte sammenstillinger som behovs-formen selv opplever, i 

formen dette opplever jeg nå, og husker nå, om da og det neste som skjer om annet ikke inntreffer. Så langt 

like og ulike fremstilles som årsak-virknings-rekkefølger/sammenstillinger, som sammenlignet logisk grad. 

At systemet speiler seg selv så godt det kan som en enhetlig referanse. Denne referansen og hva den har 

opplevd som møtepunkt er «Jeg-et», et navn på opplevelse av hendelsene lokalt. 
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Husk og hendelser Funksjonelt i virke-lik-het. 
 

 Aristoteles sa, og påstod at vi hadde like mange av hver sort, art hele tiden. Naturen kunne slik med 

arter hvert år godt se slik ut. Han trodde på, og antok at tiden var sirkulær, hvilket bevegelsen tilsa om man så 

månens kretsløp, solens kretsløp, dagens og nattens kretsløp, stjerne-virvelens posisjons-endring på 

himmelen, og års-syklusene. Gjerne lignende for planter og dyr, blir født, ofte etter en slags parring, vokser 

seg til, og dør. Han trodde at alt ble til slik, eller ble skapt slik, at tilværelsen sirkulerte, gjentok seg.  

 Men om noe etter en lengre jordisk opprettholdelse, ble til, og så ble utslettet, gikk til grunne, slik det 

rundt oss så ut til å gjøre, at gamle byer og befolkninger forfalt, dyr og planter også, så trodde Aristoteles at 

Naturen, kreftene, eventuelt fra Gud, dannet seg, eller ble skapt, slik at alt ble satt i gang med bevissthet og 

stoff, kropp, slik at Jorden og Vi siden måtte klare oss selv med de egenskaper dette fikk, fornuft og fysisk 

virkning. Vi kunne sagt som han, sjel og kropp, med innebygde egenskaper som da måtte ha sine fordeler og 

ulemper å møte hindringer med. 

 Ut fra dette mente han at vi ble til, vokste opp, ble gamle og døde, og døde det gjorde vi bare en gang. 

At det kunne gi betenkelighet til alle de som trodde at det bare var å drepe i krig, eller bli drept, med status for 

et enda bedre livsløp neste gang de ble gjenfødt. Fordi bare ett liv, ville bety at livet var dyrbart, noe det ikke 

er i andre sammenhenger. 

 Til bemerkelse kan vi si at virkelige ateister som avskriver alt over-jordisk, både engler og demoner, 

Gud og Djevel, Himmel og Helvete, og annet slik som halvdøde, sombiske tilværelser, hjelpere fra det 

hinsidige, de vil da mene det motsatte av teister og troende som mener at vi gjenfødes her stadig eller kommer 

til himmelen med et slags liv, noe levende i behold, livskraft. 

 En teist, troende vil slik tro at vi overlever når vi dør! 

 En ateist, ikke-troende til noe overjordisk, magisk, mystisk, vil tro at vi ikke overlever når vi dør! 

 Teist:  At vi overlever når vi dør!  Annet høres ikke trygt ut! 

 Ateist: At vi overlever ikke når vi dør! Annet høres ikke trygt ut! 

 Det finnes argumenter for begge deler, ikke minst dødelig og morderisk krangel! Krig, at den 

som tror noe annet enn seg, er ikke livs-legitim, har ikke rett på liv, å leve, og må hjelpes til å dø! Dette 

er menings-forskjellens historiske konsekvens, gjenkjent som krig mellom kristne, jøder, kommunister, 

nasjonal-sosialister, indianerstammer, afrikanske stammer, hvem som helst i folket, i familien. 

 

 Men Aristoteles mente allikevel at syklusen var slik at alt ble til og gikk til grunne, men så gjentok det 

hele seg. Her oppstår det et paradoks hos Aristoteles, noe som egentlig skal være begge deler samtidig, men 

som ikke gjør dette hos Aristoteles videre beskrivelser, selv om han sier at det samme gjentar seg. Når 

Aristoteles sier at det er sirkulær tid, så mener han ikke at alle hendelser gjentar seg helt likt i hverdagen.  

Han vet selv at med utvikling fra egg-rompe-troll-frosk-/hopper og kvekker, blir voksen, gammel og 

dør, og snart ikke er mere frosk, at det ikke er det samme fra dag til dag. En ny frosk opp av vannet neste dag 

kan ha andre farger, mønstre, litt annerledes form, lever et annerledes livsløp og dagligliv enn den andre 

frosken.  

Han vet og husker lignende som dette i sin sammenlignings-funksjon, de logiske syllogismer og 

utskillelse av vitenskap som nøye observasjon av det som faktisk hender, at han selv aldri har en helt lik dag, 

at det ikke er helt like hendelser hver dag, og han kan ha vondt i hånden en dag, en annen dag, ikke. Han vet 

at han selv har vokst seg til og at andre vokser seg til. Av den grunnen kan vi ikke stole på at Aristoteles utsagn 

om at alt blir til, og så går til grunne for så å gjenta seg, at dette betyr at alt det samme skjer hver dag og at alt 

har samme form, samme hendelser, opplevelser, heller ikke om tilværelsen, alt, starter på nytt?!  

Slik sett kan det virke som at tidslengden, sirkulasjoner virker likedanne, eller at mengden egenskaper 

er likedanne, men at det like godt kan ha et helt annerledes hendelsesforløp. Samtidig så sier han at alt gjentar 

seg på nytt, eller igjen, noe som like gjerne kunne bety; Akkurat det samme, også i hendelser. Da er dette et 

paradoks som ikke kan trekkes ut i fra den samme saken om sirkulasjoner med endringer fra dag til dag.  

Aristoteles er ikke alene om slik tro, men hans hendelser er i en annen form. Likt som for en mengde 

stamme-religioner, og også fra visse ateistiske natur-troende, så finnes det altså de som mener at når vi dør, 

så kan vi bli en blomst eller en bjørn i neste vekst-funksjon der vi har sett den dødes legeme har gått til grunne.  
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Også enkelte dyr oppsøker faste grav-plasser, og i årenes løp så vil ofte bestemte vekster, kanskje en 

type blomst spesielt vokse opp der. Om dyrene forstår denne saken er en annen sak, men bevisste mennesker 

ser slikt, mon tro om elefanter ikke også husker slikt når de har fulgt frender til denne siste plassen. Men vi 

gjør ikke et poeng av dette her!  

Men det er jo likedanne hendelser vi gjenkjenner fra hinduisme, men også et hovedtrekk i grener av 

buddhistiske retninger, at man kan bli gjenfødt som blomst, bie, rev, fisk, som konge eller slave, som med god 

eller dårlig helse, med tafatt holdning eller livlig og skapende holdning, og det i alt fra et fåtall til et mangfold 

av nye livssykluser. Taoistiske retninger har slik sett slektning i bjørner blant annet. 

Ideer til om vi er, blir, født på nytt, og lignelser med dyr, kan også lett oppstå både som fleip og fakta. 

Om et barn, jente eller gutt, adopterer ett dyr i steinalderen, eller får eller finner et dyr i dag, så er det mange 

som leker, oppdrar, tar etter dyret, eller er vanvittig glad i dette. I utgangspunktet kan mange ligne litt på et 

dyr også. Noen kan ligne litt på en rev, en katt, en hund, en bjørn, til og med på visse fugler av ulike grunner, 

og ha dette som kjæledyr. Noen kan rett og slett ligne på en fisketype.  

For ikke å gå lenger med dette, så vil folk i dag og folk i fortidens steinalder sikkert bli fryktelig 

overrasket over at barnet, den voksne, kan ligne så mye på dyret, eller at dyret og mennesket kan etterligne 

hverandre, men også gjøre noe sammen som å bevege seg, svømme, klatre i trær, hoppe på samme måte over 

farefulle steder. At man skulle tro at de hadde vært et slikt dyr en gang. Eller som likhet og vennskap med, 

kjærlighet med, kan tro at de enten er litt slik dyr, eller vil bli gjenfødt eller omvandlet til et slikt dyr. Og 

enkelte dyr passer på og oppfører seg som lik folke-skikk i stammene.  

At konsekvensen av at man ikke bare ser en blomst, en mus, slange, en bjørn, komme ut av jorda eller 

hiet, der tidligere mennesker er begravd, eller har gått inn i en grotte, der fienden så møter en bjørn straks etter 

i huleåpningen, at troen på direkte omvandling eller omvandling etter døden, eller at noen faktisk er litt som 

det dyret de ferdes med eller ligner. At dagligliv som jakt, gjenfødelse, eller fødsel og død forbindes til tiden 

før, som stjernehimmelens klokke, årstids-posisjoner, er heller ikke rart.  

Slik sett er det de som tror slik, og som kan være som enda mindre barn, at om de ser noen gå til et 

sted, men at noe annet kommer ut igjen, så finnes det mange barn som tror at det virkelig har skjedd en 

omvandling, mens de fleste spør seg etter hvor det har blitt av den andre, vennen sin. Og noen ganger dyret 

sitt. Det er like legitimt, livs-berettiget, å tro på at det er slik som de oppfatter dette som enhver tro eller 

vitenskaps-bevis, av den grunnen at det er sant at de tror det: Både troende og ikke-troende har det felles at de 

kan fornekte at det er slik som det barnet sier, tror, mener.  

Likedan at været, torden, giftige gasser, sykdommer, hva som helst skadelig man ikke kan se årsaken 

til, eller føler seg truet og overrumplet av, kanskje sett med egne øyne, en slektning, bli tatt av lynet, at man 

tror at det er en kraft som er slem, ond, gjør noe grusomt, andre ganger bra, som lettere regn etterfulgt av sol 

der planter sprer seg ut, vokser og virker glade.  

At følelser og sinnsstemninger slik også kan gjentas eller føles som disse naturkreftene, og omvendt, 

at naturkreftene kan føles som noe bevisst villet, og slik blir gudenes vilje. At man tror, personifiserer, eller 

finner det skadelige som en ond, eller vred, eller som straffe-dommer over rett og urett handling. Spesielt om 

man virkelig føler seg skyldig eller har dårlig samvittighet for noe. På den annen side er det mange som har 

sett at det har gått galt for mange som oppfører seg dårlig, til og med de temmelig ondskaps-fulle.  

I de tilfeller der man tror på gudenes vrede, gode og guder, onde demoner, djevler, helvete, så har 

mange tenkt at disse ikke får plass hos det gode neste liv om de gjenfødes, eller tas opp til himmelen, men at 

de heller dømmes til helvetes piner. Ikke så langt unna karma-forestillingen. I denne, spesielt i den før-

hinduistiske og før-buddhistiske syn på saken, så lever man alle slags liv, til og med som fisk, plante, rev, god 

hersker, og ond tyrran. Men hos mange her har det blitt slik at man mener at det ikke er noe guder, og at vi 

besitter denne sjels-vandringen med gjenfødelse i nye menneske- og dyr-kropper.  

Hva slags dyreliv, og hva slags menneskeliv man så får, er som en naturens, eller bevissthetens doms-

egenskap som gir folk den videre livs-opplevelse og form som de fortjener. Dette er ikke så ulikt tilgivelse og 

opphøyelse ut fra hvor lite galt og hvor mye gpdt man har utført, slik som himmel-gudinnen som tar i mot alle 

ved broen over til det gode riket, som har en vekt der hun veide dine gode sider på den ene siden, og dine 

dårlige sider på den andre siden, og om den onde siden veide mest, så styrtet du i avgrunnen, fortapelsens 

verden. Når folk bare gjør hva de selv vill uten tanke/hensyn til andre sammenligner jeg karma og avlat her. 

At det er slik folk ofte forholder seg til karmaen sin, med hva som passer seg, uten hensyn. 
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Aristoteles om naturen, eventuelt som et guds skapelses-verk, faller i begge tilfeller ut med at han tror 

at vi lever bare en gang og dør bare en gang, og at alt har en start og en slutt, går til grunne igjen, at prosessen 

slik gjentar seg på nytt, men at vi ikke kan være sikre på at alle hendelser skjer helt likt, og heller ikke at et 

individ, sjel, ett jeg, blir født som noe likt, det samme, at personen virkelig gjenoppstår.  

Araberne som blir omvendt til Islam, de som er muslimer, aksepterte både Platon og Aristoteles filosofi 

og teologi, og gjemte ikke bøkene til greske filosofer og teologer vekk, og slett ikke Aristoteles ide om 

vitenskapen, da de ikke fordømte vitenskapen. Mens i vesten ble Platons bilde favorisert, til en viss grad det 

samme hos muslimene, at for de fleste rangerte Platon høyest.  

Både Longines og Plotin satte Platon rundt 200-tallet etter Augustins tids-regning, som ny-platonikere, 

og ble etterfulgt av Augustin som fordømte vitenskapen, og dermed Aristoteles lære til en viss grad, og med 

det satte ramme-betingelser for vestens middelalder med viljen, rettferdigheten og godheten som del av 

Platons realisering av staten, og forble slik vestens lære frem til etter år 1350.  

En vending inn mot Aristoteles lære igjen i vesten skjedde med Thomas Aquinas lære etter år 1260, 

som ikke ble bifalt før etter 1320, men først ble det store teologiske verdensbildet etter 1453 da all den greske 

viten ble kjent igjen da øst-romer-riket falt i muslimenes hender. Mengder med teologiske skrifter fra jødiske 

og kristne skrifter og fortellinger, samt typer av evangelier, apokryfe skrifter, teosofiske innhold, ble kjent i 

vesten. Enkelte arabiske filosofer på 900-1000-tallet satte Aristoteles og vitenskap høyest.  

Da Toledo i Spania ble gjenerobret av Europeere på 1200-tallet kom mange skrifter, blant annet 

Aristoteles og noe av Arkimedes skrifter til kjenne igjen, men ikke helt fulle verk kan det se ut som. Tiden fra 

1250 til 1460 gikk med til at dette stoffet spredde seg i visse kretser. Også på enkelte universitet som hadde 

åpnet igjen med Aquinas lære som dominerende.  

Etter at øst-romeriket, eller det bysantiske rikets greskortodokse kristne ble angrepet av muslimene i 

1453 rømte de lærde til vest-Europa blant annet med de gamle greske bibliotek-bøker, der Aristoteles, Platons, 

Arkimedes, en mengde eldre lærdom kom vesten for øye, slik at etter 1460 ser det ut til at enkelte private 

bibliotek, og under-grunns-opptrykt litteratur ble spredd rundt til lærde i Europa, der Aristoteles og Arkimedes 

lære var det mest interresante. Det ble brukt på noen Universiteter. Men vitenskapen slik det heter ble ikke 

tillat på Universitetet før i 1900.  

På denne tiden (1900), var tog, dampmaskiner, elektriske byer, avistrykkerier, radio, grammofon, 

telefon, telegraf allerede et faktum, og flere biler var utprøvd. Først da blir Vitenskapen tillat på Univesitetet. 

Og atomforskningen hadde pågått i hundre år, der Einsteins teorier og formler utkom 1905-1915.  

Men ikke minst at Arkimedes og Aristoteles lære ble fullt ut mere kjent, samt en mengde av oldtidens 

vitenskaper. I den samme tiden hadde også den østlige verdens filosofer, teologer, taoister, buddhister gjort 

fremskritt som Europa ikke kunne være på høyden av før med Gutenberg, Leonardo da Vinci rundt 1500, 

Bacons svartkrutt fra 1250-tallet, der kanoner etter hvert ble modernisert fra 1500-tallet. Nå ble verdensbildet 

omgjort under pave Gregor, der 360 dagers kalender ble omgjort til 364 dager i året med skudd-års-dag, mest 

grunnet Copernicus nøye observasjon av himmelen, og posisjoner, og der Columbus allerede 1492 viste 

Aristoteles antagelser om en rund jord var riktig ved å oppdage Amerika.  

Når vi da hører om at minst to av de største filosofer og vitenskapelige orienterte tenkere mellom 950 

og 1100 bifalte Aristoteles, så viser dette at måten å forstå liv og verden på i spennet fra Platon til Aristoteles 

var veldig vidt. Altså ganske likt som det Vest-europeiske bevegelser innen teologi og filosofi oppviste etter 

1200, og med en tydelig endring av den klassiske lærdom fra etter 1453, eller 1500, da Aristoteles ble del av 

elitenes og teologiens lærdom.  

Dette betyr også at vitenskapens, samt filosofenes forskjellige lærdom fikk tung vekt da det stemte så 

meget med natur-prosessene der kirken ikke hadde fulgt opp dette. Astrologien og alkymien hadde derimot 

fulgt opp store deler av lignende temaer, og var inntil denne tiden de mest oppdaterte, til vitenskapen nå fikk 

sitt nye gjennombrudd. Oldtidens første naturfilosofer fikk nå utprøvd sin dype prinsipp-tankegang, men 

dermed også mange tilhengere. De ble av mange regnet som de med mest og best dybdeforklaring, og alt tyder 

på at Bruno og Spinoza hadde grunnlaget for sine verdenssyn gjennom kjennskap til de tidligste filosofene. 

Det er i disse ny-oppdagede skrifter om Demokrits atom-tankegang, som senere også Platon innførte i 

sitt kosmiske teologiske verdensbilde, at en langt mer ren ateistisk tankegang ble forstått som drifts-funksjon 

av en natur alene sammen med en bevegelse som alltid hadde vært. Platon ville nok mene at dette var skapt 

og styrt av Gud som var urformen til alle andre former. Det er også i denne forbindelse at Demokrits atomer 

fikk en opp-sving av tilhengere grunnet hans ide om at det utenom naturens atomer, fysisk, fantes tilsvarende 

sjele-atomer. 
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Det Demokrit sier er i alle fall noe som følger en logisk årsaks-rekke-følge: Han sier at når vi ser 

fysiske hendelser, så vil sjeleatomene sortere seg i samme rekkefølge også, slik at vi husker denne rekkefølgen. 

Ved siden av Heraklits bilde av like og ulike i et balansert antall i forandringsprosesser, og Anaxagoras, at 

verdensfornuftens orden, skiller ut forskjeller, og at vår sjels oppgave er å se forskjell på disse, som Platon 

også bifalt, at Aristoteles finner grunn til å sette opp de logiske syllogismer for tenkning og logikk.  

Det er sammenheng. Aristoteles mener også at både det fysiske og det bevisste følger bevegelses-

rekkefølger og tar tid, fordi politikere bruker så lang tid på å løse enkle spørsmål. Syllogismene settes opp 

fordi de kan benyttes på alle fysiske og bevisste hendelser, rekkefølger, med konsekvens gitt i den forståelsen 

vi har, for de konklusjoner vi trekker. Syllogismene fungerte enten noe var sant eller løgn. Syllogismer er at 

om A= i gruppe B, og B alltid har en egenskap C, så må Gruppe A ha egenskapen C.  

Eksempel: At om grekere er mennesker, og alle mennesker er dødelige, så er grekere dødelige. 

Konklusjonene er riktige selv om vi setter inn en løgn; da gis også følgende konsekvens, resultat, om dette 

følges opp, eller blir trodd. Det samme gjelder fysiske observasjoner; at tar vi feil så stemmer det ikke med 

naturens prosesser fullt ut. 

Aristoteles bevissthets-rekkefølger de logiske syllogismer, og Demokrits ide om sjeleatomer som 

stiller seg inn i samme rekkefølge som de fysiske hendelser vi opplever, gir et nytt grunnlag for bevissthets-

funksjoner for både Francis Bacon, mulig Leonardo, Tycho Brahe, mulig Columbus og Copernicus, ganske 

sikkert for Francis Bacon, Kepler, Descartes. Spinoza ser for seg kraftvirkninger mellom stoffer og vil derfor 

ikke låse den logiske innstillingen til samme sikre sannheter, fordi det kan inntreffe en mengde andre logisk 

uoppdagede hendelser. Men at alt allikevel er en logisk virkende kraft. At den er logisk, er forskjellen mellom 

Brunos bilde og Spinozas, selv om Brunos bilde indikerer det samme. 

Så dukker kikkert og mikroskop opp, og mange oppdagelser blir kjent før Newtons oppdagelse. For 

eksempel at det er celler i kropper, i korker, treverk, at Jupiter og Saturn har måner, at vi har små kryp i huden 

som ingen visste om fra før, men tydeligvis at Spinoza har blitt kjent med via mikroskop. Det som legger ny 

vekt på hele verdensbildet er at Newtons lover oppdages, gravitasjonens lov, noe Leibnitz mener gjelder for 

alle krefter i universet, da han hadde oppdaget lignende kraftmål for massekraft en annen vei og direkte kunne 

bruke sine formler på planetbaner og tiltreknings-mengder. Men også da på alle fysiske forhold som han hadde 

avdekket utenom Newtons.  

Leibnitz kraftbilde ligner mye på Spinozas, der han mener at bevisstheten er kraftsentre. Utenom at 

hans differensialligning er den vi bruker i dag, oppfant han også totallsystemet med 0 og 1, det binære 

tallsystemet som vi kaller digital-systemer. 

I dette oppdagelseshavet er det flere etter år 1600 ut fra mekanistiske livssyn som mener at Demokrits 

atomlære er det riktige, og rundt skifte mellom 16-1700, er det Hobbes som blir forkjemperen, og som 100 år 

senere med Daltons atomlære i 1800 innfører Lavoisers kjemi og aggregat-tilstander som skal måles og veies 

for alt. Det ble suksess-fullt.  

Descartes sjels-forskning, ideer om bevisst-fysisk omkoding, om psyke-omsorg, psyke-hus, mental-

anstalter for bedring, samt Demokrits ideer om sjels-atomer, altså som Aristoteles, logiske årsak-virknings-

rekkefølger som følger logiske syllogismer for feil og riktige oppfattelser, så er også grunnlaget for ny 

bevissthets-forskning lagt. Følelser og affekter blir nærmere undersøkt, og at vi gjenkjenner andre på oss selv 

i stor grad.  

Burke og Smith finner at vi har smerte og lyst knyttet til sanser som ligger mer nøytralt passivt i 

beredskap for å reagere på for mye og for lite av noe. Også noe lignende for sympati med barneomsorg. Her 

blir mors-følelse vektlagt, uten at det er sagt noe om fars-følelse, sympati. Smith viser til at han mener at alle 

systemer slik er sympati-belagt, men lar ikke kroppen eller fornuftsystemet bevarelse inngå i sin forståelse, 

men heller kun at vi ikke kan sympatisere med hva som helst.  

Bevarelsen går på bekostning av hva andre synes om en annens smerte, og ikke hva den som har 

smerten føler, eller denne personens skade, og som kan bli gjenstand for ekte omsorg, at noe kan gjøres. Selv 

Kant, Hegel og Marx, også Mills nytte-moral, klarer ikke å forstå kroppens betydning for menneskets ve og 

vel. Allikevel er tanken ut fra Descartes ide, egentlig forpleining. Denne oppstår ikke før sykepleiernes 

forbund er opprettet på midten av 1800-tallet. Kant har allikevel et pedagogisk opplegg med tanke på dette. 

Til og med Smith. Nemlig skoler for alle. Omsorg er allikevel en sak for hva andre sympatiserer med.  

At rettsvesen også vurderer saken etter skjønn, og ikke ut fra de saksforhold som gjerningsperson og 

den utsatte eller skadde sitter igjen med som egen virkning. 
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Med at personen selv, individet kommer fem i lyset, både med Aristoteles hjelp til å få noe på rett kjøl 

igjen, legevesen, og med Kierkegaards ide om at bare jeg teller, så har det hellige individ blitt innført i 

forsikrings- og rettsvesenets forsvar for individet. Dette betyr ikke at dommere og aktor/forsvar ikke 

bedømmer saken etter skjønn, selv om noen er bevist skadelidende.  

At det skal ordnes med penger til opprettholdelse og med straffelengde mot en skyldig. Det er 

fremdeles en godkjent sak at å plage eller drepe, selv uskyldige, er greit i krig, i avhør, i en mengde saker som 

staten finner for godt-befinnende gjennom politikken. Gjennom samfunnet verdinormeringer kan man tillate 

seg å la mennesker gå til grunne ut fra militærets, politikkens, skattesystemets og statsforvaltningens 

infrastruktur og de styrende sitt verdimål, og utsette de som ikke passer med dette, stort sett på grunn av det 

økonomiske spillets herredømme. At noen mest vil ha makten over noe til seg selv, og der ofte forvaltningen 

tjener på dette. Straffen settes altså ut sosialt av ikke-sosialistiske ønske-drømmer. 

Men så avdekkes det altså store psykologiske, psykiatriske fremskritt og helse-innsikt i kroppens 

funksjoner, og medisiner, fysiske metoder med mer, som kan få folk på beina igjen. Det er i ferd med å skje 

revolusjonerende viten om praktiske løsninger for det meste, men som allikevel i en befolkning som står på 

beina i et samfunns-konkurrerende kjør, blir satt til side, at helsen kommer sist eller ikke med i det hele tatt 

fra de styrende sin ønskeliste, synsing, skjønn. Noe som ofte kalles viljen til. Hva med forståelse av?! 

Nesten hele tiden fra 1700 til 1800 spinner rundt tankene til og fra Aristoteles, Demokrit, Spinoza, 

Newton, om det er mekanisk verden eller en kraft-verden. Mange anser at naturens objekter har kraftfelt også. 

Benjamin Franklin sier noe som er observert men ikke logisk forklart, at naturen virker som den er nøytral, 

men den kan bli ubalansert og slik gi negativ eller positiv effekt slik som syrer og baser, eller i et regnskap, 

minus og pluss, eller den veien som den elektriske strømmen, gnisten hopper. At vi kan fange lynet med 

lynavleder fordi den er elektrisk.  

Det er denne kraftvirkningen som Gauss, Watt, Dalton, Davy, Volta med fler kaster seg i arbeid med, 

og Ohm finner balansen for, og videre Faraday finner den mekanisk-dynamiske, fysiske virkning som 

omsettes til strøm, og omvendt at strøm kan drive mekaniske funksjoner, og dermed oppfinner elektro-

motoren, hvorpå videre Maxwell, Faradays assistent, finner lovene for elektromagnetisme, lys, med mer. 

Nå kommer et vers i italic som vedkommer de spesielt vitenskaps-interesserte: 

At Gauss finner effekten mellom elektromagnetisk effekt og masse-bevegelse, slik at summen 

oppdagelse er grunnlag nok til at Einstein kunne finne sine lover. Kun forskjellen han selv ville ha oppdaget 

ut fra den lille konstante feilen hele tiden, altså Planck-faktoren, konstanten for balanse, gir at E= faktisk er 

mcc som Einstein oppdager.  

Gauss oppdagelse er at masse-kraft, Newton, at om vi har en masse med en viss mekaniske bevegelse, 

vil så og så mye av dette ut fra anordninger, magneter og kobberledninger, trinser, turbiner, føre til at vi får 

så og så mye elektromagnetisme som spenning, strøm ved en gitt motstand i strømmen. Det Gauss gjør er at 

han finner ut hvor mye av masse-kraften som omsettes til spenningsstrøm, eller elektromagnetisk spenning. 

Om at når man har tatt for seg effekten i alle bevegelige deler, og så styrken til en magnet med spole, og i 

tillegg trekker fra varmetapet, så sitter man igjen med den elektromagnetiske spennings-styrke, 

Om Gauss hadde trukket fra massen og massens bevegelse fra den mengde masse som i effekt er omsatt, 

så får han en effektmasse. Og om denne når varmetap er tatt vekk gir den elektromagnetiske spenningen så 

vil han med differensen i varmetap fra den fysiske bevegelse, sitte igjen med massens effekt lik med de 

elektromagnetiske effekt. Det Gauss egentlig har oppdaget, men også mener uten å sette dette opp som en 

bestemt lov, selv om han har formler, er at massens effekt er lik den elektromagnetiske effekt. Altså en viss del 

av en bestemt masseomsetning gir en bestemt elektromagnetisk effekt. At de er proporsjonale, og kan omsettes 

mellom hverandre.  

Dette betyr også at når den elektromagnetiske effekt avgir varme og lys, fotoner, radiobølger, at det 

er et forhold mellom den elektromagnetiske effekt og varmeeffekten eller hvilken som helst lysfrekvens, 

radiofrekvens som man velger. At vi da kan si hvor mye radio-energi/lys-energi som hele den 

elektromagnetiske effekten tilsvarer. At slik sett så kan både masse og elektromagnetisme omsettes til varme, 

eller sammenlignes med hvilken som helst frekvens i stråling.  

Gauss har da oppdaget at masse kan omsettes til elektromagnetisk effekt i en gitt mengde, og Maxwell 

har funnet ut at alle de elektromagnetiske effekter tilsvarer en viss radio-frekvens-effekt/lys-effekt.  
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Samtidig har andre senere mot siste del av 1800-tallet testet dette om det finnes en differens i lyset 

hastighet i forhold til bevegelses-retningen på lyskilden, eller en farkost, jordas omløpshastighet rundt solen, 

men de viser alltid samme mål, men hastigheten er en konstant hastighet samme hva, lignende tidlige ideer 

fra Galileis tid, videre fra tidlig Newton og 1800-talls-tenkning og forskning. Maxwell gjør måleforsøk på 

hastigheten, men nøyere mål er siden gjort. Før Einstein ser det ikke ut til at masse og lyshastighet 

kobleskonsekvent nok sammen 

Med Gauss og Maxwell så er proporsjonen gitt som at masseeffekt tilsvarer elektromagnetisk effekt 

som tilsvarer lys/varme-effekt. Forkortet vil effekt være lik som omdannet, at masse=elektromagnetisme=lys-

energi. Det er disse informasjoner egentlig Einstein har: Men hva er så sammenhengen mellom mekaniske 

fysiske bevegelses-mengder, elektromagnetiske bevegelses-mengder, og lysets bevegelsesmengde.  

Den eneste av disse som helt sikkert virker konstant som høyeste hastighet er lyshastigheten. Det betyr 

at om vi sammenligner alle energier ut fra hastighet og lyset er den raskeste og konstante i alle gravitasjons-

systemer, uansett gravitasjonsstyrke, gravitasjons-rom-felt, at vi antar dette, så kan Einstein ut fra en viss 

verdi av energien i lys-frekvensen som også har lyshastighet, beregne energiens omsetning mellom lys-

energien omsatt til hastighet for lys der energi da blir lyshastigheten med energi-lyshastighet.  

At en mengde styrke vil med lystes hastighet omsatt til styrken som lyshastighet, gi en viss energi 

ganger lyshastighet ganger lyshastighet. Han kan finne lysets energi ved å dividere med lyshastigheten ganger 

lyshastigheten. Hvilken masse den ville kunne ha da. E/cc=M. Einstein gjør nå tester matematisk og fysisk, 

den fotoelektriske effekt med å se hvor mye strøm lys skaper i en ledning, og med lyset som konstant øverste 

hastighet for lys, masse, annet, så finner han at han får en massestyrke.  

Han finner en elektrisk spenning som tilsvarer dette med en liten margin feil, men som stemmer om 

man tar Plancks og Lorenz faktor inn i bildet som forsinkelses-effekt og endrings-tap av masse-mengde. Med 

flere objekter i ulike avstander eller sammensmeltninger av disse, eller splittelse, så finner han den nøyaktige 

mengden masse omsatt til lys-effekt i de forskjellige tilfeller.  

Nå kan han beregne kosmiske verdier ut fra dette. Så må dette utprøves på alle formler også for masser 

og elektromagnetiske funksjoner, som effektstyrkeomsetninger og da stemmer dette også. E=mcc. Han kjenner 

ikke til avstandene i kosmos-rommet med sikkerhet enda, og heller ikke til forskyvning av bølgelengden i lyset 

grunnet retnings-hastigheten.  

Einsteins forestilling både i 1905, og i 1915-17 med den spesielle og den generelle gravitasjons-teori, 

og det samme forholdet i relativitets-teori i denne forbindelsen gir formler som kan benyttes i et konstant 

kuleformet univers, der den generelle gravitasjons- og felt-ligninger kan benyttes innenfor sol-systemet og 

med gitte masser i nærmeste kosmos. Han kan på dette tidspunktet ikke gjøre annet enn å vise til 

sammenhengen mellom lysenergier, og gravitasjonsteorier som alltid følger opp at E=mcc.  

Universet kunnet godt ha hat en annen statisk modell, men den passer med en viss krumnings-faktor 

som kan minne om en kule-form. Men selv om den generelle gravitasjonsteori virker helt brukbar for legemers 

gjennomsnittsposisjoner som at det er ett singulært punkt i sentrum av hver masse, om så et punkt i elektronet 

eller lyset, slik at Plancks formel kan stemme med at en dobling av frekvens-energien viser et masse-tap lik 

Plancks konstant, som ligner massetap når flere masser kommer sammen, så har han ikke kjennskap til noen 

endring av universet, slik som en ekspansjon av universet.  

Først når en belgisk teolog og fysiker, forsker, i 1926-27kommer med visse antagelser om dette i 

samtale med Einstein, ut fra bedømmelse av frekvens-forsinkelser i den samme lyshastigheten, blir Einstein 

oppmerksom på dette, men tviler på dette. Knapt 2 år senere offentliggjør Hubble det samme som belgieren 

alt har regnet ut med formler, og forutsigelser. 

 At det er forskyvning i bølgelengden som kan vise grader av bevegelser til eller fra oss, og tester viser 

det samme ved forskningslaboratorier. Om dette er riktig så viser stor rødforskyvning at galakser i sin helhet 

driver bort fra hverandre, som kun kan skyldes ekspansjon av energirommet, at universet utvider seg, at det 

har en retning fra et mer samlet punkt. 

Da kaster Einstein seg over samme formler han har, og setter disse inn i en proporsjonal utvidelse av 

samme gravitasjons-system, men igjen da som en BigBang-modell som igjen har et fast singulært punkt som 

utgangspunkt for dannelse av rom. Einstein fornekter dette til dels etter hvert, fordi det må jo ha vært en 

romslig masse der som ekspanderer slik belgieren har ment. Ikke et ur-atom, men en universell ur-masse med 

en viss kompakt størrelse. At det stort sett kunne ligne et stort sort hull som massen ikke unnslipper fra.  
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Men hvordan, om denne massen virkelig er balansert mellom energiene, eller om det virkelig kom fra 

et singulært punkt, ett rom-tid-bevegelses-løst punkt; hvordan kan dette da danne et usymmetrisk univers, at 

alle energier ikke er likt fordelt i rommet? En eller annen faktor er irregulær, og Einstein bytter nå tro og 

eventuell viten om hendelser knyttet til utvidelse av universet. At noe er til stede og i rommet, videre at dette 

ikke kan samles endelig i et punkt, og heller må avbøyes rundt dette utover igjen om noe tidligere har samlet 

seg. 

 Det singulære gravitasjonsrom, byttes nå ut med et generelt ikke-singulært univers, med påfølgende 

problem for formlene, men kan justeres inn, noe som en annen matematiker-fysiker viser til Einstein som kan 

være realistisk. Einstein forlater BigBang-singulær teori, men har en som ligner uten stopp i et punkt, eller at 

start-punktet er 0. 

Hawking klarer å komme frem til samme beregning ut fra observasjoner og tall for energier og 

Hawkings-stråling, at han klarer å få frem samme generelle gravitasjons-singulære modell som gir Nobelpris 

i 1987 tror jeg. Men allerede rundt 1995 legger han om til at ikke-singulær teori må være tilfelle, og 

dementerer da egentlig sin egen modell. Den endres da til samme oppfatning som Einsteins.  

Hawkings argument er at om alt faller inn i et singulært punkt, så vil alle verdier bli lik 0, der rommet 

er 0, tiden er 0, bevegelsen er 0 og virknings-forskjell er 0, tross en tenkt uendelig energi, der uendelig energi 

delt på 0 rom ikke gir noen romslig energi. Altså: Det kan umulig kunne beregnes noen lov, noen formel som 

vi kan få tilbake som rom, tid, bevegelse og virkning, energi ut fra dette. Fysisk er det da umulig som referanse. 

Vi kan da ikke få en forklaring til de fysiske lover! 

I Differensialkraften så er det ikke bare lys-energien som gir en spesiell energisk konstant-tilstand. 

Men i stedet for som man i 1917-20-årene skrinla motkraften til fordel for lokalt energiregnskap slik som 

generell gravitasjonsteori og kvanteteori for fysiske objekters energi, lys-energi og kjemisk energi, der vi lager 

en strek som betyr 0, gir en målenehetsverdi på skalaen oppover for så å finne en balanse i energier på et 

visst energimassenivå for rommets krefter, så har Differensialkraften benyttet balansen i en totalitet som 

utgangspunkt der bevegelser og mot-bevegelser, lignende kraft og motkraft i like mengder er i utveksling med 

hverandre, og der det er en total energi, heller en uendelig energi i stedet for en energi i forhold til 0 energi. 

Konsekvensen er at den endelige mengden masseenergi som skalaen da viser allikevel blir helt lik sett 

ovenfra med total energi som den kurven vi får ved 0 energi som utgangspunkt. At gravitasjonsrommet er en 

slags flytende, ikke-form-forskjellig balansekraft, men som har den mengde stoff, energi som skiller seg ut fra 

middelverdien om det skjer endinger, eller krumning av romkraften. 

Vi får samme modell og begrunnelse for at utvekslinger skjer i sirkulasjons-utvekslinger som ikke 

stagnerer i noe punkt, og holder balanserommet balansert allikevel. Her kan masser samles og oppløses med 

trykkendringer, partikler danens og opphøres ved trykkendringer. I et balansert landskap så vil partikler ha 

samme trykk og innenfor visse tidsintervaller ganske likedanne partikkelmengder.  

Her vil også kraftrommet rundt ut-balansere forskjeller i masse-gravitasjoner om disse er samlet eller 

oppløst fra hverandre. Proporsjonene stemmer med de fysiske lover. Differensialkraften bringer kraftrommet 

tilbake der det i store deler av fortiden og i tiden fra 1905 til nå, kun har vært den energi vi ser lokalt som 

finnes, at kraft og motkraft for helheten av kosmisk univers og kraft er kommet tilbake, og gir bedre 

begrunnelse for prosessene enn den tiden vi har vært en slik modell foruten.   

Den stemmer enda bedre med Newtons Gauss-Maxwell, Einsteins funn, enn andre modeller. Den gir 

et annet inntrykk av universet eller en universell ekspansjon gjennom utvekslings-sirkulasjoner. Formatet kan 

egentlig være nesten alle slags modeller. Men en ganske normal variant er en ekspansjon fra en utveksling. 

Differensialkraften viser også til dens logiske funksjon som grunn til de proporsjonale forhold i fysiske 

formler og matematikk, og balansen til kjemisk-fysiske forhold, fysikken energiene. Ikke minst som dannelse 

av selektive kraftvirkningsutvekslinger i strømningsfeltet de er i, altså partikler i gravitasjonsstrømretningen, 

og som gir de selektive tiltreknings- og frastøtnings-feltenes fysisk-logiske balanse-funksjoner som energi-

lover og de logiske funksjoner vi ut fra dette kan dandere fysiske objekter og feltvirkninger av, også slik som 

GPS og data-prosessorer. All teknologi, og videre gjenkjennelse slik i den biogenetiske forskningens biokjemi. 

Da logikken slik fungerer like godt på bevissthetens oppfattelser som husk, og som årsak-virkning, 

menings-orienteringer, og følsomhet med kropp og sinnsstemninger, så er det ut fra samme forskjells-logiske 

funksjon at hele denne bevissthets-analysen gjennomføres, med kun henvisninger til forsknings-resultater der 

dette trengs. Men forklaringene skal stort sett som modell kunne stå for seg selv.  



 

 

439 

Det vil se rart ut om vi ikke henviste til en kropp, til et ansiktsuttrykk fysisk med hensyn til hva noe som 

skjer med, kropp, sanser, behov, og der øyne, kroppsholdning, ansiktsuttrykk og lyder, stemme med mer, 

berøringer, viser til psyken og menings-innholdet vi har til saksforholdene og hendelsene vi opplever. 

Kort sagt, så nær opp til den bevisste omformingen av likedanne kraftstyrke-virkninger som det er 

mulig å komme i natur, kropp, det fysiske, før vi opplever disse i selve bevissthets-prosessen. Uansett 

virkelighet vi enten velger, eller ikke kan noe for at vi har, bevisst. Enten det lar seg styre eller ikke. 

 

At så meget tas med her, forbundet til husk, grunngis ved at denne fysikken er grunnlag for elektron-

mikroskop, skannere, og den mer nøyaktige kvanteberegning i kjemisk forskning, biokjemi med mer, og som 

avdekker forhold ved fysisk testing av husk, og husk-nerveceller, videre for hva som teknisk kan fungere ved 

kunstig intelligens, altså den videre utviklingen av minnesystemer og datasystemer, som igjen har innflytelse 

på den psykologiske forskningen, og på hjernens husk-funksjoner.  

Altså om nerveceller og medikamenter, og operasjoners innvirkning på husk, måten vi i et tilfelle 

husker noe på, og samvirke mellom fysiske hendelser og husk-funksjoner. Ikke minst forskning på sanser og 

behovsorganers reaksjon på signaler og kort-tids-hukommelse og langtids-hukommelse i forhold til dette, samt 

glemsels-faktorer. Ikke minst manipulasjons-virkninger og metoder.  

Biologien og biokjemien er i full gang, og etter 1900 er det ikke tvil om å se sammenhengen i prosesser 

nok til at det kan avdekkes mye gjennom forskning. 

Psykologien utskilles som fag og økologien, da fotosyntesen og stoffskifte har vært kjent funksjon hos 

planter og dyr som et slags kretsløp, som blir henvisning både for Darwin og Marx, uten at de har samme 

mening om fremtidsløsninger. Evolusjons-teorien som et faktum kommer med Darwin 1859-60. 

Det er, enten kvante-teorier skal inn i bevissthets-forklaringer, eller i evolusjons-teorier, slik at om alt 

dette ikke ses i en fysisk sammenheng, så har vi allikevel bevissthetsteoretikere med fysiske forklaringer av 

mye ut fra slik man undersøker menneske, fra alle livsynsgrupper med deres forskere, slik at man kommer 

ikke unna å henvise til dette. Men heller ikke om hvor vidt evolusjons-teori er riktig eller ikke. Alt kunne ut 

fra kraftfunksjoner like gjerne tenkes fysisk, kvante-elektro-dynamisk og evolusjonært. Evolusjon har fått 

tilhengere fra alle grupper. 
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Husk-funksjoner: 
 

Når vi ser på begrepet husk, må vi ta eksempler for å vite noe om slike saksforhold. Vi skal se på 

dagligdagse hendelser, og møte med alt nytt, ukjent, eller som vi har hørt om, vet om men ikke vært i kontakt 

med.  

Vi blir jo født. Vi kan lenge før barnet fødes, i det fosterstadiet der ører, munn, nese, tunge er under 

utvikling og utviklet, merke at barnet også kan røre en del på seg. Fosterfotografier har til og med sett fostere 

suge på tommelen, fingeren. Det man merker er at fosteret kan røre på seg i den grad hormoner, stress, 

adrenalin og dopaminer går gjennom moren, og når mor gjør store og raske bevegelser, og når mor ligger 

stille, men at det er ubehagelig for ungen. Unge, fosteret røret da ofte på seg tilsvarende en del av disse 

bevegelser og kropps-endringer i morens stoffskifte.  

Når vi endrer posisjon fra mørkt rom til lyst rom, fra mørke til belysning, dagslys, eller har på sterke 

lyskilder eller skaper belysningsforskjeller som blinkende lys, fargeskifte, ulike kontraster, så merkes det at 

ungen faktisk registrerer dette. At det klart er en begynnende bevissthet eller strukturering av mulige husk-

funksjoner.  

Likedan er det med lyder, sang, musikk, stemmebruk, sinte eller glade stemmer, noe som virker både 

hormonelt for mor og ungen samtidig med disse hendelsene. Om mor er i godt humør så kan barnet bli dette, 

virke sundt. Det kommer også litt an på hva, for om det er alkohol eller narkotika så kan dette virke skadelig 

på barnet. Men lignende kan oppstå som stemning eller bevegelser for barnet uten at mor gjør så mye ut av 

det hun hører. Om barnet trives eller gjør bevegelser ut fra slike inntrykk, så vil lys og lys, samt bevegelse og 

kroppsstoffer gi barnet en til dels refleksiv feedback på signalene.  

Det som er forskjellen er at hjernens aktive sentre også er med i prosessen, ved å merke fysiske signaler 

som når sanser og behovs-sentrale deler av hjernen. På spørsmål om noe av dette huskes, er ikke så godt å si. 

Men visse bevegelsesmønstre kan være forskjellig fra foster til foster. Mye kan tyde på en viss ubevisst lagring 

som kanskje er mer varig enn den tidlige fornuftskoordinerte fornuften, og om noe utenom de vitale behov 

merkes kan det som med oss glemmes eller elimineres som viktig.  

En viss følelse og husk kan vi si blir lagret med bevegelses-aktiviteten og at rygg-margen slik kan ha 

en dominerende rolle, ved siden av sansesignalveiene som bygges sterkere ved signal-gjennomføring, at de er 

aktive.  

Når barnet kommer ut til verden så er det helt klart ett visst sjokk. Luft, pustefunksjon, og for eksempel 

vask, av-tørking, i de fleste tilfeller ligge på mor nær pupp, melkefunksjon. Hoste. Og svelge-funksjoner 

brekk-funksjoner, etter hvert avføring, tiss. Men utenom de første fornemmelser av dette, vil altså lys og lyd, 

hudberøring variasjon som kaldt, varmt vått og tørt, samt berøring av gjenstander og tyngdekraft slå inn for 

fullt. I dette stadiet er barn ikke i stand til å klare å orientere seg etter sanser og kroppsfunksjoner som muskel-

styring og muskel-styrke. Slik sett er de hjelpes-løse.  

Men utenom gjenkjennende ansikt og lukt, smak, og videre lyder, stemme, berøring, så er alt ellers 

nytt for barnet. Gjenstandene blir sett med egen øyne for første gang, lyder som luftbåret trykk, i stedet for 

væsketrykk i øret, og videre at det skjer visse orienteringer i retning av hva som gir fra seg lyder. Hvilke lyder 

som gjør ha, tilsier hva, kommer først etter at et behov melder seg, og slik at man får mat, melk, puster fritt, 

får sove. Da kan man lettere ta inn andre inntrykk av former, farger, lyder, lydforskjeller, syns-retninger, lukt 

og smak. Å kjenne på gjenstander og å bite i dem er noe av den mest vanlige metoden barn har til å undersøke 

gjenstander på.  

Barnet må lære seg å gripe etter ting, holde noe fast, holde seg fast, tross med medfødt gripeevne. 

Styrke gripemuskler. Det betyr også å sikte i rommet, styre armen, hendene mot gjenstander. Nå r barnet lærer 

å krabbe kan de lettere kjenne forskjell på vekt, merke avstanden til ting, og lære å sikte bedre, gripe tak i noe 

langt mer automatisk. Hvor mye natur, eller fast oppholdsrom man har, har en del å si. Å gjenkjenne noe kan 

virke som betryggende orienterings-funksjon. Ellers vil bakken, eller bilseter fungere likedan, men kan 

medføre langt mer skifte av terreng.  

Nesten alt forholder seg til å bite i noe, smake på, mulig merke lukt av saker. Barna kan stikke seg, slå 

seg, oppleve vått og tørt som bra eller dårlig, fordi til alle sanser og behov, berøringer, så følger ulike grader 

lyst og ulyst-følelse med sakene. Selv om det er ulyst til stede vil nysgjerrigheten allikevel kunne ta overhånd 

for å finne ut hva noe er eller virker som. I stadig flere tilfeller gjenkjenner barnet saker som stimulerer øyne, 

smak, lukt, sult, tørste, glede og tristhet, latter og gråt.  
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Og ganske tidlig blir gråt ofte et påkallingssignal uten at det gjør vondt. At barnet kjeder seg eller 

ønsker kontakt, vil føle mor eller far, andre, er slik som ut fra erfaringen at noen kommer når man skriker 

grunnet et behov eller noe er vondt, fort hos mange, blitt en vaneform for å påkalle mor, far. Dette kan slå ut 

to veier, som liksom sårt skrik, eller trass-skrik. Poenget er at man manipulerer andre til å komme til seg fordi 

man føler trang til å ha noen der. Helst noen man føler seg trygg med, eller få noe man føler seg trygg med, 

og kan gjelde noe så enkelt at teppet ligger knudrete til, ubehagelig liggestilling.  

Så prøver man å reise seg, der noen lager mat, eller for å rekke opp til saker selv. Balansen ved å stå 

er tøff nok, og balansen ved å gå enda tøffere. En lang prosess med fremskritt ligger foran dem. Men nå blir 

undersøkelsestrangen større for alt man ikke har rekt opp til tidligere. Klatring dukker opp i større grad enn 

ved krabbing. Å få tak i et håndtak på et skap, dør, skuff, hva som er på ett bord, kunne gå mellom rom i stedet 

for å krabbe, gå trapp. I denne fasen mellom 1 og 2 år kommer de første lyder med språk-orientert form; gjerne 

sammen med utfordringer av forholdene og personene rundt seg.  

Her tas det ikke eksempler på altfor mange av slike ord, de første 3 eller første 10 ord. Men det er klart 

at følelse av rekkefølge på disse lydene som gjøremål er viktig. En lyd sammen med peking, eller 

bevegelsesetterligning kommer frem i lyset. Ved 2-årsalderen er de første enkle setninger som regel i gang. 

Det er normalt, men ikke gjengs at alle kan prate litt greit som 3-åringer. Enkelte kan tie stille selv om de vet 

at de kan si mange ord, men ikke prøver, bare føler, kanskje sjenerte, eller redde for noe slikt. De kan overlate 

og lytte til hva foreldre, eller andre, snakker om. Men så kan de plutselig si setninger man trodde de ikke 

kunne ut fra det de har hørt og sett. Eller forstått. En overraskelse. 

Vi kan også faktisk gi lyder vi føler for ut fra hva et dyr, eller noe vi ser får oss til å føle noe for. Det 

blir vår egen lyd på noe. Når vi skal forklare dette til andre må de spørre oss om hva det er vi sikter til, og de 

kan da lett le når de ser hva det gjelder. Andre ganger kan barnet faktisk ha varslet en fare slik. Baby-språk 

som noen kaller dette, kan lett følges opp av tvillinger, der de babler i vei, men med forskjell i babbel for 

hvilke saker de sikter til. Så kan de faktisk ha forskjell på og rekkefølge på, substans og gjøremål med slikt. 

Får det utvikle seg kan det bli en hel verden av alt dette inkludert lyster og ulyster, glede og sorg.  

Lignende fortolkning må ofte gjøres med de som har en del hjerne-koblinger som ikke fungerer lett 

for bevegelser og språk-funksjoner, medfødt eller sykdom, og der ofte de som passer opp dem skjønner 

språket. Mange vokser opp i to-språklig samfunn også. Barna kan lett fatte at de bruker to ord for det samme 

etter en tid, og så skille mellom hvem språk dette tilhører.  

Det barna forholder seg til gnaske mye er sine egne sanser og behov. Slik sett gjenkjenner de andres 

ord og begrep, utrykk og handlinger når det gjelder mat, sulten, å få puste, hoste, harke, brekke seg, le, gråte, 

misfornøyd, glad, at man er i form eller ikke, at noen er tørste, vil drikke, må på do, tisse, avføring, vaske seg, 

tørke seg, se noe og si noe da, å se etter, se på, høre, smake, lukte, ta på, berøre noe, åpne, lukke, slå av og på, 

nei og ja, au, også videre. Dette går direkte nesten instinktivt, kan virke refleksivt og umiddelbart på barna. 

Også kle på seg, sko, sitte, ligge, gå, sove, løpe, klatre, spise, få, ta, gi, ha. Ville, lyst på, ikke lyst på. Også 

vindu, vegg, stol, sofa, tv, radio, mobil, bil, buss, tog, fly. 

Lyder kan gjenkjennes fort slik som brannbil, sykebil, politibil, og motorkjøretøyer som biler og 

motorsykler, lastebiler, trikker. Post og avis merker de seg. Det gjør til og med hunder og katter. Hunder henter 

sko fordi de må ut på do eller vil gå tur. Sterke behov. Og de husker jo veiene godt. Om du sier til hesten at vi 

skal hjem, så kan den legge en mil bak seg hjem, fordi den må huske veien, ellers kommer vi ikke hjem. 

Vi opplever også at sjimpanser kan lære seg fingerspråket for tusen ord, kan skrive disse på maskin 

med vanlige ord, og kan peke på bildene som det er snakk om, og hente disse tingene. De vet hva det brukes 

til. Enkelte klarer å kjøre bil, spille pack-man, kan kle seg selv, og kan sitte ordentlig ved matbordet etter at 

de har dekker på til middag.  

Så mennesket er ikke helt alene om å få til ting. Finne på ting, finne på redskaper og metoder. Vi har 

sett høner spille piano, og hunder være med i full dans. Vi har også sett delfiner svømme i ring en halvtime 

like inntil mennesker i vannet og rett under dem mens en hvithai har vært like under, inntil at den har forlatt 

området. At det er ikke bare hunden, men til og med frie ville dyr som delfiner som passer på ved farer til 

tider. Eksemplene er utømmelige. 

Mange dyr gjenkjenner seg i speilet. Bare det å drikke vann, eller få speilbilde av seg i overflaten er 

slikt som dyr og fisk da må, eller lærer å skille mellom for å kunne skille mellom sitt behov og hva som de 

ellers skal spise. Mange dyr liker musikk. At de får dobbelt så mye melk når de hører på Mozart.  
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Hjerneforskningen viser at vi har de samme hjerne-avdelinger hos alt fra fisker, amfibier, krypdyr, 

fugler, pattedyr og mennesker. De er bare utviklet i mere eller mindre grad, eller utviklet i forskjellige 

retninger, eller at en hjernedel har tatt over de funksjoner som vi for eksempel heller har et annet sted i 

storehjernen enn dem. 

Det er liten grunn til å tro at ikke musikk, tv-stykker, nyheter, er noe som barn oppfatter en god del av 

lenge før de kan prate. Dans, glede, morsomheter, lek. Men også alvor. Ett barn har slått seg hundrevis av 

ganger på et år. Vridd fingre, klypt fingrene, vridd beinet, slått ankel og hæl, armer og hender som har blitt 

vridd, dunk i hodet og magen av sengekant, kan ha forstuet ribbein uten at mor, far, lege oppdager dette.  

Erfaringene med den fysiske verden er mangfoldig. Man har garantert tatt på noe varmt uten at foreldre 

vet om det, og noe kaldt. Smerte og lystfølelse er avgjørende indikasjoner på hvordan orienteringssansen 

legger opp koordinater for handlings-bevegelser. Det som blir en bevisst oversikt har oftest mange fysiske 

berøringspunkter som signal-sammenligninger for retninger og farer, former og gjenkjennelse som er viktig 

for oss, på lik grad som behovene for mat, søvn, bevegelse, gjenkjennelse av former. Og et ansiktsuttrykk er 

en slags form, et formspråk. Normalt, eller viker fra normalen. 

Uansett begrep om genier, barnegenier, så har det tatt noe tid som oftest, og det kreves ganske mye 

orienteringer, kjennskap til, lære om, for å forstå helt forskjellige saker. Klisterhjerner er gjerne slikt vi kaller 

fotografisk hukommelse, der eksperter mener at det virker som at disse mennesker har en lang eksponeringstid, 

at de lagrer både det som er i fokus, og det omliggende rundt dette like godt, mens normalt lagrer vi kun det 

som er i sidesynet bare kort tid i korttidshukommelsen ut fra tester.  

Det er ikke gitt at sammenligninger med andre tema enn det slik informasjons-saksforhold har med 

seg som innbyrdes referanser. At det er ikke slik at en slik god egenskap i hukommelse kombineres godt med 

annet stoff, eller at det trekkes konsekvenser eller konklusjoner om denne egenskapen av disse geniene selv. 

Ofte heller ikke av eksperter på slike fenomener. 

Vi må uansett hvor fort vi inntar eller lærer noe, innrømme at vi bit for bit lærer ord, språket, klarer å 

forme setninger riktig, lærer om land og folk, matematikk, lærer å lese og skrive ved siden av talespråket, 

lærer oss å skrive for hånd eller taste tegnene på maskin. Det å høre noen si noe, det samme som vi nettopp 

har sagt, kan høres annerledes ut for oss. Vi trenger en viss koordinering for å høre det samme fra en annens 

tale som det vi selv sier. Dette kan være ubemerket, men kan også komme tydelig frem for mange. 

 Å høre, ta på alvor eller ikke, bry seg, forskjellige stemninger knyttet til andres tale, egen tale er i og 

for seg et større felt alene. Kan fort skape problemer for mange allerede ved dialekter. Lignende med andre 

språk, at grammatikken er bygd opp annerledes, hva som kommer først og sist, eller i rekkefølge av 

saksforhold og gjøremål i språkets forståelses-lære av dette.  

Nå begynner barn i retning av ungdom å rette seg inn etter mye som de skal klare selv, spesielt med 

tanke på voksenliv, og orientering mot ungdomstiden. En lang periode som er en salgs klekke-tid for å bli 

voksne. At man skal klare alle oppgaver selv, møte andre, bli sammen med noen kanskje, og slik sett med 

fokus på hensyn og oppførsel. Arbeid, kanskje familie, et sted og bo, økonomisk styring. Ansvar i samfunn. 

Ikke så lite heller om behov, mål og mening, tilhørighet, sympatier med hva. 

Når vi slik husker ord, eller beskrivelser av hendelser, at vi selv opplever hendelser og skal beskrive 

dette videre, så finner vi ut mye om husk-funksjoner. Også når vi skal definerer ord, og ord som ligner, eller 

kan brukes om det samme. Ord som kan brukes i de fleste ulike sammenhenger også.  

Ett begrep, en forklaring til et ord, definisjon, preger begrepet. Vi kan ved å si et ord, lage et ord, 

definere dette så godt og enkelt vi kan som presiserer betydningen best mulig. Men om vi skal definere en 

stol, definere det å sitte, og det å sitte på en stol, så er alle disse 3 helt fint uendelig med varianter, og forståelser. 

Vi må nesten se bort fra det å sitte når vi skal forstå oss på dette; at det skal frigjøre hvile, oppmerksomhet, 

middag, hva som helst som dette gjerne er rettet mot som frigjøring ti lå bruke armer til hva, eller fordi man 

ikke orker å stå, eller finner det å sitte som morsomt i sammenhengen.  

Uansett: Om det som huskes ikke har noen referanser, bygning, henvisning, signal-virkning, så er det 

lite trolig at dette kan hentes frem igjen av en bevissthet. Eller om så lignende i datamaskiner, en fysisk form. 

Om noe er lagret, har en form, virkning som en plassering, og skal skifte dette fra en ubevisst posisjon og til 

en bevisst posisjon, at det åpnes en dør mellom bevisstheten og emnet, eller at bevissthet eller sanser, behov, 

sinnsstemninger, fysisk kropp og natur, om disse kan sende et signal for forflytning eller avlesing av dette 

som er en husk-form, huskvirkning, så må det være et signal som virker for denne saken, slik at ikke fremmede 

saker hentes frem. 
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Vi kan godt tenke oss at vi kommer til et annet land, og slik får se et rovdyr som vi aldri har sett før, 

og heller ikke hørt om, og de som bor der sier at det heter det og det, og gjør slik og sånn, så lærer vi dette 

ordet for dyret. Vi kan ha et norsk navn på et dyr, for eksempel løve, mens det på engelsk heter «lion», og på 

et afrikansk språk kan det hete noe helt annet på mange forskjellige språk der. Vi klarer ikke å forklare oss 

med ord om de ikke forstår hva vi sier.  Med andre ord så må vi lære oss deres ord for dette syret for at de skal 

forstå oss, og videre at vi selv har fått et helt nytt ord for den samme formen, det samme dyret.  

Ett passord, som kanskje bare er en bokstav og mange sifre, til din datamaskin, betyr mer eller mindre, 

«ja, det er meg», eller en nøkkel, slik vi selv forstår dette. Men har du glemt passordet for lenge siden, og en 

annen ser dette, og spør hva det er, og du ikke husker det, så forteller ikke dette merkelige sifferet så mye 

lenger. Vi kan like godt gjenkjenne alt i terrenget uten å kunne navnet på hver blomst, hvert gress-strå, hvert 

tre, hvilke sorter og befruktningssystemer dette har. Men om vi lærer hva disse har blitt kalt av de som 

undersøker og klassifiserer planter, eller folk som er kjente med disse plantene og hva de heter, så kan vi få 

navnet på disse, i ordspråk, likedan som de formene vi kjenner godt til i naturen på stedet.  

Vi henviser til en form, til en virkning, til en styrke, til en bevegelse, til en tids-funksjon, tids-periode, 

et hendelses-forløp, et saksforhold. Vi må av en eller annen grunn benytte våre sanse-egenskaper og behov 

for å vise at vi mener noe med det vi mener.  

To mennesker kan møtes, og den ene sier at hun vil helst komme til Paradis. Om den andre ikke forstår 

helt hva henne mener, kanskje ikke tror på dette eller har innført seg noe grundig i dette, så kan hun spørre om 

hvorfor den andre ville akkurat dit. 

Om den som vil til paradis ikke kan sammenligne det gode eller bra med dette, med god smak, god 

lukt, godt å se på, godt å høre, godt  å føle, tilfredsstillelse, med gode hendelser, opplevelser, om så den skjønne 

natur, eller kanskje et idol av en person, god, pen sterk, eller fredelig, snill, tro på fred og frihet fra det som er 

vondt, så klarer vedkommende neppe å forklare hva den mener og hvorfor den ønsker seg dit.  

I skrifter så loves det at dette er et bra sted, nok å spise, og andre steder oppgis det som at man ikke 

trenger noe i det hele tatt fordi alle behov er dekket. At man lever uten at man trenger noen inntrykk, kjente 

behovsdekninger, fordi slike behov bare rett og slett er tatt vekk, men er erstattet med en enda bedre følelse, 

en salig følelse. Ja, så har man det bare så bra, og det går aldri i stykker slik som mye gjør i verden. 

Vi kan gå til dagliglivet og finne lignende vanskeligheter her med å forklare hva noe er godt for. For 

eksempel et teknisk utstyr, en ny sak i et dataprogram, ny applikasjon, et nytt møbel, kjøkkenmaskin, en bil, 

treningsform, en type helsemat eller like bra blanding av vanlig kost. Vi skal da ha en utdannelse, et yrke, en 

inntekt, og nesten som et krav, en hobby, interesse, et seriøst mål, hva som helst. For noen å leve livet fullt ut 

nær sagt hensynsløst til behovsdekning, rus, sex, eller ekstrem-sport, slåssing. At hva som kommer senere 

ikke spiller så stor rolle, eller avgjør at en gjør som en vill fritt mens man lever. Virker risikofylt for dem selv 

og andre. Ikke akkurat holdbarheten som beskyttes her. 

Vi kan, enten det er nyheter eller andre rekkefølger på dyr, planter, sol og måne som vi opplever fra 

den ene dag til den andre, hvem vi møter eller ikke møter, formen vår, motivasjoner, hva som trengs for livets 

opphold og tilfredsstillelse i dag. Kanskje for i morgen og lengre frem også.  

Vi peker til verdens elementer, til våre grunnleggende behov, til våre sanser, til vår kropp, kroppsform, 

til de saker vi har laget teknisk, eller lagd for hånd, hva vi gjør selv eller ved hjelp av hva andre har satt i stand, 

eller med tekniske hjelpemidler, mobil, bil, praktiskfysiske nett-verk og datanettverk. Stikkord er ofte 

kommunikasjon og informasjon.  

Når vi husker noe, så kan dette godt kun være hva det kalles, at saken har et navn, men at vi ikke vet 

hva dingsen brukes til. Altså navnet gir ingen forklaring. Vi finner lignende med begrepet forestilling. Det er 

ett felles navn på alle forestillinger. Vi vet ikke hva forestilling er av den grunn. Vi må sammenligne det med 

alle de former vi kan forklare noe om, og det er overhode ingen forklaring til hvorfor det finnes forskjellige 

forestillinger når alt kun er bare det. Hvorfor skulle en forestilling byttes ut med en ny. Eller er det bare samme 

forestillingen som endrer seg slik, og hvorfor gjør den det? Begrep som ide, form, virkeform, endringsform, 

er alle slike faktorer som  

Å huske en gjenstand, et navn på dette, gir ingen videre innsikt eller forståelse av saken, og det samme 

gjelder mange av egenskapene gjenstanden virker med, slik som tid og bevegelse. Også styrke. Bevegelsen er 

ikke forklart med dette, heller ikke tid, og endringer, at noe skjer trenger altså ny undersøkelse. 
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Bergssons definisjon av tid, vedvarende er ikke mer holdbart enn Parmenides tids-begrep, som er 

bundet til at alt bare er der, det samme, men så flytter vi saker frem og tilbake. Da settes tiden egentlig ikke 

inn i noen årsak-virknings-sammenheng. Den beregnes da som at den skapes ved handling, gjøren, ikke som 

del av at bevegelse og gjøren har en oppstarts-underliggende bygning.  

At Gud, Bevissthet, Ånd, Materie, Stoff, kraft, styrke, energi, at alle disse er hendelsesløse uten 

bevegelsen, eller endringen. Forklaringen til bevegelse og tid som er knyttet til årsak-virkning blir da tatt som 

en selvfølgelighet, noe vedvarende av Bergsson, og da får man ikke med seg at hendelsene også har vært, og 

at det er noe som heter prosessedel 2, altså videre, tilbake igjen, og så gjentakelse.  

I Parmenides forestilling som del av bevegelses-flyttet, så er ikke rommet og styrken med som et 

produkt. Vi kan med alle de varianter vi har angrepet sanser og behov med, og også mange andre styrke-

funksjoner knyttet til samme prosess, form, egenskap, at vi nå kan spørre litt eksperimentelt: 

 Husker du hvem du er? Har du minner om deg selv? Husker du hva du heter? Hva føler du om deg 

selv? Hva slags følelse gir husken, minnene deg? Kan husken vår ha noen forbindelse med hva vi forbinder 

oss selv med? Føler du din identitet forbundet til dine behov og sanser i noen grad? Dine drifter? Merker du 

noen reaksjon fra noen behov, sanser, når du tenker på det som du forbinder med deg selv, din identitet, og 

legitimitet, hva du ville forsvart deg med som argument med retten til å være til, tilstede, med mer? 

 

Husk språk behov 
 

Fysiske, Livs- og Vekst-egenskaper, og Bevisste Funksjoner. 

 

 Alt det vi navngir, fysisk og bevisst, er kun gjenkjennelses-funksjoner. Det som er nytt ukjent, har vi 

dårligere sammenlignings-funksjoner for enn med det som er kjent. Vi forutsetter ofte at det som er kjente 

egenskaper hos oss er medfødt egenskap, eller er tilegnet gjennom husk-funksjon, lært/erfart. En medfødt 

huskfunksjon, er en oppsamlende inntrykks-sammen-lignings-funksjon. Slik husk, slikt vi bevisst tenker, har 

den likheten at begge, husken, og direkte oppfatninger, som kombineres, begrep/inntrykk, er altså av samme 

karakter, type, art, preferanse-funksjoner.  

Inntrykk fra hva som helst danner en bevisst sammenlignings-preferanse-form, likedan som husk 

danner likedan sammenlignings-preferanse-form. Som lagret husk kan ikke dette interferere som i bevissthets-

funksjonen, heller ikke inntrykk av alle andre typer.  

Det er ved preferanse-omformingen i bevissthets-plattformens ekspansjon av signalene at inntrykk og 

husk får den samme feltvirknings-effekt med ulike mønstre karakterisert som former som kan utveksle i 

hverandre, og samtidig er koordinering av hverandres posisjoner som samstillinger og rekkefølger, som gjør 

at to inntrykk som like og ulike kan merke denne forskjellens styrke, virkning.  

At behovs-signalene, og husk-signalene forbundet med behov, at disse to tilstander kan gi oss 

forholdet, proporsjonen, slik som «litt sulten, bare en brødskive».  

Dette er et svar på spørsmål om du «er sulten» som fremkaller språk-husken kombinert med type 

behovs-husk. Språket, begrepet, ordet og saksforholdet det signaliserer til som sult-behovs-funksjonene, som 

slik har dannet en husk rundt behovets ulike stadier, erfart, (smaks-følelse, svelg-følelse, tygge-følelse, 

kombinasjonen syn-smak, trykk-følelser mage, blodsukker, sult/mett-hormonene), og som da sendes til 

bevissthets-prosessen, som da forstår spørsmålet fordi bevisstheten nå får kontakt med sult-

funksjonene, og kan sammenligne behovs-husk, med styrken til behovs-signalene nå, og med språk-

formens informasjons-innhold for husk, og dermed kan avgjøre en grads-styrke for sulten. 

Den bevisste styringen av sult/spise-funksjoner, og tilpasnings etter andre sultne, skikker, en mengde 

av ulike saksforhold rundt sult/spise-funksjoner, kan dvele noe, sammenligne noe ut fra medfødte tids-

forlengelses-funksjoner, oppmerksomhet/sammenligning, assosiasjoner, farer-trygghet, og som ofte er husk-

erfart over lengre tid, ofte gjennom opplæring/ris-ros/straff-belønning, begrensnings-funksjoner.  

At mat settes unna inntil alt er klart, enighets-tilfeller, tvunget eller ikke, som da er erfarings-husk for 

ulike styrings-muligheter og utholdenhet, tålmodighet, eventuelt kan «sulte seg» ut fra ulike forståelser. 

Protest, status, kunnskaps-mangel. Opplæring kan som orienterings-funksjon bli godt eller dårlig mottatt av 

barn og voksne. 
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Nå kan vi stille spørsmålet om ikke bevisstheten er annerledes enn det fysiske systemet ellers, eller har 

en egen kraft-form som skiller seg fra de fysiske krefter. Her kan vi lett svare at det er forskjell, og slik sett 

kan vi snakke videre om funksjons-sammenhenger etter et ideografisk, logisk, eller en viss del ukjente 

mellomvirkninger vi ikke lett forklarer. Det kan falle godt i enkelte forenklede åndelige syn, religioner, sekter, 

og hos visse ateister, samt mange som mener at det ikke finnes noen virkelige fullstendige svar på hva 

bevissthet er og dets funksjoner kan ha som virke-grunnlag, utenom utført av det indre i Naturen, eller utført 

av Gud/Allah. For den sakens skyld, den skjebnestyrte årsak-virknings-karma vi finner i Østen, eller det ukjent 

ei TAO.  

Men om det virkelig er samme kraft som er en kontinuerlig forbindelse så må vi sterkt avslå at 

forbindelsen ikke finnes, og at virkningen kan gå over i hverandre. For eksempel så kan ikke partiklene selv 

som den sum balanseenergier av kraft-linje-utvekslinger klare å reserve noe til slik som tanke-prosesser, 

bevissthets-prosesser. Årsaken er at disse like gjerne kunne lignet transistorer som heller virker som av og på, 

men ikke kan endre energiene sine, annet som der et elektron kommer til stedet, eller forlater dette som 1 og 

0 i virkning. I virkeligheten har både partikkelen og transistoren et feltvirknings-akselerasjons-kraft-felt rundt 

seg, med tiltrekning eller frastøtning.  

Biologisk, nevrologisk, og som kjemiske prosesser i kroppen, atomer med elektronskall, har det til 

felles at om det er stor nok verdi på på-trykkende spenninger eller innkommende lys, varme, eller utgående, 

så vil det ut fra reaksjoner slik bli hopp mellom elektronskall eller vandring, eventuelt posisjonering, opptak 

av elektroner og lys, slik at vi får utvidelse eller inn-lukking av spennings-verdier, kraft-felt-utstreknings-

styrker.  

Samtidig har alle elektroner en banefart, sirkulasjonseffekt, rundt i atomene som er i molekyler og 

ioner som befinner seg i nerveceller, nervetråder, dendritter, og i områder fra celler, og nerveceller, som finnes 

slik som inn i det området vi merker at stor assosiasjons-prosess er i gang, frontlappen i hjernen, ofte omtalt 

som tanke-senter, bevissthets-senter. Det er to spesial-organer som begge mottar alle nerver fra og til fra 

behovs-nerver og sanse-nerver og med utløpere motsatt vei. Visstnok det eneste storsenter der alle behov og 

sansesystemers nerve-kanaler møtes, med kanal tilbake til respektvie behovs- og sanse-sentere. 

Det er også klart at om det finnes slike virkninger fra fysiske objekter, og også om de kan bevege en 

del på seg, at det rører seg i omliggende celler på grunn av stoffskifte og temperaturer, og tilpasninger, 

bevegelser og balanser, samt at nervecellene direkte gjør det samme, eller nervetråder, dendritter, så vil alt 

omliggende danne et felt-landskap mellom seg som jeg kaller et komplementær-felt, som speiler alle styrke-

forhold motsatt av den innkommende retningen. Vi kan også kalle dette et negativt felt-bilde, ikke så ulikt 

som negativ på bilde eller film, med den forskjellen at det er aktivt bevegelig levende, istedet for stillbilder. 

Men allikevel er kraftmengden fra sterkere signaler slik at disse vil utvide seg som komplementær-

felt-tetthet og påvirke felt-landskapene rundt seg, de andre komplementær-felt-virkningene.  

Komplementær-feltet tilhører likedan gravitasjons- og elektro-magentisk balanse-energi med 

gravitasjons-rommet, og er slik balansert plassert innenfor det energi-utvekslings-området vi har her. Det er 

grunnen til at komplementær-feltet ikke stikker av, og reflekterer, en omvendt kopi-retning av de fysiske 

objekters kraft-virkninger. Dette fungerer da som felt-objekt-dannelser i stede som slett ikke behøver å holde 

seg i objekt-formasjon senere ved nye inntrykk, annet enn at når feltet svekkes, avslutter en tenke-prosess, så 

vil feltstyrken absorberes av omgivelsene igjen, altså de fysiske objekter som aktive kraft/energi-kilder, 

balansert. Energi total intakt. Tilbake-meldende resonnans må antas å skje ut fra energi-lover. 

Ved aktive signaler inn i assosiasjons-området så vil det dannes aktivt bevegelige akselererende og 

retarderende kraft-virkninger i komplementær-feltet som slik ikke er bundet til objektene, men henger sammen 

med resten av det kontinuerlige mellom-strømnings-feltet som komplementærfeltene danner der høyere og 

lavere konsentrasjoner danner formvirkninger som ligner de fysiske eller de vi husker, det som sammenlignes 

som signaliserer til bevisstheten og det samme komplementær-feltet.  

Det blir et aktivt utvekslings-preferansefelt der ekko/interferens, slik sett sammen med utvekslings-

styrker som går inn og ut av hverandres kraftfelt-rotasjoner slik danner trykkendringer av hverandre i de 

objekter som refererer til hverandre koordinert. Altså: Feltlandskapet danner selv interferens-objekter, 

ressonansbølger, som tilsvarer objektform-signalene fra behov/sansevirkninger, følelses-styrker. At 

bevisstheten lager følelses-styrken selv er utdatert misforståelse.  
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Selvfølgelig vil de mer stabile fysiske objekter, atomer molekyler, elektroner, både nøytrale og 

ioniserte, samt overflate-spennings-forskjeller, og deres varme-strålinger, også signalvirkninger, hele tiden 

være preferanseutvekslende feltvirkninger også inne i det mellomliggende komplementær-feltområdet og slik 

danne en stabil referanse for et bevissthetsfelt.  

Det som er meget interessant er de meninger om at alle reaksjoner i synssentre, i hørselsentre, i tunge- 

og smak-nervesentre, mage-behovs-sentre, hudnerver og muskelnerver med sine hjernesentre, at disse behøver 

å være der, og er der, mens det ikke oppgis som referanse for bevisstheten, at det er fysisk, at det bare er 

hodefyll, at alle slike skulle gå sammen til et felles senter, men uten noen mening, årsak-virkning, grunn.  

Noe mer nært opp til en felles behovs-sanse-stemnings-følsom mulighet i et slikt møte som et felles 

koordineringsfelt er vel neppe mulig. Og når vi vet at husk, tilpasning og sammenlignings-funksjoner faktisk 

er, også fysisk, mulig, og bevisst er mulig, så er en slik omdannelse av felt-signaler inn i et slikt område en ny 

versjon av felt-virksomhet som ganske fint kan tenkes å være, eller bli bevisst, fordi det kan danne en egen 

felt-kontiuitet som nettopp utfører eimen og styrken til data inn i feltet. Rekkefølger i ekko-referansene. 

Sanse-Behovs-husken, vane-følelses-styrkene, kan tenkelig faktisk her oppfatte seg som «jeg» til saks-

data inn ellers. Jeg, hele meg, som jeg vet om, har lyst på is. Så mye av meg jeg føler meg som nå, har lyst på 

is. At meg er å kjenne på seg sine behov, sanser og behovs-husk, den mest fremtredende strukturen i behovs-

summen vår i respektive øyeblikk. Noen ganger er meg daglige referat i dagbok. Andre ganger er jeg tittel i 

yrket mitt. Høy status, og det gir hus og mat. 

Men ulike endringer i de fysiske forholdene vil også virke som blandings-felt inne i komplementær-

feltet, eller i bevissthets-utvekslings-prosessen, altså styrkevirkninger som vi også vil merke tilbake til sanser 

og behov i kroppen og til bevegelses-systemet, blant annet som noen deler av kroppsspråket. Stemningsleiet 

til de forskjellige nervesentrene i hjernen regulere store deler av kropps-språklige funksjoner.  

Obs: Les gjerne artikkelen om kortids-hukommelsen! 

Oftest er disse balanse-innstillinger, men vi kan fort si at mange kommer i ustabile ubalanserte kropps-

stillings-tilstander, altså føler seg uvel, ikke følger kropps-signaliseringenes følsomhets-koordinering.  

Styrkene som utveksler mellom hverandre i bevissthetsfeltet ligger i transformasjonsfeltets overganger 

mellom det vi ellers kaller fysiske lovers kontrollerte styringsområde for målinger, mens bevissthets-feltets 

utvekslinger foregår i store mengder på et lite område der feltvirknings-størrelser er mindre enn objekt-

massenes kraftvirkninger og at de derfor også er lettere å manipulere, kombinere, mer lett utvekslings-

påvirkelige.  

Dette betyr også at både fysiske objekters posisjoneringer og stabile kraftfelt, eller endringer her, og 

behov-, sanse-signaler, bevegelses-koordinasjons-signaler, og deres styrke virker fra det fysiske basis som 

omveltning av saksforhold, og som med feltvirkninger går inn i utvekslingsprosessen til bevissthetens 

komplementær-felt. Et holografisk-lignende komplementærfelt dannes der det fysiske virker som en stabil 

plattform, for de virkninger som blandes av informasjoner, behov sanser stemninger som inntrer sammen med 

sanseobjektenes styrkeformasjoner i bevissthetsfeltet, bevissthets-utvekslingsprosessen.  

Behov/husk, sanse-husk, læring/erfarings-husk knyttet til sanser og behov, vil slik sammen med den 

fysiske rørlige mer stabile feltvirkningen, danne sirkulasjons-utvekslinger i og med bevissthetsfeltets 

preferanse-objekter, begrepsvirkninger og rekkefølger, og hvordan JEG behovs-summen og assosiasjons-

signaler eller kan sammenlignes, og hvordan de virker inn i hverandre. 

Jeg-følelsen, behovs-summen, den del av husk saksforholdet trenger av denne behovsmengden, er det 

vi oppfatter som jeg i saken da ulike saker fremkaller hvem jeg er forskjellig følt og presentert. Jeg trenger alt 

jeg har sanset og erfart, og behovs-dekket erfart, følt, altså sett utenfor oss, eller merket av omgivelser og 

bevegelsesprosesser hendelser, og hva vi har følt eller husket innover i oss, og at vi da ikke trenger et direkte 

speil-bilde av kroppen og ansiktet vårt. Men det er ingen tvil om at speilet, og utseendet er med-virkende. 

Vi, Jeg, er i så måte, mest, alt sett utenfor kroppen, alt vi ser, og satt sammen med det styrkeforholdet 

det koordinerte forhold vi sanser og behov, følelser gir inne i oss ved samme huskerfaringer og den arvelige 

følsomhetstyrken vår av behov og sanser vi har, slik at jeg klarer meg fint uten ansikt og kropps-utseendet. 

Men det er nok av de som har sterkt fokus på dette med den konsekvens at det er mengder med Jeg-følelser 

som sterkt kan preges av stort sett utseendet ansikt og kropp. Men også disse individene kan merke noe spesielt 

ved spørsmålet om hvem jeg er. Da berører de oftest de samme tema, hva man har opplevd, husker, og 

erfarings-følelser her ved de gitte saksforhold som spørsmålet stilles i. 

Nb: Viser og oppfatter mer av alt i verden i tid, enn det vi ser av oss selv, stort sett. 
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Kort-tids-hukommelsen 
 

Vi kan forbinde kort-tids-hukommelsen til litt av hvert, men stort sett har vi merket oss at denne fanger 

opp ganske mye av saks-forholdene i øyeblikket. Gjerne uten at vi tenker over dette. Det virker som at vi med 

alle sansene våre, også mulig fra behovene våre, danner ett slags kortere varig bilde av saks-forholdene vi står 

ovenfor der og da. Årsaken derimot til dette er veldig uklar. Men det har noe å gjøre med bevegelse og avstand, 

å merke relasjoner uansett hvilke ut fra saksforholdene vi står ovenfor. Det er ikke nødvendigvis bare en sak 

som her er fokus i saksforholdets øyeblikk, situasjonen vi er i og har foran oss.  

Vi kan like gjerne tenke oss at vi fra husken våres, om ikke annet står foran oss, at vi kan danne slike 

bilder av saksforhold i kort-tids-hukommelsen vår også. Det som skjer kan sammenlignes med at vi går på en 

sti. Vi har gjennom livet om vi er aldri så små eller store i alder, opparbeidet ett større sett som er vanlige 

bevegelsesmønstre, og reaksjons-mønstre.  

Alle reagerer kraftig og nærmest motorisk på det som plutselig skjer, eller som vi fra erfaring kan vente 

oss skjer, men også at nytt kan dukke opp foran oss, og som vi enten ikke vet om er farer eller bra, eller der vi 

registrerer noe som er bra eller farlig. Vanemønstre gjør at vi ikke tenker så mye over vårt neste skritt. At vi 

har en del automatisert ut fra hva øyne og ben-bevegelser alt har innøvd, slik at vi går av oss selv på denne 

turen.  

Vi er mer opptatt av lengder, avstander, ofte hva vi føler eller hva vi skal, og slik sett virker gangen 

våres nærmest instinktivt, og det er fordi bevegelsesmønstre og reflekser alt er medfødte egenskaper, og som 

vi med øvelse oppøver som vaner, og som gjennom dette lenger heller ikke trenger mere gjennomtenkning. 

Men om det er forhold foran oss som har endret seg siden sist, eller som vi vet kan skje, så er det slik at avstand 

og former rundt oss danner seg som ett ekstraordinært bevissthetsrom for oss som er nødvendig som en slags 

oppmerksomhet, bygget rundt våre medfødte egenskaper.  

I denne fremstillingen så gjelder det at vi i en viss avstand i rom og tid, og bevegelses-hastighet, enten 

det er i spill, lek, arbeid, på tur i fjellet, ut fra om alt er fredelig eller at alt er farlig på grunn av omstendigheter, 

slik at vi må rekke å avgjøre noe innenfor et slikt romslig korttids-hukommelses-tids-rom. Så aktuell er den 

fysiske verden og med mulighet til refleksive reaksjoner, med ett visst tillegg av valg-mulighet, så langt vi 

kan rekke å gjøre dette i de gitte øyeblikkenes omstendigheter.  

Denne synkroniseringen av et viss tids-rom og bevegelses-refleksive reaksjoner bundet til dette, hva 

alle sanser sier, alle behov sier nå, er en del som må fungere for både dyr og mennesker. Uten et visst tids-

perspektiv rekker vi ikke å handle, oppdage, gjøre noen koordinerende bevegelser. Men om vi ikke må gjøre 

noe, heller får oppgaver under fredelige forhold, så vil samme kort-tids-hukommelse fremdeles fungere.  

Dette er altså sterkt knyttet til de fysiske omstendighetene. Dersom noen sier: Om du ikke klarer 

oppgaven, så skal du dø, så kan også ett spill, visse øvelser, også virke sterkt skjerpende på kort-tids-

hukommelsen, det vil si at de neste fasene eller den fasen du er inne i, vil virke slik at du følger til en viss grad 

anspent med. Denne lille graden anspenthet er nok også tilstede i fredelige forhold, til at vi observerer lignende 

perspektiver, fordi noe er alltid innstilt til dels parat for de fleste forskjellige hendelser vi er oppe i.  

Det at vi husker og merker endringen over korte tidsrom, de neste ti meterne foran oss og alle former 

her, er avgjørende for at vi ikke skal skade oss, selv om vi ikke tenker over at hvert skritt vi tar egentlig kan 

være skjebnesvangert. I hvert skritt kan du snuble, fordi du tråkker feil på noe, eller snubler, eller at du er for 

slapp i muskel-taket akkurat der du satte ned foten på selv ett trygt sted.  

Mange har opplevd at det går an å vrikke foten på flatt gulv uten at det er noe hinder til stede. Likedan 

kan slikt skje fordi du plutselig oppfatte noe som fare, eller fikk lyst på noe som fanget oppmerksomheten din, 

og så vender d u kroppen slik at du mister balansen eller vrikker foten. Dette skjer jo ikke hele tiden, men alt 

vi har erfart setter seg inn i oss som vane-bevegelses-mønstre slik at vi normalt unngår dette. Under 

virksomhet, aktivt, bevegelse eller ved spill, så fanger oppmerksomheten din opp spillet og motspillere, samt 

likedan med bevegelser i terrenget, eller hva som endres grunnet dine egne bevegelser.  

Vi er nødt for å danne et perspektiv-mønster av omstendighetene som gjelder korte øyeblikk fremover 

som teller mer for en kort avstand eller saksforhold foran oss for at vi skal ha en bedømmelses-sammenligning. 

Denne aktive delen av hjernen som de her snakker om, er avhengig av at du alt har virksomme egenskaper og 

vane-mønstre. Mange av disse vane-mønstrene er veldig like for de fleste i den forstand at alle må ha, eller 

trenger, å kunne vurdere de livsviktige neste øyeblikks-hendelser. 
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Selv om du ikke ser en hendelse selv, men noen skriker til deg at det kommer en bjørn, eller at noen 

ser at en geværspiss stikker ut av buskene, så vil saksforholdet du står oppe i, bety en reaksjon som stort sett 

fungerer slik at du forsøker å komme deg unna, og at du som regel løper vekk, eller dukker bak noe, i riktig 

retning. For mange kan selv dette bli feil. Men vi husker hva som var faren eller oppgaven. Bjørn, Skudd. Når 

disse mønstrene kommer inn så har også sidesynet vårt en svært viktig funksjon nemlig å kunne reagere på 

noe som kommer mot oss fra siden.  

Det er i denne forbindelsen at det en svært kort stund klistrer seg inn et mer eksakt inntrykk enn vi tror. 

Om noen viser en kode du skal slå, men så raskt at du selv ikke mener at du husker det bevisst, så er mønstret 

der en liten stund, slik at om oppgaven du får er å slå denne koden på en sykkel, så vil de fleste få opp låsen 

på første forsøk ved å slå et tall som faller seg inn, fordi det er en prioriteringsstyrke i det signalet i korttids-

hukommelse som først sender eller gjentar signalet for fokuset vårt, eller bevegelsesmønsteret som handa vil 

ha i forhold til korttids-hukommelsen.  

Dette fungerer mere som et gitt mønster forbundet til saken, enn at det er et ord eller tall som skal gi 

en mening ellers. Vi husker ikke, vi tenker ikke på det, at når vi har gått turen, at vi skal huske alle timetere vi 

hadde på turen. Allikevel kan vi nyte eller huske detaljer omtrent så bra i mange tilfeller. Men helt akutt så 

fungerer alle detaljene som vi ikke tenker over som dannelsesmønsteret vi trenger av hele situasjonen for ett 

gitt tids-perspektiv. 

Hva skulle så annet enn erfarings-husken, vane-mønstre, oppmerksomhets-tilstanden, og nettopp 

behovene våre, der sansene er følerne som deltagelse i korttids-hukommelsen være, om det ikke var for de 

instinktive refleksive funksjoner av bevegelse og behov/sanse-korrigeringer som den var godt for.  

Her har vi også store forskjeller fra individ til individ, hvor godt denne korttids-hukommelsen er trent 

opp, og hvor godt den fungerer som medfødt og under utvikling fått gode eller dårlige påvirkninger for 

effektiviteten av denne. Enkelte har langt mer direkte forbindelser mellom denne hukommelsen, bevegelses-

systemet og langtids-lager-minner enn andre.  

Det er ikke like godt å si om hvor stor mengde inntrykk eller utbyttede inntrykk som kan bli lagret i, 

eller er i tilknytting til denne korttids-hukommelsen, men om man husker saksforholdene i lang tid etterpå så 

tyder dette på en forbindelse som er godt forbundet til langtids-hukommelsen, uten at det dermed er sagt at 

ikke korttids-hukommelsen kan ha ulike mengder korttids-hukommelses-lagre som varer lengre enn normalt, 

og slik kan holde lange varigheter for fokus-skiftninger som kan bindes sammen i tidsperspektiv. 

Men i min beste forstand kan jeg altså ikke se annet enn denne hensikten med denne hukommelses-

funksjonen. At den er en helt nødvendig del av våre aktive registreringer og tilhørende saksforhold der og da. 

At det kan drøye saksforholdene ut i tid, er en svært god mulighet som en variabel, men den kan altså også ha 

andre hjelpe-lagre. Vi har sett hvordan enkelte funksjoner hos folk, og med smarte metoder, kan huske svært 

mye av det de står ovenfor ved å lage symbolikk de husker til de saksforholdene det gjelder. Å huske navnet 

til hvem som står eller sitter på sin plass, eller i en gruppe. 

Det er i alle fall ingen tvil om at kort-tids-hukommelsen bygger på de primære behovs- og sanse-

systemer som er prekære for drift av kroppen og stoff-skifte: Puste, drikke, mat/næring, sove, balanse-

organene våre, en tid der hjernen vaskes og mates, og at alle organer i kroppen får holdt stoffskifte best i gang, 

deriblant at nervesystemet fungerer.  

Til nervesentre som er knyttet til alle organer, finnes sansene i den andre enden av nervesentrenes 

tråder, der de primære systemene for sanser stort sett er øyne, nese, tunge, ører, hud, hvor lukt, smak, hørsel, 

syn, smerter mot kroppen, kulde, varme, vått og tørt, stikk, form-følsomhet, og en mengde andre trykk-

funksjoner finnes. Til alle nerve-funksjoner knyttet til sanser og behov går det nerver til muskelsystemet som 

slik er bevegelses-refleksen til sanser og behov, i den forstand at bevegelser koordinerer seg til deres 

reaksjoner.  

Vår assosiative og følsomme sammenlignings-evne, bevisstheten, kan her være med i kortere og lengre 

reguleringer, selv om affekter stort sett er refleks-respons på alle påvirkninger som kommer plutselig. Er 

affektreaksjonen svak innenfor en normal påvirknings-belastning og tilvendte vaner, reagerer hverken angst 

eller lyst spesielt på dette, og vi overraskes på sett og vis ikke av dette. Det er forskjellen på at vi har dultet 

bort i noe med foten, tærne, og om vi virkelig slår oss, slik at det gjør betraktelig vondt, kjenner smerte i tærne. 

Da det finnes et utall artikler som omhandler utseendet, seksualitetsdrift, og å vaske seg, pusse seg som 

også er en del av primær drift, og artikler for alle våre primære behov kan listes opp som fordeling av alt 

teknisk som noensinne er laget, så er fremdeles alt vi finner på primært.  
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Ut over primær-tilstanden har vi interesser og fantasier, og selvsagt at vi gjør oss opp en tro, viten, 

oversikt vi tror er riktig. Alle har da slike enormt rasjonelle og innskrenkende bilder av verden som de kaller 

livssyn. I tillegg så forventes det en mening et mål for livsprosessen, og som selvsagt er primære sanse- og 

behovs-dekninger. Men interesser går ofte ut over dette til saker som ikke nødvendigvis er virkelige 

saksforhold, eller nødvendige for opprettholdelsen, men kan virke stimulerende på primære funksjoner vi har 

utilfredsstillende dekning av.  

Vi kan for eksempel bruke mat som et middel mot dårlig humør. Seksuelle funksjoner kan virke 

stimulerende for manko på noe annet, selv om alle drifter i kroppen krever sitt normalt uansett. Også lukt og 

smak kan tilfredsstille, likt som at farger og former kan tilfredsstille behov og sanser som ikke får dekning. 

Men interesser kan påvirke oss psykisk og fysisk, slik som alt som tas opp i sport, musikk, aktiviteter som har 

med ører, øyner og muskel-bevegelsessystemet vårt å gjøre.  

Vi kan føle oss sterkere selv om noe gjør en fysisk prestasjon på tv, men vi kan også få komplekser av 

det samme. Interesser som kan virke veldig søkt og dårlig definert, og hvor man kan spørre seg ut om hva som 

er hensikten, om det har noe med våre egenskaper å gjøre, er slikt som filmer, humor, spill, og ideer om 

oppdagelsesferder, mystiske tilstander vi ofte kunne ønske svar på, ufo-historier, spøkelses-historier, magi og 

mystikk, ikke minst tryllekunster, og det som virker som forutsigelser.  

Når noen lurer oss eller ikke vet vi jo ikke. Noen starter en religion som slett ikke er sann for å lure 

penger av folk, og det virker. Likedan at lykkejegere blir lurt til å satse på noe som kun gikk ut på å lure til 

seg fordeler fra andre. Slik sett da vi ikke vet hva vi kan få bedre eller god opprettholdelse, tilfredstillelse av 

ved slikt vi ikke har så stor oversikt over, men vi håper at vår normaldrift, primært, og at vi kan få noe i tillegg 

til dette som en spiss på vår tilværelse. Det virker som annerkjennelse står sterkt, uansett hva vi flagrer med, 

bare det virker på de som man vil ha oppmerksomhet av.  

Slik sett fungerer en rekke interesser som slett ikke er påkrevet for livets opprettholdelse, allikevel som 

noe som gir en primær tilfredsstillelse, ved siden av en viss spenning: Læring, mestring, utfordringer, innsikt, 

kunne styre over eller kontrollere omstendighetene våre, som en del av bevissthetens orienteringssans. Det er 

grunnen til at korttidshukommelsen også kan observere store mengder unyttige saker også. Men om det er 

gevinst på annen måte, pengepremie for eksempel, så kan vi omsette dette til behovsdekning vi ønsker.  

Nå kan vi spørre oss da, om ikke korttids-hukommelsen har kontakt med resten av vårt husk-erfarte 

hendelses-lager-arsenal, enten det gjelder om tidlig opplevelse i livet eller alt vi har erfart senere. Men 

funksjonen sammenligning: Søk, let, finn-sekvensen, prosessen, er automatisk, og autonomt medfødt funksjon 

i sentral-nervesystemet, og er noe som skjer uten at vi må tenke på dette, selv om vi like godt med vilje, eller 

ut fra behov, og lyst, kan styre denne prosessens søk-prioriteringer også.  

Det er helt klart at bevisstheten får opplysninger både fra den aktuelle korttids-hukommelsen som 

behandler de gitte informasjons-signaler vi har i øyeblikket rundt oss, men også har kontakt med resten av den 

lagrede hukommelsen. Alt tyder på at både korttids-hukommelsen, og bevisste prosesser som behandles her, 

også har menneskets opplevde bakgrunn, husk, sine behov og opplevelser med disse, som en referanseramme, 

likedan som livet og gjøremål i store trekk av faste behov og gjøremål ligger til grunn for bevisstheten generelt 

og de mål man har som jobb, dekning av behovene, og hvilke muligheter man ser som kan åpne seg for ulike 

tilfeller for at man skal klare seg eller opprettholde seg og sine behovs-dekninger. 

Korttids-hukommelsen arbeider med de direkte oppgavene vi har foran oss, slik at vi uten å tenke stort 

på det, ikke skal snuble mens vi utfører våre oppgaver, eller skal holde den røde tråden mens bilen får en liten 

sladd, at vi løser opp i eksamens-oppgaven, en rekke akutte tilfeller knyttet til de direkte hendelser vi er oppe 

i og som derfor krever den oppmerksomheten vi trenger for å respondere på opplevelsene vi har der og da. 

Også for å gi respons tilbake med vårt eget behov i saken, eller ovenfor naturforholdene. I enkelte 

tilfeller så er det å vise at man synes noe med turen er kjedelig, at det er for langt å gå, at noe smakte dårlig 

fordi det var et surt bær, enkelte saker som er et humør vi sender ut til naturen som andre dyr og mennesker 

kan merke eller forstå godt, et surt bær, og reaksjonen på dette, noe fugler og ekorn ser, hører, men som er et 

utrykk ovenfor naturen eller fjellstien som ikke kan tenke eller forstå utrykket vårt.  

Korttids-hukommelsen skal løse oppgaver vi holder på med i opplevelses-øyeblikket vårt, terreng, hva 

som sies, hva man orienterer seg etter i de tilfeller og saker vi står oppe i, og vil da en kort tid merke det meste 

som skjer rundt oss uten at vi oppdager dette så tydelig, men at det tilhører en kort tid en del av det prioriterte 

respons-bildet vårt. Når noen viser frem koden til en sykkel, men så fort og kort at den andre sier at den ikke 

kunne se, rekke å lese tallene, men allikevel får beskjed om å gå rett bort å slå det tallet som bare faller seg 

inn, så går kodelåsen opp i de aller fleste tilfeller, uten at klienten forstår hvorfor.  
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Men det representerer et saksorientert bevegelsesmønster, en strukturformasjon for observasjoner, her 

korttids-hukommelsen respons-aktive bevissthets-område, som fokuserer på det som er mest behovs-nært for 

oss, nemlig å redde kroppen, følelsene og bevisstheten gjennom prosessen der vi merker størst prioritet for 

noe annet i saks-forholdet, altså det mest intense fokus i sanse-oppfattelsen. I det øyeblikket du straks får 

beskjed om å fokusere på noen av detaljene i dette bildet så merker du ikke dette så lett.  

Dersom det angis en oppgave til saksforholdet, så rekker vi akkurat å få respons fra dette vagere 

informasjons-inntrykket før det slettes, avises, eller at bildestyrken av det svekkes og svinner hen i bytte mot 

et neste inntrykk. At saksforholdet holder seg lengre enn kun 1/24-dels sekund er helt klart, fordi det er mer 

tydelig at inntrykkene leges i rekke og rad i flere sekvenser som varer fra 10 - 30, kanskje 100 sekunder og 

mer.  

Dette er kanskje den eneste måten at vi kan kjøre sekvenser i sammenheng med intervall-forflyttinger, 

men at om de begynner å virke slik i rekkefølger som varer så vil det dannes en kontinuitet i prosessen som 

synes best ved at vi ikke kan sammenligne to like eller to ulike uten at begge inntrykkene er oppe minst en 

gang samtidig som derfor viser en kontinuitet i tanke-prosessen. Altså også som bevegelses-akter. 

Ellers ville aldri starten på en setning kunne huske menings-sammenhengen på slutten av setningen. 

At det eneste vi kan tenke er det siste ordet, at det forrige aldri kan sammenlignes med neste, at årsak og 

virkning som forskjell, ikke kan merkes samtidig, og at om vi ser en virkning vil vi aldri huske årsaken. I ett 

synsinntrykk så ville vi aldri visst om bilen rygget eller kjørte fremover.  

At kontinuitets-funksjonen for sammenligninger fungerer både i korttids-hukommelsen og i langtids-

hukommelsen er utvilsomt, men da først og fremst med sikkerhet som når det er tatt frem i bevissthets-

prosessen der sammenligningene observeres, skjer: Assosiasjonene.  

Det man har lurt på er selvsagt om det er en merkbar forbindelse og avgjørelse allerede underbevisst 

før sekvensens rekkefølge kommer til bevissthets-senteret, eller inn i bevissthets-prosessen. Under testing av 

valg-funksjoner, å velge, så kan forskere avgjøre hva du velger før du blir bevisst ditt valg selv ut fra oppgaver 

du settes på, og ved så enkelt som EEG-skanning.  

Sammenlignings-symbolikk fungerer som tilpasninger i naturen, fysikken, balansert energi, og 

fungerer med en viss likhet i datamaskiner ved at a lagret og b lagret kan samkjøres til c lagret. Altså 

kombinasjoner av flere data til et felles svar. Når datamaskiner klarer dette, og at DNA-et vårt kan omstille 

seg, eller blir avlest av RNA og aktiviserer byggeprosesser og virksomheter i hver celle vi har, kjemisk, så 

ligger ikke bruken av en bevisst sammenlignings-funksjon så langt unna fysiske lagrings-former, symbolikk, 

heller.  

Min tro på at bevisstheten er en virkende kraft-funksjons-mengde, gjør at den like godt kan aktivisere 

seg romslig og befinne seg innenfor et kroppslig system, uten at det gir hindringer, tvert imot nærmere 

kombinasjon av fysisk og bevisst prosess, og derfor påvirker hverandre. At det ikke er naboen som løfter 

armen når du vil løfte armen. Slik at det skal være mulig å samkjøre sammenligninger lokalt på området vi 

fysisk befinner oss, like greit som de mange ideer om at noen utenfor oss gjør jobben for oss, slik mange livs-

syns-retninger mener.  

Men det jeg ser hos disse livssynsretningene er at de snakker om bevissthet og tenkning som det aktive 

innholdet vi har i bevisstheten, men ikke hvordan bevisstheten funksjonelt virker som en aktiv tilstedeværende 

funksjon som kan ha et innhold og kan kombinere informasjoner.  

Kun det som aktivt foregår inne i bevisstheten som relasjoner mellom informasjons-mengdene og 

kombinasjoner av disse, som om at bevisstheten ikke har klare funksjoner for slike prosesser. Man henviser 

mer eller mindre til hva som er tidligere lært, og enkeltfelt man velger å fordype seg i her, likedan som man 

krever ny tenkning som alternative former som strekker seg lengre eller er helt nye veier å gå for 

kombinasjons-inntrykk, og preferanse-henvisninger; immanent, i prosessen, eller transcendent, at saken ligger 

til behandling utenfor prosessen.  

Utenfor væren og virkelighet, ett transcendent prinsipp, et vel langt flytt vekk av årsak, kilde; og som 

akseptabel løsning på problemet for mange: Skyv det unna deg, glem det: Det er jo uforståelig: Men det vet 

man jo ikke: Tenk 2 ganger over det. At om man ikke forstår noe den ene dagen før den neste dagen, så er 

problemet transcendent: Man er ikke villig til å innse at man ikke forstår det, men vet at en kilde finnes, og 

skyver dette over i noe som er utenfor rekkevidde; med tittelen: Dette skal ikke forstås dersom du er et 

menneske! Det ligger for høyt for menneskets fornuft. Nei, overhode ikke. Også en påstand! 
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Konflikt mellom korttids og langtidshukommelse 
 

Distraksjon mellom langt-tids-hukommelse og korttids-hukommelse 

 

Korttids-hukommelsen krever oppmerksomhet fra de direkte sanse- og behovs-signaler for vår kropp, 

vårt bevegelses-terreng, sanser og behov primært. Som referanser benytter også korttids-hukommelsen en 

mengde signaler fra ord, begreper, hendelser som er erfart og huskes i langtids-hukommelsen. Dette kun for 

at vi skal kunne se likt, ulikt, kjent og ukjent, vaner og erfaringer med årsak-virkninger til det sammenlignings-

bildet, og hva som merkes som godt og dårlig, eller passe med opplevelsene vi står oppe i.  

Men erfaringene fra langtids-hukommelsen kan ha løst saker som ikke passer med den nye situasjonen. 

Vi kan da komme i villrede, forvirring, bli distrahert av tidligere erfaringer hvor det i mange tilfeller finnes 

løsningsveier rett foran oss i saksforholdet vi står oppe i. Vi kan ut fra tidligere smerter og lyster få lignende 

opplevelse med de direkte opplevelser.  

Også dette kan virke annerledes enn det som den nye situasjonen tilsier av virkninger på oss, slik at vi 

også blir følelses-orientert distrahert, forvirret, usikre, feilbedømmende. I mange tilfeller på direkten kan 

nettopp slik som en irritasjon over noe fra tidligere, komme til utrykk ovenfor et forhold som ikke passer til 

saken. Vi kan altså både følsomt og veiledende få misforhold mellom saks-opplevelsen i korttids-

hukommelsen og erfaring, lærdom, fra langtids-hukommelsen. 

Forvirringen eller distraksjonen virker til å være oppstått før bevisstheten har tatt en avgjørelse i 

forholdene, slik at kontakten mellom kortidslagring og langtidslagring må ha en sammenligningsfunksjonell 

forbindelse mer direkte, men der bevisstheten opplever dette som innkomst-konflikt. Bevissthetens oppgave 

er å sortere, sammenligne, finne en orden, orientering i saksforholdet og konfliktene. Dette lar seg ikke alltid 

gjøre eller gjøre i tide. Det betyr også at sammenligningen korttids-/langtids-hukommelse fungerer som 

koordinatorer for hverandre også til vanlig under rolige forhold som ikke representerer konflikter, altså 

innenfor det vi oppfatter og føler som normalt bra. 
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Instinkter 
 

Instinkter er preferanser. De er en virknings-effekt av forskjellige reaksjoner fra kroppen, fra organer, 

og kan virke både raskt, øyeblikkelig, lignende reflekser, og som reflekser, og de kan våkne opp sakte ved at 

en styrke eller virkning stiger eller virker over lengre tid. I mange tilfeller vil slike instinkter vekke 

underbevisstheten og bevisstheten, eller utløse husk, angst, lyst-sentre, slik at vi her påvirker og gir endringer 

i sinnsstemninger, stemninger generelt, og sammenligninger av følelser og fornuft, logiske sammenligninger 

av like og ulike saks-tilfeller, slik at vi får anelser av noe, eller klare oversikter, vår intuisjon. Intuisjonen kan 

vekkes opp flere veier.  

Det er ikke sikkert at det er riktig å si at det ene er så annerledes enn det andre. Vi kan godt si at refleks-

reaksjoner, affekter, følelser, nervesignaler og blodtrykk, hormoner og sporstoffer, transmitter som utløser 

reaksjoner i nervesentrene våre, hjernen, noe bevisstheten og assosiasjons-sentre merker, er forskjellige grader 

av styrke og nyanser i felt-styrke-effekter, signaler som er av samme feltkrafts opprinnelige felt-styrke-

funksjon. Energi. 

Instinkter er allikevel det som våre kroppsfunksjoner sender ut når det reagerer i forhold til manko 

eller overskudd av ulike forhold, men også der vi finner tilfredsstillende forhold, for eksempel en krok der det 

er passe varmt. Altså ikke for kaldt, ikke for varmt, at vi dekker et behov slik at vi føler oss vel. Det å oppfylle 

et behov slik at det blir i ro, har fått nok, virker balansert, nøytralt i forhold til å søke, lete videre, at behovet 

eller sansen, følelse ikke lenger føler uro eller drift, puffing videre, er vesentlig funksjon for hvordan instinktet 

virker. Det er spesielt når vi føler at et instinkt vekkes, at vi kaller det instinkt.  

At vi ut fra almene primære behov som temperatur, hud-følelser, lukter, smak, hørsel, syn, og 

bevegelses-forhold, eller hvile-behov, og gjennom sult, tørste, luft-behov, og for å gjøre fra seg avfall, at vi 

først og fremst tenker på instinkter som er nedlagt i oss. Og gjenkjennelse kan også være en utløsende kilde, 

husk og minne. I eksemplet med Pavlos hunder som gjenkjente at en klokkebjelle betydde fulle matskåler, 

mat, så ble dette karakterisert som instinkt, at noe vekker oss gjennom hørsel og syn. Det er heller ikke så rart.  

Vi har en husk, der erfaring og læring er informasjoner som lagres i oss som det vi kaller husk av 

kroppslige og språklige strukturer. Nærmere undersøkelser av nervesystemet viser at smaksnerver, lukt-

nerver, syn og hørsel er koblet sammen nok til at vi identifiserer for eksempel smak og husker dette også 

visuelt eller når vi hører tyggelyder. Vi får samtidige informasjoner som er forbundet direkte til mat-inntak og 

mage-syre-produksjon gjennom nervesystemet. Dette er bare en av veiene dette kan skje på.  

Sult-virkninger kan oppstå fordi kroppen gjennom blodtrykk eller vannmengde, gir signal om at det er 

lite næring i kroppsceller, i blod, og til og med til det organet som skal produsere magesyren og hormonene 

for sult. Kan virke autonomt, noe refleksivt, vel, instinktivt. Eller instinktiv avgjørende funksjon blant flere 

funksjoner for aktiviseringen av dette. Disse kan igjen utløse reaksjoner i nervesystemet. Dette kan skje 

kjemisk automatisk, autonomt, slik hele cellen og organet er bygd.  

Men da et sentralnervesystem kan gi tilbake-signaler kan dette til tider overstyres. Men bevisstheten 

vår kan da bare sammenligne hvilke andre behov og lyst-former som kan virke prioriterende, og da være med 

å sette inn motivasjonssignaler tilpasset dette, for hvilke fratrekk av behov, og økning av andre behov som 

skal eller trengs til denne påvirkningen og i hvilken grad. Dermed må bevisstheten få behovs-instinktsignalet 

inn først fra behovs-funksjonen.  

Sultstyrken og stemningen, graden motivasjon er egentlig avgjort før bevisstheten er med i bildet. Men 

merkes så av bevisstheten. Da mange informasjoner trengs som husk, hvor maten er lagret, og hvordan man 

skal få tak i denne, utenom bare å følge lukte-sporene, så vil bevisstheten først nå bli med som delstyrer av 

instinktet så langt bevissthets-prioriteringer klarer dette.  

Klarer man å overstyre sulten for godt, så sulter man ihjel, og er det overstyrt mye, kan det gi ernærings-

sykdommer og hjerneskader. Så hvor smart er bevisstheten nå? Instinktet ligner slik reaksjoner på kulda. 

Instinktivt merker vi at vi må, eller rett og slett kommer i affekt da organene som berøres av kulda sender 

smertesignaler med mer, og at en søker varme nærmest autonomt, automatisk, krøker seg sammen, og til slutt 

at bevisstheten blir «bedt om hjelp til å finne løsningveier og metoder for å «redde seg ut av kulda». Vi kjenner 

igjen instinkter på denne måten. De er egentlig deler av holdbarhets-systemet, moralen/behovs-organer, disse 

også. Alle hudfølelser er også del av dette, slik som også øyne, ører, gir refleksreaksjoner og virker instinktivt 

som bevegelses-utløsende for å se, høre, hvilke retninger og saksforhold som kan påvirke oss eller alt gjør 

dette.  



 

 

453 

Vi, bevisstheten kan komme med i denne instinkt-prosessen, men vi vet aldri om det er for sent. 

Imidlertidig kan vi gå ganske lenge uten mat og drikke før det er akutt livsfare. Kulde og varme, samt pusten 

vår, kan bli mer akutt. Er det akutt, fare, så kan reaksjoner komme veldig raskt fra oss. Er signalene svakere 

sier vi at vi føler et behov for, ja mat, varm genser, ha venner. 

Det er noe nedlagt i oss for slikt, og disse behovs signaler er også instinkt-signaler. Bevissthets-

funksjonelle oversikter kan derimot bygge opp ekstra sammenlignings-funksjonelle oppmerksomhets-

følsomhet, og bygger da opp sin intuisjons-egenskap utover nivået det hadde. Å trene, eller føle sterkt på noe, 

kanskje alle sanser og behov, og slik kunne kombinere nyanser mellom alle behov og sanser som andre ikke 

klarer, og man kan da si at noen som merker hva som kommer i langt bedre grad enn andre klarer i saksforhold, 

så kan man si at de har sterk intusijon, eller omfattende logisk intuisjon.  

Intuisjon benyttes som begrep når man ikke klarer å sette fingeren på en gitt sans, behov eller erfaring, 

eller sammenlignings-funksjoner mellom alt dette som finner sted. Mange har sterkt utviklede funksjoner, 

som matematiske, tone-gehør, syns-skarphet, super-minne, detaljeabsorbasjoner for kortids- og langtids-

hukommelse, og avgjørende reaksjons-veier for slikt. Disse egenskapene er ikke ensbetydende med stor 

intuisjon, men kan nyttes en slik vei også.  

Vi forkorter forklaringene ofte rundt dette med begrep om den 6-sans, 7-sans, mens det sjeldent kan 

avgrenses til bare en sans slik. Allikevel har vi en mengde systemer inne i oss som merker helt utrolige 

forskjeller i tilstander rundt oss som vi ikke trodde vi var i besittelse av, eller at vi virket slik. Og der kan 

programmer som krøll på hjernen, og bevissthetforskning vise til ekstremt mange tilfeller som vi har av 

egenskaper, eller enkelte har som egenskaper som vi mer eller mindre ikke lett kunne tenkt oss.  

Det samme gjeldr hjernefunksjoner, om hva som virker og ikke under ulike omstendigheter. Men om 

vi leter opp en rekke funksjoner av nyanser i de kjente sanser og behov som er vanlige, og sammenligner dette 

med en rekke nymoderne filmer om kriminal-teknologi og detektiv-virksomhet, eller kall det heller forskning, 

så finnes det overraskelser i hvor mye det kan være å finne i blandinger av sanse- og behovs-nyanser som 

kommer under omfattende sammenligning. Man kan så komme på noe som er løsninger, anelser, som er helt 

utrolige, og som ligger til grunn for oppsiktsvekkende saksforhold fra mange filmer: Selv om det i mange 

tilfeller kan være oppdiktet eller science Fiksjon.  

Man sier at instinkter er noe man er født med. Magesekk og sult også. Suge-egenskap. Vi har ulik 

tilnærming til i hvilken grad vi er født med bevissthet, der mange mener at dette føres inn på et gitt tidspunkt, 

eller akkurat under fødselen, som siste ledd i en produksjons-kjede. Forskere deerimot registrerer utvikling av 

hjernen, og etterhvert aktivitet som minner om assosiasjoner i samme hjernedeler som vi forsker på hos voksne 

individer. Uten hjernen slik enkelt blir født uten, så har disse mennesker stakato gange, de må mates, lærer 

aldri hvor maten er, vet ikke noe vi kan si er kjent. Kan ikke snakke, ha språk.  

Nerveforbindelser mellom sanser og behovsorganer er fremdeles spennende område. Eksempler: 

Nervene til trommehinnen i øret har også nervetråder til svelget og til smaksorganer i munnen, og om vi mister 

smaks-sansen på tungen eller svelgefunksjonen så kan denne nerven merke forskjell på salt og sukker, og få 

til svelgebevegelser. Det er mange slike kombinasjonssystemer som besvarer en rekke av de spørsmål vi kan 

stille oss om hva det er som hender inne i oss. 

Vi har foruten de alminnelige instinkter alle de oversikter og orienteringer som gjelder bevegelser og 

det terrenget vi befinner oss i. Hvilke former det er på alle ting, hva som er opp og ned, på skrå, til sidene, 

fremover og bakover, og de forskjellige formene vi merker på tingene som størrelse, tyngde, hardhet, andre 

egenskaper som temperatur, fast, flytende og gassform. Selvsagt seigt, klebrig, tørt og vått, og det som virker 

frastøtende. I alle systemene virker stoffer som vi kjenner fra fysikkens feltområder og partikler som også er 

forklart i differensialkraften.  

Altså partikkeldannelser, trykk, styrke og utvekslinger, balansen i dette, og hvordan selektive 

partikkelfunksjoner og kombinasjoner av logiske muligheter for partikler slik, utvalg, valg, selektive 

funksjoner. Nok til en rimelig logisk forklaring til grunnstoffer i organsike og uorgansike forbindelser og 

vekslingen mellom disse to tilstandene av samme stoffer, atomer, molekyler og da objektene i vår verden med 

sine egenskaper.  

Erfaring, husk, minne, pregning av miljøet ellers, arvelige genetiske egenskaper og endring av gener 

under livsløpet vårt, også belastningen på organer, har sitt å si til at vi er dynamiske vesener. Det vil si at vi er 

under en lengre endringsprosess så lenge livet varer i den kroppslige formen vi har.  
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Men alt vi kan si har preget oss kroppslig, også da husk-funksjonen, gir oss et nytt perspektiv for alle 

bevegelser, muskler, innlæring, erfaring, som får alt av objekter i terrenget til å fungere som nye grener av de 

primære instinktene våre, hva det er som vi raskt, eller langsomt kan tilnærme oss for at vi skal finne noe som 

er godt og konstruktivt holdbart for oss og hva som vi må holde oss unna som kan virke nedbrytende, altså 

hva vi finner som trygt og hva vi finner som farlig, og som vi reagerer forsterket på med frykt eller lyst, altså 

angst og lyst-sentrene våre.  

Terrenget er da alt fra bær og frukt, klatring, å lage en stige, en bil for å komme fortere frem eller ha 

med stor last, det å ri en hest, og lage en god sadel til oss selv, eller på lignende vis mestre bevegelser. Og 

dette gjelder arbeid, lek, nysjerrighet for undersøkelse av hva noe er som at om det kan brukes til noe som er 

trygt eller farlig, skadelig. Alle behovene våre, sansene våre har sine smertegrenser eller nivåer som varsler 

lyst og angst-sentre. Slik vil alle de ting vi finner som vi kan oppdage eller finne på for å få det bedre eller 

trygt, være en forlengelse av disse primære behovene våre.  

Såper, parfymer, gode senger og tepper, fine soverom, opphakket og tilberedet mat av alle former i 

butikker, og selvsagt så finnes det konkurransenivåer i alle disse systemene, men som primært er knyttet til 

enkle nevnte sansene. Formel-1-bilder og atombomber er å trekke de primære enkle behovene våre for 

trygghet og mestringsevne litt vel langt. Vi detter på en måte over trygghetsterskelen og over på fare-siden 

igjen. Det finnes omtrent ingen artikkel i verden som ikke kan settes i forbindelse med et behov vi kjenner 

som er primært.  

Men at kunst, mange andre løsninger på produkter, faller som smak eller nytte for bare et fåtall, i det 

andre foretrekker andre løsninger som de har mer behov for av lignende, gjør at vi lett tenker på dette som 

andre begjærer som håpløst eller ubrukelig for oss selv, og stempler det som meningsløst. Men det er nå ikke. 

At noen liker en bestemt farge spesielt kan til og med ligge i den genetiske faktoren for øyets egenskaper som 

varierer en del fra menneske til menneske. Over tid vil øyet utsettes for belastninger som kan endre hva som 

virker behagelig eller ikke.  

Vi kan lett like noe som minner om mat, frukt, smak og lukt, og slik få en slags virkning som passer 

til elelr minner oss om et av primær-driftene, primærbehovene, og da for eksempel sult eller en god smak. Om 

noen liker epler, og slik sett liker rødt veldig godt, eller røde epler, så vil en lignende kule som er rød virke 

smakfull for oss. Det finnes vaser som kan minne oss om kroppsformer eller kos. I disse tilfellene kan vi gripe 

instinktivt etter forskjellige butikkvarer med farger eller former vi liker, og vi klarer ikke å forstå hvorfor vi 

instinktivt, eller estetisk, synes at dette er skjønt, eller fint, eller hvorfor vi så og si i affekt griper tak i noe 

eller rygger unna noe.  

Mange av disse typiske behov eller sanser som er behovsforlengere av samme type som det behovet 

trenger orientering til, kommer med i verdens artikler og bevegelsesmuligheter for hva som oppleves bra og 

dårlig, eller passende, balansert, nøytralt, at noe er nok, på en slik måte at det er koblet til våre primære 

reaksjoner. Vi kan få problemer med å vite om dette skal defineres som intuitivt eller som instinktivt. Det er 

nok gjennom det kroppslige systemet instinktivt.  

Men det er likedan med hva som skjer underbevisst og bevisst at lyst og ulyst-signaler sendes ut for 

noe vi trenger eller ikke, slik at når vi forholder oss kun til følelser og bevissthet uten å identifisere hvilke 

behovs-kombinasjoner som dette primært er knyttet til som vi kan trenge, og da har vi ikke annen kilde enn 

anelsen eller identifiseringen av at noe passer det å holde oss til.  

Når vi ikke kjenner kildens opphav, ikke finner hele sammenligningsgrunnlaget vi reagerer etter, så 

vil vi helst velge å kalle dette intuitivt. Hastigheten på lyd og lys, hørsel og synsinntrykk går unna så fort at vi 

ikke har så mange kilder på som overgår denne hastigheten i bevegelser.  

Da vil både vår kropp, og de fleste reaksjoner vi har være tregere og vi oppfatter også alt ganske tregt 

med kroppens nervesystem i forhold til slike hastigheter, og vi tenker også veldig sakte i forhold til slike 

prosesser. Vi kan jo bare tenke oss at mens vi lurer på om vi skal rekke over veien før bilen kommer til samme 

sted, så har lyset reist 17 ganger rundt jorda. Vi kan være like trege med tenkningen når det gjelder å finne 

løsninger når vi drøfter, lærer noe på et kurs, skal erfare noe i praksis. Her er det hvor fort vi bevisst forstår 

ting vi forholder oss til. 

Vi skal gå videre fra primære instinkter og det vi kan knytte opp til de samme behovs-reaksjoner vi 

kjenner til som videre-utviklede grener vi reagerer på i natur og verden som er knyttet til de samme behov og 

deres instinkt-reaksjoner. Det er viktig her å si fra at da signaler starter utenfra i omgivelsene eller i organer 

så er instinktet knyttet til en fysisk reaksjon, som så bevisstheten blir bevisst.  
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Men både husk og andre sansesentre kan reagere veier uten å gå innom bevisstheten. Altså utløse 

direkte reaksjoner som er knyttet til behovene. Bevisstheten derimot kan også starte opp oppfinnsomhet som 

slik gir en primær reaksjon, instinktivt. Drøm og fantasi kan sette i gang slike primære funksjoner. Slik som å 

gå i drømme og til kjøleskapet å spise. 

Vi kommer ikke unna at reaksjoner på noe skummelt, eller noe vi fantaserer om eller finner på, eller 

innbiller oss, misforstår, vekker primære instinkter, eller gir oss en intuitiv følelse. På kroppen føles dette på 

nervesammentrekninger i magesonen, på pulsen, på egne og andres kroppsbevegelser, kroppsspråk. Ansikts-

utrykkene våre forteller ganske mye av hva vi reagerer på, og hvilken stemning vi gir på reaksjonen. 

Med erfaring, husk, innlæring, prøving og feiling, og lengre erfaring med alle våre behov og sanser, 

vil vi opparbeide stor oversikt og orienterings-sans i forhold til dette. Vi vil da kunne se forholdene som vi 

kjenner til, lenge før det endelig skjer. Vi kan se en bil komme, vi kan se noen gå over gata, vi kan se for oss 

at et menneske rekker dette, og vi kan se når det ser farefult ut, at vedkommende kanskje ikke rekker dette. 

Imange tilfeller vil vi da kunne passe på oss selv før noe skjer, og vite konsekvensen av et steinras før det når 

dalbunnen.  

I en by kjenner de fleste til tusenvis av slike konfliktsituasjoner som t-bane-dører, hva vi kanskje rekker 

slik som frem til bussen, og også ane hva en sjef vil si på en arbeidsplass, eller hva en arbeider kommer til å 

gjøre den neste tiden. Grunne er selvsagt så sant man har synet i behold at lyset når frem nesten øyeblikkelig, 

og vi kan da se treghet og hastigheter vi klarer å bedømme i tide, og slik selv kunne handle i tide både for oss 

selv og andre som er fi fare, men det ka også gjelde gode handlinger ellers, eller gjelde noe vi liker.  

Kort sagt så kan vi overta mye av den kontrollen som bidrar som ekstrahjelp for alle sanser og behov, 

i andre tilfeller tåle mer og utsette de samme behov og sanser vi har for høy risisko. Slik som billøp og 

ekstremsport. Men det kan også gjelde hvilke endringer samfunnet får ut fra ulike situasjoner. Vi aner ofte om 

dette betyr mer eller mindre goder/onder for oss. 

At ulike hendelser kan sette intuisjons-evnen, det å merke forskjell, eller forskjell på riktig måte, eller 

våre instinkter knyttet til behovssignaler sanser, ut av spill er fullt mulig både fysisk og bevisst. Det viser jo 

også hjerne-operasjoner, der enkelte eller flere saker faller ut slik at bevissthet om tilfelle ikke virker eller det 

fysiske ikke virker. Videre har vi at mange intuitive og instinktive funksjoner kan knyttes til uriktige 

opplysninger og erfaringerm eller omvendte erfaringer slik som ris.ros-system og hva en belønnes av som galt 

eller riktig. 

 I slike tilfeller så vil også en del fantasi og ideer, forestillinger om hvordan noe er eller hva som er 

tilfelle, nettopp gi instinkter og intuisjoner som ikke kan knyttes til primære funksjoner hos mennesket generelt 

fysisk, eller generelt og primært i bevissthets-systemene for handtering av jordiske data, i orienteringer og 

oversikter for landskap og våre grunnleggende behov.  

Her kommer vi inn i et nytt område av trygghet eller farer som kan variere sterkt uten regler, og andre 

ganger virke som maniske og gjentagelige regelmessigheter, ritualer. Vi er da i et område av bevisste og 

fysiske funksjoner utenfor normallandsskapet, og her er det vanskeligere for folk flest å bedømme hva som 

kan vær riktig eller galt om noe er tilfelle eller ikke.  

Det er også en rekke både primære og slike imaginære tilfeller der vi ikke klarer å sikre oss forbindelse 

til våre behov, og vi legger opp til behov vi bevisst har behov for, men som vi kanskje ikke trenger fysisk, og 

det er et spørsmål om hvor bra dette er i lengden at vi har behov vi ikke finner dekkende for livet generelt, i 

og med at vi ikke klarer å identifisere noen kilder eller mål for den instinktive utløsningen eller intuisjonen 

vår. Vi har en mengde slike ukjente behov vi ikke merker så godt som kilde, der vi ikke vet hva vi skal dekke 

eller hvorfor vi gjør dette.  
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Husk språk behov 
 

Fysiske, Livs- og Vekst-egenskaper, og Bevisste Funksjoner. 

 

 Inkluderer en repitisjon som innledning til annet tema enn det forrige stedet med disse data:  

Alt det vi navngir, fysisk og bevisst, er kun gjenkjennelses-funksjoner. Det som er nytt ukjent, har vi dårligere 

sammenlignings-funksjoner for enn med det som er kjent. Vi forutsetter ofte at det som er kjente egenskaper 

hos oss er medfødt egenskap, eller er tilegnet gjennom husk-funksjon, lært/erfart. En medfødt huskfunksjon, 

er en oppsamlende inntrykks-sammen-lignings-funksjon. Slik husk, slikt vi bevisst tenker, har den likheten 

at begge, husken, og direkte oppfatninger, som kombineres, begrep/inntrykk, er altså av samme karakter, 

type, art, preferanse-funksjoner.  

Inntrykk fra hva som helst danner en bevisst sammenlignings-preferanse-form, likedan som husk 

danner likedan sammenlignings-preferanse-form. Som lagret husk kan ikke dette interferere som i bevissthets-

funksjonen, heller ikke inntrykk av alle andre typer.  

Det er ved preferanse-omformingen i bevissthets-plattformens ekspansjon av signalene at inntrykk og 

husk får den samme feltvirknings-effekt med ulike mønstre karakterisert som former som kan utveksle i 

hverandre, og samtidig er koordinering av hverandres posisjoner som samstillinger og rekkefølger, som gjør 

at to inntrykk som like og ulike kan merke denne forskjellens styrke, virkning.  

At behovs-signalene, og husk-signalene forbundet med behov, at disse to tilstander kan gi oss 

forholdet, proporsjonen, slik som «litt sulten, bare en brødskive».  

Dette er et svar på spørsmål om du «er sulten» som fremkaller språk-husken kombinert med type 

behovs-husk. Språket, begrepet, ordet og saksforholdet det signaliserer til som sult-behovs-funksjonene, som 

slik har dannet en husk rundt behovets ulike stadier, erfart, (smaks-følelse, svelg-følelse, tygge-følelse, 

kombinasjonen syn-smak, trykk-følelser mage, blodsukker, sult/mett-hormonene), og som da sendes til 

bevissthets-prosessen, som da forstår spørsmålet fordi bevisstheten nå får kontakt med sult-

funksjonene, og kan sammenligne behovs-husk, med styrken til behovs-signalene nå, og med språk-

formens informasjons-innhold for husk, og dermed kan avgjøre en grads-styrke for sulten. 

Den bevisste styringen av sult/spise-funksjoner, og tilpasnings etter andre sultne, skikker, en mengde 

av ulike saksforhold rundt sult/spise-funksjoner, kan dvele noe, sammenligne noe ut fra medfødte tids-

forlengelses-funksjoner, oppmerksomhet/sammenligning, assosiasjoner, farer-trygghet, og som ofte er husk-

erfart over lengre tid, ofte gjennom opplæring/ris-ros/straff-belønning, begrensnings-funksjoner.  

At mat settes unna inntil alt er klart, enighets-tilfeller, tvunget eller ikke, som da er erfarings-husk for 

ulike styrings-muligheter og utholdenhet, tålmodighet, eventuelt kan «sulte seg» ut fra ulike forståelser. 

Protest, status, kunnskaps-mangel. Opplæring kan som orienterings-funksjon bli godt eller dårlig mottatt av 

barn og voksne. 

Nå kan vi stille spørsmålet om ikke bevisstheten er annerledes enn det fysiske systemet ellers, eller har 

en egen kraft-form som skiller seg fra de fysiske krefter. Her kan vi lett svare at det er forskjell, og slik sett 

kan vi snakke videre om funksjons-sammenhenger etter et ideografisk, logisk, eller en viss del ukjente 

mellomvirkninger vi ikke lett forklarer. Det kan falle godt i enkelte forenklede åndelige syn, religioner, sekter, 

og hos visse ateister, samt mange som mener at det ikke finnes noen virkelige fullstendige svar på hva 

bevissthet er og dets funksjoner kan ha som virke-grunnlag, utenom utført av det indre i Naturen, eller utført 

av Gud/Allah. For den sakens skyld, den skjebnestyrte årsak-virknings-karma vi finner i Østen, eller det ukjent 

ei TAO. 

Men om det virkelig er samme kraft som er en kontinuerlig forbindelse så må vi sterkt avslå at 

forbindelsen ikke finnes, og at virkningen kan gå over i hverandre. For eksempel så kan ikke partiklene selv 

som den sum balanseenergier av kraft-linje-utvekslinger klare å reserve noe til slik som tanke-prosesser, 

bevissthets-prosesser.  

Årsaken er at disse like gjerne kunne lignet transistorer som heller virker som av og på, men ikke kan 

endre energiene sine, annet som der et elektron kommer til stedet, eller forlater dette som 1 og 0 i virkning. I 

virkeligheten har både partikkelen og transistoren et feltvirknings-akselerasjons-kraft-felt rundt seg, med 

tiltrekning eller frastøtning.  
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Både biologisk, nevrologisk, og som kjemiske prosesser i kroppen, atomer med elektronskall, det til 

felles at om det er stor nok verdi på påtrykkende spenninger eller innkommende lys, varme, eller utgående, så 

vil det ut fra reaksjoner slik bli hopp mellom elektronskall eller vandring, eventuelt posisjonering opptak av 

elektroner og lys, slik at vi får utvidelse eller inn-lukking av spenningsverdier, kraft-felt-utstreknings-styrker.  

Samtidig har alle elektroner en banefart, sirkulasjonseffekt, rundt i atomene som er i molekyler og 

ioner som befinner seg nerveceller, nervetråder, dendritter, og i områder fra celler, og nerveceller, som finnes 

slik som inn i det området vi merker at stor assosiasjons-prosess er i gang, i frontlappen i hjernen, ofte omtalt 

som tankesenter bevissthets-senter. Det er to spesial-organer som begge mottar alle nerver fra og til fra behovs-

nerver og sanse-nerver her og med utløpere motsatt vei. 

Det er også klart at om det finnes slike virkninger fra fysiske objekter, og også om de kan bevege en 

del på seg, at det rører seg i omliggende celler på grunn av stoffskifte og temperaturer, og tilpasninger, 

bevegelser og balanser, samt at nervecellene dirkete gjør det same, eller nervetråder, dendritter, så vil alt 

omliggende danne et felt landskap mellom seg som jeg kaller et komplementær-felt, som speiler alle 

styrkeforhold motsatt av den innkommende retningen. Men allikevel er kraftmengden fra sterkere signaler 

slik at disse vil utvide seg som komplementær-felt-tetthet og påvirke feltlandskapene rundt seg, andre 

komplementær-felt-virkninger.  

Komplementærfeltet tilhører likedan gravitasjons- og elektro-magentisk balanseenergi med 

gravitasjonsrommet, og er slik balansert plassert innenfor det energi-utvekslings-området vi har her. Det er 

grunnen til at komplementærfeltet ikke stikker av, og reflekterer, en omvendt kopi-retning av de fysiske 

objekters kraftvirkninger. Dette fungerer da som felt-objekt-dannelser i stede som slett ikke behøver å holde 

seg i objekt-formasjon senere ved nye inntrykk, annet enn at når feltet svekkes, avslutter en tenke-prosess, så 

vil feltstyrken absorberes av omgivelsene igjen, altså de fysiske objekter som aktive kraft/energi-kilder, 

balansert. Energi total intakt.  

Ved aktive signaler inn i assosiasjons-området så vil det dannes et aktivit bevegelig akselererende og 

retarderende kraftvirkninger i komplementær-feltet som slik ikke er bundet til objektene, men henger sammen 

med resten av den kontinuerlige mellomstrømningen som komplementærfeltet danner der høyere og lavere 

konsentrasjoner danner formvirkninger som ligner de fysiske eller de vi husker, det som sammenlignes som 

signaliserer tik bevisstheten og det samme komplementærfeltet. Det blir et aktivt utvekslings-preferansefelt 

der ekko/interferens, slik sett sammen med utvekslings-styrker som går inn og ut av hverandres kraftfelt-

rotasjoner slik danner trykkendringer av hverandre i de objekter som refererer til hverandre koordinert. 

Selvfølgelig vil de mer stabile fysiske objekter, atomer molekyler, elektroner, både nøytrale og 

ioniserte, samt overflate-spennings-forskjeller, og deres varmestrålinger, også signalvirkninger, hele tiden 

være preferanseutvekslende feltvirkninger også inne i det mellomliggende komplementær-feltområdet og slik 

danne en stabil referanse for et bevissthetsfelt.  

Men ulike endringer i de fysiske forholdene vil også virke som blandings-felt inne i komplementær-

feltet, eller i bevissthets-utvekslings-prosessen, altså styrkevirkninger som vi også vil merke tilbake til sanser 

og behov i kroppen og til bevegelses-systemet, blant annet som noen deler av kroppsspråket. Stemningsleiet 

til de forskjellige nervesentrene i hjernen regulere store deler av kropps-språklige funksjoner.  

Oftest er disse balanse-innstillinger, men vi kan fort si at mange kommer i ustabile ubalanserte kropps-

stillings-tilstander, altså føler seg uvel, ikke følger kropps-signaliseringenes følsomhets-koordinering.  

Styrkene som utveksler mellom hverandre i bevissthetsfeltet ligger i transformasjonsfeltets overganger 

mellom det vi ellers kaller fysiske lovers kontrollerte styringsområde for målinger, mens bevissthets-feltets 

utvekslinger foregår i store mengder på et lite område der feltvirknings-størrelser er mindre enn objekt-

massenes kraftvirkninger og at de derfor også er lettere å manipulere, kombinere, mer lett utvekslings-

påvirkelige.  

Dette betyr også at både fysiske objekters posisjoneringer og stabile kraftfelt, eller endringer her, og 

behov-, sanse-signaler, bevegelses-koordinasjons-signaler, og deres styrke virker fra det fysiske basis som 

omveltning av saksforhold, og som med feltvirkninger går inn i utvekslingsprosessen til bevissthetens 

komplementær-felt. Et holografisk-lignende komplementærfelt dannes der det fysiske virker som en stabil 

plattform, for de virkninger som blandes av informasjoner, behov sanser stemninger som inntrer sammen med 

sanseobjektenes styrkeformasjoner i bevissthetsfeltet, bevissthets-utvekslingsprosessen.  
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Behov/husk, sanse-husk, læring/erfarings-husk knyttet til sanser og behov, vil slik sammen med den 

fysiske rørlige mer stabile feltvirkningen, danne sirkulasjons-utvekslinger i og med bevissthetsfeltets 

preferanse-objekter, begrepsvirkninger og rekkefølger, og hvordan JEG behovs-summen og assosiasjons-

signaler ellers kan sammenlignes, og hvordan de virker inn i hverandre. 

Jeg-følelsen, behovs-summen, den del av husk saksforholdet trenger av denne behovsmengden, er det 

vi oppfatter som jeg i saken da ulike saker fremkaller hvem jeg er forskjellig følt og presentert. Jeg trenger alt 

jeg har sanset og erfart, og behovs-dekket erfart, følt, altså sett utenfor oss, eller merket av omgivelser og 

bevegelsesprosesser hendelser, og hva vi har følt eller husket innover i oss, og at vi da ikke trenger et direkte 

speilbilde av kroppen og ansiktet oss.  

Vi, Jeg, er i så måte, mest, alt sett utenfor kroppen, alt vi ser, og satt sammen med det styrkeforholdet 

det koordinerte forhold vi sanser og behov, følelser gir inne i oss ved samme huskerfaringer og den arvelige 

følsomhetstyrken vår av behov og sanser vi har, slik at jeg klarer meg fint uten ansikt og kropps-utseendet. 

Men det er nok av de som har sterkt fokus på dette med den konsekvens at det er mengder med Jeg-følelser 

som sterkt kan preges av stort sett utseendet ansikt og kropp. Men også disse individene kan merke noe spesielt 

ved spørsmålet om hvem jeg er. Da berører de oftest de samme tema, hva man har opplevd, husker, og 

erfarings-følelser her ved de gitte saksforhold som spørsmålet stilles i. 

 

Sannhet og gjemsel, eventuelt En bevisst glemsel 

 

Vi kan få frem sannhet, virkelighet, det faktiske, ved å undersøke det vi kan, forske, oppdage, oppfinne. 

Poenget er at opplysninger kommer frem fordi at det da er hva vi tror på eller det som vi kaller å vite noe. 

Viten er altså et mål for oversikt, orientering og orden, og i motsatt fall, at det brukes negativt, ufornuftig, 

skadelig virkning som handling og hendelse ved det samme, slik at viten er å forvalte dette på en holdbar 

måte. Dette er målet med viten. Å tolke fakta, sammhet faktisk og sant er noe annet! Hvems virkelighet? 

Men i konflikter så benyttes altså viten på en skadelig måte, og ved uforsiktighet ved bruk av viten. 

Dermed gir dette grunnlag til at folk gjemmer viten for hverandre i en kamp mellom fordel og ulempe, 

konkurranser og krig, dominere et fysisk eller teoretisk virke, slik økonomi og patenter benyttes slik at teknikk, 

råstoff, bearbeidelse, gevinster kommer først, og fungerer slik at man: Gjemmer viten for andre!  

Det vi trenger blir også hemmeligholdt. Dette er lege-vitenskapens patent-formel, at kunnskapen skal 

være hemmelig så den ikke kommer i fiendtlige eller usakkyndiges hender. Problemet er at det gjelder alt, 

også det som vi alle normalt kan trenge. Dermed holdes vår helse-holdbarhet hemmelig. Den hjelp vi kunne 

hatt gjemmes. 

Ved tryllekunster og super-prestasjoner, så går mye på fortrinn av egenskaper eller hurtighet, samt at 

man kan skape en rekke distraksjoner og fokus som ser forbi, overser, lurer hjernen til å tro at prosessen utføres 

annerledes enn den gjøres. I tryllekunster og ferdigheter så kan altså den som utfører dette vite hva som er 

faktisk, sant, men at det er om å gjøre å skjule dette for andre. Gjemsel.  

I andre tilfeller deler all viten seg opp i to grener, at når man vet noe, så er dette informasjon om alle 

tilstander, og i gren 1 grunnlag for viten og forståelse. I gren 2 så er det å ville ha fordel av, eie, stenge de 

andre utenfor, lagre fordeler for seg selv, og i alle fall ikke ulemper ved at noen kan finne det, å bruke det mot 

oss, noe som gjør at viten er kjent, men gjemmes unna for at det er et forsvar eller trygghets-mål for oss. Selv 

individuelt forsvar. 

I det ene tilfelle ved viten så er det åpenlyst og åpenbart viktig for alle sin holdbarhet, viten om de 

faktiske tilstander. I det andre tilfellet fungerer dette på to måter: Den ene måten, funksjonen, er at man vet 

om noe og vil ha dette for seg selv og skjuler viten for andre. Den andre grunnen er at man ikke vil at andre 

skal ha fordel av viten, og skjuler den for andre. Denne viten kan være enkel nok, også almen, men patenteres 

eller gjemmes. 

Dette er det samme som dyr gjør. Mange dyr vil skjule seg om de er dårlige, den faktiske viten eller 

tilstand, og kan ligne det som et dyr føler seg svak med eller synes er flaut, skittent: Da graver de seg selv ned 

eller graver jord over ekskrementene sine, vasker seg, altså skjuler dette som en del av forsvar, trygghet: Men 

gjemmer sannheten, viten. De samme dyrene graver også ned nøtter, sannheten de finner, viten, ned slik at 

andre ikke skal finne dette, og graver jord, gjemmer fordelene sine. 

Viten er at vi vet alt som kan vites. Den mest funksjonelle virkemåten går på å dekke over vesentlige 

og viktige funksjoner flere kan ha til hjelp for å klare seg med i en slags konkurranse. De gjemmer vitenen. 
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Mystikk og magi virker slik at om noen vet noe så skal det hemmeligholdes som en fordel for seg selv. 

Men om en sannhet, viten finnes, så skal også signalet ut eller den bevisste tankegang, prioritere mystiske 

løsninger, ikke-viten. Mystikk, magi, ofte bevisst gjemsel. 

Om noe ikke er mystisk eller magisk, altså at man sikkert vet, eller har viten om funksjon og grunn, så 

vil de faktorer som i samme sak, eller at saken kan skiftes ut med en annen grunn, så velges alltid den grunn 

og funksjon som det ikke er svar på, eller som avviker fra sannheten, viten, slik at viten gjemmes til fordel 

for uvitenhet; kontroll-styrings-funksjoner, fordel ved at man vet og fordel ved at andre ikke vet. 

Man gjemmer viten eller premierer ikke-viten. Eks: Khmer, og mange livssyns favoritt-emne byttet 

med praktisk virksomhet av basis-behov. Kunnskap regnes som roten til alt vondt i mange religiøse skrifter. 

Kunnskap skal gjemmes, og glemmes. Den settes på indeks. 

Det som er felles for de fleste er at sannhet og viten, graves ned som fordel for egen del, eller for syns 

skyld, at jord skuffes over både negative og positive sannheter. Dette er hva vi ser når katten skuffer jord over 

ekskrementer, eller graver ned overflødig mat, eller gjemmer seg for å jakte på eller overraske byttet. Den 

positive sannheten for alle blir slik radbrekt og skjult, og en brokete virkelighet for både dyr og mennesker.   

Det er god grunn til å anse dette som et medfødt instinkt, det vil si logisk refleksjon ved at vi søker, 

leter, finner, sammenligner fysisk og bevisst det som skal dekke våre behov for holdbarhet, men som går på 

bekostning av holdbarheten om vår viten er større enn behovet. Men det forholder seg også til holdbarhet: At 

mer kunnskap kan advare oss mor farer eller løse opp slike farer.  

Mennesket må tilpasse behovets holdbarhet til den viten, kunnskapsnivået som vi har for å skape 

balanse; ved sann viten så langt vi kan oppnå en slik oversikt. 

Om det er balanserte fysiske felt-funksjoner som gir oss disse refleksive påfunn, eller om det er aldri 

så bevisst planlagt, fungerer alt dette som oppsøkende og tilbaketrekkende virksomhet, hvor det til en viss 

grad skjuler de faktiske forhold og grunn-leggende funksjoner som behovet skal dekke.  

Dette fungerer også logisk som søk-lete-finne-sammenlignings-funksjonene for like og ulike som skal 

dekke behovet eller passe til saksforholdene, balanse og likevekt i forhold til tilstandene. 

Av den grunn så virker det som en ganske varig funksjon og logisk reaksjon blant levende funksjoner 

med brukbare nevrale kombinasjons-funksjoner, ikke minst der vi kan lokalisere en bevissthet.  

For evolusjonens del virker dette som en selektiv funksjon og grunnlag for underliggende valg-

funksjoner, og for bevisste valg i forhold til behov. 

Å avgrense dette kun til begrepet instinkt er snevert. For mange funksjoner er med i samme prosesser, 

om vi ikke definerer alt som instinkter, naturfunksjonelle reaksjoner. Om man vil kan man gjøre dette, men 

det blir lite nyansert i forhold til det spillet vi ser av følelser, behov, sinnsstemninger, husk, erfaring, sansning, 

bevisste assosiasjoner og sosial kommunikasjon. Greit å ha benevnelser på det som skiller seg ut som 

egenskaper som er beslektet. Som eksempel følelser og deres virkende effekter, adskilt fra begrep som husk 

og sanseinntrykk, selv om dette også medfører følelser.  

Også nevrale fysiske reaksjoner er aktuelt tema å drøfte. Hvor og når går dette utover kun refleksive 

funksjoner, som til følelses-funksjoner. I denne sammenheng er det ikke snakk om at ikke alt kunne vært 

reflekser, men nettopp det at det er en tids-forlengelse i prosesser som kan sammenligne saksforhold, eller 

danne kompliserte fysiske forhold for balanserte virkninger som kan oppdages og hva som kan passe til 

saksforholdene. Slike systemer funger i det fysiske, og selvfølgelig oftest i det bevisste som sammenlignings, 

tilpasnings-prosesser. 

Det er viktig å ta opp dette med sannhet knyttet til begrepet viten og bevissthet, fordi det i alle fall 

berører de typiske funksjoner fysisk og bevisst som vi har felles. Om hva vi stoler på, setter vår lit til, tiltro til 

verdens funksjoner, andre mennesker/dyr, og handler om holdbarheten vår. Ut fra dette vil en åpen bevissthet 

for å vurdere i det lengste hva som er mulig eller ikke, sant, løgn, fakta eller ikke, om når hvilken av slike 

begrep veier tyngst i forhold til saksforholdene.  

Gjemsel; ikke minst gjennom synonymer, når reklame lurer oss, når nyheter holdes hemmelig, fake-

news, og der hva som helst klassifiseres som dette. Det samme gjelder rettslige og lov-regulerte systemer, at 

det kan være en annen sannhet som skjules gjennom slike prosesser. Slik finnes det mange typer lov-

reguleringer. 

Skal du ha innsikt i bevisstheten og naturen, og så god innsikt som mulig, bør man være åpen og 

kritisk-vurderende til stoffet, og gjennomgå dette med både de som er enige og uenige i stoffet slik at man vet 

hvorfor de er dette. 
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Behovs-husken og bevisstheten 
 

Å merke verden. Dette er noen ord i forhold til det å sette seg inn i Differensialkraftens teorier. 

 

Behovsorganene våre sender signaler om manko, overskudd, og tilfredsstillende tilstand. Våre sanser 

er knyttet fysisk til dette behovsorgansystemet som spesialiserte organer som vi ser cellene skiller ut ved 

fosterutviklingen fra de foregående cellene, men nå som en spesialisert funksjon for hvilken del av 

kromosomene som skal funger, for eksempel lever, nese, øyne, øre, hjerne-organene som det er mange av. 

Altså syn, hørsel, hudsanser, temperatur, smerte-reseptorer, hjerte med mer.  

Jeg har vist til hvordan sanser og behov ved ulike organer tidligere i skriftet, eller annet sted i skriftet, 

kan gi signaler til og virke som en bevissthetsfremkallende kraftformasjon, altså en sammenligningsprosess 

som virker frem-vokst, har reist seg, spent seg ut ved de aktuelle hendelsesopplevelser, og hva som kan være 

involvert her, blant annet husken. Men til all husk så har hvert av sanser og behov sin egen merkbare tilknyttete 

behovs-husk, fordi sanseorganer er også behovsorganer til behovs-organ-kroppen, som orientering og føling 

for behovssystemets opprettholdelse av en eller annen holdbarhetsgrad.  

Det som skjer inne i bevissthets-fremstillingens våkne oppreiste opplevelse av akutte og umiddelbare 

hendelsesforløp i naturen og vårt mottak av signaler slik bevisst, er at i det samme feltet så finnes en behovs-

husk som viser kombinasjoner av de behov som vi har og har erfart husk til, og slik at også aktuelle 

sammenligninger gjenkjennes og forsterkes som de mest aktuelle sammenligningsveier for bevisstheten.  

Men behovshusken som merker vondt, godt, tilfredsstillende og grader av dette, som fremkalt i 

bevisstheten, samt signaler til de organer som gjelder for samme sak i lignende grad, også betyr at behovs-

summen vi har i oss som summen vår opplevelse og behov i livet samlet, og den tilstanden vi er i var i, når 

nye signaler motta av kropp, eller av et indre organ, eksempel sult, også viser seg som bakgrunns-virkning, 

eller rammevirkning i bevissthets-kraftfeltet.  

Samtidig vil den stemningen sammenlignet med behovssummen vår generelt i livet, plukke ut det som 

er mest gjenkjennbart i saks-tilfellet vi står oppe i. Konsekvensen er at behovs-sanse-systemets raffinerte, 

selekterte, utvalgte husk-berøring for sakstilfelle, også reiser seg våkent i bevissthets-feltet vårt, som 

identifikasjonen bevisst/ubevisst, på hva jeg føler, jeg oppfatter, fordi denne jeg-følelsen er her en aktuell, 

fokus-opptaks-feedback for behovssystemet.  

Denne overprøver bevov, sanse-virkningsgrader på nytt, og aktiviserer disse. Vi får altså en 

identitetsfaktor pågående våkent i bevissthetsfeltet samtidig med de aktuelle signaler vi merker på kropp, 

organer og sanser i det gitte øyeblikket, samtidig som at vi ser det i lys/mørke av den sinnstilstandsvirkningen 

vi sum er inne i, og der sinnsstemningene er utrykk for behovssystemets reaksjoner på omgivelser og indre 

funksjoner i oss, i organismen.  

Identiteten er altså opplevelsesfølelses-behovs-summens selekterte utvalg i sakstilfellet sammen med 

de inntrykks-summer som kommer til syne i samme felt. For humørstillingen til behovs-systemet er allerede 

tilstede i bevisstheten som temperament, lynne, gemytt, humør, altså sinnsstemningen-summens virkning mot 

bevissthets-senterets aktivitetsgrad og fordeling av erfaring og behov. At om vi er skikkelig deprimerte så er 

det ikke sikkert saks-forholdet vekker noen interesse for oss. At vi ikke identifiserer oss med dette. 

Vi kan altså ikke verifisere de fysiske tilstander og lover noe bedre enn vi kan med temperamentet, 

fordi vi gjenkjenner begge deler fysisk, og de har begge med ulikt utseendet som gneis, granitt, organisk 

livsform, fysiske kjennetegn vi observerer, likedan som at vi fysisk gjenkjenner trekk på temperament og 

humør. Likedan som naturen ikke avdekker svakheter på veien, stien, støttepunkter, at det kan ende med at 

veien vi går på raser ut, på samme måte vil også mentalitet gi usikkerhetsgrad, om hva vi gjenkjenner eller 

ikke på en korrekt måte, altså løgner, fake, propaganda, i beste eller verste mening, feilbedømning av en 

annens behov, eller omsorg.  

Vi kjenner ikke til noen annen form for behov enn det som vi identifiserer som fysisk. Men da vi ikke 

kan redegjøre for feltkraftvirkningens struktur, eller lovmessighet, så forblir bevisst sinns-tilstand en mystisk 

årsak. Det vi ikke forstår er hvordan signalene kodes, virker som videre-leverandør, og fremstår som selve 

bevissthetsprosessens sammenligningsinnhold. Men det er en annen sak.  
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Vi forstår til en viss grad naturen, og til en viss grad mentaliteten, og hva som innvirker på fysisk 

natur, og via fysiske veier berører andre ondt eller godt som det vi kaller sinns-stemninger, temperament som 

ved analyse i de fleste tilfeller finner at en eller annen fysisk handling, også teoretisk gitt ved fysisk 

hjelpemidler, slik stort sett viser til fysiske relasjoner, eller smerter, lyster, glede og sorg, som følelses-spekter  

styrkegrader i vår bevissthets-sammenlignende funksjons-prosess. Denne prosessen er behandlet et annet sted 

i skriftet. 

Når helt klare orienteringssignaler kommer til oss via organer og sanser, behovssystemet vårt, så 

tenker vi ikke annerledes enn at vi kan ha oversikt og tester for dette som funn av gitte plattformer vi tar 

utgangspunkt i som de fysiske lover, og heller har problemer med å identifisere blandinger av disse, selv om 

energiene kommer ut til dels med samme forholdet i alle tilfeller, at E=mcc. 

Men ved temperamentet så gjelder de samme behandlinger som kan forstås ut fra fysisk observasjon 

og fysisk handling. Problemer er å forklare hvordan ulike feltvirkninger av millioner av mindre signaler kan 

klare å få slik type transformasjons-virkning i bevisstheten. Men om bevissthet krever styrkevirknings-

endringer pr referanser og tid-avstands-bilde, tid-rom, så vil lignende blandinger med feltkraftpreferanser 

som er tynnere, eller kan utfolde seg på en minimal plass, eventuelt som millioner ganger forkortet prosess i 

feltet rundt objekter, som et bevissthetskraftfelt. Blandinger av styrkevirkninger med formbudskap og 

stemnings-avgjørelser forutgående for hvordan bevissthetens persepsjons-signaler oppfatter saks-forholdet. 

Vi identifiserer sinnsstemninger og sinnstilstander fysisk og fysisk erfart, følsomhetsstyrker, likedan 

som med alminnelig fysisk natur ellers.  

Det er hva som konstruerer, gir virkning til disse, og hvor vi identifiserer kile og operasjon som vi ikke 

klarer å sikre fysisk. Med normal evne til å se forskjell på ti millioner farger på 1 kvm flate, og lignende for 

hørsel, hørsels-blandinger av lydfrekvenser, stigende og synkende styrke av samme tonefall, og lignende med 

smak, lukt, kulde, smerte, gode følelser i hud, kroppsoverflate, så kan vi ut fra behov, lyst, angst, smerte, lyst, 

ikke gjøre noe annet enn å innse at like blandinger er forskjellige i en flom av signaler til hver opplevelse vi 

har: At det er alltid en likhetsforskjell slik.  

Disse blandingsforholdene og hvordan feltstyrkene mellom disse blander seg opp, gir graden følelse 

for akutte og langvarige sammenligningsforhold om sinnsstemnings-prosessen i bevisstheten vår. Altså 

behovs-systemet egenskaper i bevisstheten. 

Da er dette grunnen til at det ikke kan gis en fast lov for temperament, mentalitets-prosess, fordi det 

er ulike forhold i alle tilfeller, selv om det kan være så små forskjeller at vi kan klassifisere overfladisk hvor 

de tilhører på visse tenkte skala-former, og antatte hendelsesforløp ut fra hvilken stemningsstilstand man er i 

svært ofte. 

At adferd kan beskrives som en overfladisk ordens-kategorisert struktur, men som har usikkerhets-

grenser som er veldig sårbare for feil-tolkning av stemninger: Kommer an på hvilken stemning tolkeren er i. 

Vi kan være stemt feil i anledning saksforholdet. 

 

Hva som er operant. Utviklingen, eller funksjonen til trykk-systemets stoff-skifte, virker slik at enzymer 

og nervesystemer blir som alle molekyler som møtes, tilpasninger eller sammenlignings-systemet. Alle sanser 

og behov vekkes i ulik grad av saksforholdets signaler, som søkere, søk, let, finn, i husksystemet vårt som 

omfatter tilstanden vi virker i nå, og virkningshusken, inntrykkshusken fra både arv og miljø-påvirkning, altså 

vårt indre innstilte behovs-husksystem.  

Dette er relevant for påvirkninger av den enkelte organisme på jorden, mennesket individuelt, og de 

smerter og lyster, og hva som skal til for å roe disse, tilfredsstillelse, lyst-nøytraliserende virkninger, med søk-

funksjonen parat som sammenligningsfunksjon ovenfor endringer av signaler i summen kroppstilstand som 

hjernen stort sett kan merle, altså nærmest til bevissthets-prosessen vi snakker om og oppfattelse av 

sinnsstemninger, mentalitet, humør, motivasjonsgrader, affektvirkninger. Affekt kan være uro, skummelt, 

redsel, frykt, sjokk, smerter, utryggheten, men også gleder, det å miste kontroll vi er avhengig av. 
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Tradisjoner 
 

 Vi vet med ganske stor sikkerhet at det stor forskjell på ord-forrådet til forskjellige stammer og nasjoner 

i verden, men som langt mer har blitt tilpasset gjennom skoler og en del felles internasjonale språk, der engelsk 

er ganske dominerende. Vi vet også at gresk språk fra det greske rikets storhets-tid, og latinsk og tidligere 

gammel-italiensk, romersk språk, har vært de store utviklings-stasjoner for ord og begrep, definisjoner, og for 

samfunns-funksjoner, samfunnstyper, ideologier, som har stor bredde i antall hendelser og handlinger på 

menyen.  

Denne utbredelsen gjelder også grammatikk, det vil si hvordan vi beskriver noe som henvisnings-ledd 

i setninger, om hva som skrives når det er en eller flere av noe, og hva som med gjøren har vært gjort, kunne 

vært gjort, hva vi gjør eller skal gjøre nå, og hva vi kan eller skal gjøre i fremtiden, det som setter tanker i 

perspektiv for sammenhengen av rekkefølger i tid og rom, og som bearbeiding av natur for alle våre behov. 

Vi kan si at gresk og romersk dannet en eksplosjon i ord-forråd og betydninger av de fleste forhold, 

saksforhold vi kom over eller kunne finne på. Likeså som eventyr, historier som også kunne ligne romantiske 

forhold, psykologiske funksjons-sammenhenger, og logisk fornuft som det kan kalles.  

Mange språk kunne ha stort forråd på samme måte, men neppe så utvidet som hos grekerne og romerne. 

Helt frem til våre dager har allikevel 2000 forskjellige religioner, samt også de store religioner, manglet ett 

skikkelig folkebredt skoletilbud, noe som kom til i større grad etter år 1800, og for alle, et mål som var ønskelig 

fra 1900. Ett stort krav til skole og innhold var på en måte 1000-tallskiftet, år 1900, et fremtids-mål. I løpet av 

de siste 120 år har vi fått en slik ganske sterk utvikling, selv om det sies at vi fremdeles har 20% uskolerte, 

eller som ikke klarer å behandle lese, skrive, regne slik at det er godt funksjonelt. Mange kaller dette 

analfabetisme, mangel på denne kunnskapens mestring.  

På lignende måte har vi fra 1900 og oppdagelsesreiser tidligere enn dette, og gjennom perioden 1900-

2000 oppdaget mange stammer, mange folkegrupper, bygder, gjenger, religiøse og ideologiske grupper, som 

har hatt et veldig knapt ord-forråd. For svært mange slike grupper er det fra 70-200 ord i ordforrådet, og fra 

200 til 2000 ord så dekker dette kanskje 10 prosent av verdens ulike ordforråds-grupper. Sammenlignet med 

en god karakter fra gymnas, før immatrikulering til universitet, men også i mer avanserte faglige skoler, så 

kan ord-forrådet ligge mellom 10.000 til 100.000 ord.  

Når vi tenker på varer i alle butikker i dag, så hender det at folk som ikke er skolerte godt, allikevel 

kan navngi kanskje 100.000 forskjellige artikler, og eksperter kanskje opp til en million variabler av det som 

er i sitt fagfelt og som tilstøter dette fagfeltet. Om vi går tilbake til år 1500 så var normalt ordforråd i Europa 

kanskje helt nede i under 2000 ord hos alminnelig befolkning, og noe mer i byene.  

Ved å se på oppslagsverk fra tidligere tider ser vi at mengden begrep, ord, for all viten, kunnskap, 

språket, stadig er mer redusert, med unntak i korte eller lange perioder i sentrum av de store rikenes utbredelse, 

slik som ved det vi kunne kalle læresteder, universiteter i Alexandria, Egypts, grekernes og romer-rikets 

skoler, læresteder for sentrene i Kina og India, inka-aztekernes, altså mange av de store kultursentrene fra for 

2500 år siden og frem til i dag.  

Vi vet også at de enkelte sentrene i Sumer og Egypt fra så tidlig som 6000-4000 år siden hadde en 

begynnende symbolikk for ord, begynnende skriftspråk, og der det sumerske språket for 4500 år siden kunne 

redegjøre hele setninger med dette ved hjelp av hundre skrifttegn. For 4150 år siden fant nabostaten, det 

akadhiske riket, ved Kong Akhad, i det tyrkiske høylandet, opp de lyd-tegn som var en forenkling av det som 

lignet noe på sumerske forenklinger av lyd og hva det henviste til, der det var et tegn for hver lyd-type, altså 

det alfabetet vi har i dag, der disse lyder settes sammen til alle ord.  

Ord er pekere til saks-forhold som gjenstander og handlinger, hendelser og gjøremål, men disse tegene 

kunne ved ulike rekkefølger danne disse ordene som lyder og i skrift. Siden har de fleste språk tilnærmet seg 

lignende, eller likedan bruk av disse tegnene og andre med lokale tegn som fungerer i ganske god grad.  

Tidligere enn for 6000 år siden er det mer korte symbol-sammensetninger eller enkelttegn for å vise 

noe som andre kan lære å forstå, eller gjenkjenne. Ord, lyder, brukt som signaler mellom folk, er oftest pekere, 

henvisninger til hva vi skal rette oppmerksomheten mot, og som husk, gjenkjennelse av hva vi mener eller 

kan oppfatte av andres utrykk, som noe vi kan kalle sammenligningsfunksjoner og kommunikasjon bevisst. 

Enkelte steder viser handlings-hendelser. Jakt, redde dyr, spyd, og opphøyd symbolikk for dyrene. 

Etter innlegget kan vi selv se på tradisjons-utvikling, kultur-former, for livs-behov og 

bruksgjenstander, slik som mat, drikke, klær, bygg, bruksgjenstander og utviklingen av redskaper og 

teknologi, språk. 
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Lese, skrive, snakke, språk som ikke bare bruker kroppen eller direkte tegninger av det vi vil vise, men 

som kan kombinere lyd-tegn, form-tegn som kan brukes for hele lyd- eller tale-utrykk med få tegn som er 

symboler for lyd, men som også kan leses med øynene. Vi har i dag fått lyd-språk for døve og blinde i form 

av at vi kan vise tegn for samme ord, bokstaver, og som vi kan kjenne med fingrene som form på samme tegn. 

Ulike stammer har sikkert hatt ulik grad av ord, tale, symboler for hva vi kommuniserer i tidligere tider 

også, men det er begrenset når det ikke er sikre opplæringssystemer for de neste generasjoner, og i mange 

tilfeller har språk dødd ut. Også språk med omfattende ord-forråd. Ett annet språk har vunnet terreng. Ikke 

sjeldent har også et annet språk blitt forbudt. Andre ganger har kunnskap blitt forbudt fordi det har kunnet føre 

med seg fare eller vært med å skape en konkurrerende opposisjon til styresmakter.  

Både i religiøs og kommunistisk historie så har kunnskap blitt slått ned som akseptabelt i en rekke 

tilfeller, med unntak av visse sentrale ideologiske eller godkjente utrykk, gjøremål, og underlagt en kvass 

dirigering av folk. Fra vår egen historie så kjenner vi til Khmer-riket i Laos-Kambodsja der alle med kunnskap 

skulle utryddes, et folkemord, og som ble kjent for verden i forbindelse med Vietnamkrigen, nabolandet ved 

siden av dette. Språk, kunnskap ble identifisert som makt eller overgrep, en fare, gjenstand for hevn. 

Den beste måten å utrykke bølger og daler i ordforråd på er å jevne det ut til et gjennomsnitt der man 

kan se at den historiske utviklingen av språket halveres i et stort tempo bakover i tiden og langt nok tilbake at 

den halveres over en lengre tids-periode. Omvendt blir det til at de første tale-utrykk, og senere skrift-utrykk, 

stiger gradvis til en dobling og at denne går fortere og fortere fremover mot i dag. Grunnen til denne slutningen 

ligger i at teknologien, gjenstander, samt folkemengden har vist akkurat en slik takt, og dermed blir 

gjenstander og brukshandlinger tilsvarende henvisnings-mengde for tegn, utrykk. 

Vi kan si at stammene gir utrykk for det de har mest behov for, for bevegelsene sine, for de farer de 

står ovenfor, og som går på ly, klær, bosted, stein, tre, planter, dyr, puste, sanseapparatene våre, og sult, tørste, 

mat og drikke, og glede og sorg, bruksutstyr som kopper og kar, og fangstredskapene. At urter og 

fangstmetoder blir tatt i bruk i næring for helse og føde. De fleste mener at det er økende grad av tegn-setting 

på lær, skilpaddeskall, trær og stein, hulevegger, og på figurer og steintavler etter istiden. Forholdene lokalt 

skaper tradisjoner, vaner, som ofte blir regler, moralen, skikk og bruk; sedvaner. 

Slike tavler var i funksjon også i begynnende Sumersk skrift, Kil-skrift, og nevnes i de fleste religioner 

frem til omtrent 2000 år siden. For 2700 år siden var da alt papyrusen oppfunnet, eller det som kunne brukes 

som papir, og den første egentlige samlede boken man kjenner er fra Hesiod 2750 år siden, og likt med han 

Homers fremføring av det religiøse verdens-bildet til grekerne.  

Arkeologer har funnet tegninger og tellinger på hulevegger i både store og små skalaer over det meste 

av verden som er mer enn 40000 år gamle og mange som er eldre enn 100.000 år gamle som kan virke mer 

enkle. Når det gjelder spesielle masseproduksjon av likedanne redskaper opp mot 700.000-1 million år gamle, 

klubber og spyd. Stein-typer som kan skjære lær. De tidligste tillagde redskaper man kjenner er tillagde ben, 

klubber av osteodont-ben, mulig tatt fra døde skjeletter fra denne ur-elefanten. 

Hva er riktig oppfatning? Det kan de fleste krangle om i tro, opprinnelses-beskrivelse. Men før vi 

hadde et godt språk måtte vi varsle med lyder, skrik, fakter, kaste en stein like ved siden av en annen for å få 

oppmerksomhet eller lage tegn og lyder på andre måter ved å slå på noe, slik som 3 slag på en trestamme eller 

en stein, riste på en buske. Kaste stein i vannet.  

Vi måtte mange ganger gjemme oss eller flykte, selv om ungene kanskje ikke forstod hva som skjedde 

eller enda ikke hadde lært eller erfart noe om farene. Farene gjaldt både føde, kamp, giftige dyr, planter, og 

vær, farlige steder å oppholde seg eller bygge hytte, bruke huler. Slanger, ville dyr, andre sinte eller redde 

mennesker, naturkatastrofer og sykdom.  

Muligheten for ulykke var stor om vi ikke mestret eller forstod terrenget, naturen. Vi kunne illustrere 

dette på mange måter med enkle lyder og vise hva som kan hende i ulike tilfeller, slik at forståelsen behøver 

ikke å være så stor forskjell fra vår egen. Vi kan vel anta at de fleste faktisk forstod mye av naturen langt bedre 

enn dagens siviliserte befolkning med sitt grense-løse språk. 

Vi må nevne noen helt spesielle forhold som de fleste i tilsvarende distrikter stod ovenfor, selv om 

slike ikke inntraff alle steder. Dette er sykdommer, bakterielle og virus, lignende alt fra forkjølelser og lettere 

influensaer som gikk over, snillere bakterier, til rask dødelige bakterier og virus, og i enkelte tilfeller 

langvarige pinsomme sykdommer. I tillegg kommer det mange farlige infusjonsdyr. Vi kunne bli bitt av dyr 

med farlige infeksjoner for oss, det var mange giftige insekter og dyr, slanger, skorpioner, edderkopper, fisker, 

og mange veldig giftige planter. At spiser du dem, dør du.  
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Mange dyr finner mennesker like godt som mat, enten det er hai, barracuda-stormakrell, blekksprut, 

stormanet, fisker som lammer deg, skorpioner, løver, hundedyr, andre mengder av giftige insekter, og kommer 

det en gresshoppe-sverm blir et menneske konsumert fort. Mennesker har tidlig lært mye om slike farer da det 

hendte mer slikt i en tid der erfaringen lå tettere innpå oss i naturen. Gift og sykdom synes ikke og er mystisk 

og ondt! Ukjent faktor. 

 Fra været til havs og til lands, også hendelser på jordoverflata, havbunn, så har store bølger skapt 

skader og død, sterke vinder, storm, orkan, tyfoner, tornadoer, virvelvinder, tordenvær som starter branner, 

der lynet starter branner i skog og hytter, slår ned i buskapen, og videre slår ned i folk som besvimer eller dør. 

Fra havet, og også i store innsjøer, kan jordskjelv skape tsunamier, som kan oppstå både i ferskvann og til 

havs, og som kan ødelegge store folkegrupper i områdene.  

Regnet kan vare lenge, være i store mengder, eller være knyttet til stormer som siden får grunnen til å 

rase sammen eller gi, i alt fra dannelse av stein-ras, leirras, sand-ras, kvikksand-effekt, hule ut grunnen under 

bakken så det blir fall-gruver senere, at bekker og ras samles til store elver, floder, alt fra oversvømmelser av 

landområder til store masser flytende leire som kan skure dal-veggene nedover, slik at de som oppholder seg 

der, syr som mennesker, planter og hytter, moses i stykker eller begraves, drukner i leirmasser eller elvevann.  

Ved siden av dette kan det komme store mengder hagel, isklumper, som mange ganger kan være store 

nok til å drepe folk. Snøskred, isbresprengning, steinskred i fjellet og andre steder, som skaper fordervelse og 

oversvømmelser, ikke minst når snø og is tiner og storflommene kommer. Snøen i seg selv kan bli dyp og 

vanskeliggjøre jakt og framferd. Ved siden av dette er kulden ofte en farlig faktor ved vintrene, eller om det 

er nattefrost, der folk fryser i hjel, eller at en ikke finner matressurser i tide og suter i hjel.  

Om ikke dette er nok har vi vulkaner som enten gjennom lavastrømmer kan brenne opp alt rundt seg, 

smelte alt, begrave alt, og kan ha med seg smeltevarmestøv i røykskyene som virker som sement for lungene 

til dyr og mennesker, samt med svoveldamper som dreper fisk i vann. Lavaen, eller magmaen, kan også gi 

eksplosjons-vulkaner, som sprenger etter et trykk, og kan tilsvare flere atombomber i sprengkraft, og der 

nedfallet kan være dødelig, alt fra giftige gasser til lungestøv, til store steiner eller glødende slike som dreper 

eller skader oss.  

Forskjellige grunner til bevegelser i jordskorpa som nevnt kan altså lage hulrom i bakken, grotter, 

synke-myrer, kvikksand, starte skred rett nedover i bakken, som at bakken åpner seg. Også sprukne fjell kan 

begynne å gli, og skape lignende hulrom. Store kullforekomster kan være glødende fra naturen av å skape en 

varme som er drepende om man kommer bort i dette, og ikke kommer seg fort nok unna, eller faller ned i 

groper med slikt. Solen tørker gress og planter etter uvær, og dynger med gress kan virke som høy, som når 

det er rått kan fange inn gasslommer av metan-damp, og der solstråler faktisk kan antenne dette, og likedan 

fysiske støt som kan gi gnister som antenner slike gasslommer.  

Mange steder finnes det brennende jordgasskilder, og også olje-lommer som kan være i flammer fra 

naturen av. Det finnes også olje-myrer. Mennesker selv kan gjennom føde, eller gjennom arv, bringe med seg 

vanskelige dannelser av genetisk opphav som gjør at vi får ulike handikap, eller sykdomslignende effekter 

som for lite kalk, misdannelse av organer, danne endringer i benvev skjelett som kan gi smertefulle lidelser 

eller ustyrlige bevegelser, og som kan være til fare for en selv og overlevelsen,  

Ved siden av dette kan ustyrlige funksjoner bringe andre opp i skadelige forhold og i verste fall død, 

uten at det ligger en mening bak dette. Følelser og sinne, noen ganger glede og lyst, kan bringe folk opp i 

situasjoner som kan føre til døden eller til et fiende-skap som fører til skade og død. Vi er, i irritasjoner, ofte 

en fare for oss selv og andre. 

Selvsagt er tvillinger, trillinger, mensen, sed, til en viss grad en underlig opplevelse for fortids-folket. 

Hvorfor skjer dette? Alt det som er nevnt her handler om det vi fort regner som det overnaturlige fordi 

vi ikke vet hva som står bak dette, hvorfor det fungerer slik, da bakgrunnen for dette er usynlig. Vi visste 

neppe hvorfor noe luktet eller smakte i det hele tatt, eller hvordan vi kunne merke kaldt og varmt, eller hadde 

kroppsvarmen vår. Om vi døde ble vi kalde og ofte bleke. Drukning eller slag så vi mistet pusten, førte ofte 

til døden selv om vi fikk noe opp straks av vannet eller fikk banket noen i ryggen etter å ha svelget feil. 

Hva som holdt for å holde livet opp, den indre driften, og redsel for å miste denne livs-evnen vår, var 

noe som preget alle, og livet med natur og behov tilhørte en kamp ganske mye av tiden, anstrengelser. Dette 

forklarte de med ros og straff fra gudene, at menneskets straff for brudd på riktig adferd var at de skulle slite 

og svette, og kjenne smerter. Anstrengelsene kunne i seg selv føre til at folk døde av svikt som hjerteslag, 

hjerneslag, overoppheting, mange muligheter for å pådra seg skade og sykdom som kunne føre til døden. 
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Det var ingen medisiner mot lungebetennelse for eksempel, om ikke stammen hadde funnet spesielle 

urter som mulig virket. I forbindelse med alt det nevnte er det fremdeles usynlige grunner til at gift finnes, at 

verden skal ha ulykker, hvorfor naturen oppfører seg som den gjør, eller at dyr, mennesker skader hverandre. 

Da andre kan leve av så mye, så hvorfor skal de spise oss? Bakgrunnen til at naturkreftene virker og at 

livskrefter finnes, er i utgangspunktet mystiske, og først og fremst for at farer er skadelige for oss. Det ukjente 

og som er farlig, som ligger i naturen og andre individer er altså ukjent som kilde, funksjon, grunn, og gjemt, 

mystisk, som at det ligger på lur for å angripe oss. At vi må passe oss.  

I det vi lærer oss kommunikasjon, språk, og kan formidle disse farene, så kommer disse med i skriftene 

våre som tradisjonelle beskrivelser, som farer og straff, forskjellige ritualer og lærdom, metoder, vaner, 

holdninger vi skal ha for det vi tror er best å møte slikt med, eller unngå slikt.  

En fortelling om oss, så godt som vi klarer, må frem, og om farer og gleder, holdninger mellom oss og 

forholdet til naturkreftene. Så lenge det er lunefull mystikk bak naturkrefter og livskrefter, deriblant farer med 

livet på spill, så er det heller ikke rart at vi sammenligner dette med personlige konflikter vi kjenner til, det vil 

si følelse som sinne og glede, lyst, vilje, ønske og behov, angst og trygghet, smerte og behag. Ondt og godt. 

Blandingen av språk, fortellingene, holdningene, med disse tilstander fra naturens mystiske lune-

fullhet, og fra individuelle konflikter, danner et omriss av hva religioner og myter forteller om, og ofte hva 

mange vitenskaper illustrerer, psykologi i moderne tid, skikk og bruk, der livssynsgrunnbøker, fra religioner, 

ideologier, politiske livsanskuelser, mange filosofiske basisverk, og praktisk-orientert lærdom viser:   

At tradisjonene hviler på en mystisk forståelse av natur og folk, hendelser, livsvirkningene, og som vi 

gjennom en felles lære har ett utbytte av som utgangspunkt, holdepunkt som vi kan lære, tro, vite om, enten 

vi er aldri så enige eller uenige, men at det faste holdepunktet i en historie som tradisjons-holdning, blir ett 

kommunikasjonsverktøy for hva som menes, og hvor langt fra et senter av en grunn-mening, en antatt basis 

som vi ligger unna et slikt sentrum av holdnings-kulturen lokalt.  

At vi slik klarere kan angi hva vi er enig eller ikke enig i som grunn. Fortellingen, hvilken som helst 

religion, fungerer som en basis, et holdepunkt vi kan lære å kommunisere ut i fra, selv om vi skulle være uenig 

i alt sammen. Enten Alt i læren er helt feil, eller helt riktig, kan vi mene at den er helt feil eller helt riktig. Man 

kan mene at basis utgangspunkt er feil, opphavskilden, eller at innholdet er helt, delvis eller litt feil. Eller 

likedan i at den er delvis riktig eller helt riktig. Men den er et anker for å vise positiv eller negativ mening i 

forhold til en normal, et mål, eller en slags kilde.  

Kjennskap til de gjengse holdninger blir et referansepunkt å sammenligne noe ut i fra, og språket er en 

slik sammenligningsform. Både kulturgjenstander, mimikk, og skikkene er noe som både adferds-forskere og 

sosial-antropologer knytter seg opp i mot for å få en forståelse eller gjen-konsentrasjon av et miljø vi 

gjenfinner som arkeologiske funn. Slik kan vi gjenfinne spor inn mot mer kjente tradisjoner vi selv tilhører. 

Språket blir kommunikasjons-middel gjennom å ha et utgangspunkt som forteller om følelser, om 

behov, hva vi står ovenfor, enten det er naturkrefter det ses som, eller gude-krefter, fordi kampen og tillit til 

livet her handler om det samme hva følelser, behov og kommunikasjonsspråk angår.  

Holdepunktet for en felles refleks-flate er tilstede. Alle kan like så godt miste troen og bytte det med 

noe annet også. Men denne tilhørighet til språk, en grunnfortelling om natur, behov, følelser, annen bevissthet, 

og hva vi kan eller bør gjøre ligger som en mulighet ved en felles forankring i minst en fortelling, historie, 

enten den er religiøs bok, eller om det er forstått som en evig logisk data-programmert spill-fiksjon.  

En virkelig logisk holdbarhetstest i følge logikken vil ingen historier tåle opp mot funksjons-nivået vi 

finner i alts hele bredde av funksjonalitet. Der sprekker funksjons-sammenhengen vi kjenner. Da kan en en 

kritisk-analytisk logisk test ikke lett tåles, aksepteres, og den basis vi er tillært vil tvinge seg frem, og påtvinges 

folk, til ganske følelses-styrket kraft. Følelser og behov er identifisert i historien vi har tillit til.  

Ledelse, makten, troen, den vi forventer vi skal ha tillit til, blir også leverandøren av tillits-kravet vi 

har til oss selv, fordi vi trenger noe. Behov og tillitskrav forbindes til en annen leverandør. Vi kan ikke finne 

ut noe selv. Vi følger følelsen vi gjenkjenner som vi er enig i, eller er enig i for å overleve. Om Evig. Ett 

brudd, en annen tradisjon, er filosofien, som undres, stiller spørsmål til alt i tilværelsen. 

Jeg vil ta opp hva som påvirker språket og forståelsen vår av omgivelser i en annen avdeling, samt 

under begrep om evolusjon, og om den fysiske natur vi har, samt under logikken. Det finnes gjenkjennelige 

spor mellom fysiske og bevisste tilstander i gjengivelsen av formasjoner eller omforming av disse. 
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Tradisjoner: Foreldre, stammen, staten, naturen, bringer frem gjennomsnittet av hva som kulturen kan 

lære bort videre enten den stagnerer eller utvikler seg til en større bredde, kompleksitet. Kommunikasjon er 

omfattende og gir begrep om virkende logikk: like, ulike, kjent, ukjent, sammenlignings-funksjonene våre.  

 Tradisjoner er selvsagt alt om gode, eller sed-vanlige måter å opp-bevare og tilberede mat på, slik som 

tørking, salting, koking, steking, spise noe rått, frukt, grønnsaker, fisk, fugl og pattedyr, skalldyr, og reptiler 

slik som skilpadder og faktisk slanger. I enkelte øde strøk har både skorpioner og maur vært stekt, og er en av 

de beste protein-kildene. Ulike steder har stammer, og enkelte nasjoner, også insekter ellers som kosttilskudd. 

Tradisjonene er de metoder for lagrings og tilberedelse som har overlevd som overleveringer fra slekt til slekt.  

Det samme gjelder en rekke tilberedelser av klær og folkedrakter, stammesymboler, og videre 

forskjellige bygge-tekniske metoder for hus, hytter, tipier/lavo, hule-innredninger, iglo, jordhytter, også 

redskaps-bruk til all bearbeidelse av naturen; mat-redskap, dyrke-redskap, tekniske redskaper, og pynte-

redskaper, og selvsagt redskaper for å lage våpen, jakt og fiske-utstyr, bæreutstyr, fra sekker til vogner.  

Hvordan forhold seg til årstider, og til ritualer og sang, som ofte har inneholdt moralske vendinger 

mellom kjønnene, giftemål, om landskapet de har rundt seg, og reise i slikt landskap. Ikke så ulikt 

drømmereiser som viser steder og historikk til de neste generasjoner, og fremdeles kan fungere godt slik. I 

tillegg har kunsten å huske, å klare å se for seg mulige hendelser vært svært viktig. 

Tradisjonene viser også til goder og farer i livet, i forhold til natur og handlinger vi foretar oss uansett 

hva som har blitt populært, men også som makt-styrings-systemer for ledelsen, eliten i samfunnene. I den 

videre sammenheng med alt dette, så er mimikk, peking, ansikts-utrykk, musikk, kunst, fester, og krigs-

ritualer, blant de ritualer som har overlevd som tradisjon, selv om opprinnelsen til mange ritualer er glemt. Og 

her kommer uansett språket som tradisjon inn i all kommunikasjon.  

Det er også sterkt bundet til tradisjoner å nevne vær og klima, og slikt som henviser til alle våre sanser 

og behov, og tiltenkt bevaring av dette så meget som mulig. Tradisjoner er av interesse for alle samfunns-

vitenskapelige fag, antropologi, sosiologi, psykologi, stats-vitenskap, samfunnslære og samfunns-forskning. 

Filosofi, idehistorie og historie er vektig her, og språkvitenskapen. 

Tradisjoner har båret frem det meste av vår kunnskap og kunnskaps-utvikling, ikke minst i form av 

skrift, å lese, undervise, å fremføre dette muntlig. Også viktig å vise dette i praksis om det er mulig. Læra. 

Laug. Å kjenne til noe er oftest det som menes veda, veta, vite, viten, fra arisk, norrønt, nordisk språk, og som 

har sine paralleller fra gamle språk og kontinenter, til dagens språk, gitt med ande ord enn de nordlige eurasiske 

slette-språk. 

Nå blir tolkninger av naturen en viktig del for alle folkegrupper og individer. Ved siden av at vær og 

vind, farer som kan true oss, og det å unngå skader også del av tradisjonene. Det å sitte og det å ligge, hvile 

og sove, og hvor behagelig kjølig eller varmt vi skal ha det da, tilhører også metoder og tilvirkninger som er 

tradisjoner. Bord, stoler, senger, hva som trengs å tilberede noe på. Og søvnen har med seg mange inntrykk 

fra dagligliv, eller fra mørke natten, opplevelser og hendelser som ulykker og gode opplevelser, og 

skremmende hendelser i naturen, enten det er et farlig dyr, menneske, en farlig matrett, eller jordskjelv, vær.  

Slik sett så har tåken spilt sin rolle og lyn og torden spilt sin rolle, som farlige, nesten levende 

elementer, altså truende. Tåke har også vært til beskyttelse for oss slik at dyret eller fiende ikke finner oss like 

lett. Slik sett har tåken vært både fiende og hjelper. Sammen-blandingen av alt dette er typisk i drømmer og 

mareritt, selv gode drømmer. Hva som har hatt sitt å si slik sammenheng kommer jeg innpå ved å henvise til 

livsbetingelser og livshendelser i det vi kaller steins-alder-tiden. Hva er tåken som kommer mot oss. Er den 

frisk, vil den hjelpe oss, skjuler den farer eller giftige gasser. Våre drømmer blander tenner, blod, sår, smerter 

og figurer som er handgripelige og uhåndgripelige, alt fra at vi leser tanker hos dyr og mennesker, til innbilte 

og ekte farer fra slike kombinasjoner.  

Et eksempe som vi ofte glemmer er jo å se nærmere på seksualdrift og seksualakt. I dag vet vi at 

utenom kosen, lukt, smak, synsinntrykk og hudkontakt som er behagelig eller ønsket, så finner vi en helt 

spesiell mål-kilde for aktene. Nemlig reproduksjonen, slik som DNA-kopiering, eller genendring, eller slik 

som separerte deler i denne prosessen som sed-celler og egg-celler. Sett fra DNA-ets side er dette kun en slags 

delingsprosess og kombinasjonsprosess.  

I utgangspunktet er det til og med en del av stoffskiftet vårt. Nærings-prosess. Vi kan godt tenke oss 

at visse bakterier har overlevd i tider med lite næring eller områder med lite næring, og slik sett har opplevd 

egen-funksjon som reproduserer et slikt vesen slik at flere slike øker sannsynligheten for at noen slike 

overlever.  
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Dette kan som prosess sikkert oppfattes som en heldig genfeil i det bakterien holder på å stryke med. 

Uansett er hele cellen en stoffskifte-funksjon fra hud til indre skjellet, eller som bløtvevfunksjon, plante eller 

i dyr. Det er stoffskifteprosessen som i tilfelle overlever. Selv bakterier og amøber som en ikke ville tro skulle 

dø fordi fungerer hel-restaurerende, vil kunne bli spist opp og utradert av en lignende eller større glupsk art.  

Da også ville en slik stoffskifte-egenskap som utløser DNA-kopieringen gi en overlevende gruppe av 

bakterien. Da hele livsfunksjonen går ut på stoffskifte eller nærings-prosessen og videre avfallet fra denne, så 

er dette enda en grunn til å se mat-behovet som hovedkilden til opprett-holdelsen ved siden av hva slike stoffer 

består av i kombinasjoner biologisk, dets fasthet og de spesifikke egenskaper, behovsgrenser og sanse-

virkninger fysisk.  

Hos flagellater og amøber finnes det grupper som kan endre seg mellom å være amøbe og flagellat, og 

videre flagellater som kan endre seg fra kun stoffskifte og om til hundre prosent å benytte mineraler gjennom 

fotosyntese, ved å danne slike fotosyntetiske korn inne i seg når det gjelder, og så gå tilbake til dyrenes stoff-

skifte-system når det er rikelig med proteiner rundt dem. Dette er da stoffskifteprosesser for nærings-

omdannelse.  

Men vi kan også finne opptil 20 forskjellige befruktningssystemer hos mange flagellater, og ikke bare 

den typen prosess vi kjenner hos mennesket befruktning. Dette viser at det foruten ren kloning med likt DNA 

i neste generasjon, at flagellater har en mengde andre reproduksjons-systemer inkludert enkel variant av slik 

som pattedyr og mennesker har som har en del andre komplekse systemer i tillegg.  

Det som er interessant er at det ikke skjer noe annet enn denne celledelingsprosessen der neste art må 

brødføs. Det vil si rett og slett næring. Når individer når en viss alder er det altså en rekke arter som nettopp 

setter i gang en slik sed- og egg-celle-kombinasjons-prosess, og arten deler seg opp i like eller ulike deler, 

eller får et kombinasjons-avkom av gener i et nytt DNA. Oppgaven er fremdeles bare nærin til stoffskifte for 

å balansere heletrykket og funksjonene til arten, cellen. Bakterie eller menneske.  

Vi har med andre ord å gjøre med at slike celler, kloning eller befruktning, kun gir minst to nye 

funksjonelle nærings-krevende individer, altså næring til opprettholdelse av et holdbart trykksystem for cellen 

gjennom at like mye som tas inn skal ut igjen, ellers så tørker den inn eller sprekker. Menneske, plante, 

bakterie, sopp og dyr. Også viruset kan slik sett dø, tørke, ødelegges om det ikke er riktig trykk, temperatur 

eller fuktighet. Men svaært mange planter, frø, bakterier, virus, dyr kan gå i dvale, eller være frosne, tørket og 

komme til liv igjen under de rette forholdene. 

Poenget med at den nye som kommer til verden, eller de to nye, ved næring kan overleve, betyr at vi 

har kommet frem til nye stoffskifte-avhengige individer som lever fordi de får nok eller rett næring og inntak, 

utkast. Og DNA er et typisk reguleringssystem via gener for disse balanseprosessene etter forholdene for 

stoffskifte og kommunikasjons-tilpasningen til miljøet.  

Celledelingen er altså i utgangspunktet en forlengelse av nærings-prosessen, som en av mulighetene 

for nettopp genetiske kombinasjoner, den som for eksempel reproduserer DNAet. Her kan vi si at arten 

overlever gjennom dette, men bare som stoffskifte-system, ellers dør menneskebarnet og bakterien. Alt liv 

fungerer slik så vidt oss bekjent. I utgangspunktet så dør altså alle eller andre arter fordi det er giftig miljø, 

eller fordi de blir gamle og dør, eller fordi de blir spist opp.  

Den typiske reproduksjons-evnen fungerer slikk at om ikke DNA holdes i sjakk så vil det stjele 

proteiner fra alt rundt oss og raskt og eksplosivt kunne reprodusere flere tusen like deler som seg selv fordi 

dette er dens funksjon. Men med de rette gifter i cellene, eller lukkede kammer, så klarer cellene å holde seg 

balansert uten denne reaksjonen. Tester har blitt gjort med både ur-atmosfære og med elektriske gnister i 

lavalignende drypp i destillert vann, som viser en eksplosiv DNA-kopiering der DNA-et har blitt til i den 

samme prosessen.  

Dette betyr at for å fungere videre om individet trues eller er i fare for å utryddes, og at næringsbehovet 

for opprettholdelsen kan stoppe opp, så er det bare en utvei for en opprettholdelse igjen, og det er 

delingsprosessen kjønnet eller ukjønnet. At dette som stoffskifte i en mer komplisert grad kan virke som et 

behov, og da lignende sult, er da ikke rart, fordi det er den operasjonen som delingen ivaretar, med eller uten 

bevisst funksjon bak denne. Det er i slikt henseende likegyldig, fordi DNA-et fungerer slik uansett om ikke 

noe hindrer det fra proteiner. Så cellen har sitt på det sterkeste styr med å regulere DNA-et så dette ikke skjer.  

På lignende måte er det like stor sjanse for at en ukontrollert deling av DNA-et ikke vil kunne gi 

tilstrekkelig næring til celle-opprettholdelse videre fordi DNA-et vil kopiere opp alle proteiner inntil disse av 

andre fysiske grunner kan bli ødelagt. Noe må jo bli igjen til eggehvite, plomme, til stoffskifteorganer i cellen 

også. Dersom ikke opphører cellen som sammenhengende funksjon.  
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Dette behovet, lysten, en sultlignende følelse, et behov, en tiltrekningseffekt, kan vi vise til gjennom 

uttalelige forskjellige kjente komplekse funksjoner som kropper, utseende, lukt og smak, smil, berøringer og 

selvsagt seksualakter og påfunn i slike forbindelser. Men i hovedsak forbindes det kun til en fordobling av 

stoffskifte-behovet, eller stoffskifte-funksjonen, og det er den fysisk biologiske organiske luvs-funksjons-

delen som trenger en tilmålt balanse som art, individ, vesen, livs-organisme, ikke minst i den fysiske verden. 

I en verden der vi snakker om jord, luft, ild og vann, metall, noe som vi videre har raffinert ned til mindre 

enheter som atom-grunnstoffer, eller enda mer spesifikt til en rekke atompartikler eller partikkel-fysikk-

elementer og feltkrefter. Se Differensialkraften. 

Kortest forklart så er funksjonen en stoffskiftefordobling innenfor balanserte likevekts-trykk-forhold 

som fortsetter stoffskifteprosessen som er inntak av næring og helst like mengder ut igjen for å opprettholde 

balansen. Derfor mener jeg også at munnkyss, mavefunksjoner, sanser og behov, lukt og smak, hva vi ser i sli 

forbindelse, virker svært nær den ordinære sultfunksjonen som vi ellers har lyster med. Men da vi sjeldent 

inntar noe ellers i denne akten, så fungerer den stort sett som en sult der også reaksjonen utløses ved at en 

mindre eller større prosess signaliserer som orgasme eler som befruktning som at funksjonen er i gang.  

Signalet kan utebli, slik at individet ikke stopper opp prosessen eller føler en slik sult hele tiden. I 

mange tilfeller kan like meget opplevelser og indre lystbehov, gjøre sitt, lignende spisevegring, at en slett ikke 

føler behov for å utøve denne behovsakten. At vi kan si at funksjonen forholder seg mettet eller kanskje 

unødvendig. Fra avhengighet til avsky for et behov, eller behovs-formens utøvelse. 

Og dertil har vi også begrep om fobier og posttraumatiske reaksjoner ut fra opplevelser, noe som er et 

videre komplisert emne under angst og skader, eller rett og slett uten behovsfunksjonen, driften, lysten, eller 

mettet-følelse av denne. Det er ellers en livfull nærings-fordobling, som om den ikke reguleres, vil fordoble 

seg til at ressursene er brukt opp. 

Seksual-akter, kjønns-forbindelser, begrep om forelskelse, kjærlighet, forlovelser og giftemål, har 

selvsagt med denne prosessen å gjøre. Men parr kan avstå fra nettopp det å føre noe videre en stund, eller 

permanent la det utebli, tross følelser for hverandre eller andre begrunnelser. 

Hva som er godt, vondt, ondt eller godt, er et kapitel for seg, senere under bevissthetsfunksjoner. 

 

Innledning tradisjoner slutt: Se behov og bevissthets-grunnlag. 

 

 Videre betingelser tas opp under begrepet bevissthet, sanser og behov, huske-evnen, om biologi, arv 

og miljø, evolusjon, historie-utvikling, samt de mer logiske funksjoner som er betingelser for bevisstheten 

og fysiske funksjoner. Stort sett prosesser i det hele tatt. Kilde-mål, årsak-virkning, sammenlignings-

funksjonene og tilpasnings-funksjonene som deler samme funksjons-virkninger logisk. 
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Vurdering, å vurdere noe. 
 

 Å vurdere noe er: å sammenligne noe. Vi kan ikke vurdere noe om vi ikke sammenligner med noe. For 

eksempel vil det være noe som er kjent for oss, som vi benytter som basis for å vurdere noe: Vi oppfatter noe 

som sanser og behov vi vet er involvert og hvilken virkning dette har.  

Om vi aldri har vært borte i et tilfelle før, et saks-forhold, at alt virker ukjent for oss, så vil vi i det minste 

sanse dette, merke dette, kjenne en mulig behovs-reaksjon på dette, og selvsagt vurdere det som, altså merke 

dette som farlig, bra, spennende, nysgjerrig for å finne ut om det er tilfredsstillende nøytralt eller passe for 

oss, om det er for mye eller for lite i forhold ti behov og sanser, eller om det kan brukes til et gjøremål, prosess. 

Vi kan da ta utgangspunkt i slik vi oppfatter dette ukjente strukturvirkningsmønsteret og prøve oss 

frem, som er å lete, søke, finne, altså logiske sammenligningsfunksjoner for å finne like og ulike med det vi 

oppfattet, eller om vi kan klare å knytte dette til noe kjent med virkemåten vi har selv eller som vi husker som 

noe kjent fra før av.  

Å vurdere er til dels den bevisste sammenlignings-prosessen for å finne ut hva som passer og ikke 

passer, til forskjell fra at vi virkelig handler, beveger oss, og til forskjell fra den fysiske tilpasnings-prosessen 

som vi foretar oss og som er slik det fysiske virker som tilpasnings mellom fysiske krefter og objekter. 

Slik sett kan vi si at å vurdere er den bevisste sammenlignings-prosessen, likedan som den korreksjon 

dette er som tilpasning og overenstemmelse med den fysiske tilpasnings-prosessen, slik som at vår fysiske 

kropp skal lære å balansere og gå i den fysiske verdens fysiske objekter uten å skade oss. 

Her er det kroppen, musklenes, benbygningens og stoffskiftet vårt, med nervesystemets fysiske 

reaksjoner som er tilpasning mellom kropp og fysisk natur. 

Bevisst er sansbar oversikt over forholdet kropp og fysisk natur, mens kropp og fysisk natur begge er 

fysiske og graden tilpasning til hverandre. Det er denne prosessen vi kaller erfaring, prøving og feiling, og 

som gjentar seg i nysgjerrigheten som å balansere bevissthet og fysisk natur til hverandre som forholdet 

følelser: Følelses-styrke av møtet med fysisk verden. Med andre ord: At uten følelses-styrken ville vi ikke 

merke gradsforskjellen på virkninger av en fysisk verden.  

 

Vilkår som har betydning for følsomheten vår, og dømmekraften. 
 

Her er det viktig hva vi direkte identifiserer som smerte, skader, fysisk, at det gjør vondt, og slik sett 

merker det vonde som slik, som følsomhetsgrad ved sanseberøringer, og behovsorganer, at vi identifiserer at 

noe som kan være godt eller skadelig berører tærne, eller magen, blindtarmen, sår i fingen, at noe stikker oss 

bestemte steder fysisk, og hvilken grad dette virker som en styrke vi identifiserer som god eller dårlig hendelse.  

Ved siden av dette kommer erfaringer og følsomhet vi har fra før knyttet til vår bevisste 

oppfatningsstyrke av følelser, der angst og lyst-funksjoner kommer inn i bildet, og hva slags forhold vi har 

opplevd noe inn under. Angst og lyst er forsterkere av signalgivning slik at vi husker gjerne dette bedre, og 

kan være sterkt bundet til behov vi har som trygghet, for å beholde behovsorganene våre, sansene våre, 

kroppen vår intakt, slik at vi fungerer slik vi oppfatter som bra eller normalt, best mulig etter omstendighetene. 

Dette betyr likedan å beholde et bevisst bra følelses-liv, psyken, sinnsstemnings-gode forhold, samt 

fornuft og bevissthet vi oppfatter som normalt. Her er de enkelte fysisk relaterte følelser vi merker, og de 

reaksjoner av følelser vi har ellers som vi har motstand imot eller vi ønsker oss mest, som en noe lunde 

annerledes dømmekraft bevisst, og følelses-styrke-utløsende virkning her, for hva vi kan få av repetisjoner og 

svingninger i følelser som gjentagelse av den følelsesmessige signal-virknings-styrken, selv om den ikke er 

helt lik den faktiske fysiske følelses-tilstanden.  

Over tid så kan vi tenke oss at en slik opplevelse ikke kan være bra å ha lenge før det går ordentlig 

galt. Den bevisste operasjonen er altså ofte en helt annerledes opplevelse av følelser som en lengre prosess 

enn kortere fysiske opplevelser av for eksempel en smerte. Men om en skade ikke slutter å sende 

smertesignaler kan det like godt gi oss angst i tillegg på grunn av at vi ikke kommer unna smertepåvirkningen 

som er et skadesignal.  

Bevisstheten og det vonde vi opplever som følelser vil da følge opp hverandre i en jevn takt. Om 

smertene er enda større vil som regel kroppsbevegelser, nerver fra både autonome områder i kroppen og fra 

nervesentrene for det samme i hodet, hjernen sende mange signaler, og vi kan få smertesignaler som fordeler 

seg over mange sentre i hjernen, og mange bevegelses-styrende nerve-sentre.  
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I slike tilfeller kan forvirring, panikk, angstutløsninger bli en ganske kaotisk periode, der disse 

smertesignaler forstyrrer nesten alle sanser og behovsorganers behov vi har ellers. At behovslivet blir helt 

forstyrret av oppjagende mas uten en løsning på tilstanden. 

Dette betyr at vi oftest har spesialisert sansesystem som kan reagere sterkest på visse forhold som vi 

kan si kan ha en evolusjonær sensitivitets-utvikling bak seg. Bevisstheten vil få en forsterket virkning av slike 

sensitive følsomhets-styrker og ganske sikkert få disse så nær fokuset i bevisstheten som mulig som gir 

bevisstheten en ekstra styrkeprosess ved siden av den strukturen som er årsak til reaksjonen. Vi ser form og 

styrke, der vi egentlig ikke ser styrken direkte selv, men at styrken er virkningsgraden: Følelsesgraden.  

Det samme kan skje mellom følelses-reaksjoner. Når vi går i skogen og plukker bær, er vi altså fra 

sanser og behov, utsatt for en mengde følelsesflommer, altså kombinasjoner av følelses-styrker som virker 

som en langt mer blandet masse, slik at det å si at følelsen er bare fra syn, bare fra smak, bare fra huden alene 

er noe tullete. Vi kan neppe få disse følelsene uten at vi har en rekke erfarte og direkte blandinger av følelses-

styrker som fungerer som den direkte og autentiske egentlig følelsen vi har i bevisstheten, og ikke den vi 

tilsynelatende viser, forteller, til de andre.  

Selv om vi prøver å nå frem med mest riktige opplysninger til tider om hva vi føler. Følelser er en 

direkte pågående styrkeprosess som det slett ikke er lett å analysere, se objektivt, fordi det er en virkende del 

av bevissthetsprosessen, en kraftutfoldelse. Og vi sammenligner den med det erfarte uten å gjøre dette bevisst 

i den forstand at den finner hukommelsen sin uten hjelp fra oss, eller sier fra når vi må søke dypere etter denne 

erfaringen.  

Samtidig vil andre behov og sanser, sultsentre og lyssentra knyttet til sanser og behov, stoffskifte og 

nerver, være noe bevisstheten sender tilbake-meldinger til inntil at disse virker i overenstemmelse, slik som 

at vi sier: Nå gjør det ikke vondt lenger, nå er jeg mett, jeg har lyst til å finne på noe, altså dekke et behov for 

søken etter bra eller dårlig. Finne ut mer, eller sanse mer, eller finne noe som dekker behovstrangen. 

Fysisk sett er naturens objekter ofte store, selv om de er insekter og annet smått som vi selv er bygget 

likedan som, som vi kan merke i mindre og større grad som forsvarlig. Men vi kan neppe si at bevisstheten 

må dekke slike avstander i naturen og kroppens treghets-vekt-lengder, reaksjoner. I en bevissthet om det var 

nerver som utveksler noe av dette, så snakker vi om størrelser som er en million ganger mindre enn de fysiske 

størrelser og hastigheter vi omgås.  

Om alt har samme hastighet, men at en verden er en million ganger mindre enn vår, så ville hammer 

og spiker og planke settes opp og hus lages med en fart som er en million ganger høyere enn her. Om 

nervefelter for sanser og behov er en milliard, kanskje en billion ganger mindre enn naturens objekter slik som 

en hund eller et tre, annet menneske, så vil det kunne gå så mye fortere, ved siden av at elektriske og lys, 

varme-reaksjoner er milliarder ganger raskere enn reaksjonene rundt oss.  

De vil allikevel kunne lage en holografisk felt-resonans-masse av signal-styrkene som kommer fra 

behov og sanser. Men om bevissthetsprosessens grunnlag arbeider med en billion ganger raskere komponent-

hastighet som forkortelse av avstand og økning av fart, så ville vi neppe kunne forstå eller sammenligne dette 

med de fysiske bevegelser vi kjenner normalt i naturen som stort sett holder seg til samme utvekslings-

posisjon, med unntak inne i de virksomme cellene deres, eller som utveksling av balanseenergier i metaller og 

mineraler.  

Selv de avstander vi benytter for lys blir lange og tidskrevende i forhold til de korte avstander som 

feltvirkninger gir i en nervecelle, eller i landskapet rundt mange nerveceller som sender ut feltstyrke-

svingninger, med unntak av kvantefysikken og kvark-reaksjoner. Her er vi nede i det dirkete feltvirknings-

landskapet der vi kan begynne sammenligninger med hurtige feltkollisjonsutvekslinger.  

Mange har bestemt seg for at man ikke skal dra fysikken inn i bevissthetsprosesser, men for den 

innstillingen kan jeg påvise markerte feil. Tenk litt over dette. 

Emosjonsvirkningene kan tross alt virke hemmende for sammenligningsprosessen bevisst også fordi 

enkelte styrkevirkninger av følsomheten er så sterke at de vil innvirke på sammenlignings-felt så sant vi kan 

si at bevissthets-kraft-feltet har både følsomme og sammenlignings-bare logiske funksjoner i samme landskap. 

At bevisstheten merker både objekter og deres styrke, logiske preferanser, begrep og deres følsomhetsstyrke. 

Sanser avgir strukturer og styrkegrad, behov avgir struktur og styrkegrad, og følelser har en amplitude som 

stemmer overens med styrkeretningene her.  
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At til mer du trykker mot et punkt fysisk, jo vondere gjør det, mer reagerer nerven, mer reagerer 

behovet for å trekke seg unna, jo mer virker følsomhetens styrke, og jo mer virker bevissthetens følsomhets-

styrke for det som skjer. Her virker styrken, det gode og det onde, vondt eller lystig, følsomhetsstyrken, som 

paralleller fra den fysiske naturens kraftmoment til bevissthetens følsomhets-styrke-moment. 

 Om vi ikke har utviklet like sterk sensitivitet i nerver så vil mange kjenne mindre smak, mer lukt, 

mindre smerter, mer varme, mange slike forskjellige funksjoner utover normalen, til og med at noen ikke er 

født med smertesensorer i nervene, andre uten virksomt angstsenter. 

 Å forstå at du er mett er fordi du får et balansesignal som tilsier at disse er i overenstemmelse med 

dette. På samme måte er det om du har en fire-kant. Du må bevisst tilpasse bevegelser og sanser, samt behov 

til den figuren du ser og som vi velger å kalle en fire-kant, som at sanser og behov, samt bevegelser er i 

overenstemmelse med en fysisk, fire-kant, erfart og husket som en slik figur, fire-kant, og det er bevisstheten 

som må projisere frem denne sammenligningsprosessen, tilnærmingsprosessen på samme måten som at vi 

skal lære å gå, klare å balansere en oppreist gange, gå stødig.  

Når alle vilkår i sanser og behov, bevegelses-funksjoner balansert, er i overenstemmelse med forestilt 

husk eller fysisk fire-kant, tegnet eller som en fire-kantet figur, så vil vi få meldinger fra andre eller gjennom 

egen sammenlignings-funksjon at noe tilsvarende stemmer, er riktig, at vi har valgt riktig eller forstått riktig. 

Men dette kommer som et signal for når et slikt behov for oversikt stemmer med det som det skal være i 

overenstemmelse med. Slik kan vi forstå, vite, ane, mene at dette er en fire-kant bevisst.  

Men dette forteller ikke hvordan sammenligningsprosessen fullt ut lar seg gjennomføre, og heller ikke 

hvordan det hele klarer å samle alle relasjoner gjort rundt dette interaktivt til et holografisk felt som merker 

tid og rom i et forløp bakover og forover og som et samle-perspektiv for hele innvirkningsmønsteret vi ser i 

et samlet bilde eller i en hendelse-akt. Det er altså ikke hvordan preferansene dannes som er vanskelig, altså 

en fire-kant, men å vite når det er i overenstemmelse med det vi har kalt en fire-kant.  

Projiseringen er fullt mulig, men det besvarer ikke hvordan vi finner og kan merke alle formasjoner 

som står i forhold til dette samtidig, selv om det foregår mye på samme måten. Det er virknings-hastighets-

forskjellene mellom alle disse feltstyrkene som er problemet og som en forestilt sammenlignings-prosess, og 

samtidig at et slikt resonansfelt holografisk gir standarden forstått.  

Dette kan bare skje ved tilbakemelding fra husk, erfaring, fra et fysisk objekt eller meldingssignaler 

fra andre der sanser, behov og følsomhets-erfaringen vår som reaksjoner på alle behov melder i fra at det er 

balanse eller overenstemmelse med hva vi skal finne ut av.  

Når et visst antall kriterier er oppnådd som vi kan ha registrert som parametere, altså et visst antall 

sanseprosesser og sansesentre sammen med husk, og sammen med behovsorganer og deres signaler, så sendes 

det en melding om balanse, likevekten, at det er innenfor et tilpasset stadium. Der Mett er et mer bredt stadium 

enn for eksempel et nøyaktig kvadrat som har lite bredde å gå på for å bli forstått som i en overenstemmelse 

med et kvadrat. Metthet kan vi fikse noe mer fleksibelt med 

Det kan vi ikke like godt med et kvadrat, unntatt tykkelse og størrelse, slik at kvadratet blir en langt 

mer begrenset begreps-stilling enn mat-behovs-dekningen. Ett kvadrat trenger heller ikke å ha et spesielt 

bevegelsforløp av årsak-virkninger i en prosess, men heller at det er nøyaktighetsgraden som er kriteriet for 

kvadratet. Dette lar seg tilnærme som synkronisering av syn, og tenkte bevegelser og posisjoner rundt og ved 

kvadratet. Et kvadrat trenger sjeldent å påvirke følelser så mye som våre behov for næring. Følsomheten til 

behovene våre er oftest sterkere, og blir erfaring om andres behov, og dermed hensyn, sympati og omsorg.  

I det ene tilfellet gjelder i høyere grad det å gi forståelse og tålmodighet ovenfor seg selv og andre 

mye, mens omsorg og praktisk hjelp da blir en løsning der og da på et problem. Virkelig løsning om problemet 

er tatt vekk og båret ut for godt. Men lignende problem kan dukke opp, eller et annet. At man snakker om 

selvtillit og læring, øvelse, så vil dette gjøre mye for hvor godt noen kan klare å løse opp i slike tilfeller selv. 

Å komme opp med begrepet ansvar er nytteløst ut fra den stillingen noen er i, som går ut over erfaringen og 

forståelsen til andre, eller også seg selv. Slik sett er ansvar en slags myte.  

For den som har lært seg noe, så kan ansvar virke som en virkelighet. For den som ikke har lært dette, 

så vil man bli overrumplet. I mange tilfeller så kan konsekvenser bli lærdommen, men den kan også bli for 

hard i mange tilfeller, å gjøre ubotelig skade på kropp og sinn. Det ligger noe nærliggende her ved eldre 

religioners forestillinger om å bære onde ånder, krefter, virksomheter, ut av den dødes hus, kropp og sjel som 

en rensning av laster som er båret med i livet, og likedan som en skikk og bruk ved levende mennesker. At 

ingen er forberedt på alt, og dette ligger i en del av den sjamanistiske virksomheten som nettopp behandler 

folk, selv om det kan misbrukes eller rett og slett ikke virker for tilfellet. 
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Smerter har som sagt nok å si for at det kan forstyrre orienteringen vår, enten det er husk, muskler, 

sanser og behov ellers, til og med intuisjonen, sinnsstemningene våre, at alt blir i ulage, og når vår evne til å 

sammenligne blir forstyrret for hvilken oversikt og orientering vi trenger, se årsak-virknings-sammenhengen, 

så betyr dette også at vår vurderingsevne og logiske evne kan forstyrres mye: At derfor vil smerten og angsten 

ofte kunne skape forvirring, frustrasjon, feilmeldinger, fordi vår sammenligningsevne forstyrres konsekvent.  

Bevisstheten vår er vår oversiktsevne og sammenligningsfunksjon så langt vi har erfart dette. For 

mange er bevisstheten bare søken etter godt og hva man har lyst til. Både å ha det godt og ha det vondt kan 

føre til en ensidig og egoistisk adferd slik at alt hele tiden skal tekkes, og godtgjøres deg. Først da andre, eller 

ingen andre. 

Det er heller ikke slik at vitenskap, psykologi, filosofi, religion og sjamanisme, er noen som helst 

sikker eksakt vitenskap. Det er oftest at det mangler noe eller at det er områder og tilfeller det ikke virker eller 

kan forstyrres.  

For øvrig så må resten av dette med vurderingenes sammenhenger settes i forbindelse med bevissthets-

prosessen tatt opp i ett annet avsnitt, samt tilfeller som har noe å si fra de fysiske forhold for graden av vår 

vurderingsevne, som slik sett er snakk om hvor mye informasjon som er tilgjengelig eller ikke for oversikten 

som er til rådighet for vurderingen. 

 

Begrepet 1 
 

 Vi har på mange måter tatt begrepet 1 for gitt. Aristoteles mente at det ville bli et uendelig antall 

spørsmål og svar, uten å komme til et standpunkt om dette var et riktig utgangspunkt eller ei. Så umulig er det 

ikke. Det finnes en mengde forutsetninger for at vi skal kunne ha et begrep om tallet en, eller ordet «en», for 

at vi skal anse dette som en verdi, eller en fast verdi, eller et fast utgangspunkt. For eksempel får vi ikke en 

om det ikke finnes forskjell. Uten forskjell får vi ikke relativiteten og forholdet 0 og 1. Vi må ha eksistens, 

væren, eller noe å forholde oss til om vi skal ha begrepet en, at vi kan peke på oss selv, peke på noe annet, 

enten dette er en mengde, en flokk, et individ, en gjenstand, en tanke eller rett og slett begrepet 1, en. 

 Først når vi har forskjell, at noe finnes, i stedet for at alt var vekke, ingen forskjell, så kan vi snakke 

om to like tomheter, to ulike tomheter, eller at vi har en samlet tomhet. Eller helst, at utstrekning, tid, 

bevegelse, virkning og energi, styrke, finnes, for de fysiske egenskaper vi finner og de bevisste egenskapene 

som vi finner. Når vi har forskjell så kan vi få to like og to ulike. Hva er viktig med dette?  

Jo: For å vite at en er en, 1 = 1, så må vi sammenligne, og vi må enten ha husken vår å sammenligne 

et ett-tall eller et saks-forhold, gjenstand å sammenligne med. Om vi ikke husker et fenomen, en sak, så vil vi 

ikke vite at, eller få noen mening ut av at 1 er 1. Vi må for eksempel vite at 1 betyr at dette er den samme, 

eller at en ekstra som er lik den er det samme. Men uten å spalte, skape forskjell, vil ikke to like stå ved siden 

av hverandre å kunne sammenlignes. Når vi sier at vi har tallet 1, så er det fordi vi har lært om tallet og husker 

dette, og så ser vi en maken som det vi husker. 

 Videre kommer det krav til tallet 1, eller om begrepet «en» som et ord, nemlig at det som alle 

saksforhold er noe vi peker på, peker til, gjennom å se, høre, smake, oppfatte fysisk og bevisst. Vi vil helst 

her mene at verdien 1 skal bety en lik, eller en maken, om vi hadde flere av disse. Om vi ikke har noe å 

sammenligne med så vil det samme bety helheten, enheten, alt, like mye en uendelighet eller alle som bare 

begrepet 1. Da vet vi ikke om verdien er endringsbar eller ikke.  

Det ligner penger. At 1 valutas enhet er ikke samme verdi som en annen valutas enhet. Noe lignende 

blir det med endringer Om hele universet vokser, eser ut, ekspanderer, utvider seg, og også alle våre måle-

stokker da utvider seg, så vil det som vi kaller 1 meter ved dobbel så lang tid i ekspansjon, eller ved dobling 

av størrelsen, bli en meterstokk som viser oss 1 meter, men nå har den utvidet seg til to meter som en virkelig 

faktor. Vi kan også ha et urolig felt der samme verdi trenger mer styrke og kraft-område for at verdien skal 

være den samme som det feltets styrke som vi sammenligner med. Her er størrelsen variabel.  

 Vi må sette et krav til verdien 1 eller oppfatningen 1. Den må oppfattes som at dens bruk ikke skal 

endre seg, og heller ikke endre seg i bruk. Den skal være lik som det vi plukket ut den som i utgangspunktet 

og fastsatte som en fast verdi som tall og mengde. Den skal også være slik at en maken skal kunne 

sammenlignes med denne, fordi ellers så vil dette begrepet 1, «en», bli relativt helt fra uendelig lite til uendelig 

stort. Vi kan neppe akseptere at verdien 1 er lik 1 om like og ulike ikke finnes.  
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Vi kan ikke si at verdien er den samme om den endrer seg som peker eller henvisning. At noe skiller 

seg ut er en forutsetning for tallet en, 1. Om vi ikke har makne så vil vi bare oppfatte gjenstanden uten 

sammenligninger, og dette gjelder både flokken med flere stykker i og om det kun er en sak som har skilt seg 

ut for oss. Uten sammenligning så vil bare følelser og behov, at vi merker noe bli det sentrale, og det står ikke 

noe forhold til begrepet ellers, slik at vi som husk eller bevissthet, eller med fysiske gjenstander ikke har noe 

sammenlignings-grunnlag.  

Når vi har fastsatt at begrepet en, 1, skal være uforanderlig som peker, oppfatning av noe, og at det 

skal sammenlignes som maken, det samme, så kan vi ikke ha random tilfeldig forholds-verdi, men også lik 

forholds-verdi til hva vi skal huske eller å finne makne å sammenligne med. Vi kan godt huske den ene fordi 

vi har sett den før, eller andre saker vi har oppfattet som 1, en kopi eller en maken til noe, der vårt begrep i 

husk er en slags maken, fordi vi ser gjenstanden og omdanner denne til bevissthetsbegrep, relasjon, likt som 

det vi tidligere husker denne som.  

Her er det to bevissthetsbegrep som vi ikke finner som forskjellige former annet som adskillelsen der 

sammenligningen foregår, og at vi trenger to like for å sammenligne dette, det vi har i vår husk, med det som 

vi har i vår bevissthet. Om vi kun tar begrepet vi har, inntrykket vi har av noe i vår bevissthet, som husk, eller 

at husken kommer frem i bevisstheten, så vil spørsmålet om dette er en, eller en og samme, så sammenligner 

vi dette med husken vår på nytt eller kopierer den vi har i vår bevissthet for å sammenligne og kunne si at det 

er samme formen, samme egenskapen, eller at 1 er lik 1.  

Obs: Vi kan ikke telle, pluss, gange, uten å sammenligne, og vi kan ikke sammenligne uten å ha 

preferansene, noe å sammenligne, slik som tall, ord, følelser, fysiske gjenstander. At og-eller henger sammen 

som kvantitet og kvalitet, styrke størrelse, eller få kvalitet ute styrke, størrelse, hvilket betyr at kognitiv og 

komparativ psykologi, egenskap ikke klarer seg uten den andre. Kognitiv-komparativ funksjon. 

Vi ser at det er en mengde forutsetninger som skal oppfylles for at vi skal få begrepet 1 som et begrep 

som skal være seg selv likt. Men ikke som med Aristoteles, at det ikke finnes noen årsak-sammenheng til 

hvorfor vi finner noe som like og ulike. Det gjør vi med forskjells-begrepet som grunnlag for all logikk i det 

hele tatt som like og ulike grunnet forskjells-egenskapen.  

At vi tar noe som en gitt verdi i praksis, er fordi vi skal starte å sammenligne noe fra det ståstedet vi 

befinner oss på fysisk og bevisst, eller følelses-relatert, merker. Vi kan ikke få oss tallet 1, pekeren «en», som 

kopi, original, gjentagelse, sammenligning, om vi ikke har forskjell, og som gir like og ulike, det vil si de 

sammenlignbare egenskaper for alle logiske funksjoner. Logikken kommer slik først av alle disse egenskaper, 

før vi kan utrede tall, ord, bevisste og fysiske funksjoner. Saks-forhold.  

 At noe Er, var, ble. Videre er det heller ikke slik at om noe ER, VAR, BLE, så er dette i seg selv ikke 

forklaringen på forskjellen mellom at ingen forskjell fantes og at vi har en forskjell, en eksistens, en endrings-

faktor, drift, eller egenskaper i det hele tatt. Bak dette er det en mengde relasjoner lignende begrepet 1, at 

helhet, alle, uendelig, enhet og det ENE, eller Tomheten, finnes. At vi kan si at det finnes 3 kjøleskap der vi 

kan si at det er to like og et større kjøleskap, der vi kan finne to like tomheter og to ulike tomheter, selv om 

tomhetens utstrekning slett ikke er befridd fra like og ulike som forskjells-funksjon. 

 Grunnlaget for at vi har begrepet 1 i det hele tatt er følgende da at: Vi har forskjellen mellom at noe 

finnes i det hele tatt, altså ingen eksistens av forskjell, ingenting, umulig, ingen like eller ulike av noe i det 

hele tatt. Og at vi har forskjell, en total forskjell, absolutt forskjell som gir alle varianter som finnes av like og 

ulike som forskjell i det hele tatt. Så må vi ha det utvalget, valget som funksjon, forskjells-funksjon, 

utskillelsen av de like og ulike bevisst og fysisk.  

At vi har like og ulike er da del av logikken, enten som saks-forhold, fysiske gjenstander, felt, eller 

bevissthets-forestillinger. Uten forskjells-funksjonen finnes ikke like og ulike som stive eler endringsbare i 

det hele tatt, slik som to like eller ulike bevegelser, eller virkninger. Som et resultat av forskjells-funksjonen 

oppstår det to like og to ulike som gjentagelsen, som kopien, husk, som peker til det saksforholdet vi oppfatter 

i fysisk natur og i bevisstheten. Når vi nå har logikken på plass for sammenligning kan vi snakke om 

bedømmelse av og krav til om vi skal fastsette noe som likt og ulikt.  

Uten utskillelsen og dette valget, får vi ikke begrepet 1 som husk eller sammenligning av fysiske og 

bevisste egenskaper i det hele tatt. At 1 skal være en sammenligningsverdi må altså fastsettes, og som en lik 

verdi for at vi faktisk peker på noe, der 1, en, er pekeren, at denne funksjonen, oppfatningen vår, er den samme, 

eller er lik funksjon. Også som tall at denne ikke skal endre seg ved sammenligning av seg selv i flere like 

formater. Fordi det som skjer er vi bruker dette som teller og sammenligner.  
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Når det gjelder punkt eller en destinasjon i utstrekningen eller i bevegelsen, så fungerer dette, men ikke 

som forklaring til utstrekningen og bevegelsen Fordi tallet og punktet er faste verdier og kan aldri danne en 

kontinuerlig utstrekning eller kontinuerlig bevegelse. Tallet kan altså ikke fylle egenskapene som rom, tid, og 

bevegelse har, eller rett og slett en drivkraft som alltid er her. Tallet en, 1, er en preferanse så lenge vi kan 

oppfatte denne og innenfor den tiden som vi oppfatter den, eller at den eksisterer som saksforhold fordi den 

også plutselig kan endre seg og ikke være et slikt saksforhold. Det samme gjelder en, 1, om vi ikke er klar 

over hva denne inneholder eller at omstendighetene som skal gi oss 1, en, endrer seg.  

I denne forstand så betyr EN, ENE, SAMME, VAR, BLE, ER overhodet ikke noe i det hele tatt. 

ER; er ikke forklaring til at vi har en væren, gud eller natur, eller drivkrafteksistens. At noe ER, er 

ikke samtidig forklaringen til hva det ER. Eller hvorfor Er, er, eller hvordan ER, fungerer. Det er kun 

når vi sammenligner like, om de er like, og når vi fastsetter at, bestemmer at, noe skal være likt, at vi kan si at 

det finnes en orden i begrep som 1 med betydning like verdier eller størrelser. På den annen side er dette 

dypere funksjonelt det samme som gir oss proporsjonalitet i forhold til like og ulike, og kun mulig når tid, 

bevegelse, virkning, utstrekning og styrke gjelder for samme punktet, og aldri for random tilfeldig utplukk for 

noen av disses neste verdier eller det neste som produkt av disse. 

 En, 1, som teller-enhet, og som kan benyttes om seg selv som antall enere i tallrekkens posisjoner, 

kunne like godt vært utført og sammenlignet med streker eller antall griser. Men fordi dette er tyngre metode 

så virker tallene og tall-posisjonene laget med små tall skrevet på papir, eller husket notert på lik måte i hodet, 

husk, bevissthet, som en stor forenkling av sammenligninger av like og ulike i tallmengdene.  

Nesten juks, eller flaks, at så mye enklere ganske mye blir med metoden. Men 1 forblir en peker, en 

kopi, en enhet under kravet at den skal være lik for hver ny vi har av denne, og skal ha samme funksjon, ikke 

endre seg, et krav til en slags type måleenhet, og som del av alle typer måleenheter. 1 er noe visuelt vi 

sammenligner med eller merker, selv om det er tallet 1. Vi finner 2 stykker i tallet 2. 

Det er forenklingen, lettheten, minimaliseringen som gjør matematikken til et godt verktøy, og som 

det beste å sammenligne rom, tid, styrke som geometriske verdier, og for måleinstrumenter slik. Kan benyttes 

for preferanser i det hele tatt som sammenligninger logisk. 

Aristoteles sa at vi ikke kunne bevise 1, eller enkelte andre aksiomer, måls utgangspunkt, uten uendelig 

regress, at vi ikke kunne nå inn til kjernen for funksjonen og tilliten vi kunne ha til hva dette holdt for eller 

ikke. Altså forklare begrepet 1 og hva det kom av og hva som skulle til og hvilken funksjon som dannet dette, 

og hva som skjedde bevisst når vi oppdaget slik funksjon. 
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Begrepet PI og bruken av dette størrelses-målet. 
 

 

 I Differensialkraften er det slik at utgangspunktet for all bevegelses-endring dannes av en slags rett 

bevegelse, eller rett bevegelse alle veier overalt, og at vi derfor får en øyeblikkelig kollisjon mellom alle 

retninger som er likt fordelt. Dette betyr at vi får direkte kollisjoner, som regle med viss press-balansepunkter 

om det blir for direkte rette kollisjoner, men vinklene til de andre rette bevegelseslinjer bommer jo akkurat, 

og gir plass til en begynnende dreining.  

Differensialfunksjonen er slik ett totalt trykk overalt, men med endringsfaktoren, eller bevegelses-

funksjonen som en varig endrings-egenskap eller drivkraft, og de rette og de kolliderende linje-retningene vil 

oppføre seg som vannrett og loddrett, innover og utover, eller også som rettlinjede og vertikal-stående 

driftsretninger grunnet avbøyning inn mot utveklings-sentra. De rette linjene møter hverandre straks som 

kolliderende, eller som loddrett på hverandre, på en slik måte at eneste utveksling av samme mengde kraft pr 

punkt, kun kan bevege seg om de starter og sirkulere, altså utveksle, og danne hastighetsløkker.  

Grunnstrukturen består slik av sirkulasjoner, og disse bygges opp i alle nivåer og som mellom-

transformasjoner mellom de større og mindre virvlene. Dette betyr også at vi får krumninger eller turbulens, 

som vil virke som noe lunde annerledes enn bare rette og sirkulære retninger på hvert nivå. Utjevningene må 

da foregå ved at vi får mindre og større virvler som kompenserer trykkforskjellene i alle transformasjons-

overganger av kraftvirvler og rettere bevegelser, fordi en rettere bevegelse i et større felt-effekt-format betyr 

at den indre strukturen alt har virvler, turbulenssirkulasjoner for å kunne skifte ut større mengder kraft-

retninger.  

Vi må se denne kraftvirkningen lignende et flytende felt, en flytende masse-trykk-kraft som lignende 

en aggregattilstand som i bunnen er den samme, men som ved hastighetsløkker, turbulens, danner en 

treghetsfaktor og tidsforsinkelse i feltlinjeretningene, eller om vi vil, at alle steder har kraftlinjeutjevninger 

balansert som har en relativ trykk-kraft i forhold til sine omgivelser ellers.  

Alle trykk-kraft-retninger blir nemlig forskjellige strømningsstyrke-retninger og motstrømninger av 

mindre og større partier feltkraft som da vil ha sine egne indre utvekslingsformasjoner, og som vi godt kan 

kalle de lokale feltene sine treghetsobjekter, eller partikler.  

Sagt på en annen måte: Da alle retninger eller ekspansjonsvirkninger fra grunnfunksjonen virker over 

alt i alle retninger så vil kraftens grunnstruktur danne sirkulasjonsvirvler som gir utvekslingene, og kan ikke 

stoppe opp. Da det er lk kraft overalt slik så vil denne også bli en balansert og likevektig utvekslingskraft som 

vi kan forstå som kraft likt som med en motkraft som tilsammen utgjør hele kraften. At samme kraft danner 

like mengder kraft og motkraft, styrke og mot-styrke og som lik mengde bevegelses-energifelt som 

motbevegelses-energi-felt.  

Dette betyr også at gjennomsnittsutvekslingen kan sammenlignes med en balanse-sirkulasjons-

bevegelse, og som tross ustabile former stort sett kan sammenlignes med en sirkelomkrets, likt som diameteren 

ganger PI. PI derimot er en tilnærmingsfaktor til en sirkellengde tenkt som perfekt, og dens diameter tvers 

over sirkelens sentrum til der sirkelbuene krysses på hver side, og det som vi fra sentrum og ut kaller radius.  

Vi kan også si at radius kan anses som spredningseffekten fra et punkt og ut mot sirkulasjonsflaten om 

vi ser det ut fra at en utvekslings-sirkel i sentrum sprer seg ut igjen derifra eller inn mot denne. Dette gir oss 

en spredningseffekt som tilsvarer den omvendte square-roten, eller 1-4-16 tetthetsforskjellen ved dobling av 

avstand fra sentrum som tettheten til feltet, og lignende som 16-4-1 som tetthet innover for hvor mye mindre 

plass tettheten må fordele seg over.  

Konsekvensen er lik om vi tredobler avstanden eller benytter firedoblinger eller hvilke som helst tall i 

avstand som ganges med seg selv for hva som blir kvadrat eller kvadrat-rot av tettheten til feltet geometrisk 

og da matematisk slik.  

Dette er hovedsakelig naturloven i bunnen, at samme feltkraft fordelt over flate-areal eller også for det 

lokal elille områdets kubiske forhold blir rundt x3-potens for mengden feltkraft. Og dette har noe å si for 

bevegelsesmengder av energi, slik som c i tredje potens, der mengden masse ganger c2 = energi, og der denne 

hastigheten skal kunne beveges opp mot c, lyshastigheten. Altså en slags toppfunksjon for loven om 

bremsekraft, kollisjonskraft-effekt for objekter med masse. 
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At lyset ikke klarer, og heller ikke farten klarer å gå fortere grunnet en gjennomsnittlig endelig treghet 

i gravitasjons-kraft-trykkets trykk-hastighet, relativt, i rommet. Vi finner altså ikke en sikker og endelig PI, 

men vi kan tilnærme oss denne. Den representerer den endelige utvekslingens balansesenter, og også det 

endelige objektets tydeligere sirkulasjons-struktur utvendig før strømningene krummer seg ut i feltkraftens 

retninger ellers, som de gaussiske proporsjonale logaritmiske krumninger.  

I senteret av utvekslingen vil det være en balansesone-sirkulasjon med en bestemt del av energien, og 

som vi forstår som forholdet mellom den absolutte effekten av lys og partikler, minus deres innfallsfrekvens, 

stryke-tetthet, som gir balansesonens del av energi-mengden, og som virker likedan proporsjonale for alle 

utvekslinger, altså den balanse-konstanten som Planck finner for utvekslings-formen. 

Det er slik sett ikke umulig å benytte PI som en representativ grunn-treghet i hele kraften. At dens 

endelige hastighet egentlig er 3,14 ganger så stor/treg, som det dens absolutte turbulens er. At grunnkraftens 

tetthet er PI ganger mer treg og tidsforsinket enn det egentlige bevegelse-momentet. Men i høyere grader av 

nivåer på større sirkulasjons-forsamlinger så oppstår stort sett det samme. Dette blir grunnbasis i alle 

feltsystemer. Forskjellen er da at vi får en turbulens-trykk-hastighet, massetreghet i alle felt før utvekslinger 

skjer i feltlandskapet.  

Dette virker som en rettere, enklere retnings-samling av kraft, men som kommer til å utveksle som 

virvler og sirkulasjoner, hvilket betyr at alle felt har en spredningseffekt som kan bli minst PI ganger raskere 

når de løser seg opp i den relative grunn-kraften sirkulasjoner har oppstått fra. Det eneste stedet vi finner en 

forskjell er mellom de utvekslende stadiene, nemlig i feltlinjene som opererer som spredninger og sammen-

slutninger av feltlinjer. 

Alle figurer som har gravitasjon, feltstyrke, eller utvekslings-sirkulasjoner, vil enten de er prismer, 

kuber, ellipser, forskjellige kollisjons-turbulenser, uansett form på krystaller, vil på avstand virke som en noe 

lunde sirkulær utveksling på avstand fra utsiden. Dette vil si at vi kan beregne et gjennomsnitt likt PI i alle 

tilfeller, da alle kan tilnærme seg en sirkulasjons-utveksling eller en sirkel som en forenkling. Konsekvensen 

er at vi nesten overalt kan benytte PI som faktor for et gjennomsnitt i kraftfelt-utvekslinger.  

Dette kan villede mange om hva som egentlig er utvekslingsformen. Mange setter inn både 12-

kantfigurer, 12-kant-krystaller, 3-kant- og 4-kant-krystaller som begrep om kvanter og lignende. Virkeligheten 

er da diffus: Grunn: At figurene er stive, figurene er døde, det er ikke de som er representasjon for feltvirkning 

og utveksling. Det er virkningseffekten som teller, feltstyrkeformasjonene, og ikke at det avhenger av en 

bestemt form der all endring stanser. 

Mange forskere kan slik sett ta ut en hvilken som helst, relativ, figur, og sette denne inn som en tenkt 

kjerne uten betydning. Og la dette følge opp en annen mytisk teori. 

At økologiske funksjoner og økonomiske systemer, alt etter behov kan beregnes for tid og mengde i 

sirkulasjoner er da ikke så rart, sykluser, og som ofte kan finne en plass der PI er i god overenstemmelse med 

utvekslinger i naturen og i konsum-behov, drift inn og ut av systemer. Men som sagt avdekkes ikke alt 

gjennom å benytte slike stivere sammenlignings-former.  

Er det mange nok vil de kunne ligne Cusanus kommentar til trekantligninger for å regne ut sirkelens 

omkrets for PI, at til slutt vil mangekanten gå over til å bli en sirkel. Men det utsagnet er bare tilsynelatende, 

fordi en stiv form kan ikke klare den jobben. Et sted vil det oppstå et dilemma. Men her kan man sitte å regne 

i det uendelige. 

PI er derimot også en ide-el sammenligning for snitt-utvekslingsmengden for hastighets-løkken, som 

er en rett feltlinjeenergi som utveksles gjennom en kollisjonsbalanse-funksjon, og som selvsagt ligner bremse-

loven, eller akselerasjonslovene.  

Det er denne hastighetsløkken som skaper tids-forsinkelsen, sammen-trekningen og masse-tregheten i 

alle fysiske objekter kompensert mellom bevegelseshastighet og bevegelses-mengden bevegelses-energien og 

den oppsamlede treghetssirkulasjons-energien, masse-kraften, og der dens effekt kan sammenlignes 

proporsjonalt med bevegelsesenergien fordi de er to retnings-funksjoner av samme energi-felt. Og i alle fall i 

det minste virker slik. 

Grunnkraften danner altså en trykk-kraft som er PI ganger høyere enn den rette bevegelses-hastighet, 

mens krumninger og mindre sirkulasjoner danner samme energi-trykk ved at de rettere bevegelsesmengder er 

PI ganger raskere, slik at bevegelsesmengden i rett retning og i sirkulasjon har samme energi.  
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Da både det punktlige eller kontinuerlige posisjons-trykket forsøker å ekspandere, har 

bevegelsesdriftsfunksjon som romtid-bevegelse, så betyr dette også at det er nødt til å utbalansere, altså 

utveksle, tross absolutt kraft-styrke overalt, fordi denne ikke kan vokse mer, og kun utvekslings-funksjonen 

gjenstår som bevegelses-mulighet, virknings-faktor. Effekt/energi/styrke/kraft. Hendelses-faktoren. 

Og den må gjelde for både bevisstheten og den fysiske natur. 

De er samme funksjon der punkt og kontinuitet er uten avbrudd til Det Neste. 

Kvantelignende mengder er oppløsning av hastighetsløkker som trykkmengde i rommet. Altså at 

bevegelsesmengden er den mengde formasjon som masse går over til som lys, mellom kuletreghet og 

virveltreghet, og omvendt i forhold til balansetrykket, turbulenstrykket i rommet. Slik sett oppfører seg lyset 

og massene seg noe merkelig i rommet.  

Det er ikke umiddelbart å forvente at vi skulle finne en slik faktor med det første som en energi-

stabilitet lignende E=mcc, for partikler og energier i rommet vårt, slik at å se sammenhengen er i og for seg 

en kløktig balansetankegang av Planck, Einstein og Dirac, der Bohr, Schrødinger med fler har gitt sitt bidrag, 

samt Hawking. Og på sett å vis som styrkevirkning mellom masse og elektromagnetisme, at vi kan utløse 

masse-energien slik som den manglende avleste faktoren som sammenligning mellom disse feltbalansene, slik 

som Higgs-partikkel-felt-virkningen.  

Uroen skyldes at partiklene må balansere alle tilløpsfeltvirkninger under rotasjonen og at partiklene 

sprenges i den forstand at planckmassen og stabiliteten tvinger frem kompensasjon med gravitasjonsrom-

kraften som en ubalanse for likedanne energier som skal tilbake-balanseres som et middel-punkt for 

utvekslingene. At det er det som gir den flakkende virkningen i de grafiske fremstillinger av Higgs-

partikkelen, egentlig Higgs-felt-effekten. 

Det samme problemet med ustabilitet uten at kompenserende masser og energier kan erstatte 

samtidsfeltet i tide utenfra, er det som gjør det balanserte partiklet i gravitasjonsrommet om til at spaltningen 

må fordele seg mellom retninger som motstrømmer, negative og positive og mot-graviterende retninger som 

elektromagnetiske nøytrale og antigraviterende partikler lokalt som må finne igjen sitt balanse-stabilitetssenter 

ved at de samler seg igjen i det lokale trykk-området enten dette er i et annet bevegelig felt eller på en plass i 

et forskningssenter om det kan fryses såpass. 

Det er også balansefunksjonen slik i partikler som gjør at allerede balanserte funksjoner kan endre 

nøytron-mengde-tilstander, isotoper, spalte kjemiske forbindelser eller sammenslå disse, eller at grunnstoffene 

som en logisk selektiv feltutbalansering velger avstand, hastighet og masse-endring, eventuell spaltning til t 

eller flere nye grunnstoffer enten dette er i mineralriket eller i de biologiske prosesser.  

Det fungerer flere funksjoner langs DNA-trådens balanse-funksjoner enn det man tenker på ved det 

første, ikke minst vandringen av energimengder langs de områder som ikke koder for gener, men som gir 

andre funksjonelle virkninger for balanse gjennom posisjonsendringer av molekylet og dets spenninger innad 

og utad. 

Begrepet PI kom i stand først og fremst ved at vi lagde sirkelen fordi det representerte solens strålings-

skygge-bevegelse og som en sirkle for året i forhold til stjernehimmel som ga 365 soler i året i en sirkel. Men 

ut fra at hver måned som 12-deler fullmåne av et tenkt år, og de ikke hadde komma, så ble 365 til kun 30 

ganger 12, 360 slike. Dager ble til grader. En sirkel deles i 360 grader.  

Klokka deles opp i 12 enheter, og denne videre i måner + soler pr døgn i måneden av 30 pr stykk, 60-

tallsberegning for nattverden og dagverden. Minutter og sekunder har så fått samme oppdeling. Mange har 

ønsket seg et 10-rallsystem for dette. Men vi benytter altså det gamle sumersk-babylonske klokke og grads-

systemet enda, uten tanke på at det er samme tallsystemet. Halvmåne-faser er det 4 av i måneden som minske-

deler og tilvekst-deler av cirka 7 dager stykke. Steinalder-klokken.  

I forholdet til hvor bred som en strek gjennom sentrum av en sirkel, hva som går ut til sirkelbuen om 

vi har en stang i sentrum og en tråd med pinne som vi streker opp en sirkelbue med rundt pinnen, og for 

lengden tvers over sirkelen, bruddet sirkelen gjør av en rett strek over sirkelen som kuttes av der den treffer 

sirkel-buen, blir kalt en diameter, og fra sentrum og ut til buen, en radius.  

Om vi setter en slik diameter til å være en meter, eller hundre centimeter, så vil vi få et forhold der vi 

med antall centimetere som i diameteren, som er 100 stykker, kunne telle 314 slike centimetere rundt i sirkelen. 

Det er slik babylonere, pythagorerne og Euklid kom frem til at PI. Forholdet mellom diameter og sirkelen 

rundt var 3,14 som et sikkert tall, fordi det alltid ved veldig nøye målinger ble litt mer enn dette. Nøye målinger 

viste 3,141, altså minst en millimeter ekstra.  



 

 

478 

Men lavere en to millimetere over 314 cm var det ganske sikkert ikke. Antagelsen, og mulige gode 

målinger ga enkelte i denne tiden et mål som passet godt som 3,1415. 1,5 millimeter mer enn 314 centimetere. 

Men dette er bare telling av centimetere rundt. Nøyere beregninger kunne vise flere tall nå man tok større 

sirkler, fordi da vist det seg en mye tydeligere feilmargin. Men 3,1415 stemte alltid nøye nok for datidens 

tekniske midler som trinser, møllehjul, beregninger av omdreininger av stjerner som grader på himmelen, og 

en mengde andre sammenligninger geometrisk med sirkler i forhold til andre geometriske sirkler.  

Arkimedes fant ut at en slik sirkellengde strekt ut som en rett strek, som tilsvarer 2 PI ganger radiusen, 

fra sentrum av en sirkel og bunnlinjen den står på, og en hypotenus strekt fra sentrum i sirkelen til enden av 

denne, tilsvarer en trekant med samme flat-innhold som sirkelen. Altså 2πR(r2). 2πrr. Dette er det samme som 

at vi hadde fått fire kvadrat-radiuslengder ganger 4 som er et kvadrat, men som med π ganger kvadratet av 

radiuslengden kun gir 3,14 slike kvadrater som er lik sirkelens flat-innhold. 

Ved de gamle kultursentra ved ekvator forsvant månen 3 dager i måneden under horisonten om natten, 

den lille søvnen, eller den lille døden. Men den var ikke død, men dukket opp 3 dag. Gamle religioner forteller 

at alle sjeler lå 3 dager i graven før de for opp i gudenes himmel-verden, (slik som månen gjorde). Og dette 

tusen år før vestlig tidsregning. Her gjaldt det alle folk. Også dyrene. Se myten om månegudinnen, haren og 

jegeren. Kan være nesten 6000 år gammel myte. 

I dag har vi funnet gode matematiske desimalberegninger for pi som kan gjentas i det uendelige, og 

slik sett stadig kan lage et desimal til. Det er snakk om millioner med desimaler. Men selv hos Einstein og i 

romforskningen holder det for lengst med 4 desimaler, 3,1415, for en ganske super nøyaktighet i formler. 

Sirkler i naturen. Også andre geometriske figurer: Dette har jeg tatt opp i den generelle utgaven av 

Differensialkraften, som kan forenkles til ∂ƒ-kraften, ∂ƒ-Force, fordi den i skriftet ikke kan forveksles med 

andre delta-funksjons-beskrivelser for feltfunksjoner. Allikevel er parallellen til de fysiske deltafunksjoner 

hundre prosent ti stede som differensialregning og integralregning i fysikken og kjemien, og som forhold i de 

rom-bevegelses-geometriske og matematiske forholdene der, kjent som også de fysiske lover. 

Slik sett passer de ekvivalente konstante energiforholdene inn i de samme posisjoner som 

differensialkraften beskriver, men der en logisk forklaring og logisk funksjon fungerer som en virknings-

forklaring til de balanseforholdene som oppstår, og hvorfor. 

Det er mulig at jeg vil lage det matematiske og logiske bilaget som en egen bok for trinnene som dette 

løser av problemstillinger etter hvert som vi supplerer mengder og forhold sammen i mer komplekse 

funksjoner av matematikken. Hensikten er å vise visuelt hva det er som skjer ved formler, istedet som idag 

der den logiske og enkle forklaringen mangler. 

Videre tilnærminger til begrepet PI, og i ulik sammenheng matematisk vil kommenteres under 

grunnlag for matematikken og geometrien. 
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Bevissthet fornuft logikk 

Begrepene «Sammenligning» og «Tilpasning». 

 

 I en absolutt balansert kraft, eller likedan funksjon som gir en likevektig utveksling som da er balansert, 

så vil begrepene om bevissthetens sammenligninger og de fysiske tilpasninger ha likhet ved at to eller flere 

saksforhold har innvirkning på hverandre kontinuerlig fordi disse slik som i differensial-kraften bygger på 

samme funksjon for preferanser og virkninger i en kontinuerlig sammenhengende drift, drivfunksjon. 

 Dette betyr at alt influerer på hverandre. Influens. Ett begrep om at alle kraftvirkninger virker på det 

neste, og er med i form-prosessens endring og egenskaps-nyanser hos det neste. Ett hvert neste som et 

saksforhold, kraftvirkning, virknings-funksjon, vil da alltid ha en større, mindre, ubetydelig liten, eller absolutt 

konsekvens for det neste saksforholdet.  

Ett eksempel kan være: Nei. Argumentet eller det vi sikter til ble feil, og at dette ikke var riktig 

sammenlignings-funksjon eller tilpasnings-funksjon for at noe skulle fungere eller få den konsekvensen som 

det saksforholdet, hendelsen, slo ut som, og vi må da lete etter en annen årsak, og sette denne feilslutning, 

argumentet vi brukte, til side så lenge. En annen konsekvens er at vi har et nøytron som etter 10-15 minutter i 

vakuum spalter seg i et elektron og proton og da kan danne et hydrogen-atom.  

 I begge disse tilfeller så endres forholdet fra den tilstanden vi oppgir egenskapene for, til nye 

egenskaper, eller at vi har oppgitt egenskaper som vi trodde var årsaks-deltagende forhold som bakgrunn for 

en ny tilstand, det neste, men som ikke viste seg å være et slikt årsaks-forhold. Vi må da finne en annen 

egenskap som stemmer med saks-egenskapene til den tilstanden vi har eller får som det neste, eller den saken 

vi undersøker forholdene til.  

 Når vi sammenligner noe må vi sette saksforholdene ved siden av hverandre i og om den gitte 

egenskapen, der vi enten ikke finner noen sikker årsak annet enn de egenskapene vi står foran, og er denne 

egenskapen bare 1 funksjon, virkning, så vil dette skille seg ut fra en tilstand uten sammenlignings-grunnlag, 

at så langt vi vet noe om 1 funksjon, så er denne en ut-skilt fra at det ikke var noen slik funksjon til stede. 

Dette betyr at vi ikke har noen sammenligning, altså 0 eller ingenting å sammenligne med.  

Vi sammenligner altså en funksjon alene med en ny tilstand, hendelse, funksjon som vi ikke kjenner 

igjen ved den tilstanden vi hadde, og kan da sammenligne en funksjon med at den finnes i motsetnings til at 

den ikke finnes, med den konsekvens at vi får tilstander som funksjonene 0 eller1, funksjon eller ingenting å 

sammenligne med, eventuelt funksjon eller tomt. Ellers vil vi finne noe likt, kjent, vi sammenligner med. 

 I de fleste virknings-funksjons-tilstander vil vi ut fra erfaringen anta at det finnes en sammenheng, og 

derfor lete etter en virkning, en årsak, en funksjon som finnes i den tilstanden vi alt har, altså i den eksisterende 

tilværelse, eller tro at denne årsaken ligger i tilværelsen, tilstanden som alt finnes som den nye funksjonen 

dukker opp i. For å sammenligne noe må vi sette noe som skal sammenlignes sammen, for å se om vi finner 

like eller ulike funksjoner hos disse.  

Og vi kan ikke finne like og ulike uten å se forskjell, om noe er tilpasset eller ikke som forskjellen like 

og ulike. Vi må oppgi den ene som sammenlignings-mål, som så skal dekke utbredelsen av den andre vi 

sammenligner med, og enten så strekker ikke malen til for å dekke den andre, eller så dekker den den andre 

funksjonen, men utbrer seg utover det som ville ha stemt som lik funksjon. 

 Og disse funksjoner er altså hvor tilpasset eller ikke to saksforhold er i bevissthetens sammenlignings-

prosess og som også er gradene tilpasning som fysiske egenskaper har til hverandre. I mellom bevissthetens 

tilpasninger og de fysiske tilpasninger, så vil det oppstå virkninger der vi kan snakke om bevisste tilstander 

som tilpasses de fysiske tilstander, slik som når vi ser oss for og trår riktig på stien uten å vrikke benet, eller 

vi kan ha bevisste virkninger der vi kan tilrettelegge de fysiske forhold slik at stien blir enda tryggere å gå på. 

 Altså snakker vi om egenskaper som passer sammen der fysiske og bevisste tilstander skal samstemme 

med hverandre slik som alle hus, møbler, reise-muligheter, språk som lyd i luft eller lys så bokstaver kan leses, 

eller som alle de lukter, smaks-forhold, lyder og toner, hudfølelser, alt det som skal til for at vi skal leve ut fra 

behov og følelser med den fysiske natur, og ikke bare sinnsstemninger, humør, følelser vi sammenligner med 

hverandre og hva vi synes om oss selv og om den fysiske naturs tilstander generelt. Men følsomhet og psykisk 

tilstand er også tilpasnings-orientering. 

 Når vi snakker om fysiske tilpasninger så vet vi fra fysikken og kjemien, også fra vær, vind og 

vekstforhold for planter og dyr, mennesker, at det finnes balanse-forhold i naturens funksjoner som partikler 

og fysisk feltkraft, bevegelses-energi, styrkevirkninger.  
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Denne balansen er også da balansert tilpasning, der tilpasningen mot balansen er likt som med 

sammenlignings-forholdet av like og ulike, inntil de fysiske tilstander er korrigert i forhold til hverandre. I 

Differensialkraften er denne balansen absolutt, og en slags tvungen utveksling, men også en selektiv 

fremtvunget egenskap, at de har ladninger ut fra balansetilstandene i tilværelsen vi kaller fysisk. 

 Jeg mener derfor at sammenligning og tilpasning forholder seg til like og ulike og balanse-forhold som 

en lignende funksjons-prosess ut fra lignende vilkår og konklusjoner, og at dette selvsagt kan ligne tese og 

antitese, med syntesen som konsekvens. Men i og med at det er samme prosess og funksjon som regulerer seg 

likt som balanse i kraft og motkraft, så vil disse kreftene være produsert av samme grunnfunksjon, ikke ulike 

tilstander som grunnfunksjoner.  

Og vi kan ta feil, og videre at alt egentlig innvirker på hverandre som del av samme kraftnaturs 

kontinuerlige likeverdige, virkende ekspansjons-kraft, en og samme endringsfunksjon som utveksling 

balansert. Tesene og antitesene vil altså aldri stå alene, kun syntesen er operativ, og denne syntesen er alt der 

som en og samme utvekslende kraft-funksjon kontinuerlig i drift, virkning.  

 Sammenligninger og tilpasninger er ut fra dette like funksjoner, prinsipper, samme vilkår som basis 

og balanser, som tilpasninger av like og ulike, og der vi bevisst benytter like og ulike som de begrep om 

forskjeller vi merker fysisk og bevisst i forhold til slik tilstanden var eller mellom saksforhold i den tilstanden 

vi undersøker, tenker på. Sammenlignings-prosessen er altså en tilpasningsprosess, der vi tilpasser noe så godt 

vi klarer dette, og finner ut om det dekker balanseforholdet i fysiske og bevisste samt følsomme behov.  

Dette er et utkast, påstand om at bevissthetens sammenligningsprosess også er en balanse-tilpasning 

avgjort av hva som sammenstilles, og etter behovet sin grad av styrkeformasjon, informasjon som disse 

balanseres opp i mot, eller skal tilpasses. Svaret er at det passer, eller passer ikke. Altså tilpasset eller balansert 

grad, likevekt mellom etterspørsel og behov.  

 At et levende vesen med bevissthet benytter seg av, og kan gjøre bevisst tilpasnings-vurdering, og at 

naturen gjør dette ut fra en tilpasningsprosess med likevekt som balanse-mål, er i utgangspunktet samme 

funksjon, men bevisst velger vi sammenligning som tilhørende bevissthet, og tilpasning fysisk selektivt, altså 

balanserte naturlover som vårt inntrykk av de prosesser vi ikke oppfatter som bevisste funksjoner. 

 Så lenge vi selv kan si at vi ikke har oppdaget, ikke forstått, ikke vært bevisst om noe, eller misforstår 

eller ikke ut fra beste evne klarer å forstå en sak, så er det ingen grunn til vi ikke kan påstå at en stein ikke er 

bevisst, forstår, oppdager noe, selv om alt virker inn på denne, og at en stein kan ha en annen funksjonsvei for 

informasjon enn den veien, prosessen, vi kaller en bevissthetsfunksjon. 

Viljen som tilpasnings- og sammenlignings-funksjon. 

 

Under hvilke omstendigheter oppdager vi viljen? Stort sett under sansning og behov, virkninger fra 

naturen og kommunikasjon med andre mennesker, og ikke så rent lite fra følsomhets-prosesser inne i oss, som 

angst, trygghet, lyst-ulyst, glede-sorg, behag og ubehag. Som oftest bundet til de fysiske funksjoner på en eller 

annen måte, i og med at hva vi ser og hva vi føler virker funksjonelt på egne bevegelser og organer og 

virkninger fysisk som virker på sanser og organer. Hva vi primært trenger i livet som mat, drikke, kvitte oss 

med overskudd, avfall, puste, ha livsfungerende temperatur, og beskyttelse mot vær, vind, farer. 

Vi merker viljen sammen med at behov signaliserer om manko, overskudd og irritasjon. Vi kan være 

sultne, mette, men uten at dette betyr at vi må få vondt i magen. Om vi har vondt i magen er det andre nerver 

i organet eller trykk mot andre organers nerver som ofte utløser dette, grunnet ubalanserte forhold, og at det 

kan væte en skade på organet eller en sykdom.  

Dette påvirker vår normale tilstand eller tilstand om å komme unna eller bli kvitt smerte, vondt og alt 

ubehagelig vi ikke finner nødvendig i saksforholdene vi har med å gjøre. Viljen vil likt lyst og smak, angst, 

reagere på behovssignaler og sansesignaler i samme grad som behovets styrke som lyst, smaks-lignende 

funksjon, som kan skyldes behovet og ale de fysiske virkninger som påvirker resten av kroppen vår i samme 

sammenheng. Er vi veldig mette og tunge, så vil vi gjerne ikke ut å løpe milevis med en gang. Vi vil ofte 

kanskje gå på do før vi tar til ett tyngre arbeidsslag.  
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Vi vil ikke sitte tissetrengt på en eksamens-prøve. Det er helt klart at vi oppdager viljen slik vi selv 

opplever denne som den graden vi utrykker våre behov, alt som spedbarn. Vi klør og skriker, Vi er sultne og 

skriker. Vi kan også reagere annerledes, men for å aller mest få en viss oppmerksomhet så vil plager eller 

behov som skal dekkes best fungere om barnet gir lyd, og helst varsellignende lyd slik som gråt, skrik. I andre 

tilfeller kan etter hvert latter, smil utrykke behag vi gjenkjenner som behovsdekkende, slik som ett mykt, 

varmt fang, en god pute, dyne, madrass. 

Vi kan si at også viljen i sanse-sammenheng og behovs-sammenheng følger samme styrkegrad som 

sanse-virkninger, behovs-virkninger, og den følsomhets-styrke dette har positivt og negativt, som manko eller 

overskudd, passende eller utilpass, passer eller ikke, tilpasnings-grader.  

Noe lignende er det når bevissthet og følelser er koblet inn som korrigering av behov og 

sansevirkninger i forhold til fysiske tilstander og andre levende funksjoner eller bevisstheter, humør-vilkår, 

fordi da skjer en tilpasning mellom bevisstheten og den følsomhetsuro vi har. Dette slår ut i gradene av klare 

oversiktlige relevante, eller irrasjonelle viljes-styrke-virkninger. Rasjonelle og irrasjonelle viljes-styrke-

grader og viljes-ytringer, enten andre og vi selv forstår disse, eller ikke. 

Så kommer vi til den uvissheten om hvordan viljes-funksjonen, lyst, ulyst, virker fysisk og bevisst, at 

det hva som slår inn som nettopp fysisk og bevisst styrke, der prosessen er mindre kjent for energien. Er den 

knytte til de bevisste og fysiske prosesser, eller er den en egen drivkraft. Dette er det so ligger til grunn for at 

viljen oppgis som drivkraften selv, eller som mange andre mener er en felles styrkevirkning som en 

kombinasjon av virkninger mellom de ellers kjente bevisste og fysiske behov og følsomhetsgrader.  

Dette siste er relevant. Grunnen er at det ikke er så lett å se andre sammenhenger for viljen enn som 

hos de virkende behov og sansefølsomheter. At det vedrører oss som en innebygd funksjon i virkningssystemet 

vårt sterkt knyttet til saksforholdene, der vi kan gjøre noe, virke, lage, finne på noe. I denne sammenhengen 

kan vi velge da det oftest er tid til å velge, og at det finnes alternativer. At vi kan like gjerne prøve å gjøre noe 

som prøve å ikke gjøre noe. Slik sett kan vi da vise at det er mulig å velge, det vi si ta det ene eller ta det andre, 

eller ikke ta noen av disse for å vise hva vi kan og som alltid går an om vi har tid til å velge.  

Det er ofte slike valg fører til vårt begrep om frihet. Ellers er vi langt mer usikre og tar feil i valg 

nettopp da vi skal velge på sparket, selv om det er vårt valg. Disse valgene styrer vi ikke like godt, og kan lett 

føle oss satt ut. Vi kan også være heldige med slike valg. Vi kan ved å ikke velge noen ting, si at dette også 

kan gjøres om valgprosessen, at vi velger å ikke velge i disse saksforholdene.  

Mange behovs-sammenhenger og følsomhetsgrader i oss kan ofte gjøre det slik at vi ved mange raske 

spørsmål eller tester som berører sanser og behov, følelser, rett og slett kjenne det riktige fort på magefølelse, 

kroppsfølelse, ansikts-følsomhet, ansikts-utrykk, tonespråk, kort sagt velge det mest riktige først.  

Å merke alle forskjeller som vi ikke lett identifiserer bevisst straks, er også det vi kan kalle intuisjonen 

vår. Stort sett så er vår intuisjon kun at vi merker forskjell fra den minste følelse, anelse til den mest klare 

tanke-prosess. Intuisjonen er å merke forskjell, forskjell på like og ulike, og selv om vi ikke er klar over dette, 

at det skjer underbevisst, følsomt, grader følelses-virkninger over saksforhold, så vil vi kunne utløse valg-

prosesser, som også er sammenlignings-prosesser, tilpasset behov, eller hva vi får behov for å gjøre, vise. 

Slik sett vil det være mange veier inn i viljesaktenes ukjente prosess-veier, uten at vi kan identifisere 

hva som driver viljens virkning annet som at vi merker viljes-valget sammen med en styrkegrad. Denne bør 

knyttes til behovssystemer. Uten det vil ikke intuisjon og vilje ha noen funksjon, fordi dette er knyttet til behov 

for oversikt eller behov som er funksjoner i oss. Behov og Styrkegrad er del av all følsomhet og bevissthet, 

og uten disse funksjoner har viljen ingen adresse eller funksjon. Ingen rettet dekningsgrad.  
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Viljens klassiske funksjons-område. 
 

Hvordan den ble observert i tidligere tider, en mytisk fremstilling av kreftenes kamp. 

Hva den egentlig fungerer som. 

En logisk sammenligningsfunksjon som fysisk tilpasnings-seleksjon. 

En balanse av krefter, Passe, mer eller mindre kraft! 

Lignende større eller mindre enn akkurat, eller enn 0. 

 

Viljen og vilje-styrke undersøkt på løft av vekter, og på raske reaksjoner i boksing, karate, men også 

affekt-reaksjoner, hvor raske slike reflekser er. Om vi har skåret av et ben eller arm på et dyr og setter elektrisk 

energi på disse nervene, så får vi kraftigere ig hurtigere reaksjoner enn når viljen er med i bilde. Affekter er 

ukontrollerte og gjerne mot vår vilje.  

Men vi kan simulere lignende delvis, ved å late som, eller at vi, mister kontrollen i ett raseri-anfall. 

Simulering bra nok i mange tilfeller. Da er det mange rotete og ystyrelige kaos-ødeleggelser som foregår. 

Skremmende, ikke sant. Ikke rart. Vi kan komme til skade på grunn av slike gjenstander som fyker rundt eller 

fra veivete raske slag.  

Viljen handler om mer eller mindre, det vil si økende og synkende kraft av slag og muskelkraft. Slik 

sett er det en utløsning av elektroner som må treffe muskelnervene. Slik dirigering er alminnelig i alle våre 

alminnelige bevegelser. Viljen skal utføre behovs-dekning, sanseoppgaver, og praktiske eller fysiske oppgaver 

ved å gjøre mer eller mindre av noe, eller akkurat passe. Til absolutt ro er det mange tilfeller der det ikke ytes 

kraft, men det kan også handle om å holde en ting lengst av de som prøver med samme vekt. Viljen er helt 

klart en fellesbetegnelse på en styrke- eller konsentrasjons-oppgave.  

Da må lyst, ønske, behov i forhold til noe ligge til grunn. Lyst, følelser, angst, redsel, noe godt eller 

vondt som skal kjennes på, at vi har normalt slik at alle sanser og behov blir satt på prøve, og der minst en sak 

gjentar seg jevnt, og det er bevegelsene våre, stødigheten vår, balanse, at vi bruker muskler og styrer disse til 

oppgaven vi har som utfordring, test.  

Normalt penser et behov og sanser direkte over til muskelnerver som da beveger kroppen i samme 

mønster som lært, eller mot noe eller fra noe. Og gradene er alltid mer eller mindre av noe, oftest tilpasset 

sanser og behov, også ved smerter, affekter ved de samme behov og sanser. I de fleste tilfeller når vi «skjerper 

oss» eller får beskjed om dette, så produserer vi også litt mer adrenalin. Angst kan få til en affektreaksjon i 

praktiske oppgaver. 

Bevisst villet eller villet registrert, gir da utslag så sterkt som det føles behov for, og ved usikkerhet så 

mye mer enn hva som trengs, eller mer enn normalt. Det betyr at viljen forholder seg til en slags 

sammenlignings-funksjon mellom flere tilstander. Behov-oppgave, Sanser-oppgave. Man forstår ikke affekter 

fordi det er samme kraft-spenning som utløser dette, men er så kraftige og raske at vi ikke klarer å 

sammenligne dem med den trege viljes-aksjonen som ikke klarer å utløse like mye energi. 

Det jeg tror er at tettheten, stramheten, styrken og hastigheten, tilsammen er, og gir den kraftstyrken 

vi kjenner. Jeg holder Differensialkraften som drivkraft. Men denne gjør aldri noen forskjell. Ikke før den 

utveksler, noe den gjør når den i samme prosess skaper eller opprettholder kraftfelt-preferanser som etter min 

mening er av både bevisst og fysisk art. Disse skiller lag ved hvilken størrelse og kraftoppførsel de har og ved 

hastigheten denne kan operere med bevisst mellom preferansene som nytter selve kraftfeltets 

preferansedannelser. Som ringer i bølger utenfor objektene fysisk fotografert. 

Når vi lærer å takle bevegelser, tyngde, muskler, og alle sansene våre er knyttet direkte til muskler 

eller via nerver til muskelsystemet slik som at vi snur oss når vi hører en lyd bak oss, eller går til siden, finner 

retningen lyden kommer fra, eller er vant til dette men har det som underbevisst referanse, Merker da ofte når 

lyden stopper. Alle sanser og behov i kroppen, iberegnet emosjonelle balansebevegelser, adferds-attityde, 

affekter og følelses-utladninger slik som smaksblandinger eller som også temperament ut fra noe som vi ikke 

klarer å stå rolig med av morsomt eller ille, sinte eller glade reaksjoner. Og følelser for alt, sanser, behov. 

Bevegelser.  

Vi husker, underbevisst hva vi har lært inn som vaner når vi er barn, og mulig helt tilbake til noen få 

slike hendelser i fosterlivet, og mere fram til ett-årsalder, og her er det snakk om underbevisst husk. Det preger 

et reaksjons-mønster vi ikke lett forklarer på visse saker som det kan være mange av. Men i gestikulert form, 

miming, ansikts-utrykk, later og gråt, og balansen vår, alt dette fungerer sterkt, også hva vi griper etter drar, 

skyver og løfter eller kaster.  
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Dette ved siden av tungemuskelens bevegelse, eller å trekke til seg fingrene fra noe varmt eller kaldt, 

noen ganger vått og tørt også, så legger mer og mer av dette seg i husk. Fra2.5-3-års-alderen har vi alt vaner, 

sier ord, vi går mer stødig og vi vet tyngden på koppen vi løfter og mye om hvor mye vi skal ta i for å flytte 

på noe, bære noe, dra i noe.  

Vi blir også vant til flere affektreaksjoner som en flue som holder på å komme i øyet eller øret, på 

maten vår, stram lukt, stikker eller slår oss på noe, ulike saker som utløser affekter, der faktisk latter og gråt 

normalt er start av den første delen av latteren og gråten som regel. Kaldt og varmt kan virke likedan, fryse, 

for hete. De kan slå til om vi er slitne av noe også, at vi brå-endrer kroppsfunksjoner ut fra dette.  

Når vi nå opplever slike reaksjoner senere så er lignende i husken vår. Refleksive bevegelser. Vi kan 

også likedan med vante bevisste bevegelser løfte en kopp og drikke av denne. Og vi kan ta i alt vi kan for å få 

noe løs eller løfte det opp. Erfaring og husk av anstrengelsene våre, om hvor mye vi må ta i, er slikt som vi 

blir vant til, og glemmer at vi har lært om dette. Hvem går og husker på hvor mye kraft vi må ha for å løfte en 

kopp? Så og si ingen. Vi kjenner på den og regulerer kreftene etter hva vi merker om det er stor ny tung kopp.  

Nå kommer vi til at vi får lyst på noe godt, og at vi egentlig var litt sultne. Vi vil ha iskrem. Vi må 

hente dette, bevege oss, holde med en viss kraft, og bruke tunge og svelg, skje til å spise med, holde tallerken. 

Alt dette foregår her lettvint og vi er bevisst handlingene, men tenker ikke over det så mye fordi vi har med 

lette saker å gjøre. Om noen erter deg og du blir sint, så ligner det å løfte noe tungt fordi du vil ta igjen, få det 

vekk, vil ikke bli gjort narr av. At vi kan dytte eller slå mot den andre, men også da få motstand om denne er 

like sterk. Ikke bra. 

Alle utløsninger i den fysiske verden slik, har disse nevnte tetthetene, styrkene hastighetene vi kaller 

akselerasjoner der akselerasjons-mengden er både hastighet tettheten og styrken. Enten noe strammer seg, 

strekker seg, trekker til seg. Den virker om vi plutselig brenner oss, eller om vi med vilje vil hjelpe noen inn i 

bilen med en tung kasse. Vi kan altså være bevisst på hvilke behov som blir utsatt og hvilke behov vi vil 

oppfylle. Denne roen vi har ellers, virker som en viljeløs tilstand, at viljen roer seg, at den er lik 0, mens når 

vi sprekker av sinne føler vi at den er uendelig, eller kunne vært det. 

Altså, akkurat det samme bare med forskjellige hastigheter, tetthet og styrke. Forkortet samlet i et 

begrep, akselerasjoner og retardasjoner, eller bare akselerasjons-verdien. Kraft av de fysiske verdens 

gravitasjons-mengde og elektromagnetiske feltvirkninger hvor annen fysikk ikke er kjent. Og disse har altså 

tydelige jevne faste verdier i det vi kaller formler og ujevnt som akselerasjonsendringer, men også med formler 

for dette. 

Ingen kjent bevegelse fysisk er blitt utført av menneske i verden når bevisstheten har merket at det 

ville noe. Og kraften virker i absolutt alle bevisste og ubevisste tilfeller og kan fint forveksles med vilje til å 

overleve som et av mange eksempler. Men systemets balanse er å være holdbar også, altså selektivt. Og alle 

disse virker selektivt slik mange beskriver viljen, i alle fall bevisst villet. Men det er kun når noe skjer slik 

med oss at vi kan benytte at det er en viljekraft, mens det er en fysisk kraft som eneste vi måler. «Da ble han 

så sint at han ville få den opp, og det har ingen klart å gjøre etter han».  

Vi kan si at det går lignende krefter gjennom oss ved mange affekter refleksreaksjoner, ofte kalt en del 

av instinkter i mange tilfeller, der vi har fysiske behovsorganer og nervefunksjoner som utløser dette, og at 

husk, erfaring, følelsesstyrker, både ubevisst psykisk og bevisst har varianter som betegnes som instinktivt 

fysisk utført, eller bevisst tenkt instinktivt. I god slekt med intuisjon og intuitive reaksjoner. Også som 

intensjonen, at vi har en kilde og har et mål, en retning på hva som er villet, eller som skjer refleksivt.  

Viljen er styrke-reaksjonen, men ikke årsake til styrken og drivfunksjonen. Viljen er et navn på 

utfoldelsen som alltid innebærer en energi-endring som posisjon eller som bevegelse. Vi kan ville få til en stil 

eller et regnestykke også. Det betyr å bruke øyne, se etter lure-spørsmål eller hva som faktisk er ønsket at du 

skal gjøre, kan være slitsomt, og her snakker vi om konsentrasjonsstyrke, og tiden vi bruker på oppgaven, og 

i hvilken mengde. Dette ligner den fysiske verden: Hastigheten på mengden og konsentrasjons-styrken vi 

bruker, og hvor slitne vi er etterpå når vi ville få det til fortest eller best mulig.  

Alle følelser gir styrkevirkning i oss om vi kjenner etter. Viljen er der kun når det skjer endringer, og 

det er endring i preferanse-forholdene, tankeformer eller fysiske former. 

Vi har med andre ord et begrep som benyttes som felles begrep for slike styrke-endringer og det er 

viljen. Det er bare akten til preferansene, eller mellom preferansene og energien ligger der som drivkraft i alt, 

mens viljen benytter denne energien, men kun der grunnen er at noe utløser denne. Er vi bevisste så sier vi at 

vi gjorde det med vilje. Altså ment som at vi bevisst sammenlignet styrkeforholdene og bevegelsesprosessene, 

der viljen e et fordekt navn på endringstrinnene i prosessen. 
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Mest er viljen også begrep for at vi hadde lyst på dette også. Ha iskremen, få uromakeren vekk, klare 

det som var forventet av oss, og noen ganger overgå oss selv, som da vi torde å få vekk uromakeren, Vi tror 

altså at alt vi merker lyst til eller ulyst til slik styrken vi merker bevisst eller må gjøre fysisk, slik sett blir til 

at vi også tror at det vi har lyst til også er drivkraften i verden eller til hvorfor vi har energi i oss.  

Det er dette jeg mener er et bedrag og hvorfor viljes-begrepet er en myte som tidligere ikke er avdekket. 

Den er et resultat av selektive virkninger i preferanse-landskapet og en logisk funksjon som henviser til 

styrken, Viljen er altså en anstrengelse-observasjon og vi kan betrakte denne brytekampen etterpå på film. 

Observere denne viljes-kampen, eller anstrengelses-sammenligningen og dens styrkeverdi.  

At vi vil sove betyr at vi ikke skal anstrenge oss har behov for ikke å anstrenge oss mer, vi vil ikke 

noe; Ellers. At det kan være slitsomt nok å sovne om det er mas og jag. Vi vil ikke gjøre noe, bare sove. Når 

fant vi på å det gikk an å sove? Er det et behov? Kan vi ikke bare hoppe over det! Med vilje? Jeg vil være 

våken 2 måneder i strekk? Jeg vil løfte 900 kg over hode og pumpe 10 ganger! Jeg vil løpe forbi Tesla-biler! 

Hva viljen kan, til hvorfor den driver noe, kan ikke forklares! Affektene virker annerledes fordi de kan 

komme u-villet? Vi grubler over denne affekten fordi vi ikke forstår den! Overlevelsesfunksjon og vilje settes 

som ekvivalenter, mener det ikke! Vilje og kraft som det er drivkraft og overlevelsesfunksjon. Ingen av disse 

er gitt ved noen preferanser. Bevissthetens innvirkning regnes som gåte, og at det er denne so får det til å skje, 

akkurat som at bevisstheten ikke drives! Uten årsak-virknings-preferanser for sin sammenlignings-funksjon 

og hva som faller inn i den, og som om den er uavhengig av husk. 
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Behovs-funksjonen 
 

 Hva er behov. Behov er at vi trenger noe. Vi trenger dette fordi det er virksomhetsfunksjoner eller 

energi til livs-fungerende egenskaper. Om vi tar for oss de alminnelige mineraler finnes det tilpasninger som 

alltid vil gjenta seg etter fysiske balanselover og som endrer seg etter de fysiske likevekt-funksjoner. Vi kan 

bevisst fysisk forflytte disse fysiske gjenstander og felt, men vi kan ikke endre de fysiske balanselover av den 

grunn annet enn at andre fysiske energitilstander trer inn med ny balanse i en eller konstant energi-

sammenheng. 

Vi kan spørre om det finnes ande muligheter, men ikke i følge differensialkraftens funksjon. På den 

annen side kan vi endre funksjoner og behov bevisst eller ut fra de miljøene vi befinner oss i. Når vi snakker 

om behov anser vi de middels behovs-tilstander vi har for vedlikehold i kroppen normalt sett. Men bevisst vil 

vi også kunne tilpasse oss endring i miljøene og endring av hva vi regner som middels vedlikehold av våre 

kropper og sinnsstemninger, moral og fysisk aktivitet.  

I utgangspunktet har vi ganske tilpassede funksjoner til der det er nok føde, og nok aktivitet til at 

vedlikehold av sanser, organer og psykisk-bevisste funksjoner er mulig. Dette er vilkår som er veldig 

forskjellig fra sted til sted fysisk i historien og lokalt gjennom livs-oppholdelses-landskapet vi holder oss til. 

Vi må kunne si at dette tilhører det sosialantropologiske fag-feltet, men også antropologien totalt sett. Vi 

snakker her også om sosial adferd, felles funksjons-samarbeid. Adferds-forskning i det hele tatt ut fra både 

fysiske og bevisste funksjoner. 

For å fungere trenger ikke mineraler og partikler noen videre inn- og ut-mating enn den som felt-

kreftene balanserer selv fysisk. Summen av energiene til partiklene er konstant, vel og merke da felt-krafte 

rundt disse er tatt med i betraktningen, inkludert gravitasjons-kraften. I utgangspunktet betyr dette at 

innkommende strømninger, eller utgående strømninger i gravitasjonspartikler og elektromagnetiske partiklers 

frastøtende og tiltrekkende kraft, faktisk aldri går tomme.  

Et elektron og proton kan tiltrekke hverandre, og to elektroner kan frastøte hverandre, likedan at masser 

tiltrekker seg alle partikler når de er nøytralt ladet, men også når de er ladet om de elektromagnetiske feltene 

ikke kommer for nær hverandre. På sett og vis så betyr dette at de får tilførsel eller avgir kraft, energi, uten at 

de mister noe av denne eller får noe mer av dette, hvilket betyr at partikler holder en balansert likevekt totalt 

sett.  

Ellers ville massepartikler bli tømt eller overfyllt med en gang, men i stedet beholder de stort sett 

samme verdi, med mindre de tilføres eller avgir like stor mengde energi. 2 elektroner kan altså frastøte 

hverandre så mye de vil uten at partiklene mister noen energi. Dette regnskapet er det verdt å tenke på. Hvordan 

arbeide uten å svekkes?! Ikke rart vitenskapen kommer frem til alle de fysiske og kjemiske balanserte lover. 

Energien virker konstant inntil 100 prosent.  

Livsorganismer er det annerledes med. Livsfunksjoner fungerer bare om de holdes sammen i spesielle 

sammenhenger og innenfor spesielle funksjons-intervaller, og slike funksjoner kan vi kalle kroppsorganiske 

og bevisstfunksjonelle systemer.  

Mange styringssystemer og balanseforhold i reaksjoner hos dyr og mennesker, planter og bakterier er 

slik at det ikke trengs bevisste funksjoner for å utløse reaksjoner og reflekser som skal holde balanseforhold i 

gang. For eksempel så behøver vi ikke å være bevisst en nervereaksjon, et stikk for at muskelsystem eller 

nerver skal gi en bevegelsesreaksjon. Slik sett fungerer dette rent fysisk. 

På den annen side vet vi at flammer og høye temperaturer ikke fungerer som bevarende og funksjonelt 

for livsorganismer, heller ikke for kraftige støt, kollisjoner, ikke for mye kulde, og livsfunksjoner trenger 

tilstrømning av næring stort sett. Alle biologiske celleformer trenger som normalt aktive å ha en viss styrke i 

celleveggen, et visst trykk innvendig i forhold til miljøet, en vis temperatursone i de indre cellesafter og i det 

omliggende miljøet, og de rette spenninger og mengder av organiske og mineralske funksjoner inne i cellene, 

og konsekvent en viss tilførsel av energi inn og energivirksomhet ut igjen, gjennom bevegelsesformet aktivitet. 

Vi kan også si at alle organismer tåler så og så mye av syrer og baser, så og så mye av gravitasjonstrykk, 

så og så mye av de elektromagnetiske feltstyrker som de alle operer med kjent gjennom biokjemi, kjemi og 

fysikk, og partikkelfysikken, kvantefysikken. Dette forholdet er balanseforhold og likevekts-komponenter for 

hvor verdiene går før en celle sprekker og dør, eller tørker ut og dør, og det ligner alt det som har med tilførsel 

og utførsel av næringsenergi og bevegelsesaktivitet i forhold til dette som vi kjenner fra alle livsorganismer 

og oss selv.  



 

 

486 

Uten å være innenfor disse verdiene dør liv ut som organismer fysisk. Og vi ser heller ikke mye til 

noen videre psyke eller bevisst aktvitet her heller utenom som igjennom de samtaler og tros-religioner som de 

levende mennesker forteller hverandre og har forestillinger om. 

Derimot er det helt klart at vi har sanser, følelser, behov som er knyttet til et aktivt levende vesen eller 

menneske. Disse behovene kaller vi gjenre primære fordi mat, drikke og luft er tilførsel av energi for at vi skal 

virke, kunne fortsette å leve med intakte sanser, og at kroppsorganer skal fungere slik som hjerte, hjernen, 

lever, nyrer, lunger, muskler, og immun-forsvar. Skjelettet som via næring produserer blod-legemer som 

oksygen luft og næring, fett, sukker og proteiner, til alle organer. For lite luft dør vi av, for lite mat og drikke 

dør vi av. Og blir vi ikke kvitt karbon-di-oksyd og avfallet så sprekker vi og dør. 

Det er helt klart at trykk, spenninger og tilførsel-utførsel er et balansert type system som kan være litt 

ulikt fra individ til individ, men som allikevel danner behovs-systemene våre. Dette fører til det vi kaller 

manko og overskudd gjennom måten, funksjonen som transport av næring eller energi gjennom organismene. 

Det betyr at vi som kropper og organiske funksjoner basert på de fysiske forhold er avhengige som organismer 

av balanse og trykk-forhold, feltenergiene og at disse er i balanse for intervall-spekteret for vedlikeholds-

funksjoner og opprettholdelsesfunksjoner. Balanse, likevekt er altså en grads-funksjon for hver organisme. 

I forbindelse med energi-inntak og utkast av energi, av-fall og fysisk aktivitet, hva som tilføres og hva 

som utføres av energi, så snakker vi om følsomhets-grenser i disse behov, som er direkte rettet mot de fysiske 

opprettholdelses-funksjoner. Vi snakker om balansegrenser, men også om grader av bevisste funksjoner som 

kan regulere litt på disse grensene ved å påvirke kroppens funksjoner utover en gjennomsnittstid før livet 

sprekker, dør. Noen klarer seg lengre ut fra visse premisser og visse medikamenter eller spesiell næring. 

Psykisk innstilling kan ha meget å si, men som regel kun til næring og trykkforhold er brukt opp som 

beskyttelse. 

Dette med at vi må ha tilførsel og aktivitet og utførsel av avfall er det som sanser, behovsorganer og 

kropps-aktiviteten må ha for å opprettholde og vedlikeholde seg. Holdbarheten og lengden av holdbarheten er 

altså avhengig av dette. I tillegg kommer det noe hjelp fra psyke og bevisste inntrykk, innstillings-endringer 

som påvirker fysisk aktivitet. 

Fysiske, bevisste, psykiske funksjoner følger alle innputt og utkast for balanse-opprettholdelse. Denne 

funksjonen vil fysisk kunne betegnes som manko og overskudd, mens vi bevisst og psykisk ofte snakker om 

å oppfatte noe som mer eller mindre enn holdbart for behov og følelser, om vi vil for sanser som påvirkes av 

energi-gjennomstrømningen i oss. Vi kan bli dårligere og kanskje dårligere enn at vi klarer å opprettholde oss 

av egen hjelp. Vi vil da teoretisk dø. Vi kan like godt benytte begrep for alt dette som manko og overskudd 

eller middels godt tilfredsstillende vedlikeholds-margin for kropp og humør, for fysisk aktvitet og 

bevissthetens aktivitet.  

Dette er hva jeg kaller behov fysisk, og til dels hva som påvirker oss psykisk-bevisst, og som handler 

om hvordan vi ut fra alt vi lager i natur føler som behag og ubehag, smerte og lyst, hva vi har angst for eller 

hva vi er trygge med. Behovene er at vi må ta en stilling til mer eller mindre eller visse balanseforhold til oss 

selv og omgivelsene for å fungere eller for å overleve, eller være livsorganismer slik vi kjenner til dette fra 

det alminnelige hverdagslivet og som gyldig for naturen generelt. Ellers lever heller ikke planter, bakterier og 

dyr opp heller.  

Disse behovsverdiene er nok luft, nok mat, nok drikke, balansert mengde temperatur-regulering rundt 

oss og inne i oss, nok aktivitet til at prosessene ikke sprekker eller stivner som funksjoner inne i oss. Og 

selvsagt at vi kan merke ekstra godt hva disse behovsorganer trenger gjennom å merke støt, temperaturer, 

merke former og retninger, smak og lukt, hørsel og syn, altså berøringer av noe som gir informasjon til samme 

behovsorganer gjennom lys, lyd og trykk. Dette er øyne, ører, nese, tunge, hud, og selvsagt bevegelses-

balansering-aktiviteten, fysisk styrings-orientering for de samme behovene.  

Så langt er det klart at balanse og likevekt er en del av utvekslingsfunksjonene som livsorganismer har 

og som vi kaller behov, og behov for å sanse det samme som behovsorganene har behov for, og som fungerer 

gjennom tilførsel og utførsel av energi, og som følger det vi kan kalle likt og ulikt tilpasset og sammenlignet 

som manko, overskudd og likevekt, en viss balansebredde for vedlikehold og opprettholdelse av livet. 

Disse funksjoner er også livsviktig for en levende kropps psyke og bevissthet, og til erfaring vil vel 

også disse fungere som hjelp for kroppsfysiske funksjoner også. Å søke, lete, finne er også en form for 

tilpasning, sammenligning, å finne et tilfredsstillende nivå, en søken som aldri hadde skjedd om det ikke var 

en drift, et behov for dette, for å få noe til å samstemme med noe har behov for eller vi vil tro at vi har mer 

behov for da vi ikke er tilfredsstilte med de behov vi har, kjenner, forstår eller ikke forstår. 
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Stort sett søker vi eller spør fordi vi ikke forstår, og at det er behovs-problemer eller at vi ikke forstår 

at det er behov for noe som står bak behovet for å spørre, eller som årsak til at vi finner noe meningsløst, 

bortkastet. 

Videre virker begrepet å ville noe, vilje, noe meningsløst om det ikke finnes noe å ville fordi hverken 

fysiske eller bevisste preferanser ellers finnes. Og når bevisste og fysiske preferanser finnes, noe som ikke 

viljen som noe preferanseløst eller uten preferanse-egenskaps-dannende funksjon, viser til å ha, uten at 

begrepene behov, utvekslings-egenskap, bevissthets-sammenlignende funksjon er til stede og virker som med 

preferanse-funksjoner.  

Hvorfor noe skulle ville ha, ta, få, gi, kunne noe da, som bare vilje, viljekraft, å ville noe, er da helt 

uten mening og mål, kilde uten mål, ingen grunn til noen årsak-virknings-funksjon. Konsekvensen er 

fremdeles ingen bevissthet og ingen fysisk funksjon. At viljen, viljekraften og en likevktig utvekslende kraft 

sidestilles er like ensbetydende med at det holder med en slik utvekslingskraft, der trang, behov, energi inn og 

ut ville fungert som viljes-innspill. 
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Bevisstheten og tids-problemene 
 

Om hvorfor og hvordan behov, tid, holdbarhets-grenser, forholder seg logisk til hverandre, og hvordan 

hindringer og løsninger forholder seg til bevisstheten og bevisst følsomhet og kroppslig følsomhet, sensitivitet 

i forhold til tid, og persepsjon. Intuisjon og tids-problemet. Intuisjon er at vi merker noe og er tidligste stadiet 

av formasjoner som tar form under-bevisst og bevisst.  

Underbevisst kan være kropps-erfarings-struktur-endringer, men også mer eller mindre bevisst-

lignende til dels ferdige struktur-kombinasjoner som ikke enda har nådd bevissthets-prosessen. Om at noe 

ligger på vente-lager.  

Tidsproblemet handler ofte om å rekke noe i tide, innen holdbarhets-rammeverket, og er også en 

sinnstemningspreget, humør, tålmodighet, at det som haster for den enes behov, ikke haster som en annens 

behov, og kollisjoner ved behov, eller fordeler av at ulike behovs-rammer samarbeider i saksforhold, 

oppgaver. 

Tidsproblemet er også en fysisk faktor, både som den relative fysiske romtid og felt-teori-tiden, og 

som den fysiske tids-forståelsen i praktiske hverdags-sammenhenger, og som relasjon mellom bevisst 

forståelse og fysiske muligheter til å endre eller oppfatte saksforhold, hendelses-tilstander. 

Om tid kun har eneste funksjon å være funksjonløst stille, så betyr ikke tiden i forhold til at noe skjer 

noe i det hele tatt. Tiden er av interesse om noe hender, en forskjell. En veldig stor skare av menneskeheten 

oppfatter ikke at kropp eller hjerne fungerer selv om de sover eller føler absolutt ro.  

Men i virke-lik-heten fungerr alt, men kun sammenligningsfunksjonen til bevisstheten er slått av, og 

ligner en hastighets-strekning som har slått en løkke på seg, altså at en liten strekning ikke kommer av flekken 

eller kan delta i annen virksomhet, som preferanse og tiden står liksom stille i lupen, sirkelen. Men 

strømningen er der, fordi man kan stort sett i de fleste tilfeller bare slå på funksjons-virksomhet igjen. 

Annet å si om ventetid har behovhurtige sammenligninger å gjøre som på et legekontor. En likehet 

som er nesten mekanisk kan benyttes her. En klokke som har en kjemisk detektor som kan analysere alle 

stoffer og si fra dette i et dataprogam som er koblet til en språk-og tale-prosesser med høytaler, som samtidig 

har en annen indre klokke som er liten og utrolig godt beskyttet som kan merke om hovedklokken saktner 

eller går raskere, kan slik da registrere følgende, om noen har helt sirup opp i denne. 

Den vil da kunne si følgende helt korrekt. Jeg, Klokka, går saktere nå som jeg er full av Sirup. Jeg går 

feil im ingen renser meg strak, fordi jeg taper tid og må få orden på meg fort. Pasienten som sitter på vente-

værelse har et psykisk-følsomt problem med smerte og føler at han er tregere, og trenger akutt hjelp. Også han 

synes tiden går saktere fordi han trenger akutt raskt hjelp til å komme i orden. Det finnes ingen mennekser 

som forstår den relative tiden selv, og tror at tiden sett og satt som en fast takt for alt, at denne har endret seg, 

mens det kun er følelsen av det akutte behovets hastighets-trengsel som har endret seg.  

At behovs-hastigheten har endret seg er altså stort sett sammenligningen melom tilstanden til pasienten 

og klokka på veggen. Klokka går faktisk like fort. Tidsfølelsen til pasienten er knyttet til forskjellen på 

tishastighet for behovet uten smerter og behovet med smerter, og tilhører følelsen og sammenligningen 

mellom ikke-akkut og akutt tids-hastighet på å få orden, da man ellers kan komme i faresonen for helsen sin. 

Dette ligner litt på det å løpe til bussen for å rekke den. Tids-følelsen er da stort sett at det å løpe fortere 

går saktere enn det skal, mens man ellers pleier å gå til bussen. 

I fantasien og som bilder og film så kan vi alltid huske hendelser og tenke oss at vi gjentar det samme 

som sist ved å ta en tur til et sted vi liker. Men det er ikke akkurat helt nøyaktig samme turen. Vi har lett for å 

tenke lignende som tidsreiser som kan tenkes alltid i bevisstheten som tanker, og opplevelse, drømmer eller 

som logisk klar diskusjon og innlevelse. At vi føler at vi er på den øde øya til Robinson Cruse for 300 år siden. 

Men et problem tids-forskere og bevgelses-forskere aldri har jobbet med heller ikke folk generelt, er 

at om du spoler en film baklengsm rygger elelr kjører frem et eller annet, så vil det som skjer alltid være det 

neste. At det neste kommer etter det utgangspunktet du har og er i, forstår ikke folk og forskere. Derfor vil jeg 

at dere skal tenke litt over dette, fordi det kan føre til at noe helt spesielt går opp for dere. Eksempel, Tachyon-

telefoner. Jeg vet det er vanskelig! 

Det er dette som videre undrer meg over Wittgenstein og Bergsson forhold til tiden, om hvor vidt de 

har klart å sikre en forståelse og riktig sammenligningsfunksjon for denne og bevisstheten og følelser og 

behov, og ikke bare om det kanskje er forskjell på mitt og ditt vondt i magen. Har Wittgenstein og Bergsson 

gjort et gjennombrudd i helse- og goldbarhets-forskningen for kropp, psyke og bevissthet. Jeg mener nei: At 
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de har ikke tatt opp de egentlgie bevissthetsfunksjoner og hvilket grunnlga de funksjonelt må ha for å virke p 

en slik måte. Heller ikke Husserl og Heidegger, selv om de orienterer oss i en aktuell retning. 

Ikke rart at Arne Næss sier det til alle andre fremstillinger av forestillinger, bevissthet og fysisk, at det 

fungerer jo: Det virker! At det må være funksjon til grunnlag for samme hva, Gud eller Natur!? 
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Bevisstheten-Sammenligning 
 

Bevisstheten 
 

Sammenlignings-funksjoner: 

 

 Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon, et sammenlignings-system. Dette innebærer at vi er 

bevisst, altså at vi er våkne, som betyr at bevissthets-feltet ikke trekker seg tilbake, synker, lukker seg igjen. 

Vi kan drømme, og slik oppleve at bevisstheten er involvert. Om vi ellers ikke reagerer ved at vi går i 

søvne, at vi kun vrir på oss, eller har rykninger på grunn av disse drømmene, betyr dette at vi har et arbeid 

underbevisst som vi ikke styrer like godt der informasjons-sammenligninger skjer ut fra signal-utløsninger fra 

husk-sentre, fra daglige erfarte opplevelser, eller at tidligere mareritt, farer, eller gode opplevelser gjentar seg, 

og at vi forsøker å behandle eller leve ut disse opplevelser, sammenligninger, og kanskje arbeider underbevisst 

for å knytte kontakter i retning av en løsning på problemet. 

Men drømmer kan også skade oss om de ikke finner løsninger og at drømmene er for sterke hva angst-

frembringelser gjelder. Selv en underbevisst tenkt anstrengelse, for eksempel en fysisk prestasjon, kan utløse 

adrenalin, andre stoffer, som kan få oss til å overanstrenge kroppen i korte øyeblikk i veldige fysiske muskel-

trekninger, kaste oss rundt, noe som kan gi blodtrykk som kan være skadelig for hjerte, hjerne, gi lammelser 

eller feilkoblinger fysisk.  

Fysiske reaksjoner kan skade kroppsdeler, eller at vi faller fra ned fra en soveplass. Det fysiske og 

psykiske slik påvirker hverandre såpass at det kan gi fordeler og ulemper psykisk, fysisk og bevisst, da slike 

sentra siden får problemer med orientering og oversikt, som gir feilsignaler til sanse- og bevegelse-systemer. 

Alle opplevelser gir en viss reaksjon, signal-utløsning, men som vi sakte men sikkert fra vi er små vil 

kunne behandle gradvis bedre ved erfaring, øvelse. Vi vil for eksempel slik som ved sjøsyke eller snurring, 

oppleve svimmelhet, og mange kan kaste opp. Og samtidig føle en forvirring i hodet, i bevisstheten. Barn som 

har problemer med balansen vil oppleve mye slik svimmelhet, og som kan gi oppkast grunnet dette.  

Øynene har heller ikke vendt seg til de forskjellige hastigheter, og hodebevegelser som skal korrigeres 

og kan også gi svimmelhet. At sansene ikke henger helt med i orienteringen, korrigeringen, er noe av den 

øvelse og til-vending til verden som må oppøves. Mange er så heldige at de svært tidlig korrigerer bevegelse 

og balanse godt, fordi balanse og sanser ellers, bevegelser, innstiller seg fort, og disse barna kan godt mestre 

vanskelige bevegelses-tilfeller og sanse-opplevelser fort. Noen kan da mestre fysiske bevegelser godt, og 

andre kan for eksempel fokusere og sammenligne språklyder og skrift-tegn fort. 

Sammenligningen av hva som befinner seg innenfor et normalt akseptert intervall for sansesystemene 

og bevegelsene våre, uten at vi får stort ubehag med dette, og hva vi får som vaner, tilvenning, som vi klarer 

å identifisere eller korrigere oss etter, og når noe faller utenfor dette området, er forskjellig fra dag til dag, 

stemningene våre, tilstanden vår, men går som oftest fremover mot bedre korrigeringer. Men alle har også en 

terskel fra tid til tid, fra et akseptert tålelig område til en overgang mot det vi kan kalle dis-orientering eller 

lyst og smerte. Affekter og refleksive bevegelser.  

Både sterke lyster og sterke smerter kan gi oppkast, eller svimmelhet, for noen, besvimelse. Denne 

terskelen mot en ukontrollert vellyst, eller ubehag, smerte, at noe gjør vondt, uventet vondt, eller uventet godt, 

kan virke så vi settes ut av spill den ene eller andre veien, men oftest mestrer vi de forskjellige opplevelser 

etter hvert. Det som derimot ikke kan mestres like lett er at lyst-sentret og angst-senteret, det vil si forholdet 

akseptert balanse i følelsesreaksjoner og nervereaksjoner, nervesentre, er at lysten kommer eller vedvarer, og 

likedan med angst som kommer eller vedvarer.  

Angsten kan ligne noe på lysten fordi slik lysten streber etter å opprettholde seg, slik streber angsten 

etter å opprettholde seg. I det ene tilfellet vil vi ha mer, eller like mye av det som gir lyst, vil ha det slik, og i 

det andre tilfellet med angst, at vi ikke vil ha det slik. At angsten vedvarer en liten stund, er viktig for at vi 

skal huske, eller kunne få signaler nok til at resten av systemet vårt skal tvinges til å bli kvitt denne tilstanden. 

Reflekser ellers kan gi øyeblikkelige sanse-effekt-reflekser, muskelbevegelses-reflekser, øye-

bevegelser, og slik virke som selvstyrt system i kroppen, som kalles autonomt nerve-system. At angsten 

vedvarer en lengre stund er fordi vi ikke finner en løsning, orientering eller oversikt som klarer å løse opp i 

smerten eller angsten, altså faresignalet, og slik vil det bli en vedvarende loop, feedback som ikke slår av 

utløsnings-signalet til angst-effekten.  
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Dette medfører både fordeler og ulemper fordi over tid kan vi da drømme eller tenke ut løsninger på 

smerten og angsten. Men det kan også bli en for stor belastning, der vi slites ned sterkt av den vedvarende 

angsten over tid. Angst ut fra signal som liksom er innbrent signalgiver, eks.: post-traumatisk. 

Angsten krever jo slik bevisstheten gjør, en slags orden, oversikt, orientering, som igjen kan 

sammenlignes med ro, trygghet og beskyttelse mot smerten, faren. At det blir en balanse som ro mellom lyst 

og angst. Dermed kan vi si at å suge på tommeltotten er et annet stimuli som kan virke fortrengende for angsten 

fordi vi tilfredsstiller et annet område som virker psykisk, fysisk og bevisst. I andre tilfeller av bevegelser og 

behov, sansning så vil vi oppleve foresatte som hjelpemidler, som trygghet og beskyttelse, eller som løser 

problemer ved å ta vekk smerte-kilder, eller å gi lys-opplevelser.  

På lignende måte vil egne drømmer og ideer om at vi kan mere når vi lærer mere, eller vokser oss store, 

være en del av det som gir oss et eget indre bilde av en større utgave av oss selv, som skal ordne forholdene, 

og slik at vi har en indre stor utgave av oss selv som skal beskytte oss. Om vi har slike forventninger på husk, 

vent-lager, delay-signal-lager, for hva som skal ordnes snart, så kan vi ha lang tålmodighet med lidelser. 

Poenget er at hvem som helst kan gå inn som figur i drømme eller i praktisk liv i rollen som beskytter, der 

noen tar vekk det som ikke er holdbart for oss.  

Vi kan da forstå at når foreldre eller oss selv ikke strekker til, vil vi enten skape oss fantasifigurer, 

kanskje skaffe oss et dyr, på ulike måte søke kos og beskyttelse via drømmefigurer eller dyrene. Videre kan 

faktisk gjenstander gi gleder og beskyttelse, slik som mat, klær, ting, men også våpenlignende saker til 

beskyttelse.  

Om alle disse emner for lyst og angst svikter, ikke roer oss, så vil dette for mange bety at begrepet 

Gud, da all annen oreintering, oversikt, beskyttelse og trygghet svikter, virke som en kraft, gjennom nettopp 

det som bevisstheten enten sammenligner en Gud med, eller blir fortalt at de skal sammenligne han med, 

nemlig beskyttelse og trygghet og det gode.  

Ukjente krefter, representerer stort sett at noe godt eller vondt kan virke utenfor vår evne til å ha 

oversikt over virkninger av forholdene rundt oss, og kan for mange bety at de vil søke beskyttelse og trygghet 

ved å jage vekk eller hente inn slike gode og dårlige krefter etter ønske, behag, eller nødvendighet for 

redselfulle opplevelser eller for å få tak i noe man elsker, vil ha tak i. Ikke så ulikt hva vi gjenkjenner fra 

mystikk og magi, og okkulte ritualer. 

Vel: Forholdet til bevissthetens innhold kan ha mange ferdigpreparerte samkjørte data, sansefølelser, 

behovsfølelser, som styrke til det som kommer til bevissthet og slik at bevisstheten ikke behøver å arbeide sp 

mye med dette, og at vi kan merke mye av hvilken vei valg noe kan komme til å ta før de er klar over dette 

selv, både ved forutseelse og ved at målinger av hjernesignaler viser hvilke valg noen har, eller tar før de blir 

bevisst dette selv.  

Bevisstheten har såpass lang tid til å fryse bildeorienteringen at den kan gjøre gjentatte virderinger av 

oversiktsbildet og at det blir mulig å ta et valg som er vel overveid og holdbart sammenlignet med amnage 

andre valg. Som regel vil vi få enkle valgoppgaver av hverandre i alminnelighet. Unntatt er vel at noen kun 

oppsøker oss når de trenger å få reparert noe som kan være vanskelig å reoarere, eller maser om alt slik hele 

tiden selv om det er enkle løsninger på slikt. 

Poenget er at bevissthetens sammenligningsfunksjon er avgjørende for begrepet trygghet og 

beskyttelse, altså relevant for lyst og angst og at angsten slik føyer seg inn som trygghet og beskyttelse i 

bevissthetens sammenlignings-funksjon for oversikt.  
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Dataspråk 

Deduktiv og logisk deduktivt. 
 

Vi må komme med sterke eksempler. Når vi finner et tomt kjøleskap, mat-boks, så vil vi som regel 

anta at noen har flyttet maten vekk, kastet den, eller at vi har spist den opp, eller ikke vært i butikken, annet 

sted og skaffet mat. 

Om vi har flyttet maten, spist den opp, brent den opp, så har fysikere i alle tilfeller funnet ut at matens 

masse og energimengde er den samme selv om den har gått over i en annen form eller befinner seg et annet 

sted. Gravitasjonslovene til Einstein og hans E=mcc for den totale energien, og omformingen av energien, 

samt kvantefysikerne har kommet frem til at selv om kosmiske energier endres til kaos-energier, og omvendt, 

så er det samme energimengde totalt i alle prosessene der den totale energien eller massen er intakt.  

Det å omforme energiene eller flytte dem til et annet sted, en annen posisjon, splitte eller sammenføye 

disse gir ikke noe mer og ikke noe mindre. Men tilgangen til den formen vi ønsker å ha energien i er endret, 

for eksempel til avfall eller giftig, eller ikke mulig å finne igjen fordi vi ikke vet hvor vi skal lete. Vi sier lett 

at det er tomt, det er ingenting av det vi skal ha tilstede lenger. Allikevel finnes det i en annen form eller 

posisjon.  

Dette kan vi kalle en form for deduktiv forskning der sanser, måleinstrumenter, beregninger, dermed 

fastsetter at om det er tomt, ingenting så finnes det et annet sted. Men vi beholder at kjøleskapet er tomt, at 

det er ingenting der, som både en deduktiv og logisk deduktiv observasjon. Logisk deduktivt hviler på at det 

ut fra saksdata er trukket de samme konklusjoner som ville bli påvist om vi testet dette med sanser, 

måleinstrumenter, men som er i samsvar med den bevisste tankegangen. At noen tanker og noen fysiske 

virkelige fakta viser seg å stemme overens. Ofte kalt fysiske lover, og den bevisste gjentagelsen av dette som 

tanker, eller som beregninger. 

Om vi nå skal tenke oss tomt eller ingenting på lignende måte men i et helt spesiell sammenheng, så 

kan vi tenke oss alt det værende skal tas vekk, og lenger ikke bare flyttes til en annen posisjon eller at energien 

beholdes i en annen form. Vi fjerner da Gud og Naturen, alt som kan være opphav til noe, at noe skjer, absolutt 

alt det værende tas vekk. Dette er også en måte å bruke begrepet IKKE på. At kjøleskapet er tomt, betyr IKKE-

MAT mer her. Om vi fjerner alt betyr dette IKKE væren, ikke NOE her.  

Dette er også en deduktiv slutning, men i det vi lenger ikke kan måle dette eller at vi selv lenger ikke 

finnes, kan vi ikke påvise dette med sanser og måleinstrumenter. Men vi er klare på at det er deduktivt at om 

det værende ikke var her, så ville ikke vi ha vært her. Det tilhører til dels en deduktiv tankegang som lov for 

observasjon. Blant annet som at det ikke er lov å benytte Ingenting som argument for hendelser i den formelle 

logikk, selv om denne ikke har oppgitt en logisk begrunnelse for denne slutningen. Men slik begrunnelse 

finnes. 

Med logisk deduktivt så følger dette av at vi har deduktive eksempler som sammenlignings-grunnlag, 

der vi i alle tilfeller ødelegger eller tar vekk noe fra en posisjon eller endrer deres form. Da er det ikke det 

samme lenger. Det betyr at vi benytter hva som er likt med noe eller hva som er ulikt med noe når vi 

sammenligner noe slik vi kaller deduktivt. Om vi fjerner en gjenstand fra en posisjon, så er ikke gjenstanden 

i den posisjonen mer. Gjenstanden er ikke der. Noe lignende kan vi si om kjærlighet, der den ene sier at den 

ikke har denne følelsen lenger. Vi vil deduktivt kunne kjenne selv om denne er tilstede eller ikke. På samme 

måten som at vi ikke er sulten lenger, eller ikke er sultne.  

Samsvaret mellom bevisstheten som skal avgjøre om noe er deduktivt fysisk, eller deduktive 

virkninger, og også da som bevisste former i setninger om de samme objekter som de logisk deduktive 

sammenligninger av det samme, selv om vi nå ikke har åpne øyne eller måleinstrumenter kan i mange 

sammenhenger være like gode. Men vi kan åpne øynene å se at noen har satt noe tilbake på plass igjen.  

I begge tilfeller er det logisk deduktive i virksomhet bevisst. Men de fysiske tilfellene følger tydelig et 

mønster vi ikke klarer å påvirke så lett, slik sett som en slags energitotal i fysiske lover. Vi kan bare styre 

retningene deres og formendringer hos dem, men ikke deres indre lover. Kroppen vår følger i hovedsak samme 

struktur, men vår bevissthet kan gjøre feil eller rett i forhold til lovene. Vi observerer ofte ikke alt. Bevissthet 

og behov kan også bedra oss, at vi ikke har nok erfaring eller misforstår forholdene i det fysiske miljø, eller 

hva en annen forklarer for oss, eller hvilke følelser en annen har. 
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Logisk deduktivt vil her bety at det stilles høye krav til samsvar i sammenligninger, og vi kan si at de 

fleste vitenskapsfilosofiske kriterier handler om de logisk deduktive forhold. Mens måledata og beregninger, 

samt figurer og relasjoner her i høy grad forsterker mange tilfeller av de logisk deduktive slutninger, eller rett 

og slett avviser vår påstand, eller hva vi tror. 

Når vi tenker oss at vi fjerner alt, at det i virkeligheten ikke var til stede, så vil de fleste mene at det 

ikke kan observeres, måles, bevisst oppfattes, og at det nok er sant på lik linje med hva vi gjør ved observasjon 

og beregninger, slik sett ikke lenger kan påstå at dette finnes, er der lenger, og at dette er likt med Ikke-noe, 

Ingen væren, absolutt ingenting.  

For at vi skal si noe om alt det som er værende så vil vi være avhengige av å merke differanse, 

forskjellen på om noe er der eller ikke. Vi må også ha A, observatøren, og B, objektet som er der eller ikke er 

der. Vi får da observatør, måleinstrument, på den ene siden, og den posisjon, stilling der noe annet befinner 

seg, eller burde, skulle befinne seg, der svaret er at dette stemmer, det er likt med at det befinner seg noe der, 

eller at dette ikke stemmer, at det ikke observeres noe der, at det ikke er noe der.  

Slik slutning kan benyttes til om vi fjerner alt det værende, så kan vi si at all energi og drivkraft lenger 

ikke finnes her. Dette ville vært en deduktiv tilstand. Men i. Og med at den deduktive tilstanden ikke er mulig 

å sanse, heller ikke måle, mangler observasjon, så har vi kun igjen at all natur og bevissthetstilstand som er 

avhengig av forskjells-egenskap, som bevisst eller fysisk like eller ulike, selv om det gjelder tid, rom, 

bevegelse, at noe skjer, så finner vi at når alt er fjernet finnes det heller ikke noe  forskjell, heller ingen like 

eller ulike.  

Ikke noe fylt som kan tømmes eller fylles, ikke noe tomt som kan fylles eller tømmes, ikke noen tomhet 

og ikke noen fylt. Her er ingen årsak-virkning, ingen Gud eller Natur, Ingen virkelighet eller mulighet, ikke 

noen forskjell til at noe kan hende da bevisst og fysisk er vekke, og ingen funksjon som forskjellen at noe kan 

skje, oppstå, slukes, forsvinne lenger. Ingen transformasjoner. 

 En slik tilstand har faktorene i seg, forskjells-løst og umulig. Det motsatte må være den totale 

forskjellen vi merker noe av som det eneste mulige. Forskjell som like og ulike er grunnlag for de ulike former 

av kjent og ukjent, for gjenkjennelse for husk og da sammen-lignings-funksjonene slik som bevissthetens 

orientering og oversikt. 

 Forskjell som gir oss like og ulike er også grunnlaget for alle statiske og endringsbare logiske former, 

alle logiske satser, og deres videre kombinasjoner til komplekse systemer, tekniske, naturlover, bevissthets-

styrende preferanser, og de bevisste riktige og gale slutninger. 

 For all matematikk, geometri, proporsjonale forhold, språk, signaler, symboler og kryptiske systemer. 

For mystikk og logikk som forskjellen kilde-virkning. 

Gjennom dette avdekker vi de sosialantropologiske forhold, sosiale forhold, psykologiske forhold, all 

form for adferd, og virkning, fysiske forhold, både deduktivt og som vagere riktige eller feilaktige slutninger.  

Forskjellen på det tomme kjøleskapet og at alt værende er fjernet, er at kjøleskapet som er tomt holder 

seg innenfor den kjente energiformen som er tilstede og virker, mens der alt værende er fjernet er det ingen 

mer energi eller noe som virker, noe som kan skje eller skjer. 

Denne siste varianten har vi kun en logisk deduktiv variant for, rett og slett logisk deduksjon i det hele 

tatt. At vi tenker at uten kilde, den logisk umulige, ikke-værende, heller ikke kan utføre noe, være noe. 

Utgangspunktet vårt er at noe er og at dette er differensiering statisk eller differensiering som endring, der vi 

opplever at disse henger sammen som formendringer. Altså retninger og bevegelser eller størrelser som like 

og ulike sammen-lignings-former. I differensialkraften er det samme forskjells-funksjon som en uendelig 

kontinuitet som skaper alle former for like og ulike som er i utvekslende endring.  

Logisk deduktivt betyr oftest at det benyttes saksforhold eller fysiske forhold som andre bevisst eller 

fysisk kan etterprøve og verifisere eller falsifisere. Når alle kan utprøve dette regnes det som en sikker deduktiv 

påstand. Selv disse kan være dogmebelagt, slik at fasiten, etterprøvninger viser at det var feil allikevel. Men 

det er da logisk deduktivt fordi det kan etterprøves, og fordi den bedømmende erfaring, regler, tilsier at 

tankegangen og slutningene vil være riktige om rette årsaker og saksforhold er slik som det sies, og ingen 

andre saksforhold er blandet inn i prosessen. Logisk deduktivt vil kunne ha oppdagelses-verdi. 

Vi kan ganske lett påstå at logisk deduktivt kun er retorisk, altså hvordan vi bygger opp setninger i 

språket. Men forståelsens rekkefølge kan komme av alt annet enn språket, og lenge før språket som middel så 

dagens lys.  
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Våre slutninger og konklusjoner kan være logisk deduktive som tanker, forestillinger, sammen-

ligninger av like og ulike på mange måter, enten vi ha vondt i magen eller synes tiden går sakte, venter, eller 

at vi ser noe, lukter noe, smaker noe som vi finner ut av kanskje ikke var slik det burde, eller at noe var veldig 

bra eller riktig.  

At vi kun aksepterer det logisk deduktive som i språkform eller matematisk form er altså blitt en 

vanesak, den godtatte formidlingen, og dette begrenser enn så lenge all den deduktive funksjonen som 

mennesket har av alle sanser, følelser, sinnsstemninger og erfaringer med naturen.  

Eksempel kan være en sten-hogger som kjenner stenenes egenskaper så utrolig vel at han selv ikke 

klarer å utrykke hvordan han merker forskjeller på egenskapene. Med tiden vil vi gradvis klare å finne fysiske 

målinger som påviser det samme og få det ned i språkform. Musikken er et annet eksempel. Samtidig er det 

individuelle deduksjoner i forhold til vår egen organisme og bevissthet som er under pågående endring. 

Der vi ikke klarer å utrykke hvordan vi merker noe, legges dette inn i vår anelse eller riktige 

følelsesgrad for noe, og vi kaller det intuisjon. Intuisjon er at vi merker noe, og vi merker en forskjell, gjerne 

klart eller uklart bevisst. Men vi kan også. Føle noe underbevisst uten å kunne sette fingeren på hva det er.  

Vi kan allikevel ha oppmerksomheten rettet den riktige veien, intuisjon, her ofte kalt den sjette sans. 

Intuisjonen kan også ved større tankesystemer eller nærmest altomfattende situasjon, merkes som grader av 

svake eller absolutte oversikter, uten at vi fanger opp hvilke synkroniseringer som har skjedd. Men det er ofte 

en avgjørende faktor som kan virke styrende for at begeret renner over, altså at oversikten presser seg frem 

som riktig slutning. Den kan i tilfeller også være feil.  

Magefølelsen er et lignende intuitivt eksempel. Og det behøver ikke å være magen som knytter seg 

først. Det kan godt være at vi ser, avbilder, filmer, at ansikt-bevegelser og øyne, kanskje en kroppsbevegelse 

kommer forut for magefølelsen. At bevisstheten og følelsene ellers er involvert før nervene i mageseksjonen 

trekker seg sammen, og som regel er det mage-musklene sammen med indre nerver i mage-seksjonen som 

skaper reaksjonen av angst, lyst. Graden følelse her kommer stort sett av visse indre erfaringer som avslører 

en forventet tilstand i retning av noe vi liker eller misliker, og har oftest en begrunnelse. 

I mange alternative ide-verdener så virker en tro på fremkomst av tanker vi får nesten alltid som at 

dette sendes som signaler mellom tankeverdener. Det vil si at Gud, en annen person, hjelpere, sender signaler, 

tankeoverføringer, eller styrer oss, gir oss visjonene. Jeg går derfor strengt inn her og påstår at det ikke er noe 

i veien med at vårt indre, vår egen erfaring, våre opplevelser, husk, like gjerne kan sende slike signaler om de 

samme forhold i de fleste tilfeller.  

At noen vi kjenner eller er i nærheten der vi befinner oss har lignende opplevelse kan komme av 

forholdene på stedet og en lignende oppfatning av mange av de samme saker. Alt vi ser, hører, smaker, preger 

oss, uansett om Gud eller foresatte sier at vi må spise noe vi ikke liker, altså signaler og beskjeder.  

Det er lite trolig at vi kan gjenkjenne noe som vi har sett for første gang, ved å lukke øynene, og åpne 

dem igjen og si hva vi gjenkjente ved dette, ved at det kun er signaler fra andre steder enn i høy grad lokalt 

der vi befinner oss. Mange alternative systemer mener at vi ikke kan resonere noe i det hele tatt selv, at vi er 

uten sammenligningsevne som bærer sitt individuelle preg hos oss.  

Jeg mener at vi har en bevissthet, en sammenlignings-evne som fungerer, og at vi har en husk som 

er et lokalt preget kraftmønster som ikke må behandles av andre ute i kosmos for å sette opp rekkefølgen på 

hvordan vi trår pedalen eller farger en blomstertegning, altså setter sammen og plukker fra hverandre noe 

oppfinnsomt eller kreativt. At vi er uten funksjon gir ingen mening med oss selv.  

Så kan vi selvsagt ikke utelukke alle andres og naturens signal-påvirkninger. Fysiske, følsomme og 

bevisste påvirkninger. Om vi er trette eller sløve kan vi lett tolke eller forstå noe feil eller gjøre feil. Om vi 

sover og tankebevissthet utløses uten at vi har klar bevisst styring over dette, så kan vi få ganske mange 

ulogiske rekkefølger og sammensetninger av dette. Om vi synes en person ligner en ulv og er skummel, så 

kan vi da sikkert lettere drømme om at en slik person har fått en ulvaktig snute, og kan bite.  

 Hovedtrekket er at det vi observerer i og for seg er deduktivt. Men med deduktivt mener vitenskapen 

at noe står i forhold til noe, et mål, en kilde, noe vi finner som oversikt for noe, og helst at det kan inn-felles i 

et system, at det kan måles eller beregnes på en eller annen måte. De små oppdagelser er slik sett like viktige 

som de store oppdagelser hva virkelige forhold gjelder. Man kan finne at noe holder seg til en struktur innenfor 

visse rammer, men om betingelsene endres ut over rammene så gjelder ikke denne struktur-sammenhengen 

lenger.  
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For eksempel er det stor forskjell på hva vi skal anse som elektriske lover i parallelle og seriekoblede 

kobber-ledningskretser med likestrøm og vekselstrøm, og kobber som er så oppvarmet at vi har ioniserte 

kobbergass-ioner som for eksempel ikke har faste rammer rundt seg slik som i en lukket beholder. Også når 

det oppstår stor resonans i lednings-nettet, så vil spenning, motstand, strøm variere usikkert i forhold til en 

bestemt lov, mens energi-summene allikevel er det samme. Her mister vi ofte oversikten. 

Når mange forstår, mener, at det er riktige samle-lover for forskjellige felter og andre kan etterprøve 

det ene eksemplet eller at det er slik i alle forsøks-eksempler av samme type, så regnes det som en fysisk lov 

eller rettledning. Da er dette deduktivt, og om lov-formlene stemmer, er det en deduktiv lov for tilfellet. 

Om noe er logisk deduktivt, så kan dette gjelde tankegang som ikke har til hensikt å avdekke eksakt 

fysiske forhold, men også psykologiske og sosiale forhold, adferd, og språk, argumentasjon. At det er lettest 

mulig tilgjengelig eller forklarlig i forhold til målet med undervisningen, det som faget skal brukes til, er da 

stort sett det første målet. Men alle har da bruk for en almen-utdannelse. Det vil si lære språk, skrift, tale å 

kjenne, og matematisk sammenligning, samt hva forskjellige begrep i virke-områdene gjelder for. 

At vi har kropp, natur, bevissthet, at biologi, arv, miljø, forurensning har noe å si for oss, samt sanser 

og behov er noe alle bør lære litt om. Også visse grunner til moralsk opptreden, eller hva en bør ta hensyn til, 

hvilke lover vi har som spesielt viktig i lov, orden, en viss skikk og bruk.  

Logisk deduktivt er å finne at bevissthetens forestilling om noe er i samsvar med de fysiske forhold 

eller i samsvar med språkets gang, gjøremål, på en slik måte at behov og fysiske forhold bevisst viser oss at 

noe er i mest mulig overenstemmelse med hverandre. Her betyr logisk deduktivt er-lik i mest mulig grad. 

Fornuft, logikk og forståelse er likedanne sammenligninger, er-lik.  

Forståelse betyr egentlig er-lik, men bare i den grad den enkelte forstår dette. En total forståelse er krav 

om at det skal være likt. Fornuft betyr stort sett at noe er holdbart i overenstemmelse med at vi setter spesielle 

betingelser for noe som dette skal være likt med. Logisk deduktivt betyr at det som er utsagnet, påstanden, i 

høyest mulig grad er i overenstemmelse med de faktiske eller bevisste forhold vi kan klare å komme frem til 

som utvilsomt. 

Om vi nå skal sammenligne fysiske forhold og mål deduktivt som funksjoner, så vil overenstemmelser 

mellom den funksjon vi påstår og sakstilfellet være holdbart innenfor rammene vi kan kreve at dette skal holde 

seg innenfor. Det er vel her vi har paradigme-grenser, og om vi kan dedusere noe funksjonelt utover dette 

oppretter vi nye grenser, krav, betingelser. At vi har funnet ut noe mer, eller begrensninger ved utsagnet og 

senere kritisk undersøkelse av slike forhold. 

I deduktive tilfeller behøver vi ikke å forstå den matematikk, eller de virkemidler som fungerer i 

saksforholdet. Vi kan finne nye lover uten å forstå hva de innebærer i praksis eller virkemåte. I logisk 

deduktive tilfeller skal det være mulig å forstå sammenhengen også. Om vi bruker en lov vi ikke forstår, men 

som gir riktig svar hver gang, så vil vi kunne si at dette forholdet er logisk deduktivt, uten at vi har funnet den 

logiske årsaken til formelsammenhengens virkemåte. 

Slik sett kan fysikken være både deduktiv og logisk deduktiv. På den annen side vil det som kun kan 

vises ved funksjons-strukturer i bevisst sammen-ligning, også vise seg som logisk deduktive i naturen, og kan 

deduseres i praksis, og dermed være deduktivt på lik linje med andre fysiske lover. 

For at vi skal kunne få noe deduktivt sammenligningsbart eller logisk deduktivt sammenligningsbart 

må vi forholde oss til å finne like og ulike logisk som bygge-funksjon ved både bevisste og fysiske 

observasjoner. Gjelder matematikk, språk, logikken totalt sett, og for oss som husk, sammenligning, at vi 

gjennom like, ulike, kjent og ukjent slik, gjenkjenner noe som orientering og oversikt som samsvar mellom 

bevissthet og de fysiske eller bevisste forhold vi analyserer. 

 

Se ellers artikler i skrivet om logikk og logiske funksjoner. 
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Induksjon 
 

 

Anelse, påvirkning. Et eller annet signal, informasjon, indikerer, peker mot at noe fungerer, virker, gir 

virkninger. Av erfaring kan vi se at det skjer noe vi kaller deduktivt observerbart slik som at en flytter benet 

fort frem og treffer en ball, og så fyker ballen av sted. Mange slike opplevelser gir oss en vane, en husk, en 

slags årsak-virkning til at ballen fyker av sted. Mange slike observasjoner fra alle kanter i naturen viser 

lignende preg hos de fleste dyr, men også planters reaksjon på lys ved å vokse oppover, og ved at lyset skaper 

fotosyntese, vekst-funksjoner hos planten.  

I lignende tilfeller som med ballen har vi sett at ballen kommer fykende fra baksiden av huset, eller at 

en fugl skriker og flyr for livet. I det ene tilfellet kommer en gutt løpende en stund etterpå, etter ballen, og i 

det andre tilfellet kommer en katt løpende ut fra buskene. Begge deler har vi erfart, og vi har også erfart at det 

kan være andre dyr, andre grunner, til at ballen kommer fykende. Den kan ha bli sparket opp på taket tidligere, 

men nå har vinden tatt tak i den og blåst den ned.  

Slike hendelser der vi gjenkjenner kilden, årsaken til en hendelse, men også i mange tilfeller med 

erfaringen at vi på lyder og lukter finner ut av noe kjent som årsak, så forstår vi ofte hva som er kilden. Når vi 

hører trikkelyden så vet vi at trikken snart kommer rundt svingen. Det at vi har en konstant storm av synlige 

deduktive tilfeller, årsak-virknings-tilfeller slik, gjør at vi aner eller er sikre på at dette peker til en bestemt 

kilde, eller en sikkert synlig årsak om vi undersøker saken nærmere.  

Slike pekere som er deduktive, får oss til å bli troende på at erfaringen vår stemmer, sli at om en ball 

kommer fykende og en fugl er skremt, så innbiller vi oss at vias husken av konstante sammenhengende 

forhold, gjerne kalt vanen av Hume, at det ligger en klar årsak bak det vi ikke ser i saken, gutten bak huset 

som sparker ballen eller vinden som får ballen til å falle fra taket. Vi lærer at en mengde årsaker er mulig, og 

at det godt i mange tilfeller kan være bestemte årsaker til at noe hender.  

For eksempel etterfølges ofte et lyn av torden om det ikk er for langt unna, og et lite lyn. Disse pekerne, 

veiviserne, gjør at vi gjennom nysgjerrighet ser etter hva som er årsaken, om det er farlig eller trygt, noe vi 

har behov for eller ikke, kan sanse slik vi oftest gjør slikt. Læren om at det usynlige er årsak til virkninger 

skaper vår anelse som en sterk form for følelse. Orienterings- og oversikts-funksjonene våre, sammenlignings-

funksjonen vår, bevisstheten leter nå etter like og ulike som vi kan sammenligne hendelses-årsaken med.  

Når vi endelig kommer over at noe virker, fungerer, eller befinner seg et vist sted så tenker vi ofte 

hvorfor dette befinner seg der, eller hav som får noe til å virke. Dette er selvsagt en form for intuisjon, det å 

merke noe, og den egentlige intuisjonens høyborg er at vi søker eller føler på om det er noe vi kan se, 

sammenligne, få vite, ane, eller kan anta, eventuelt sette sammen slik at det kan rime en årsak til hendelsene. 

Om noe ikke fungerer særlig virksomt, eller virker ganske mystisk, slik som magnetisme, så vil mange tenke 

at de helst ville forstått, hatt oversikt, over hva som var årsaken.  

At det er ukjent grunn kan for mange virke lystig eller skremmende, slik at angst og lyst er ofte 

innblandet i saken. Anelsen som en bevisst årsaks-sammenheng, som årsak-virkning, og likedan at vi føler 

oss sikre på at det er en årsak bak en virkning eller gjenstand, eller en annens behov eller tankegang, bevisste 

utsagn, er slikt vi kan kalle en indikasjon eller anelse, der vi kan se på indikasjonen som en påvirkende 

signalfaktor. Hvorfor ligger stenen der, og hva består denne av, og hvor kommer stener fra?  

Vi kan altså også i enkelte tilfeller ane omriss av ulike årsaker til et tilfelle og noen ganger hvor 

signalene kommer fra. Denne anelsen og undersøkelsen, sammenlignende tankegangen kalles induksjon. Her 

nøyer man seg ikke med kun intuisjonen, men her vil man også bevise den deduktivt ved å undersøke og finne 

en årsak, og helst den riktige årsaken.  

I den naturfysiske sammenhengen så er det nettopp slik undersøkelse av naturen vi alt har tatt for gitt 

ut fra erfaring og ikke tenker over er tilstede, der vi tror at vi bare undersøker uten grunn, mens det også ofte 

er klare grunner og sikker tro på at vi kan finne årsaken og aner hvor vi skal lete, eller påvise at det er noe vi 

egentlig kjenner til fra før, eller så finner en ny årsak til hendelsene og sakens tilstedeværelse eller funksjon. 

Induksjon er slik sett noe likt deduksjon da det i begge tilfeller er forskjeller for like og ulike som årsak, som 

vi leter etter eller vil oppdage, og oppdager.  

Deduksjon er å påvise både årsaken og virkningen direkte, og kan være kjent fra før av, men ikke 

nødvendigvis. Induksjon er samme form for leting og sammenligning av like og ulike som kjent eller ukjent, 

en sammenheng, som slik sett gir oss en oversikt, husk, noe som er mulig å gjenkjenne siden, at vi har oppdaget 

hvilke ukjente faktorer som lå bak saksforholdet. 
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Induksjon er å anta at det er en årsak eller føle dette, og dermed søke bevisst etter en slik årsak. Men 

vi kan også bli oppmerksom på en hendelse vi ikke er opptatt av ellers, og slik sett bli nysgjerrige eller trenger 

å få oversikt, forståelse av noe som skjer, og dermed undersøker eller oppdager noe nytt på stedet der vi 

befinner oss.  

Fra anelse, antagelser, intuisjon, merkbarhet, til en klar tankegang om saken, klar intuisjon, ofte også 

sammenlignet med Clairvoiance, klarsyn, så vil vi få noe bekreftet, og som bekreftet så er tanken, tenkningen 

deduktiv. At nå kan vi få enda mere kunnskap om saken til vi kjenner alle denne sakens forhold og lignende 

sakers forhold godt. Derfra kan vi utlede forutsigelser som kan stikke dypere enn bare kunnskapen om saken, 

og vi har nådd en form for nær sagt absolutt kunnskap om dette.  

Den siste fasen som filosofien ut fra hva Sokrates og Platons eksempler gjelder for dette, er at selve 

kilden, årsaken til virkning, eksistens, funksjoner er tilstede, eller kan virke, drivkrefter og former, er da det 

som regnes som den dypeste årsak for bevisst viten om noe. Prinsipper og årsak fra den absolutte bunn-

funksjonen som får noe til å virke, eksistere, fungere, virke som det gjør. Sakens egenskaper sin opprinnelse. 

Platons og Sokrates syn er ikke de mest sikre kilder for endrings-egenskaper. 

Skritt for skritt så vil en søken, leting, sammenligning av like eller ulike inntil vi finner noe som er 

sammenlignbart og holdbart for oss, er slik så lenge saken er ukjent hva årsak eller funksjon angår, så er dette 

en induktiv prosess: Oppdagelsesferden. 

Både intuisjon og induksjon virker derfor som et vågestykke, eller kan medføre spennings-følelse. 

Induksjon og deduksjon kan neppe forstås uten sammenligning med hverandre. Den ene viser gjennom 

erfaring til den andre oppdagelsesveien. Det er ofte vi ser årsaken først og så virkningen, en knust glassrute. 

Og ofte så ser vi en virkning, en knust glassrute og dermed søker å finne årsaken. I det ene tilfellet er årsaken 

den som er starten før virkningen. I det andre tilfellet er starten virkningen, der vi søker årsaken.  
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Det psykiske. 
 

Det psykiske og psyke er i og for seg ikke noen definisjon.  

Men det sikter til følelser og behov, hvordan vi har det. Hvordan vi er eller blir innstilt. Som 

sinnsstemninger som en sum av følelser og behov, og da fysisk og bevisst, en god del av saks-innholdet her. 

Uten bevisstheten så vil neppe saksforhold ha noe å si for oss. Men det betyr ikke at funksjoner kan balansere 

i virkeligheten, slik som planter, mineral-oppbygninger, fysisk natur, og organiske stoffer og kombinasjons-

funksjoner her. Her behøver ikke bevisstheten å være dominerende for bevegelses-funksjonene, det vil si 

reaksjons-balansering og som fysiske lover. 

 

Behov, sanser, bevissthet og fysisk virksomhet, saksforhold, og det psykiske. 

 

Hvor utydelig signalene er når man ikke blir akseptert, for hvilke saksforhold man ikke blir akseptert 

for. Svært mange merker at der brudd i helhets-oppfatningen andre har av oss eller en viss gruppe-mentalitet 

har av oss. Så nå noen ordner med en kvise eller klipper vekk et knekt hårstrå, behøver ikke dette å være 

saksforholdet. Det kan være oppførselene man har. For pågående, for defensiv, for lite eller mye fysisk aktiv, 

og vi er utsatt for de fem viktigste sanser og 3 viktige behov. Syn, Hørsel, Hudfølelse, Lukt og Smak. Og lukt, 

smak, stemme, utseende, hva man spiser kommer veldig i fokus her. Og så merker man hvordan de andre 

puster, hvordan de spiser, og at de går på do, og sansene i denne sammenligningen. Aktivitets-graden er 

innstillinger andre merker seg: Bevegelig-heten, bevegelse-måten. Bevegelighet, utseende, lukt, ansikts-

utrykk blir sterke signaler mellom mennesker, både som førsteinntrykk og over tid. 

Når du ikke vet hva helhetsinntrykket har å si på andre i det de reagerer på noe eller oppfører seg dårlig, 

så er det ikke lett. Å vite hva man skal eller bør endre på, om man skal det i det hele tatt, at de andre burde 

dette. Men helhetsoppfattelsen, prestasjonskravet til seg selv, vil allikevel overkomme alt man kam komme 

på så langt man gidder eller orker, panikk eller fullstendig ro. Så terskelen for tålmodighet med andre og 

tålmodighet med seg selv har en grense. Det er denne grensen som blir for krevende når det går over styr for 

noen. Ikke at det var det ene knekte hårstrået, eller kvisen. I andre tilfeller kan det være grader av handikapp 

som følges opp på samme måte av andre og av den som er i situasjonen selv. Alltid forskjellige tålmodighets-

grenser, men det er også avhengig av sinnsstemningen, humøret man er i på grunn av fysiske og følsomme 

forhold. 
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Kapitel 8 Bevissthetens preferanse-plattform 

og kropps-funksjoner. 
 

Logikkens årsak. 
 

Det er slik at vi kan henvise til naturen og naturens grunnfunksjoner ut fra at vi vil beskrive logikkens 

årsak som en vitenskapelig logisk årsak, eller naturens funksjon. Uten naturen hadde det vel neppe kunne 

henvises til en logisk årsak, da bevisstheten og følelsene kan ta feil, og at det kan være opposisjon ut fra sak, 

behov og ønsker, som sletter hva som godkjennes som logisk eller ikke. Men våre kroppsbehov, funksjoner 

her, og naturens midler og oppførsel i naturen vi må forholde oss til for hva som går bra eller dårlig her, tvinger 

frem en logisk tankegang om like og ulike vi ikke kan komme unna. 

Dette fører til en god del fordypning om vi ser innover i oss selv som det heter. Her finner vi likhet i 

tekkefølge på tanker som handler om natur-opplevelser og årsak-virkning slik, og at fornuft og følelser slik 

får et mønster som virker noe regelbundet. Men det viser seg at vi kan utvide dette til langt dypere tankegang 

om det vi ikke hadde så godt tak på, og som tidligere kun var magisk og mystisk, at vi avslører blindveier 

bevisstheten har som forståelse av følelser, behov og sanse—virkninger, og betingelser om det vi mener ligger 

bakenfor våre stemninger og følelser. 

Først må vi ta opp det langt mer iøynefallende, nettopp natur, sanser og behov, samt bevegelsesevner 

som vi kan knytte til den fysiske verden, og det vitenskapen observerer her. 

Vitenskapelig uttrykt innbefatter alt det samme seg også under begrepet Bevissthets-funksjoner. 

Psykologi, nevrofysiologi, genetikk, arv-miljø, økologi, fysikk og kjemi så langt dette rekker, og stort sett som 

logiske vitenskaper. Her finner man sammenhenger som faktisk fysisk sett er logiske og etter hvert kjente. 

Forskjellen er at ett eller annet, nemlig det fysiske tvinger oss til å innse visse årsak-virknings-rekker, selv de 

som vi ikke liker, fordi disse naturlige fysiske hendelser gjør oss både vondt og godt, er bra eller dårlig, 

skadelig eller virker oppbyggende for oss. 

Sinnsstemninger, Sinnsfilosofi/forskning gjelder mest som utrykk for Åndelig, religiøst sett, om 

så metafysisk og alternativt, innen filosofi og psykologi, hvor man ofte, og i alle fall som religiøs ånd, mener 

dette, lignende slik Hegel og Kant mener: At bevissthetens innhold kun er forestillinger: Uten noen som helst 

referanse eller funksjon for dette: For eksempel, hvorfor, likedan som Einsteins problem med rom, tid, 

bevegelse og styrke: At hvorfor får vi forskjellige forestillinger? Hvorfor kommer form, egenskap og styrke 

ved samme forestilling? Hvorfor skulle rom-tid-energi være et produkt? Og hvorfor i all verden skal 

forestillingene være forskjellige og forskjellig virkende som følelse, stemning? 

At logikken har sitt opphav/årsak i bevisstheten, som en forståelse som bevisstheten har gjort 

seg, oppdaget, fått opplyst, oppfunnet, eller lignende Platon, og mulig Aristoteles?: At det er bevisstheten 

som er logikkens årsak. Vel og merke, om vi godtar at bevisstheten har et fundament og referanser som kan 

avgjøre om noe er logisk eller ikke. Det forutsetter at vi har et system som kan oppdage dette, og dette vil 

mange mene er medfødt, og slett ikke bare den bevisste oppdagelsen av logiske forhold.  

Bevisstheten derimot vil i praktiske handlinger og studiet av naturen og kampen for å få mat og boplass, 

trygge forhold, om så bli sterke for å klare oss bedre, at alt dette er erfaringer som gjør at vår sammen-lignings-

evne av hva som er likt og ulikt faller ut i et mønster der vi tvinges til å ta slike avgjørelser om likt og ulikt.  

Om naturen også er del av dette spillet, og at erfaringer gjør at vi merker følelser, behov i forhold til 

naturlige evner og naturens egenskaper, at disse blir synkronisert, samstemmer for at vi skal si at bevegelser 

og handlinger gir oss det vi må ha, og gir oss orienterende veiledende oversikter som vi husker.  

Uten husk faller nemlig alle begrep om logiske avgjørelser vekk, og alt må erfares på nytt. Det må jo 

være noe som reagerer en og annen vei fra våre behov, sanser, eller ved naturen vi merker, som slik er med å 

avgjøre om noe er logisk, slik at bevisstheten har noe, et emne eller en sak å forholde seg til for å bedømme 

noe som likt og ulikt, logisk eller ikke. At det er slik at opplevelser og hendelser med grunnlag i referanse-

systemets stabilitet og funksjon, kropp, bevissthets-plattform, kommunikasjonen kropp og bevissthet, slik sett 

ved sammenligninger, stort sett prøving og feiling, eller konsentrasjon, det vi lærer om, og at vi erfarer like 

og ulike, at dette er avgjørende for logisk virksomhet.  
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Jeg mener at begge forholdene må være til stede: Det som merker forskjell på likt og ulikt, og at en 

natur, fysisk, men også som behov, lyst, sansning har like og ulike som logisk egenskap. Altså som kjent og 

ukjent, som husk, og videre like og ulike i det saksforholdet kroppen står i, og som bevisstheten da får signaler 

om, kan merke like og ulike på stedet, i kroppen, og i bevissthets-prosessen også, fordi vi mest av alt forsøker 

å få bevissthets-oppfatningen til å stemme med den fysiske virkningen, fysisk aktivitet, praksis, og at 

bevissthetens forståelse og det fysiske saksforholdet stemmer overens med hverandre. Slik at vi ikke bommer 

på døren når vi går ut, og skaller i veggen i stedet.  

Likedan at vi tvinges til, eller erfarer hva som er vondt og godt for oss som behov, sanser og følelser, 

stemninger, at vi merker hva som er i overenstemmelse slik, og selv om det er individuelt, og sak- situasjons-

bestemt, at det gjelder det samme for det vi sammenligner med selv. Vi kommer ikke så ulikt ut om hvordan 

saker virker, selv om vi frivillig og uten tvang, velger å finne ut av noe, erfare noe, ved at vi igjen gjenkjenner 

like og ulike, og føle hva som virker bra eller dårlig, eller blir bra eller dårlig for oss selv eller for andre.  

At logikken er noe vi lærer, ut fra logiske funksjoner i kropp, og nedarvet som andre sanse-, behovs-

systemer og som ikke minst reaksjons-systemet som trykk og nerve-signaler i kroppen, og som stabilitets-

graden til nervesentrene i kroppen, ved siden av organ-funksjonene, behovs-organene. Om så er tilfelle vil et 

spebarn, nyfødt ikke ha fullt så mye greie på saker, og ha problemer med å utrykke noe spesielt om 

omgivelsene, og i tillegg ha en lang tid før det lærer å bable, snakke, krabbe, gå, sitte oppreist, få riktige 

balanse-presisjons-bevegelser.  

Oftest lærer vi, og barn, av at vi feiler så det smerter, hvilket gjør oss mer forsiktige ved neste forsøk, 

og slik opplever presisjon-ut-prøving. Sanser og behov, de naturlige kroppslige funksjoner er tydelig i kontakt 

med den fysiske verden hva korreksjon av virkninger denne har på oss, og hvordan vi skal forholde oss til 

gjenstander her. Og helt klart i logisk funksjonalitet i rom, tid, bevegelse, styrke, og hvilke egenskaper de 

forskjellige fysiske og energiske forhold virker som; slik som den brennende tornebusken. Stikker og brenner. 

Logikken vi kjenner til i forhold til kropp og verden er en del av kjenn deg selv, altså kroppen din og 

din verden, kalt fysisk natur. Følsomheten er noe forskjellig fra individ til individ, ut fra hvilken sans, behov 

og opplevelser samt arvelig følsomhet ved evner, egenskaper, men virker likt ved at vi merker like og ulike 

grader av reaksjoner vi får, og som vi husker. Vi kan også venne oss til noe, prøve, skape større tåleevne. 

Naturforholdene korrigerer det fysiske nervesystemet, og korrigerer bevisstheten vår. Det meste av 

lukt, smak, hørsel, synsinntrykk, hudfølelser for former, vått, tørt, kaldt, varmt spisst, glatt flate, killing, 

irritasjoner, bevegelses-oppfatning av noe som kommer på kroppen vår og retningen dette beveger seg.  

Videre at sult, tyngde, balanse, slit-styrke, tørste, pust, frisk luft, samt en mengde reaksjoner på hvilken 

ernærings-stoffer vi får i oss, at mage-tarmsystem, og det å gjøre fra seg, late vannet, er en god del av slik 

virksomhet som vi tar opp hele dagen i så stor grad at vi har nok med å snu oss etter smaken, nesa, og fylle 

våre behov praktisk, slik at å tenke over verden, bevisstheten, mer eller mindre, er spist opp av tiden til sanser 

og behov vi har. Oppe i det hele kan vi også tilvenne oss ganske uholdbare forhold, smerter og lyster. 

Spiller ikke bevisstheten noen rolle da? Jo Klart! Bevisstheten er vårt oversikts-system, som merkelig 

nok merker våre sanser og behovs-systemers følelsesgrad, virkningsgrad, virkningsstyrker, og dets 

grunnfunksjon er å merke forskjell på like og ulike, det vil si at bevissthetens plattform og grunnfunksjon, 

samt dets grunnfunksjon, er sammenlignings-funksjonen, der bevisstheten er en sammenlignings-prosessen. 

Bevisstheten er en samling av det vi kaller informasjons-signaler. I den fysiske verden hadde ikke dette 

hatt noen funksjonell virksomhet, om det ikke var for å sammenligne de forskjellige behov og sanser, gjerne 

det vi kaller sinnsstemninger, følelser, og eventuell husk, men alltid med en styrkevirkning som er del av 

følelses-graden vi, vår bevissthet merker. Dette betyr at oversiktens sammenligningsprosess, eller sammen-

lignings-prosessens oversikt, sortering, med søk-let-finn-sammenligningen som utsendt budskap, refleksjon, 

drift, så med styrke påvirker sanser, behov, stemninger, følelser.  

Bevisstheten er med som deltagende for-deler, sorterer, også til sanser, slik som at vi snur oss etter hva 

som lager lyd for å se hvor lyden kom fra og hva den kom av. Men det virker slik sett som en rekkefølge av 

de medfødte bevegelses-nervesignal-rekkefølger, der en lyd setter bevegelses-endringen av hode og øyne i 

denne retningen. Bevisstheten tvinges på ett slags vis til; Å-Se-(Den veien). Dette er også ofte en tidlig 

utprøvings-prosess, men lyder får barn til å reagere med hodebevegelser, ofte i riktig retning. 

No skaper bevisstheten, noe virker som opptak for bevisstheten slik at den merker likt og ulikt, 

sammenlignings-funksjonen av sammenlignings-objekter, fysiske saker eller forestillingsinnhold.  

Da er ikke bevisstheten, men funksjonen som like og ulike, og endrings-funksjoner, årsaken til 

bevissthetens og den fysiske naturens logiske funksjoner; logisk, ulogisk, like og ulike, kjent og ukjent. 
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Men på spørsmål om hvordan vi kan vite om noe er logisk eller ulogisk, like eller ulike, er derimot noe 

vi i bevissthets-prosessens sammenligningsfunksjon som at vår husk, vår oppfattelsesevne, finner er-lik 

saksforholdet, men som kan være ulikt saksforholdet. Å forstå betyr er-lik, grad likhet med sak og hendelse. 

Å forstå er en sammen-lignings-funksjons-grad.  

Bevissthetens oversikt, orientering, husk-funksjonen, gjør at vi merker form og styrke, egenskapene 

ved tanker, følelser og fysiske forhold. Bevisstheten kan ikke så mye for at den ser likt og ulikt og får denne 

oppdagelsen av hva som samstemmer eller ikke. Allikevel så kommer det oversiktlige orienterings-systemet 

frem fra bevissthets-prosessens forståelses-egenskap, at fordi vi er bevisste og kan formidle slike bevissthets-

bilder, så klarte vi å oppdage, finne, avdekke en forståelse bevisst for årsak-virknings-forhold i saken.  

Det er denne sammenlignings-funksjonen som gir oss den bevisste logiske innsikt, og grunnen til at vi 

kan sette opp logikken i et system for logisk rekkefølge, sammenstilling, splittelse, og danne funksjoner som 

av og på, er, ikke-er, både-og, enten-eller, alternativt like/ulike som hvis-funksjon, gjentagelse av det samme 

som repetisjons-funksjon. While, om, er en gitt hvis-funksjon, også videre.  

Dette sammenligner like og ulike, og det foregår bevisst ved at begge kildene oppfattes og sammen-

lignes samtidig, at den ene er sammenligner for den andre, ellers kan vi ikke sammenligne noe, ala stillbilder, 

og der elementer i bildet heller ikke kan sammenlignes, og ikke rekkefølger i video eller hendelser i praksis 

og teori.  

Funksjonen gir oss da mulighet til å sette opp praktiske og teoretiske funksjoner som når noe er til 

stede eller ikke, og hva som skjer med det som er tilstede i sammenheng med om noe ikke er tilstede eller en 

annen funksjon likedan har en faktor som er tilstede eller ikke, altså lignende 0 og 1, eller 00 og 11, for 

verdiene av faktoren a og ikke-a, eller a og b som 00, 01, 10, 11, altså totalls-system, for funksjon eller ikke, 

eller også kalt et digitalt tallsystem eller funksjons-system.  

Dette er da grunnlaget for tekniske tegninger, tekniske funksjoner, mekaniske funksjoner, for elektriske 

funksjoner, magnetiske funksjoner, elektromagnetiske funksjoner, gravitasjonsfunksjoner som sammen-

ligninger for rom, tid, bevegelse og energistyrker og deres endringer som styrke-mengde, akselerasjoner og 

retardasjoner, men også de av og på-funksjoner for slike logiske varianter som digitalsystem for elektriske og 

elektroniske apparater, teknologi, og videre for feltverdier, kvante-teknologi, frekvens-logikk som i Ligo-

eksperimentets oppdagelse av de sorte-hull-kollisjonene med gravitasjonsbølger. 

Stort sett fungerer dette også for logaritmeberegninger, men det er en rekke muligheter for nåle-viser-

apparater også som viser analoge funksjonsverdier på en logisk måte slik. 

I utgangspunktet kunne dette være nok til å si at bevisstheten ikke kan skape, danne, lage logikken 

selv, at det ikke er en oppfinnelse slik mange tror, og at bevissthet alene liksom derfor gir oss logikken. De 

like og ulike i bevisst og natur er funksjoner som ligger under den bevisste fasens ekspansjon til forestillings-

mønsteret, og at bevissthetens slett ikke bare er forestillinger, men grunnlagt i noe funksjonelt virkende. At 

det er ikke bare så abstrakt som vi tror, bare vanskelig tilgjengelig, problematisk å forstå. 

En bevissthet som skulle oppdage logikken om ingen logikk finnes, like og ulike, ville neppe gi oss 

noen logikk. Er alternativet borte så vil heller ikke bevisstheten kunne oppdage dette, eller noe slik, og heller 

ikke forskjeller på noe. 

Med andre ord: bevisstheten er avhengig av at noe underliggende merker forskjell på likt og ulikt og 

at likt og ulikt finnes i stemninger, følelser, behov og sanser, i husken, opplevelsene, erfaringer, i angst og 

lyst, smerte og lidelse. Videre at påvirkninger fra andre levende organismer og naturen som noe fysisk eller 

bevisst virkende. At vi kan oppdage noe likt eller ulikt i naturens og bevissthets-egenskapenes funksjoner. 

Utsagnet mitt er derfor: At logikken er ikke først og fremst et produkt av bevisstheten. Og det er et 

behov som får bevisstheten til å sammenligne teori og fysisk aktivitet, følsomheten som merker forskjeller i 

noe, eventuelt styrkeforskjeller i egenskaper. Vi oppdager altså noe som alt er med en bevissthet som alt har 

et dypere fundament for hva dette kan merke. Med denne erfaring, det forrige, nå og det neste, kan vi sette 

funksjonen inn i årsak-virkningsrekkefølger for symbolsk tenkning, språk og teknisk logikk. 

Jeg kan derfor ikke si som Hegel og andre bevissthets-forskere som Bergsson og Wittgenstein at 

logikken først og fremst er bevissthetens årsak. Bevisstheten er nødvendig for at vi skal se den, videreføre 

den, bruke den slik vi gjør for tenkning og bruks-oppfinnelser, tester og lignende.  

Grunnfunksjonen som skaper forholdet har jeg forklart i Differensialkraften. Vi møter de videre 

utfordringer for denne logikken i det vi bygger sammenkoblinger for regne-register, husk-register, sammen-

lignings-register, sorterere, visnings-display, for tv-skjermer, data og mobil-skjermer, radarskjermer. Om vi 

vil tastaturer.  
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Styrings-paneler og styrings-mikro-prosessorer er da sentrale funksjons-register, og videre ulike høy-

dataspråk. GPS, Droner, Robot-funksjoner, Selv-lærende utbyggings-prosessorer med analyse-kretser som 

også kan utvikle høyere analyse-sammenligning. Som kan henvise, utføre noe, lignende det vi sier eller mener 

som handlinger, praksis, eller analyse av utsagn noen kommer med; meninger. Teoretisk utvikling, logaritme-

skapere med konklusjoner. Mening er ikke det samme som årsak-virkning. 

KRITIKK AV At Logikken kommer av bevisstheten/kilde; DETTE STÅSTEDET, som 

REFERANSE-GRENSEN. Bevisstheten avdekker den og nytter den, lager system av den. 
Naturens tilpasningsbalanser, formtilpasninger, energitilpasninger, og ånden, bevissthetens evne til å 

se forskjell, skjelne noe, se forskjell på like og ulike, merke dette, og dermed lignende tilpasninger av like og 

ulike i naturen, så er bevissthetens funksjon også å se, oppfatte like og ulike, som vårt begrep om 

sammenlignings-funksjoner, operatorer, kalt logikk, logikken. Men at bevisstheten oppfant forskjell: NEI! 

Men at tilværelsen er til, og som forskjell på grunnfunksjons-nivå slik at vi får forskjell som lik og 

ulik, eller at noe er eller ikke er, altså ulikt, er grunnet i forskjell, den samme forskjells-egenskapen som gir to 

like og to ulike. Altså også for kjent og ukjent, logikkens sammen-ligninger generelt, og da husken og 

gjenkjennelsen, og som bevissthetens sammen-lignings-funksjon.  

Om ikke bevisstheten hadde denne egenskapen fra starten av før den oppdaget logikk som bevisst 

egenskap den kunne benytte, sette i system, også driften slik logisk til at kropp, behov, bevissthet har 

tilpasningssystem, sammenligningsfunksjon, at bevisstheten forsøker å tilpasse seg for eksempel behov og 

natur, med mer.  

Det er denne evne til å se forskjell, underliggende og indre funksjon, tilstedeværelsesfunksjonen i 

praksis for teoretiske og praktiske åndelige og fysiske egenskaper, at bevisstheten kan oppdage noe slik, og 

så dandere dette i større systemer, grunnfunksjoner og mengder av slike sammen-koblinger videre. 

Den slags form for funksjon vi har her er det ingen bevissthet eller natur som har oppfunnet eller har 

hatt kontrollen med fra start av eller som grunnfunksjon i en evig tilværelse, for det noe som er til.  

Jeg sier meg derfor uenig i at det er bevisstheten, forestillingene, eller natur-funksjonene som er 

opprinnelig årsak til logikken, men heller at den logiske funksjonen danner naturens og bevissthetens 

funksjoner, vitenskapens holdepunkter og som ånds-oppdagelses-egenskapen, bevissthetens sammen-

lignings-funksjoner. Som grunnleggende egenskap for natur og bevissthet, så dannes også gradene av natur 

og bevissthet, med den følge at tilfeller inntrer slik at visse fysiske reaksjoner og visse bevisste egenskaper, 

reaksjoner opptrer logisk eller merkes, huskes, preges av reaksjonen, for videre å se forskjell på tilstanden før 

og etter og oppdage logikken som årsak-virknings-rekkefølge.  

Og slik at logikken oppstår på forskjellige vis, ansiktsmimikk, språk, ikke minst som et behov for det 

vi synes er aktuelt/behov; en sak, at det gjøre et forhold uansett hva, til en, 1. Er henvisningen. Om 

henvisningen henviser til seg selv kan vi få matematikken for sin egen skyld, det å bare regne og regne å se 

etter systemer i dette. Logikk. 

Kort sagt: Alt avhenger av en slik funksjon, som ikke naturen eller bevisstheten klarer å komme 

utenom, og som naturen og bevisstheten ikke fungerer uten som bygge-konstruksjon og virke-konstruksjon i 

produkt-sammenheng. 

 Vi kan ikke si at rommets utstrekning, bevegelses-virkning, bevissthetens sammen-lignings-funksjon 

og bevissthets-kraft-felt var først, og så ble de enkelte, eller mindre funksjons-deler som virkning og 

byggeklosser til etterpå. Her måtte vi heller sagt at virke-funksjonen er eller var først, slik at dette kunne bygge 

eller bli bestanddel av rommets og bevissthetens og naturens differensial-funksjoner som like og ulike 

egenskaper.  

Dette værende kan alltid ha vært, eventuelt som omformbare formasjoner for bevissthet og fysiske 

tilstander, former. Det er liksom ikke sikkert at begrepet en begynnelse betyr at kilden er tom, at ikke det som 

fremstilles fantes som grunn-funksjoner allerede. I virke-lik-heten så er de selvsagt samtidige: Vi kan ikke si 

at bevegelse er først, og så er forskjellen, endringen der. Vi kan ikke si at endring eller forskjell er der først, 

og så er bevegelsen eller virkningen der. De er en og samme funksjon som aktivt. Virkende. 

Virkning, endring, bevegelse, alle som det samme saksforholdets virknings-egenskap, samme produkt, 

er slik at virkning, bevegelse, endring og at det er forskjells-egenskap, er samtidige funksjoner, fordi de er det 

samme, men der forskjell beskriver den funksjonen som gjør det neste i rom, og det neste i bevegelse aktivt.  
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Som produkt blir det en vekst-egenskap. Altså som når den er uendelig ikke kan vokse mer, og kun 

øke vekst som indre trykk, en absolutt ekspansjons-kraft som danner kraft-motkraft som er i likevekt, balanse, 

og gir kaos-kosmos-utvekslingene, samtidig som at vekst-funksjons-trykket ved ett total trykk, med seg selv 

som samme motstand, gir en bestemt strømning i utvekslingene av like mengder energi-formasjoner, 

bevegelses-energier i like mengder som konstant energi. 

Bevissthet og natur, også sinnsstemninger, er avhengige av samme differensial-egenskap. De er 

forskjellige sentraliseringer av energi-differens. Dette er et kritisk utvekslingsforhold som Leibnitz ikke 

forklarer. Einstein forklarer heller ikke utvekslingen, bare energi-forvandlingens styrke som like mengder 

energi. Motkraften ble tatt vekk fra regnestykket og observasjonen.  

Vi antok at alt var kun i det ene vårt synlige univers. Den lokale vekslingen mellom energier. Men der 

bevegelse som potensiell og kinetisk omvandling ble aktuell oppstod i alle fall begrepet bevegelsesenergier 

som også viser samme mengde-fordelinger. At noe er indre aktivt ved at bevegelsen for formen saktner, burde 

gi en pekepinn om utvekslings-strukturens kretsløp. Det har det knapt bitt seg noen fast i, uten de nyeste ideene 

som Black-Hole-teorien og videre som at det er energifelt tvers igjennom hele CERN-modellen slik som 

CERNs nye teori for dette, alt anno de siste 35 år, der CERNs teori-enighet er fra 2019. At en partikkels 

balanseenergi er en utvekslings-balanse som stemmer med energien totalt. 

 

Dilemmaet kropp-sjel, bevissthets-plattform/funksjon og kropps-funksjoner. 
 

Vi vil vel så gjerne beholde oss selv, være intakte, og slik vil vi forsvare oss mot alt som kan være en 

trussel mot dette. Dette gjelder uansett tro, viten, religiøse og vitenskapelige livssyn som ofte settes som 

motsetninger. Allikevel må vi erkjenne noe som er felles for de åndelige og vitenskapelige synsmåter. At vi 

deler en oppfatning der bevisstheten og kroppen kommuniserer med hverandre. 

Det er liten tvil om at om vi ikke har disse sansene, behovene, kroppen, organfunksjoner i oss, så 

mottar vi heller ikke den delen av verdens signaler på samme måte, og ofte ikke i det hele tatt som slike 

funksjoner. Vi kan selvsagt kjenne med fingrene på gjenstander, strekke ut armer for avstander, skritte, ta på, 

kjenne blindeskrift, og slik få stort sett likedanne synsvisjoner av verden etter hvert.  

Men all skade på sanser, og mangler av sanser, eller at de ikke er tilstede, gjør sitt til at sanser og behov 

svekkes eller mangler. Slike signaler kommer da heller ikke til bevisstheten vår. 

Så hvordan skal vi da forklare videre at barns opptreden, usikkerhet, unøyaktighet, fomlete handlinger, 

babling, slik ligner en som har vært på fylla i flere måneder, eller har drukket for mye? Jo: Begge sliter med 

korrigeringer. Den som er full kan kanskje ikke gjøre mer med det, men sove, og fungere bra dagen etter. 

Mens barnet må fortsette fra samme stilling neste dag, og direkte gå videre i neste opplæringsfase av 

balanserende stabile og gjenkjennende egenskaper som vi har behov for: At nå lukter det en kjent matrett, slik 

spiser vi, holde skjea, vi kan nevne flere tusen saker.  

Mange påstår at det finnes et kjent tilfelle av at et menneske alene som nyfødt kunne snakke hele 

språket, og et annet sted så ble barnet født med ski på beina, et tredje sted så kunne barnet banne fra det ble 

født og røyke sigaretter. Mens det for resten av verdens befolkning er totalt likegyldig av den grunnen at barn 

stort sett må bli to år gamle uansett hvor bra læreprosesser de går i gjennom før de prater. Og selv da kan ikke 

verdens to-åringer alt mulig, slik mange ønsker å si om barna sine. 

Hva er så likheten mellom et spedbarn og en som er veldig full av alkohol eller sløvende narkotiske 

midler. Vel: balansen, vi kan se dobbelt slik barn med feber gjør. Vi kan ikke styre alt vi sier, snakke tydelig 

nok, eller handtere noe like godt som ellers. Vi opplever det samme med mange sykdommer. Kroppen vår er 

ikke korrigerende nok for bevisstheten på samme måte som at vi får en flue i øyet. Løven får flue i øyet, 

slangen får flue i øyet. Sjimpansene også. Barn og voksne får flue i øyet. Vi kan få bål-røyk i øyet. Vi kan få 

småkvister i øyet. Vi kan alle bli stukket av vepser. Nervesystemet er ikke godt nok utbygd på små enda. I 

tillegg trengs det hele tiden øvelser. Men det er de som klarer å mestre ganske mange fysiske handlinger. 

Uansett hvilken sans vi har som får irritasjoner eller direkte smertevirkninger, og likedan i våre indre 

behovsorganer, vann i lungene, dårlig luft, noe vi spiste men ikke tålte, urolig mage, hoste, hikke, kramper, 

alt vi gjerne kan kalle affekter, fra syn, tørste-anfall, hva som helst, gjør at kroppen overreagerer slik at vår 

alminnelige tankegang forstyrres eller kommer ut av balanse. Hva betyr dette? 
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Vel. Det betyr at det tar tid for det fysiske systemet og regulere seg slik at fysiske bevegelser og sanser, 

behov er under kontroll: Det betyr også at forstyrrelser skaper problemer for bevisstheten. Hvordan kan så et 

barn etterhvert overkomme forstyrrelser. Det skjer med utprøving, erfaringer og øvelser, gjentagelser. Hvorfor 

skal det gjentas? Helt klart for at nervesystemet vårt, hjerneceller og nerve-sentere skal ha en mest mulig god 

tilpasning til sanser, behov og kroppsfunksjoner, kroppsbevegelser, slik at bevegelser og sanser er koordinert. 

Om en som er full eller et barn ikke er koordinert så merker vi det, enten det er morsomt eller ikke.  

På samme måte er det med skader, at om vi har vondt i en hand en tommel, et kne, kan dette få oss ut 

av den normale bevegelses-effektiviteten vår, noe også barn merker godt. Min slutning av dette er at det må 

roes ned noe i oss, og roes ned noe i forhold til bevissthets-fremstillingen vår. Med andre ord tyder dette på at 

kroppssystemet, spesielt nervesystemet for behov og sanser og muskelnerver bevegelsesnerver, som sanser og 

bevegelsesnerver er koblet sammen bestandig, gjør at vi trekker oss unna uten å tenke, refleks, affekt, og 

videre at vi krøker oss sammen ved vondt i magen.  

Først når nervesystemet har vokst seg godt til, og vaner erfaringer, opplevelser og øvelser, gjentagelser, 

har ført til at vi har en nervefunksjonell god koordinering, så klarer vi å fungere ganske presis. Det betyr at 

også kroppens nervesystem må stabilere seg, slik at det ikke er rot og fylle-signaler som styrer alt tilfeldig, og 

videre at kroppen som ved sykdom, annet sløvende, eller store skader, gjør at behov og sansebevegelser, 

sanseinntrykk ikke fungerer bra: Men at det har blitt en stabil mer rolig utveksling mellom delene i 

kroppssystemet.  

Dette virker direkte inn på bevisstheten vår. Vi merker etter hvert helt klart at vi enda ikke mestrer noe 

vi har sett hvordan skal mestres men ikke klarer å koordinere enda. Barn merker dette godt, og det gjør folk 

som kommer inn i nye arbeidsprosesser eller i nye opplærings-fag. Andre morsomme sider av dette, er at vi 

kan være bevisst hva som skal utøves, men at vi ikke klarer å få til dette fysisk. Både barn og voksne merker 

at de må prøve seg frem utover det som de klart har forstått, vet hva er til, og meningen med noe, bruken, men 

ikke den fysiske handlingen enda.  

I mange tilfeller kan barn og voksne klare ganske mye like fort, noe som tyder på at barnet kan ha fått 

en god innsikt alt i en slik utøvelses-sak, iver, positiv reaksjon på noe, som gjør saken like lett som det å fylle 

munnen med iskrem. Å være tent, motivert, finne handlingen selvfølgelig av en eller annen grunn der merkelig 

nok muskelnervesystemets bevegelser kan fungere helt korrekt. Men det gjelder da ikke alle slike muligheter 

enda for barnet, og for enkelte voksne er det slik at de ikke klarer å omstille seg til nye teknikker eller 

bevegelses-systemer, eventuelt ny læring om verdens hverdag, fordi de er helt innøvd og funksjons-dyktige i 

ett fag, virkeområde, som de har brukt hele sin kapasitet på. 

Barnet fortsetter å koordinere bevegelser, i et samspill mellom bevisstheten, og da med husken fordi 

ellers ville vi aldri vite noe om hva vi hadde lært, eller utvikle det vi lærte ett stepp videre; Det neste. Så 

bevisstheten er med i oversikten over huskens lære, innøvelse, og gjengir signaler om oversiktsgraden sin til 

kropps-systemet. Men det går ikke om alle fysiske nerver og signaler bare hopper og hopper tilfeldig og derfor 

trengs det et stabil ned-roet funksjons-område for den fysiske siden av mennesket, som fysisk kjent, mens 

bevissthetens beroligelse til nå har virket ukjent.  

Det betyr at omkring denne bevissthetsregulerende prosessen så finnes det en fysisk regulering som 

etterhvert gir bevisstheten en bedre og fastere signalmengde som er justert, koordinert som samspill av de 

ulike sanser, behov, sinnsstemninger og fysisk nervesystem. Om nervene lenger ikke virker går det ikke noen 

signaler hverken til kroppen eller til bevisstheten fra kroppen, og vi kjenner ikke til noe tilfelle der ikke en 

kropp er tilstede ved en menneskelig bevissthet, om det så kun var en hjerne som lå i et regulert ernærings-

oppkoblet system uten resten av kroppen.  

Bare da kan vi si om hjernen gir bevissthetssignaler inn og ut som vi kan kommunisere med, og som 

kan ta imot fysiske signaler eller gi signaler som kan styre noe fysisk. Hawking for eksempel, med hans 

sykdom, kunne ikke lenger annet enn å bevege øynene for å danne tastatur-trykk, og slik tale. Både sett fra 

åndelig kroppsforståelse, og fra vitenskapelig kroppsforståelse, må vi innse at det fysiske ikke kan være 

tilfeldig rot hele tiden.  

Da får heller ikke bevisstheten noen fysisk orden å holde seg til. Dette betyr videre at den fysiske 

plattformen, for eksempel nervesentre, nervesignaler, som der sansenerver og behovsnerver møtes og kan 

kombineres, mot et bevissthets-senter, er avhengig av at et eventuelt fysisk system er trent opp til å koordinere 

seg som signal-plattform til bevisstheten.  
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Noe som vitenskapelig kunne bety at nervesammenkomster stabiliserer seg og kommer inn under 

innøvd kontroll, enten ved ubevisst justering fysisk fordi vi handler normalt slik mange gjør i et samfunn eller 

i en natur, eller med bevisste fysiske og teoretiske øvelser, herming, eventuelt med forklaring. Vi kan da si at 

arvelige egenskaper og påvirkning fra miljø, de fysiske krefter, slik sett er med i kroppens fysikk ti å justere 

veksten og stabiliteten, i også den grad bevissthetens behov trenger å merke våre sanser og behov, 

sinnsstemninger og følelser som er med i koordineringen av de fysiske stabiliserende prosesser.  

Sanser og behov, samt stemningsforholdet av disse egenskaper, krefter, altså styrken, affekter, likedan 

som styrken følelser, slik sett som koordinasjons-faktorer. 

Jeg har lagt merke til at mange sinns-forskere, eventuelt biologer, nevrofysikere, mener at det ikke 

kommer virke-signaler inn som følelses-skapende, følelses-virkende: At følelser er bare noe som vi finner på 

selv, og at smerte bare er juks, falskt, en illusjon. Altså ikke er til for noe, utenom slik Aquinas mente: At de 

signalene var vel til for at vi skulle overleve vel. Merkelig nok at han nevnte interessen for holdbarheten vår, 

å fortsette å fungere som om det var et system i oss, å være det, eller få være den samme så lenge det går an. 

Alt som virker er ekte. Selv om det er annerledes enn det det gir seg ut som. En løgn er ekte fordi det har en 

virkning, likedan som en sannhet. Begge deler kan være skadelig, men mest er det sannheten som er 

rettesnoren, selv om det er ganske kronglete dette også. 

Om det skulle være slik at bevisstheten kunne ha en fysisk plattform, noe livssyn generelt er helt i mot 

og synes er forferdelig, altså årsak til bevissthet er forferdelig, så betyr det at det fysiske systemet må oppnå 

en stor stabilitet mellom kroppssignaler og deres endestasjoner, det vil si den fysiske nervesystems-

plattformen og cellevirkningsregulering rundt bevissthets-kraft-feltets utspennings-rom.  

Først med en slik stabiliseringsutvikling for bevissthetens kroppslige funksjoner inn mot sentralen så 

kan bevisstheten ha god kontroll og styring fordi det er en ordensregulering mellom de fysiske reguleringer 

og bevissthetens oversikt-funksjon for fremstilling og posisjonering av referanser og årsak-virkningsrekke-

følger i tid-rom-bevegelser og egenskapsformasjonenes styrke-virkningsretninger.  

På lignende måte kan da forskjellige sansesignaler og behovssignaler fungere godt i hvilket som helst 

felt som er kraftfelt. Enten det er en uendelig utstreknings-kraft som blir en forskjell-funksjon som blir 

forskjell fra seg, og danner en rombevegelses-tids-vekst-styrke-retning, og som uendelig blir en endelig og 

absolutt ekspansjonskraft fordi den ikke kan vokse mer enn uendelig, og ikke minke.  

Når alle steder har samme styrke, ekspansjons-funksjon, og danner en absolutt trykk-kraft, som bare 

kan utveksle med seg selv som indre kraft og motkraft med en konstant energi, mengde bevegelse, med en og 

samme tetthet og hastighet, der utvekslingen gjør dette om til akselerasjoner, altså relative hastigheter og tid 

og relative kraftfelt. 

 I funksjonen til differensialkraften viser dette hvordan alle de fysiske lover dannes. At disse kraft-

systemer slik danner alle de logiske forskjeller som like og ulike, for alle logiske funksjoner, 

sammenligningsfunksjoner, for like og ulke, kjent og ukjent, gjenkjennelsen, lagringshuskreferanser og hvilke 

funksjoner som oversikt, orientering og årsak-virknings-rekkefølger er avhengige av.  

Vi kan som barn av dette se dannelsen av gravitasjonskraft/dets motkraft lokalt, antigravitasjon og den 

helhet av kraft som danner motkraften til denne summen igjen helt frem til det absolutte kraftnivåets styrke. I 

utgangspunktet så kan altså et slikt felt, kraftfelt som er rundt de fysiske preferanser, fysiske former med 

virkningsutveksling av kraft-stabilitet, fungere slik at de feltene vi har rundt elektromagnetiske objekter, og 

gravitasjonsobjekter som vi kaller de mystiske elektromagnetiske kraft-felt og de mystiske gravitasjonsfelt, 

som er i balanse med hverandre.  

Disse danner mellomliggende kraftfelt mellom de elektro-magnetiske- og gravitasjons-virkende 

preferanseområder som transformasjons-felt, med nettopp styrke-økende og styrke-minskende indre felt-

referanser, altså kort mellomrom, stor hastighet nær lysets, men som virkning kjemisk og nevro-fysisk kan 

bruke lang tid på vei inn, og vider på tilbake-melding grunnet summen av treghet i det fysiske systemets 

akselerasjoner/retardasjoner i store tunge objekter med tids-treg akselerasjon. 

At om bevissthetsfeltets utvekslings-strømmer er tynnere og har mer referanse-informasjon på en 

milliontedel av plassen, og nesten 0 avstand etter vår målestokk, så hender det ganske mye som vi ikke får til 

med en computer med binære isolerte posisjoner. Altså: manglende sammenlignings-funksjoner her. Grunnen 

er at bevissthet ikke kan dannes med slik dis-kontinuitet. Benytt andre komponenter, eller finn frem bevegelige 

felt-effekt-transistorer som kan trekke seg frem og tilbake, også i styrke ut fra hendelsene rundt slike. 



 

 

506 

Det er slike justeringer kvante-effekt fysisk gjør i feltlandsskap. De springer ut fra bevegelige organer 

med vekslende hyppighet og reguleringsretning i forhold til mange slike signaler som gir ekko gjennom 

hverandre, og danner en «objekt-kontinuitet». Hvorfor A vet om, og føler B. 

Det dannes økende og minskende blandinger av symmetrier og asymmetrier i feltlandskapet som har 

en resonans av feltvirkninger fra hele feltlandskapets forskjells-styrker. Deltagerne av signalvirkninger kan 

ikke unngå å merke hverandre. Men behovssignaler, underliggende erfaringsstrømmer, vil plukke ut, kreve i 

styrke hva som er årsak-virknings-fokus bundet til det feltmønsteret som hele kroppen danner, og der en eller 

flere aktive sanser og behov har en overstyrende dominans, ut fra hva vi holder på med.  

Om bevissthetens innputt og sammenlignings-referanser er for ustabile, så kan hverken språk eller 

fysisk påvirkning virke normalt. Derfor må den fysiske plattformen stabiliseres, noe den kjente fysiske kjemi 

for kropp gjør ut fra de fysiske lover, altså balansen. Vi ser balansens ulikhetsgrader ganske fort mellom folk. 

Lettest merker vi at denne ubalansen skyldes manglende naturfysisk innsikt, naturlig virke-innsikt. Og her er 

det snakk om innsikt, og ikke om volds-fysisk effektivitets-styrings-balanse, og kraft-midler. 

Vi snakker ofte om virkeligheten, men ikke om Virke-Lik-Heten, fordi den må undersøkes, og vi vil 

ofte ikke undersøke denne, eller forhindres i å undersøke denne. Vi adopterer en rekke meninger i stedet, og 

som fyller en setnings-sammensettende funksjonalitet. Og tror at om setningen henger sammen, så er det en 

gyldig mening, ekvivalent med sannheten eller virkeligheten. At vi ikke kan undersøke tilstandene er ofte for 

at de har blitt patenter og juridiske avtaler med taushetsplikt. Og hva, hvilke mål, ligger bak de forskjellige 

forholdene her?  

Du får ikke lov til å ha bevissthet hvis den ikke er slik jeg tror den er, mener den er! Da kastes du ut! 

Mener du ikke det jeg mener så skal jeg slå deg i hjel. Utrolig vanlig folkesyn, og er liksom debatten om 

innsikt. Og ikke bare det: Det kan være at ditt eneste argument er at det er Gud som står bak, selv om du ikke 

forstår hvordan, eller at ditt eneste argument er at det er naturen sin funksjon som er nøytral i utgangspunktet 

som er årsaken, uten at det følger med en innsikt i hvorfor det er funksjoner og lover; men dersom du mener 

noe annet; så skal jeg slå deg ihjel. At du er nabo, annen tro, ikke liker det samme, er ofte årsak nok til 

trusselen. I mange tilfeller vet vi aldri når det er alvor, at den fysiske handlingen faktisk blir virkeliggjort. 

Da all tro, livssyn, ideologier er å finne innen vitenskapen også, så er altså vitenskapen en ren 

krigsmark, til en viss grad styrt av økonomiske interesser og av de politiske maktorganer, med helt andre mål 

enn innsikt; enn makt, penger og velvære. Det synes i krisetilfeller, der bare elitene skal ha godene, og at 

folket får klare seg selv så best de kan. Det lages alltid mindre eller større støttesystemer, men det motsatte 

har også hendt, ren nedslaktning av folk. Litt utenfor holdbarhets-moralen kanskje. 

Når er en felles underliggende drivkraft for og i både begrep som Gud, Naturen eller begge deler, og 

hvilke som helst andre syn slik at om det er en kraft som dette som fellesnevner for tilstander, så spiller det 

ikke noen rolle skjematisk sett for hvordan utvekslingen skjer, fordi den skjer. Det betyr at de samme psykiske, 

bevisste og kroppslige funksjoner havner som samme skjematiske funksjonssystem. Bevissthet og ånd havner 

slik sett ut på det samme om det er religiøst, eller vitenskapelig modell for relasjoner mellom tilstander, og 

slik sett er det egentlig ingen konflikt. De får samme modell fordi vi virker som det samme. 

Det er vektleggingen på egenskaper og handlinger som utgjør forskjellen, men også hvilke gode og 

dårlige løsninger vi fremfører slik; som kan gi brudd på vår holdbarhet, kalt moral. Det er kroppens, psykens, 

fornufts-bevissthetens holdbarhets-funksjon vi må kalle vår holdbarhet, og som innebærer naturmiljø.  

Først når styrke-tilretteleggelsen, korreksjonen av sanser, behov, kroppsfunksjoner i interaksjon med 

miljøet, naturen, verden, samfunn, at balansen her virker godt korrigert, at også kraft-stabiliteten for signalene 

i bevisstheten kan tilordnes stabilt, eller at bevisst utprøvelse på fysisk handling kan gi tilbakevirkning på 

effektivitet og riktig bedømmelsesevne av forholdene. Uten en fysisk natur med styrkesignaler hadde 

bevisstheten ikke hatt noe å orientere seg etter. 

Dette er nok ett av argumentene for at det fysiske har betydning for bevissthetsprosessenes effektivitet 

også. Å forstå noe, Å forstå betyr er-lik. Å forstå = er-lik. Forstå er =. Vi kan da forstå at likheten fysisk-

fysisk, fysisk-bevisst, bevisst-bevisst, er graden samsvar mellom disse, og graden samsvar med bevissthetens 

funksjons-strukturer, forståelsesmodell av et fysisk saksforhold, at det virker tilsvarende i praksis. Stort sett 

er det gradert slik fra 0-100 prosent. Det samme gjelder for å forstå i data-behandling. Forstå=er-lik, eller ikke. 

Kort sagt at også datamaskiner må slite med grader hvor likt noe er hverandre, eller som en gitt verdi som skal 

oppfylles. 
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Vi hadde aldri hatt en logisk bevissthet om ikke grunnlaget til bevissthets-plattformen og sammen-

lignings-funksjonen hadde sine vilkår der fra før av som bygge-konstruksjon for enhver bevisst opplevelse. 

Men dette betyr at den bevisste funksjonen som kan virke logisk er først til stede før logikken, en bevisst 

utarbeidelse av de logiske funksjoner, og satt inn i praktiske ordninger, tekniske ordninger, i teorier i alle fag, 

matematikk, geometri, formler, fysiske lover, adferds-forskning. Dette viser ikke at bevisstheten er årsaken til 

at den kan selektere ut logisk eller ikke, eller like og ulike, sammenlignings-funksjonen. 

Bevisstheten oppdager sammenhengene ved like og ulike med naturen og på sine egne opplevelser av 

behov, sanser og følelser. Vi nedsetter forklaring og formler om vi kan bruke, ha nytte av dem. Nytten 

garanterer hverken for holdbarhet av forklaringer eller lover. Nytten garanterer ikke for noens bevarelse.  

Nytte er ett hvert menneskes behov, gemytt, hele tiden, for alle, slik at nytte er egentlig virkelig et rent 

anarki. Å gjøre som alle vil. Det oppfatter man som nyttig, slik man selv vil ha det: Eksempel: Politikk. 

 

Bevisstheten trengs stort sett for å få sendt beskjed til tale- og skrive-senter, fingre og munn, slik at vi 

kan skrive ned sammenhengen vi ser logisk, på samme måte som at vi finner ut at planten trenger både jord, 

luft, vann og lys/varme for å vokse. Det gjelder jo alt vi er i stand til. Menings-rekke-følger. De samme sanse- 

og behovs-organer kan en for en, eller i noen i kombinasjon halv-våkne, drømme noe, uten at bevissthetssentre 

og andre sanse og behovsentre våkner.  

Snakke i søvnen, drømme med angstlyder i søvnen, se for seg saker uten at det aktiviserer bevegelses-

muskler som rundt øynene. Noen ganger kan sultfølelse, og øyne-bevegelser åpnes, gi bevegelses-balanse-

muskler og vaner, la oss gå i søvnen, mens resten av sanseorganene ikke fungerer noe spesielt. At man ikke 

hører, føler særlig lukt eller berøringer i tråd med reaksjoner når vier våkne. Husksentre kan aktiviseres av 

berøring, men kan da tenke på noe annet som var viktigst dagen i forveien.  

Vi kan drømme hele episoder. Men hvorfor mange drømmer virker kunstige er for at vi ikke får kontakt 

med andre søvnige sentre, og kanskje ikke et sovende bevegelses-system, slik at vi føler oss fanget, holdt fast 

av noe, ikke kommer unna noe skummelt i søvnen. Det er nesten uendelig med muligheter for logiske og 

ulogiske varianter. Men ofte er konsekvenser ganske logisk naturlige. Vi kan slik sann-drømme.  

Vi kan alle ha visst om noe som vi fortrenger, men en dag skjer dette som utløst for en av oss, og vi 

kan også si at dette ikke forundret oss, men at det var rart at vi drømte det. Men i vår anelse inne i oss kan 

dette virke som en klokke-grense for oss: Hvor mane ganger våkner man ikke et minutt før klokka ringer, og 

helst for å stoppe den fra å komme med ulyden. 

Når ikke alle sanser og funksjons-bevisste signalveier virker, slik som fornuftsfunksjoner som avveier 

om noe er fakta eller ikke, så vil vi lett få mystiske drømmer som gir både angst og glede, slik som at noen ler 

i søvnen. 

Uten bevisstheten får vi ikke nedfelt de logiske satser og logiske systemer. Men som jeg viser til er det 

ikke bevisstheten som har lagd denne, eller skapt denne, men de logiske funksjonene i alt, har skapt. Lagd, 

dannet bevisstheten og de fysiske lovene, slik sett at bevisstheten oppfatter, oppdager, finner disse sporene, 

kan lete de opp, og skrive det ned, benytte det til tenkning, spesielt til fornufts-oppgaver over alle våre andre 

sanser, behov, følelses-stemninger, og finne sammenhenger i saksforhold. 

Uten selv måtte gjøre noe for det som den ufødte funksjonen denne kraften er. 

Det vi ser ut fra de fleste teorier er at noen har oppfunnet, lagd, altså som at saksforholdene ikke hadde 

egenskapene som skal til for å kombinere noe til det vi oppfinner, oppdager. På denne måten er ikke 

bevisstheten oppfinneren, men heller ut fra omstendighetene, den som oppfatter sammenhenger. Både 

logikken og bevisstheten fungerer allerede lenge før det trinnet at noe settes i system, og kommer med 

erfarings-funksjonelle utløsninger. Når så dette, og enkelte slike, eller alle vi benytter innenfor et tema, av 

slike funksjoner, så får vi de kombinasjoner som vi kjenner igjen som de lengre logiske rekker, funksjoner, 

altså avansert logikk for matematikk, geometri, for tall og språk, og for fysiske funksjoner. 

Logikken kommer av at den er en grunnleggende virkende naturfunksjon, kraft-funksjon, som slik sett 

fremstår som bevissthetsfunksjoner og fysiske funksjoner, som stort sett er av samme opprinnelse og samlings-

funksjon, spesielt som virkende levende organismer i tilværelsen.  

Det å innføre denne bit for bit som funksjons-forklaringer med det meste av alt vi har rundt oss og i 

oss, tenkning og teknologi, praktisk hverdag og natur, er slik som er en systematisering av analyser og 

prøvelser, videre undersøkelser med konklusjoner, og gir oss operative systemer. Vi kan da lett kalle dette for 

oppdagelser og regler som vi kan følge opp på ulike måter. Bevissthets-prosessen må som regel gjenta 

analysen gang på gang med alt dette, for å finne riktigheten av, og nye utviklings-veier for logiske systemer. 
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Vi kan slå fast at Den Logiske Funksjon og logiske virkemåter oppstår fra samme forskjells-funksjon 

som en virkende funksjon for naturen, og som virkende funksjon for bevisstheten. Vi kan videre slutte at 

løsninger og prosesser da fungerer som balanse-funksjoner, og at det slett ikke er slik at mot-balansene stiller 

seg rett ved siden av hverandre, med mindre et område er ferdig-balansert lokalt uten utvekslingsmuligheter 

ellers som logisk balanse. 

 Dette betyr at våre begrep om tese – et utsagn, påstand, og dets mot-utsagn, mot-påstand, slik sett som 

dannelse av en syntese, mellomting, eller en konklusjon, slik som i Aristoteles syllogismer, her slett ikke 

behøver å få frem hvilke forhold som gjelder, eller kan garantere et svar. Vi kan da si at andre forhold spiller 

en rolle som dekker forklaringen til noe.  

 Dette kan ligne noe på Benjamin Franklins beskrivelse av elektrisitet i naturen, at naturen i 

utgangspunktet er nøytral, men at syrer og baser, statisk elektrisitet, at det fungerer som negativ og positiv 

utskillelse ved ubalanse, at det ligner økonomiens debet og kredit, i et regnskap der inn og ut skal være 0. 

 Men et utsagn, også begrep som negativ og positiv må utprøve seg før det finner at det er helt lik 

balanse det er snakk om i de fysiske lover, at energiene er konstante, og hvilken funksjon som vi må finne 

sammenhengen i for at vi skal få balansen E=mcc, bevegelses-energi og mot-bevegelses-energi. 

 Her må logikken og balansen følge hverandre. I Differensialkraften, med den fysiske variant av 

Forandringskraftens differensialfunksjon, så vil de fysiske lover komme av en og samme logiske funksjon 

som gir lik kraft – mot-kraft. Det vil si lik bevegelsesmengde, lik tetthet, likt volum i alle motsatte summer av 

bevegelser, og som funksjonen til den fysiske verden.  

 Virkningen slik som vekslingsfunksjon, slik som Hegels dialektikk og Vico Giambattistas tese-

antitese-lignende funksjon som en syntetiserende refleks-funksjon mellom naturkraft-kulturkraft, som alltid 

utvikler seg som en utvidende spiral, stort sett oppfattet som en positiv utvikling mot det bedre, klokere, gir 

altså ikke like lett samme betingelse for våre liv, da den fysiske natur slik sett virker mer bestemt som balanse-

plattform, der kropp har høy betydning, og at vår bevissthet i stor grad kan være misvisende veileder. 

 Slik at der vi ofte kan finne stor nytte i å benytte dialektikken, slik som i mange tilfeller lignende Vicos, 

Kants og Hegels antagelse for de logiske og balanserte funksjoner for natur og bevissthet, så gir ikke dette 

samme løsning for naturen, kropp, biologi, som det balansen selv gjør som en mengde av samme funksjon. 

Når vi da tar opp språket vårt, og hvis-utsagn, så vil vi kunne benytte tese-antitese og syntese for å splitte og 

sammenføye utsagn inn mot et sluttresultat eller syntese. Nå vil en dynamikk, videre bevegelse ligne Vicos 

og Hegels sammenslåing for prosesser, i og med at begge viser til en gange videre for den videre tilstanden 

som har oppstått som nå må forholde seg til en ny virkning som dette er deltager i.  

Det jeg ikke er enig i er at denne oppfatningen garanterer svar i riktig retning for de fysiske prosesser 

selv om dette ofte stemmer med lokale utprøvelser. Da metoden er prøving og feiling så vil dette kunne føre 

til nettopp den balanserte tilstanden. Oppdagelsen av de forskjellige plasseringene i grunnstofflista på 

grunnlag av spenning og tyngde-variasjons-rekkefølge, ga oss ikke svaret på hvorfor forholdene kunne være 

slik. Eller hvilke funksjoner som bidro til dette. Slik sett avklarte Einsteins regnskap og romformer 

feltberegninger dette langt bedre, men heller ikke her hvilke funksjoner og prosess-oppførsel som ga slike 

resultater.  

Slik sett må vi benytte og kombinere både syllogismer, dialektiske funksjoner, overblikk av forskjellige 

grad, hermeneutiske vinklinger, samt definisjons-oppfatninger som fenomenologiske mer eller mindre sikre 

utsagn og overblikk for hendelses-tilfeller, og beskrivelsen av dette, i mange tilfeller i forskning at det er 

midlertidige forklaringer. At bevisstheten forsøker å koordinere seg slik at det skal bli mest mulig 

overenstemmelse mellom bevisst funksjons-forståelse og saksforholdets virknings-funksjon. 

Det er denne differensialfunksjonen som er beskrevet som gir en virkning hvor det er like balanse-

utvekslinger som gir oss kraft- motkraft, og forhold som gir like og ulike som kan benyttes til logiske 

funksjoner, til syllogismer og til dialektikkens tese-antitese-syntese-virkende forhold, men som altså har 

mangler i mange tilfeller da de ikke dekker balanse-forholdet. Slik sett fungerer den intrikate beregningen til 

Einstein bedre fysisk for det meste av det fysiske landskapet, og fortsetter å være rette-snoren for det vi kaller 

kvanteverdier og kvantefysikk, med Diracs og Hawkings ligninger. 

Vi står foran en rekke oppførsler i balanser ved det kosmiske rommet og i partikkel-fysikken som kan 

være svært vanskelige å oppdage gangen i som utvekslinger knyttet til logisk funksjon, og det samme med 

bio-kjemien og genetiske kombinasjoner konsekvenser i utveksling med cellemiljøet ellers. Ikke minst med 

bakterier og virus, samt gifter, er utfordringene store. 
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Men størst er utfordringene med kroppens samarbeids-funksjoner og nerve-systemet, væsketrykk-

funksjoner, som slik skal balansere forholdene, og som har ett utall signal-energier som innfall og innpass til 

bevissthets-oppfattelsen vår, og hvordan bevisstheten fungerer. Fordi husk-funksjoner og bevisstheten har 

stort sett definisjons-forklaringer å holde seg til i språk, matematikk, geometri, og som et utall forskjellige 

funksjoner der kroppens elektromagnetiske og gravitasjons-funksjonelle utvekslinger med hverandre danner 

medvirkende grunnlag for den samme bevissthets-oppfattelsen.  

At naturen via sanser og behov, de fysiske virkninger, som balanse-utvekslinger gir av virkninger som 

når en hjerne som penser dette en rekke ulike veier, ofte basert på den ulikhet formen har som endring fra dag 

til dag, time for time, år for år. Miljøet og de vedtak, dreininger i forståelse av handlinger og praktisk utførelse 

som både naturen og mennesket virker med, det levende ut fra behov og sanseoppfatninger som påvirker lyst 

og angst, innsikten vår, som også gir kreativiteten i forhold til stemningen, påvirker alle en eller annen vei 

som forstyrrer mange sider av vår evne til å få klare overblikk. 

Det er her det neppe holder så holdbart bare å holde seg til en av de analyseformer vi har, men har bruk 

for de alle, slik som utviklings-spiraler i positive retninger, dialektiske tese-fremstillinger, og definisjons-

avklaringer som stort sett er grense-diffuse, altså fenomenologiske i den forstand at de er grunnlag for 

forskjellige forståelse, og da videre de hermeneutiske forståelses-måter. Bakgrunnen vår fra tidligere, lært og 

ikke lært, måten vi lærer å forstå på, erfaringen, er til sammen så forskjellige at det gir en stor bredde av 

forståelse og innsikt individuelt, som er mer eller mindre dekkende for bevisst forståelse som virke-likt med 

saks-forholdene. At forståelsen ikke alltids er i samsvar med saksforholdene. 

Det kan se ut til at fordypelsen i de funksjoner vi har tilstede totalt sett gir best svar på en rekke forhold, 

nemlig hvordan alt virker inn på hverandre gjennom den forskning og utprøving vi har for dette. På forskjellige 

vis trenger vi da å formidle dette til de fleste så godt at, og her kommer pedagogikken inn, men også tilfeldige 

utprøvninger av hva som kan virke innlysende om forholdene, og til selv de som normalt ikke kan oppfatte 

slike sammenhenger spesielt godt. Vi får ellers en svært farligere indre ødeleggelse av alt det vi bygger opp. 

Spesialiseringene virker nok ikke alltid like effektivt på overblikk generelt. Vi har lett for å sette folk 

i båser, yrker, rangering, på en slik måte at vi mister mye oversikts-kunnskap. Det at vi graderer hvem som 

skal ha innsikt i generelle tilstander er årsaken til de fleste konflikter. Tvil uvitenhet, misforståelser. Alt for 

mange er opptatt av andre ikke skal ha innsikt eller forstå de generelle behovs-aktuelle forhold. Dette er ett 

ledd i enhver makt-kamp, i stedet for en systematisk behovs-holdbar struktur-funksjon, kropp-fornuft, helse. 

Bevisstheten er en utvekslings-funksjon. Bygningen, tilgangskanalene, den store synkroniserings-

oversikten, sammenlignings-prosessen, en balanse ut fra det innkommende, utveksles videre tilbake til de 

samme behovssystemer som ga de innkommende signaler, og i symbiose, trykkutveksling, med miljøet. 

En logisk tilværelses-funksjon ligger til grunn for både de logisk fysiske lover og den logiske 

bevissthets-funksjonen, som ellers blir så mystisk og sprø som den mangelen på riktige informasjoner som er 

tilgjengelige for enhver bevissthet. Den slår ut som de kjente uholdbarhets-handlinger mennesker utfører, slik 

som ødeleggelse, krig, makt-kamper, destruktive handlinger mot seg selv, andre, og miljøet.  

I tillegg har vi ideologier, tros-bekjennelser, alternative og filosofiske, også rent ikke-humane krav-

systemer om å utslette de som ikke har samme mening, og som er dekkende for i alle fall de 5 største system-

ideologier i verden. De mindre systemene tar etter oppskriften, og danner de lokale destruktive systemer vi 

får i samfunn. Makten eller om så død over de andre, om så døden for seg selv. De besvergende blods-

fellesskap. Makt-kampene gjelder økonomi, med krig som utvei for økonomisk herredømme.  
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Noen av de viktigste funksjoner som er logiske funksjoner, er disse: 

 

Positiv og negativ logikk, invertering av funksjoner. 

 

Vi har den første av alle mulige logiske funksjoner, å se, merke, oppfatte at noe skiller seg ut, og da 

skiller seg ut som like og ulike. Ut fra dette kan vi fra øyeblikk til øyeblikk se om det som skiller seg ut virker 

likt eller ulikt, det vil si at om vi oppfatter noe, så kan vi se om det i tid, rom, bevegelse eller ikke, og 

styrkevirkninger, krefter/energier, hendelse/handling, er like eller ulike. Er-Lik eller Er-Ikke-Lik. Lik/ulik 

Et eksempel er det utstrakte rom, ofte kalt tomrom, med ingenting. Som eksempel her kan vi innføre 

et mål, ett bestemt objekt med et strekk, lengde, og da bestemme hvilken som helst målelengde vi ønsker som 

sammenlignings-lengde. Vi kan innføre like og ulike gjenstander som vi sammenligner med å se at målet, 

enheten, en fast målestokk, som forteller oss at vi har to like eller to ulike andre objekter.  

Om vi tar vekk disse objektene, så kan vi fremdeles huske, se, ha markert forskjeller som like og ulike 

på samme stokken. Vi finner at strekk i rom er like og ulike. Om vi etter denne erfaringen husker, og tenker 

logisk, så har vi oppdaget at det tomme streknings-rommet med ingenting har disse lengdeverdier i seg, som 

den forskjells-egenskapen rommet har, og som vi regner som av samme natur, noe romslig utstrakt.  

Vi bruker dette for alt det er verdt; som begrep om det forrige og det neste, opp og ned, til sidene for, 

på, i gjennom, bak, foran, fremover og bakover, buer, svinger i rom, snurring, vending, og begrep som over 

og under, akselerasjonsstrekk og retardasjons-strekk, om så hvor vi kjenner begrep som fortere, saktere alle 

de samme veiene.  

Vi finner her sammenligninger som punkter, posisjoner, samlet strekk, (kontinuitet/sammenhengende 

uten avbrudd), og som linjestrekk, lengder, som flater, krumme flater, knudrete former, romslige former, 

volum, begrenset og ubegrenset rom, enten det gjelder rom med dører som er åpne, eller om det kun er at 

rommet selv ikke har noen murer der vi har begrep om tenkte endelige kuleformede utstreknings-kosmos, og 

uendelige kosmos, at tross murer eller grenser, at vi har fortsettelse. Altså en lang historisk drøftelse av om vi 

har et endelig bestemt formet verdensrom, eller at univers, verdensrommets plass, om dette er endelig eller 

uendelig utstrakt. 

Vi lager også mål for bevegelse, gjerne om hvem som kom først frem, var raskest eller orket å gå 

lengst. Kroppsbevegelser og fremkomstmidler, kjøretøy, naturhendelser og eksplosjoner, alt settes som med 

mål på hastighet som fysisk er veilengde over like lang tid, der vi kan avgjøre om bevegelsen var raskere eller 

tregere. Igjen finner vi et fast mål, den ene enheten å måle bevegelse og tid for aktivitets-lengder som vei og 

virkningsperiode, og som vi kan måle som arbeidseffekt ved å ha et mål for energi/kraft, Newton/Watt, eller 

den senere varianten som elektronvolt, og masse-kraft målt omregnet til dette. 

At vi bestemmer at noe skal måles med like, samme enhet, eller som tilhørende samme gruppe, det 

som skiller seg ut som både likt og ulikt, er det som gir oss muligheten til å velge like og samme mål å 

sammenligne med. Dette er logiske funksjoner som er gyldige for alle vitenskaper og de fysiske lover vi har 

oppdaget, og som stemmer helt balansert i de beregninger vi gjør for kosmos og for dagligliv, miljø, og for 

mikrokosmos og kvantefysikken. 

Når vi har like/ulike og velger, bestemmer å bruke like som mål, og som er en holdbar vitenskapelig 

metode for med best fast mål kunne sammenligne noe, så stemmer dette, og er virkende funksjonelt på de 

fysiske lover, kosmiske beregninger, for hverdagen vår, og mål her, ved at vi har bestemt å bruke like, og helst 

tryggest mulige mål: Dette avdekket et system i de fysiske lover som vi knapt trodde var til stede. 

At vi kan sammenligne noe som like og ulike er grunnlaget for at vi danner begrepet både-og, og enten-

eller, eller, og, ikke, er-lik, er-ulik, ikke, hvis=alternativ sammenlignings-er-lik, hvis=er-lik, og gjentagelse av 

det samme, repetisjonen. Dersom, når, er former for bestemte innsatte hvis-sammenligninger, og kan benyttes 

nmed både er-li, og hvis-er-lik-form. Om noe passer samme sted, gjør samme nytten, fungerer på samme måte, 

kan vi benytte begrep som like til en viss grad. Er vi sikre på at kildene er like, kan vi tross alt føre slike 

sammen eller splitte disse, eller se om disse kan erstatte hverandre som de burde gjøre, og slik finne ut om det 

virkelig er likt eller ulikt. Dette er de logiske sammenlignings-funksjoner.  

De tar stort sett bare en sammenlignings-funksjon av gangen pr saksdetalj, men bevisstheten kan holde 

husken som en kontinuitet over tid å sammenligne flere som deltagende i en kontinuerlig prosess, 

sammenheng: Som i samme rom, eller hendelses-rekke-følger over tid. 
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Det er nå vi kan lete opp det som gir en er-lik-faktor mellom to formler, at en ukjent kan bli funnet 

med en verdi som kan beregnes, og der vi kan benytte a og b, x, og y som ukjent svar, som egentlig kan bety 

at det fremdeles står ukjent eller ingen verdi enda alene på den ene siden av likhetstegnet. 

Ut fra dette kan vi lage logiske satser videre, så lenge vi holder oss til at samme faktor er der eller ikke, 

slik som a + b, ikke-a + ikke-b, at vi har a og ikke-a, lignende som 0 og 1 som funksjon i teknisk-praktisk 

mekanikk og teknologi, og som 0 og 1 i digital elektronikk-logikk. Data, mobil, GPS. I styringssystemer for 

trafikklys og for flytrafikk, alle gjerne supplert med grafiske modeller, og her ikke minst for all måling og 

forskning på den fysiske verden, men også som simuleringer av språk og symbolikk, behov, sanser, adferd, 

stemninger i psykologi, bevissthetsegenskaper, biofysikk, biokjemi.  

Å tilpasse en virkningsrekkefølge som samsvarer teknisk, elektrisk med de logiske funksjoner for data-

behandling betyr at vi kan ta for oss et logisk begrep i språkform og sammenligne dette, satt som er-lik med 

den prosess som utføres teknisk pr enheter transistorer satt i en rekkefølge som passer til samme operasjon. 

At dataspråket er en form som vi språklig eller visuelt kan tenke oss, og som kan settes inn som maskin-

struktur, maskin-kode, både fysisk støpt slik, eller som med dataspråk, digitalt kan mates inn som softvare-

system-referanse.  

Programmer og programspråk kan nå bruke dette systemet sine grunnkoder for og, eller, bokstav-kode, 

tall-kode, her som tastatur og skjerm-fremvisning, men mest som til koden for de sammenligningsfunksjoner 

som skal virke av seg selv ed strøm på, eller skal operere når tastatur berøres, når kommandosignalet kommer, 

eller program og systemspråk mates inn med adresse til systemet og dets maskin-språk, via omformere som 

kalles systemprogramspråk for system og for programmets funksjonsstruktur, og der man ved siden av dette 

kan lage program for hvordan videre funksjoner skal virke. Dette er forøvrig også samme veien for å lage 

robot-styringssystemer og selvlærende robot eller datasystemer. 

Informasjons-behandling: At det lages omformings-tolkning, språk-analysatorer, som så finner 

informasjons-strukturens verdi-sammenligninger i alle ulike tilfeller for å sammenligne dette som ett utrykk, 

standpunkt, svar, handlings-rekkefølge; Dette kalles syntaks: At det som kommer inn eller kan søkes opp kan 

om-fortolkes til maskin-språk og oppgave som språklig svar eller teknisk handling. Bevissthets-funksjon 

maskinelt er tatt opp under bevisstheten, kunstig og ekte bevissthets-funksjon, og grads-virknings-strukturen 

vi må ha i disse tilfellene.  

Syntaks er både tilgang og omformings-prosessen før behandlings-programmet generelt. Sjansen for 

at væskeformet trykk-kjemisk funksjon må inn for å danne treghet i ekko-resonans som feltendringsvirkninger 

ved siden av info-signaler som ellers er av bestemt feltstyrke, kan være aktuelt også for kunstig bevissthet. Til 

og med temperert frekvens kan være aktuelt for at det ikke skal bli for mye eller for lite tap av energi som kan 

gi resonans som kan om-forplantes i miljøet.  

Bare transistorer statisk satt opp kan skape problemer, selv om sammenligningen jeg har her ikke er 

helt kurant. At vi kan si at om det kommer for sterke eller uheldige virkninger fra hørsel, eller husk, risikerer 

man at dette kan brenne smaks-funksjon eller smertefunksjon. Eller at hørsel kan forstyrre synet slik at deler 

av synsinntrykket kortslutter. Kan selvsagt ligne på at man får en svak blødning i frontallapp, eller i et aktuelt 

sansesenter. 

Bevisstheten som oppfattelse av seg selv, handler om alt vi husker som vi har opplevd og den 

behovsvirkningen og følelses-styrken som ble utløst da, som ved husk gjentar de grove signalene fra dette i 

respons med behovs-systemet og sanse-systemets følelsesvirkninger.  

Det betyr at bevisstheten som slik vi tenker oss den som et lerret, en skjerm, slik sett ikke er selve jeg-

bevisstheten, men at denne reflekteres til et lignende system som direkte utløser behovs- og sanse-virkende 

følelser som vi gjenkjenner via husk, som de grove linjene i oss selv, altså at vi på forespørsel om hvem er du, 

hva vil du, hva er spesielt og individuelt med deg, at vi gjenkjenner dette i oss, og som faktisk overveiende er 

hendelser fra det fysiske landskapet som vi har visuelle og følsomme opplevelser med konstant i levende live.  

Men vi vil allikevel betrygge oss ekstra i det å bli tatt vare på, av oss selv eller av foresatte, slik at 

behovs- og sanse-livet, det vil si følelses-stemningslivet vårt virker trygt, lyst-signaliserende, med en eller 

annen form for tilfredsstillende virkning mitt oppe i det vi opplever.  

Vi kan allikevel føle oss svært utrygge fordi det er farer rundt oss. Vi har også selvsagt mange 

manglende tilfredsstillelses-momenter i oss, og ikke minst slit med visse forståelser av forhold rundt oss. Jeg 

er her ikke særlig sikker på at selve gjenkjennelsen og tryggheten i oss virkelig er å finne på en ufo eller 

fotballkamp, sport, eller i dataspill, filmer. På den annen side så vil stimuli av ulike grader kunne fylle oss 

midlertidig med en tilfreds følelse, slik som med iskrem til en netflix-film.  
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Magen stimuleres, smertestillende stoffer utløses i hjernen, øynene, syns-senteret føler at det er med 

på opplevelser om vi skulle mangle slike, eller finne løsninger på problemer vi selv er oppe i. Følelses-

virkningen fra behov- og sanse-systemet gir den største individuelle jeg-følelsen her i tillegg til våre egne 

opplevelser fra før. Mange kan bli ganske urolige, utrygge etter en film også, da man gjennom dette på en 

måte får bekreftelser på angstfulle situasjoner, selv om de ikke finnes i virkeligheten. Men å skille mellom 

slikt er heller ikke alle forunt.  

Uten en slik følelsesvirkning av lyst, ulyst, angst-trygghet, følelsesstyrker, så vil vi ikke ha stor 

formening, behovs-følelse, hverken med sanser eller behov, og slik sett kanskje være likegyldige til det meste 

samme hva. Hva skulle da være noe mål, behov, følelse å oppnå! Mening, mål, årsak-virkning er omtrent borte 

fra oss. Hvilken motivasjon har vi da for å gjøre noe som helst? 

Bevisstheten er en oversiktlig behovs-formidler, uansett behov og sans, for behov og sans. Å kjenne 

seg selv gir en følelse, og på mange måter er de fleste mangelfulle i dette å kjenne seg selv på en så helt sikker 

og trygg måte. På den annen side så finner man både destruktive og konstruktive veier for å tilfredsstille seg 

selv, for å overleve, for leve, for å ha, få, ta, gi, gjøre noe. Det er her beklagelig å si at det å finne de destruktive 

veier og å oppe dette som løsningen gir destruktive systemer inn i samfunnet generelt.  

Om noe fungerer bra er det da på vei til å bli ødelagt da det er en sirkulasjon i samfunns-bygningene 

som før eller senere slår tilbake på dets funksjons-holdbarhet. En ledelse kan ha mange slike destruktive 

momenter i seg, i og med at verdinormering betyr av at av alle goder, så skal bare vår være der, mens de andres 

skal nedprioriteres, hvilken igjen betyr at verdinormering for felles løft reduseres med uante konsekvenser for 

motparten, eller egen trygghet.  

Da bygger det seg opp til et sviktende ledd i samfunns-maskineriet. Verdinormering slik for gruppe-

interesser fører med nedprioritering av andre gruppers, til at summen gir verdinormering lik verdinorm-

reduksjon. Poenget er at det alt er for stort press i de fleste samfunn som gjennom ikke-behovsdekkende 

systemer går bekostning av de ekte behovsfunksjoner vi primært har. Dette kan ikke forklares med korrupsjon, 

fordi korrupsjon er tilleggs-skader som ofte oppstår, og som presser frem opposisjon, uro, svikt for mange.  

Det er ellers mange nye oppdagelser som gjør at det ikke bare er dialektiske motsetninger som bringer 

et samfunn til endring. Men før eller siden vil overforbruk på bekostning av andre virke slik som Hegel og 

Marx sier, at om overmakt er hovmodig, det vil si likegyldig til andres slit i deres system, så vil det dannes en 

herre-trell-funksjon som kan sprekke i forføyningene. I dag har vi en blind produksjon, natur-skade, holdning 

til hverandre, og som kan straffe seg for hele verdens-befolkningen. 

 

Logisk 

Relevante eksempler fra andre data-kilder, og som viktig for den kritiske analysen, definisjonene. 

 

logisk = ett adjektiv [lo:´gisk] etter latin logicus, fra gresk logikos; jf. logikk og suffikset -isk  

1  I Filosofi: logisk = som har med faget logikk å gjøre 

  det logiske pensumet til eksamen må etterprøves 

 rent logisk eller filosofisk vil det ofte være en dialektisk spenning mellom to begreper (Jostein 

Gaarder Sofies verden LBK1991) må etterprøves Utsagn 

 

2 som stemmer med, som følger lovene for riktig tenkning; som har med logikk å gjøre: 

• et logisk resonnement 

• et logisk spørsmål 

• en logisk slutning konkusjon svar 

• en logisk forklaring logisk forståelse 

• tenke, opptre, argumentere logisk 

 instinktet svækkes, men den logiske evne udvikles (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 311) 

utenfor din logiske forstand (Finn Carling Dagbok til en død LBK 1993) 

et logisk problem som hadde en logisk løsning  (Tor Edvin Dahl Hodet ved døra LBK 2010) 

 Utrykk: logisk subjekt grammatikk se subjekt  

3  om person som har evne til eller søker å resonnere etter lovene for riktig tenkning 

 et logisk hode, en logisk natur 

https://naob.no/ordbok/art/4006980
https://naob.no/ordbok/element/53279719
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110504064?searchText=%22llom%20to%20begreper%22
https://naob.no/ordbok/element/52975088
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081720007?searchText=%22ke%20evne%20udvikles%22
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008011404018?searchText=%22logiske%20forstand%22
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4   Hendelser: som følger lovmessig, innlysende, selvsagt 

Min kommentar: rekke-følge, årsak-virkning, sammenheng, samstilling, oversikt, orientering, virkning 

og funksjon, å merke forskjell på noe-ikke-noe, merke forskjell på like og ulike. Om det har med 

saksforhold å gjøre eller ikke. Sammenlignings-funksjonen,  

SAMMENLIGN ALT DETTE MED logikk 

 

Logiske kretser teknisk og logiske kretsløp natur 
 

Differensialkraftens funksjon, den differensierende differensial-funksjon, er likedan uansett hvor, for 

et begrenset område eller et uendelig område. Differensial-funksjonen for utstrekning, rom, ofte kalt tomhet 

eller ingenting, med forskjellige lengder, volum, er slik likedan for hver like neste, eller det neste av samme 

differensial som dukker opp med samme egenskapen, rom. Det samme gjelder bevegelses-differensial-en.  

Denne er også likedan i denne funksjonen, at hvert neste er lik det forrige, som den minste, eller for 

hver like del uansett størrelse i en utstrekning, eller som del av energi-begrep, kraft-begrep. Disse to 

differensial-ene utstrekning og bevegelse er i samme punkt, deler samme punkt, deler samme posisjoner, deler 

samme kontinuitet for det bevegelige.  

Endringene skjer i samme mengder av bevegelse og utstrekning. Den samme bevegelses-differensial 

og rom-differensial sammen i samme differensialfunksjon vil virke som en vekstfunksjon, fordi det her ikke 

er snakk om et punkt eller et gitt volum, men som en total funksjon av differensial-ens egenskap med like 

mengder differens for begge differensial-ene av utstrekning og bevegelse.  

Dette vil fra et punkt, tenkt som oppstart av funksjonen, eller som en aktiv funksjon i et større rom, 

eller som en kontinuerlig rom-bevegelses-differensial, fungere som en vekst-funksjon, som på grunn av 

uendeligheten, fordi uendeligheten ikke klarer å vokse mer, virker endelig, og at kun dens indre funksjon kan 

vokse, og nå vokse som en ekspansjons-funksjon, altså et ekspansjonstrykk eller ekspansjons-spenning overalt 

i like store mengder av samme funksjon, samme hvor.  

Enten vi sikter til trykket, utstrekningen, bevegelsen så er alle i samme punkt, posisjoner, volum, i 

kontinuiteten de operer som og i, eller som en uendelig kontinuitets-funksjon, hvilket betyr at de befinner seg 

tilstede i like store mengder som utstrekning, bevegelse, trykk, spenning i samme punkt eller kontinuitet, som 

igjen betyr at dets endring, differensiering, er lik for de alle som i et produkt av disse faktorene.  

De danner altså vei og farten, en konstant bevegelses-vei, der vi kan kalle dette en konstant hastighet, 

og der bevegelsen over samme veistrekning er 1:1, altså hastigheten 1, og ut fra vår verden betyr dette at om 

vi finner en enhet for hastighet slik som bevegelsesfart over veistrekning, så er dette lik metere i løpet av en 

gitt fart/bevegelse, bevegelseshastighet.  

Om vi ikke lager en takt-oppdeling, en annen bevegelsesfunksjon å sammenligne med, så kan vi ikke 

se forskjell på 1 eller flere lengder som er unnagjort, og derfor lar vi en bevegelse, bevegelsestakt, avgjøre 

lengden av bevegelser andre steder, ut fra en mest mulig konstant takt for bevegelse, endring, avsnitt. Denne 

enheten har vi kalt sekunder, slik at en fysisk tid er umulig om det ikke er fordi at vi kan gi en enhet for lengde, 

og bevegelses-forskjeller i forhold til en enhet lengde, vei, og slik får vi da endringstakten til å vise veilengde 

for bevegelsen, en gitt hastighet over en veistrekning i løpet av visse antall takter, tid, sekunder.  

Men andre ord så er ikke den fysiske målbare tid mulig uten at bevegelse og vei sammenlignes slik, 

som kan vises med bevegelsesvei i meter pr sekunder, ms. Om vi har bøyning av bevegelsesretninger, 

sirkulasjoner, turbulens, virvler eller rom-kulevirvler, så vil det i forhold til en rettlinjet retning bli enklest å 

vise til dette ved sirkulasjonsformler og det som gir forsinkelsen, lengdeinnskrenkningen, tidstapet, 

bevegelses-fart-forsinkelse mellom to gitte punkter i forhold til den rette bevegelsesvei-hastigheten mellom 

to punkter. Denne er det lettest å beregne som m/s2, altså akselerasjonslovene.  

Dersom bevegelsen gjør en loop så er veilengden av turbulensene like lange i mengde, enten det er 

fordelt over romfeltet rundt objektet eller har trykket seg sammen i objektet og forholdet mellom felt-sammen-

trekning og objekt-sammen-trekning.  

I inngangspartiet til slike sirkulasjoner, mellom den rette og den kolliderende, loddrette linjen, så 

oppstår utvekslingen i form av en sirkulasjon, vertikale virvler og tregere rom-kule-virvler, som vi både kan 

beregne med differensialligninger ala Newton, men som er korrigert av Lorenz, og nøyaktiggjort av Einstein 

ved at flere slike utveksler energier-tilpasning med hverande og omliggende romfelt.  

https://naob.no/ordbok/element/52975093
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Det vi kan anse som logaritmiske beskrivelser av Gauss, at vi får gaussiske beregnings-forhold mellom 

den rette linjen for krumninger som er i ferd med å gå inn i rene sirkulasjoner, eller som ikke kommer fult så 

langt og retter seg ut igjen eller lager nye turbulenser andre veier, har vært mye i bruk. Her kan også to 

sirkulasjonstrykk påvirke hverandre slik at sirkulasjonsobjektene ikke har homogene former, det vil si kan bli 

skrukkete eller ellipseformet, med flere varianter.  

Det vil virke ganske latterlig om det skulle vise seg at omliggende felt-rom for forsyninger og 

påvirkning av trykkfeltutvekslingen ikke skulle måtte bruke mer av rommet på samme måte og bøye seg inn 

ved at det er utvekslingsturbulens i rommet også, slik at objektet og feltrommet utenfor slik kan fordele dette 

utvekslingstrykket proporsjonalt innenfor en og samme konstante energibevegelses-funksjon, konstant energi. 

 Den logiske argumentasjon for den differensierende differensialfunksjon er at den er en komplett 

produkt-funksjon som differensial-funksjon for disse verdier som opptar samme punkt eller volum ved alle 

endringer av selv tetthet som hos objekter og omliggende felt. Denne påstår, har som utsagn, og kan logisk 

bevises både geometrisk og matematisk, men også rent logisk for en likedan funksjon, og ser slik ut: 

 Uten forskjell, forskjells-funksjonaliteten, slik som da ligger i den differensierende differensial-

funksjonen, så kan ikke like og ulike, to like og to ulike, oppstå! Hverken som bevegelse, tid, rom, hastighet 

eller endring og virkning, trykk eller spenning, utvekslinger. 

 For å analysere, kritisere, sammenligne, hva som kan sies om hver enkelt funksjon eller funksjonene 

sammen som en enhetlig funksjon, må vi teste de logiske satser, forskjeller vi kan se som likt og ulikt ved 

disse funksjoner. 

 Dersom den minste utstrekningsfunksjon er lik den neste minste utstreknings-funksjon, eller at 

den minste bevegelses-funksjon er lik den neste minste bevegelses-funksjon, eller at den minste 

utstreknings-bevegelses-funksjon er lik den neste minste utstreknings-bevegelses-funksjon, så kan det 

være kontakt og en ubrutt kontinuitet i årsak og virkning, en sammenheng i dette fysisk. I alle andre 

tilfeller der disse 3 eksempler ikke er like, er ulike i det neste som posisjon, punkt, kontinuitet, så vil 

tilfeldige eller brutte sammenhenger ikke gi årsak-virknings-rekkefølge, påvirkning, virkning.  

 I disse tilfellene vil det oppstå random, tilfeldige funksjoner, verdier, stillinger i forhold til alt 

det neste, det videre, brud i forskjell som like og ulike. Altså brudd og ulikhet i enhver utstrekning, tid, 

bevegelse, der ingen av disse har sammenligning som kan gi årsak og virkning. Det er ingen kaos-teori 

eller kosmos-teori som kan ha brudd i den funksjonelle beskrivelsen slik.  

 Det er umulig å få proporsjonale forhold av like og ulike matematisk og geometrisk, eller som 

kraft, trykk, energi, dersom det er random tid, rom, bevegelse, trykk, energi, drivkrafts-enhets-

forskjell/energia. 

 

 Så hva har da dette med logikken i datateknologi å gjøre og for naturens kretsløp. Logikken for naturens 

kretsløp og for data-teknologiens komponenter og drivkrefter ligger i det som datamaskiner og naturen har 

felles, deres bygge-stoffer, nemlig felt og felt-partikler, slik som det som gir oss energiforskjellene og 

balansene i dette.  

Vi vet som med Benjamin Franklin, at han anså det slik at naturen var ganske balansert nøytral, rolig. 

Men om det oppstod overskudd og underskudd slik som i regnskapsbøker, så ville vi få minus og pluss, altså 

negative og positive virkninger, og utladnings-spenninger, slik som til slutt kunne gi en gnist eller et lyn. 

Straks rundt samme tid er man blitt klar over muligheten for at lyn slik sett er elektrisk. Det samme gjelder 

syrer og baser i mineralriket og i kjemien, som positive og negative ioner, eller overflate-spenninger og som 

gir koblingsmønstrene til alle grunnstoffer i mineraler og alle organiske koblinger.  

Så finner Volta ut pr elektrisk ål og rokker at de er elektriske, og ser at der en slags lameller på 

undersiden av rokken som er litt spesielle. Han tenker at det kan være her det dannes spenningsforskjell hos 

rokken. Han tar frem metaller som smaker litt annerledes enn hverandre på tungen, og lar et slags syrebad 

ligge rundt disse to metallstoffene som ligger i lag på lag annenhver gang over hverandre, og tester så om 

undersiden og oversiden kan gi elektrisk spesnning: Og det gjør det, så han lager da det første batteriet.  

Nå setter Davy, Farraday, Maxwell, Gauss, Ohm og Weber, samt Kirchoff, opp tempoet og finner opp 

elektromotorer, forholdet mellom forskjellige spenninger, lys, masser, magnetisme, samt at trykk i væsker og 

gasser og temperatur-forhold blandes inn i regnskapet for energier, ikke minst bevegelsesenergilovene til 

Newton med hans kraftbegrep, og Watts arbeids-formel for den samme kraft over tid, som gir effekt-formel.  
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 Når vi da etter Lorenz, Planck, ender med at Einstein finner en fast formel for alle konverteringer 

mellom lovene, via lys-energien som oversetter mellom disse styrkene av gravitasjon og elektromagnetiske 

felt, så har man fått et regnskap som senere har stemt med alle energiberegninger. Der slike svikter er det 

oftest en uro, og det dekker ikke helt forklaring til kvark og sterk kjernekrafts-oppførsel, og forteller ikke like 

godt om når partikler befinner seg i en balansert isolert tilstand og derfor oppfører seg som de gjør her. 

 

 Nå kommer vi til kluet: Vi finne rut av kjemien og hvordan vi kan bygge mekaniske og elektriske 

regnemaskiner, og til slutt elektromekaniske datamaskiner slik som enigma. Så kommer lyspærer inn som 

katoderør som en primitiv transistor-virksomhet. Ikke mange år senere befinner transistoren seg på markedet 

laget ved at mineraler fra naturen, og med smelting og omforming, og med doping av andre materialer, lager 

positiv-negativ-positiv overgang for halvlederstoff som kun leder strøm her om midtsjiktet gis en liten ekstra 

strømpuff slik at sperresjiktet i spenning utjevnes i det indre materialet.  

 Herfra brukes den logiske matematikken sammen med erfaringen fra koblinger og felles styrepulser 

fra lysrør-datamaskiner, til å lage de samme koblingene og nye koblinger slik av dette. Vi får de første 

transistorkalkulatorer og første tekst- og tall-behandlings-maskiner som er elektroniske. Og først og fremst 

stort sett etter 1960. Da apollo 11 landet på månen i 1969, hadde den bare så vidt med seg data-elektronisk 

hjelp, mindre kapasitet enn hos texas-instrument-kalkulatorene som utkom i 1977. 

 Elektronikk og digitalteknikk har alt blitt fag, men lite utbredt. I 1978 dukker derimot den første 

peronlige computeren, hjemme-datamaskinen opp, som Jobs i Apple stod bak, med program for mapper, 

skrive, regne og tegnedokumenter og med samarbeid med Sioux Atkinson som lagde Hypercard database-

program.  

Lans fra Sverige løser at datamaskiner ikke klarer å få frem farger, og dette endrer datagrafikk og 

dataindustrien. Bil Gates lager Windows-programmet mange år etter, men har i alle fall rett etter Jobs lagd 

MS-Dos-programmeringene som Microsoft Word, Excel med flere programmer benytter. De fleste var klar 

over at Windows fra Gates var en etterligning av Apples maskineri. Utestengt noen år, men med avtaler, så 

ble det heller et visst samarbeid om en del felles plattformer. Det endte med at de lagde OS med en del like 

basisfunksjoner. 

 Transistorene utgjør sammen med motstander og kondensatorer, i noen tilfeller dioder, ulike 

koblingsformer som gir de viktigste logiske kretser bygd etter samme nivå for balanser som da alle mineraler 

og organiske stoffer fungerer fysisk og kjemisk etter. Ikke bare det:  

Men som differensialfunksjonen til differensialkraften sier, at vi ikke får like, ulike og proporsjonalitet 

mellom disse, om vi ikke har med forskjells-funksjonen, og samtidig at forskjell som danner like og ulike er 

grunnlaget for alle de logiske varianter, så er dette til hjelp både for naturens balanse og fysikkens balanse, 

altså teknologien som bygger på balansering inn mot enhver oppgave teknisk, elektromagnetisk og 

gravitasjons-funksjonelt, som styrer alle de fysiske lover som vi har som sammenligningsgrunnlag når vi 

bygger kretser, transistorer og logiske funksjoner i disse:  

Uten dette kunne ikke transistoren ha fungert og den logiske matematikken fungert. Som grunnstoffer 

av same fysiske natur og med kjemiske koblinger med elektriske virkninger så er alle mineralske og organiske 

stoffer, også de tekniske varianter av stoffer slik bygd på samme prinsipp med de samme energier og stoff-

egenskaper. Den grunnleggende logikken er altså umulig uten dette funksjonsprinsippets balanse.  

Da først kan vi lage transistorer og kondensatorer, finne nøytralverdier og de negative og positive 

fordelingene, og graden stabile og ustabile komponenter. I data-industrien er det viktig å ha stabile 

komponenter, også for variasjoner i komponenter slik som zenerdioder som skal opprettholde en fast spenning, 

mens strømmen og motstanden reguleres etter denne faste spenningen. Også oppladnings-endringen til 

kondensatorer og spoler gjelder dette for. Og da er vi inne på elektrisitetsforsyningene til kretser også som har 

vekselspenning som inngangsenergi. Ellers går dette godt nok med en ferdig like-strøms-kilde som et batteri. 

 All tilkobling eller mottaksfunksjon for lyd og lys, radiobølger følger det samme prinsippet som 

differensialfunksjonen tilsier for balanse i energier, like energier og mot-energier, og vil ut fra mengde og 

frekvens gi det forholdet vi balanserer etter for at antenner, mobiler, tv-radio, lasere, skannere fungerer etter, 

og omforminger mellom magnetiske og elektriske feltinduksjoner.  

Den samme teknologien har målt at det ikke bare er i lynet, i strømmen fra magnetspolerotorer som 

danner vekselspenninger, strømnettet vårt, i vanlige like-strøms-batterier, i syrer og baser mineralsk og 

organisk, men at nervesystemet og enzymer, ale celleprosesser fungerer etter dette prinsippet, der nervene 

våre i sanser og behov, behovsmanko, sender elektriske signaler gjennom nervene. 
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La oss ta noe vi ikke har bruk for. Dette kan være oppdiktede spøkelsesfilmer eller Science-Fiksjon-

funksjoner som hverken virker troverdige elelr har noe funksjons-mål, eller bare vold: At om det er aldri så 

mye fantasi, spill, innbilninger, eller noe som kanskje kunne være eller er en realitet, så sendes det elektriske 

elektroner gjennom nervesystemet til den som har dette behovet: Ellers har denne personen ikke dette behovet, 

og vil heller ikke sanse noe av dette med sanser.  

At alle følelser har så langt vist en slik merkelig fysisk koblings-veksling mellom bevisstheten og den 

fysiske naturen. Allikevel har vi underlige tilfeller under koma, der det kan se ut til at roen gir rom for enda 

mindre signalekko for at nerveceller og husk skal kunne oppfatte det som hender rundt seg. Her trekker vi inn 

veldig mange hvis-varianter for årsaker vi ikke forstår inn i bildet, uten å tenke på det funksjonelle som jeg 

tar opp om bevissthetsfelt og feltstyrker som funksjoner eller preferansesystemer for virkninger i det hele tatt, 

funksjonelt.  

Neste gang vi er på slike kino-forestillinger og videre videoer på internett, så legg merke til 

magemusklene dine, benbevegelsene dine, og utropene dine. Ingen av disse ville virket om de elektriske 

spenninger og elektroner ikke ble kjørt avsted gjennom nervesystemet ditt.  

 Så har både evolusjonen, genetikken, bakterie- og virologi kommet seg videre gjennom den kjemiske 

og fysiske forklaringen fra helt uorganiske funksjoner til hvordan dette settes i organisk funksjon, og videre 

hvordan de organiske funksjoner virker som behovsorganer i kroppen, i sanser, nervesystemet, og videre til 

stoffskiftets prosesser og fotosyntesen til plantene, for igjen å finne ut at alt det samme gir et natur-kretsløp.  

Egentlig et energi-balansert kretsløp, økologisk, som forstyrret balanserer andre veier enn det som er 

gunstig for oss som ved forurensning og omdannelse av stoff-prosesser fysisk på jorda, og som kan sette hav, 

atmosfære og næringsressursene våre ut av normaldrift, og kanskje ødelegges for godt for at behov og 

behovskilde lenger ikke kan opprettholdes.  

Det er nettopp slik at miljø og arvestoffet påvirker hverandre fysisk og ofte direkte slik. Gener endrer 

seg, eller slår seg av og på, eller rett og slett tilpasser seg de nye stoffer som kommer inn i kroppen, slik som 

virus, gifter, at dyr og mennesker blir immune eller rett og slett mister immunitet mot gasser, gifter, virus og 

bakterier, og omvendt at bakterier og virus blir immune mot våre midler. Medisiner. 

 Dette binære, 0 og 1, skyv, trekk, eller la være, dytt, åpne, slå av og på, at dette er samme som funksjon 

eller ikke for samme sak, er i grunnen basis for logikken og de logiske funksjoner. Altså når vi ikke stikker så 

dypt i dette at vi vil finne ut hvordan og hvorfor den fins og kan fungere som den gjør. Når den basisen er til 

stede så er det balansene mellom 1 og 0 som teller, og 0 og 1. Når skal vi ha noe på eller av, fylle noe opp 

eller tømme det ut?  

Det virker som at våre tanker, bevissthetens sammenligningsfunksjoner av følelser og behov, ikke 

minst fremstilt som de kjente behov vi alle har og de sanser som de fleste har som inntrykksveier av at en 

verden eller mat, eller soveplass er tilstede, eventuelt sykehus, at denne funksjonen stort sett søker, leter, 

finner, venger det som trengs, lyster, vil, ønsker, kan, og får noe av det samme gjort fysisk, eller som språklig 

deling av tanker med en annen eller samfunnet. Naturens liv også.  

Det er noe som er av og på ut fra kilde og mål, behov og behovsdeknings-midler, funksjoner, og årsak-

virkning, sammenstilling av gjenstander, oversikter, orientering som virker slik som fra ikke-funksjon til 

funksjon. I motsatt fall om vi ikke har behov, følelse for noe, ikke liker det vi sanser, så vil vi gå fra funksjon 

til ikke-funksjon av slike saksforhold vi er oppe i. Når vi bygger hvilke som helst datasystemer med logiske 

kretser vil vi at de skal fungere slik at de dekker et behov.  

Ett spill, En automatisk gressklipper som er datastyrt, mobilen vår, alt vi har behov for av maskiner og 

teknologi. Det er ikke så vanskelig å finne ut hva noe er til behov for. Men det er vanskeligere å være sikker 

på om vi hadde behov for dette. Vi kan se at andre har noe, men finner ikke noe glede av å eie det selv, eller 

at det dekker et behov for oss. Vi hadde kanskje egentlig ikke behov for dette?! 

Når det gjelder skrive-behov, regne-behov, tegne-behov til en viss grad, og styring av noe, firmaet, 

skrive en bok, sjekke banken via internett eller mobil, varslinger: At vi klarer som regel å finne ut hva vi har 

behov for med en datamaskin, om så at vi har den ferdigprogrammert til å styre oppgaver vi helst vil slippe 

selv, eller trenger hjelpefunksjoner av for å få orden på saken.  

Vi kan godt trekke en lang bjelke frem og tilbake ved porten, eller inn og ut av et mølle-system, bruke 

trinser/vinsj, for å løfte mer enn vi klarer selv. Men om vi kan automatisere noe gjør vi ofte dette. Tar i mot 

alle tilbud. Men til slutt kan vi jo også sitte igjen med at ett hvert mål, ut fra hva vi har av kildemateriale for å 

oppnå et mål, et behov, så må dette brukes, anvendes på spesielle måter.  
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Denne sikk-sakk-gangen fra a til b i behovs-oppgaver, er nettopp slike styringer som de logiske kretser 

kan gi oss, enten det er syllogismer i psykologien eller er teknisk hjelp, matematiske problemer, overvåkning, 

kommunikasjon. Og det er nettopp det våre fire enkleste transistor-oppkoblinger klarer ved hjelp av 

kombinasjoner i oppsett av disse. 

 

Alvorlig punkt, utstrekningsløst, og alvorlig tall-problem! 
 

 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. 

 Alle potenser, deriveringer, uansett hva av tall vil i høyeste grad ligge på en og samme uendelige linje. 

Kvadrater og kubiske forhold oppstår aldri, og heler aldri bevegelses-funksjonen eller styrken. 

 

Matematikkens verden 
 

Matematikkens verden: Ett tv-program i 3 deler; FY 

; Oftest en bedragersk forståelse. 

 

I første omgang er matematikk slik som alt annet: Ett sammenlignings-funksjonelt system, likt som å 

se forskjell på like og ulike. Bevisstheten er en sammenlignings-prosess. Slik som alt vi ser så sammenligner 

vi dette. Vi kan se en mengde trær, og tall vil bety å se forskjell i mengder, at det er to trær, tre trær, 8 trær. I 

utgangspunktet holder mengden og typen for at vi har en sammenligning av like og ulike, av Matematikkens 

forskjeller er ikke annerledes enn andre forskjeller vi oppdager som like og ulike mengder, og ved sammen-

ligninger. Hvordan derfor en allmenn bruk som matematikk benyttes er fordi den kan forenkle fremgangsmåter 

for oversikter av like og ulike. 

 

Matte geometri 
 

Matte geometri: Uansett Figur. Øker du hvilken som helst figur, 1,414 ganger, så er arealet dobbelt så stort. 

Øker du figuren til doblet i bredde er arealet 4 ganger så stort. Øker du figurens bredde 3-dobelt er arealet 9 

ganger så stort. Å øke betyr her forstørret men samme form. 

 

Mystisk og magisk funksjon 
 

Mystisk og magisk kraft-funksjon 

Okkultisme og Noe Spådoms-relasjoner 

 

Spådom Tryllekunster Triks og Svindel 

 

 Å ha egenskaper som er medfødt som oppfattelses-evner, behandlingsevner og bevegelses-effektive 

reaksjoner. Mange har hurtige eller spesielle ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre enkelte saker uten at 

andre kan oppfatte hvordan de gjør dette, eller hvordan, og noen ganger vet de ikke dette selv.  

Eksempler kan være slik som fotografisk minne, god hukommelse, spesielt gode til å se sammenheng 

i noe ekstra hurtig, og selv om noen behandler tall, matematikk, datoer, interesse-emner fort og i store 

mengder, nærmest øyeblikkelig, så viser det seg at de ikke forstår helt hvordan dette foregår selv. 
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En viktig sak når det gjelder spådom, er at det har sin opprinnelse i det å se, se for seg noe, kunne ane 

eller med stor sikkerhet ofte si hvordan noe skal gå, eller som vil hende om en stund, grunnet oppdagelse av 

natur og dyr, menneskers, humør, å lese tegnene i alt rundt oss. En ting er nå naturens sykluser som forbereder 

oss på hva vi bør gjøre, bor, kler oss, hvilke tiltak som må settes inn i jaktsesonger for da kommer også farlige 

rovdyr, og mulige spesielle insekter og sykdommer. Stort sett var det de praktiske tiltakene, eller humør-

svingninger som seerne klarte å tyde bedre enn de fleste.  

Etter hvert ble spesialiserte metoder for tilnærming til natur og andre menneskers slik som redskaper, 

våpen, opptrening, pynteteknikk, skikk og bruk, moralske holdbarhets-regler, hvor vidt disse var gode eller 

ikke, oppfulgt av seere, de som kunne ane eller følte seg sikre på hvordan noe kom til å gå, rådspurt mer enn 

tidligere. Helt inntil de nærmest ble avkrevd å kunne se riktig, spå riktig, huske riktig. Husken var viktig del 

hos mange seere, fordi de overbrakte den fortidige historie eller fortellinger, sanger, drømmer. Mye handlet 

om behov, kildene til alt, og målet med alt. 

Det stod ofte en maktfullhet rundt slike gode seere, spå-folk, og at spådom kunne gå i oppfyllelse. 

Konsekvensen var at det også dukket opp de som ville lure andre, og de som ville pårope seg slike evner som 

en beskyttelse mot andre; at de kunne nok se hva som var i gjære, og visste hvordan det skulle gå. Slik sett ble 

det oppstandelse av kvakksalvere også. I grunnen var nok opprinnelsen til denne først og fremst ekte 

naturmedisiner så langt man visste om slike, men at det også var mye man trodde virket bra, og ikke var bra. 

Når noen påberoper seg kyndighet og seer-evne, så vil det uten riktig kunnskap stå for begrepet kvakksalver.  

Kvakksalvere var altså til å begynne med en ekte tilnærming til psyke, seer-evne og evnen til å lege 

folk, men etter hvert ble dette begrepet benyttet for de som gikk langt utover de forsvarlige rammer, ofte under 

bruk av begrepet kvakksalver om seg selv. Legevitenskapens opprinnelse hadde som mål at metoder og 

medisin, og anbefalingene skulle være til å stole på, og at man ikke benyttet for mye eller for lite av noe, fordi 

dette kunne være dødelig. Derfor valgte man å holde legekunsten hemmelig så den ikke kom i de usakkyndige 

hender eller i fienders hender. 

At legevitenskap som virket, og vitenskap om metoder i praktisk hverdag, samt teknologi ellers, også 

samfunns-ordenssystemer som var godt gjennomtenkt oftere konkurrerte med seernes syn på saker, er ikke 

rart. Det oppstod slik ofte en konflikt, andre ganger en forening mellom elite og seere, elite og praktisk 

vitenskap, metoder. Dett skille kommer langt tydeligere frem i antikken, oldtiden, det vil si en tid der skille 

mellom sagn, myter, usikre bedømmelser, ble erstattet av mål og metode, samt logikk, og ordenssystemer for 

samfunn, skikker, teknologi og redskapsbruk, og selv nye våpen som var fiendens våpen overlegne.  

Grekerne gjør store fremskritt, men forutser ikke alt av den grunn. Romerne som dominerte mye i tiden 

før år 0 vestlig tid og frem til 500-tallet, hadde nært innpå like mye operasjons-redskaper som den moderne 

sykehus-vitenskapen har i dag. De manglet jo data, skannere, elektriske apparaturer, men alt handarbeid med 

operasjonsredskaper viser til hundrevis av like redskaper som benyttes i dag. Vi står først nå ved ett veiskille 

i operasjonsteknologien som setter mye av den gamle tilbake i konkurransen, mulighetene, forbedringene. 

Mystikk og magi, betyr ofte å styrke seg, innta hjelpemidler, noen ganger rus, medisin, virkestoffer for 

å heve motet og reaksjonene. Men også gjennom å mane frem mot, tanker, som styrkes gjennom ritualer som 

gjennom øvelse, trening, innstilling av humør, sinn, virker slik at en klarer å utføre noe i større grad enn andre, 

eller i mot fienden. Mystikk og magi er ikke fri fra å gjemme seg. Å gjemme seg kan være å lure noen. Men 

samtidig så er gjemsel også en metode mot farer. Okkultisme handler mer eller mindre om å utnytte både 

ukjente og dermed mystiske egenskaper, evner, at vi kan få til noe, og magi, påvirkning, manipulasjon, 

bruke metoder lignende tryllekunstnere, knep, for å påvirke andre på godt eller vondt.  

Okkultismen kan altså ligne karma og avlat, at man benytter det til hva som passer seg, eller som en 

tiltro til et forsvar av seg selv for skader utenifra. Eller altså, hente inn krefter uansett hva en står ovenfor. 

Dette kan da altså benyttes for alt også i enhver skadelig tjeneste, ødeleggende tjeneste og behøver ikke å følge 

en grei moralsk linje for både samfunn og individ, for dens sakens skyld miljø og liv i naturen. 

Hva slags midler, gifter, bakhold, psykiske påvirkninger man kan gi til andre eller som feil-

opplysninger, desorienteringer, er i mengder, og er en del av mystikk og magi. I seg selv er dette mellom å 

skifte mellom et godt fredelig humør til et ondt krigersk humør, mellom kjærlighet og hat som følelser, noe 

som i det meste av historien ha vært mystiske egenskaper. At under det hele av alt vi treffer på, så er mye 

regnet som bra og ufarlig, men helt klart, at farer og ulykker, samt at noen finner på noe slikt bevisst, nettopp 

en litt mystisk sak. Dette kan være ekkelt, ubehagelig, men kan bli smertefullt og dødelig, altså i retning av å 

direkte ødelegge andre mennesker.  
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Det at vi kan se for oss noe, drømme, lage ritualer for å endre sinnsstemninger, huske noe, være 

bevisste, ha følelser og behov, og alt som bevisste funksjoner som kan utledes gjennom tanker, blikk, fysiske 

bevegelser, er slikt som gjør bevisstheten og livs-egenskaper til en mystisk prosess. Det ligger ofte noe under 

dette som er ukjent, enten som holdnings-evne til å bedrive skade, eller også få andre til å tenke slik.  

 Det onde og det gode blir slik mystisk. Mens det gode er man normalt ikke redd for. Det er det 

ødeleggende, det onde som man er redd for; skader og lidelser. I Differensialkraftens strukturer, funksjon, er 

det ikke så vanskelig å se for seg hva slags holdbare og uholdbare strukturer som skaper dårlige forhold for 

fysiske og bevisste strukturer. At hva vi bør sammenligne moralsk holdbarhet og fysisk holdbarhet med, og 

hva som er en fordel for hverandre på sikt. 

 

Bevisst og underbevisst 
 

 Handlinger som følger angst, lyst, intuisjon og blandinger av dette ut fra normale behov og 

forestillings-behov som kan være irrasjonelle. Konsekvenser. Innbilning. Psykiske sykdommer. De fleste 

rasjonelle behov betyr at vi kan gjenfinne funksjons-grunnlag i de behov vi kjenner hos oss selv og som regnes 

som normale basisbehov, men at skade begått mot slike behov også viser til en rasjonell logisk handling som 

kan være begrunnet i et forsvar eller en vinning. I mange tilfeller så kan slike behov krysse grenselinjer til 

unødvendige reaksjoner som det ikke kan gis like god rasjonell forklaring på som behov normalt.  

 At også personer besittende med slike verdensbilder og signal-trigging i tilfeller kan være psykisk 

syke. Å regne enhver slutning og opplevelse, mulig løsnings-vei, om den ikke er reglementert, moralsk korrekt 

ut fra sedvane eller lære, som forurensning av hjernen, bevisstheten, eller av det onde, er til dels en feilslutning. 

Dette er ikke i overenstemmelse med de logiske sammenlignbare funksjoner. Ganske mye normalt er slett 

ingen fordel for vår holdbarhet, hverken på kort eller lengre sikt. 

 Til de mystiske og magiske funksjoner hører også slikt begrep som det okkulte med. I og med at det 

mystiske og magiske kan gi godt og vondt, smerte og lyst, forbindes det også til det vi oppfatter som det gode 

og det onde. Som regel de fleste motpoler som er i kamp, og følelser som regnes som dette, slik som hat og 

kjærlighet. Med det okkulte, også slik som voodoo, så er det mye som ligner det mystiske og magiske som 

overleverer god og vondt, bra og dårlig eller som ber til, eller søker hjelp hos, eller søker skal støtte oss i en 

kamp, for vilje og krefter til å bevare oss, eller dekke spesielle behov. Men dette kan like godt brukes til 

svindel av folk, og grusomhet, vold, intriger, enten vi kaller det en virkelig eller uvirkelig/falsk, mystisk eller 

magisk funksjon. Woodo kan ha virkelige funksjoner, eller bare være bedrag, alt etter hvilke tilfeller som 

ligger til grunn. 

Okkultisme og voodoo benytter nettopp det å mane frem at både gode og onde krefter, handlinger 

rettferdiggjøres, eller manes frem for å være til vår hjelp, selv om man ikke har gode hensikter, og på tvers av 

enhver rettferdighet. Men det kan også benyttes, manes frem, i den hensikten og nettopp oppfylle noe man 

mener er rettferdighet. Dette minner oss riktignok på en viss doms-beslutnings-prosess. Det er klart at troen 

på funksjoner, gud, natur, magi, mystikk, religioner, livssyn, ideologier, i stor grad kan styre oppfatninger vi 

har av hendelser vi står ovenfor, eller tolkningen av andre rundt oss. 

 Når vi snakker om livssyn, religioner og filosofiske livssyn, anskuelses-modeller, politiske ideologier 

eller sekter, tror mange at disse kan være frie fra begrep om magi og mystisk, eventuelt okkultisme. Men ved 

nærmere gjennomgåelse av disse, uansett om vi henviser til tankens kraft, mage-følelser, intuisjon, 

sinnsstemninger, erfaring og husk enten det gjelder fra arv eller miljø-siden, så finner vi ofte ganske store 

mengder antatte utgangspunkt som lenger ikke har en klar rimelig forklaring, selv om de fleste forsøker å 

fremstille sine syn som logiske og fornuftige modeller ut fra den slags tolkning av sine skrifter.  

 Oftest er det religionene som i ulike typer av disse har mest til felles med det mystiske og magiske, 

mirakler og lykke-skjebner, eller karma, andre betegnelser for retninger som man mener det psykiske, bevisste 

og fysiske har og tar. Slik sett kommer mange av grunnvollene, og basis-funksjoner, samt hendelses-forløp til 

å ligge i områder som ellers okkultismen, magi og mystikk domineres av. Men filosofiske natur-fortolknings-

modeller, og naturvitenskaps-orienterte syn, med tro på at naturen har slike logiske funksjoner for alt som 

hender selv som en indre funksjon, gjennomsyres også av forutinntatte og mystiske dogmer eller forklaringer, 

som slik sett dreier mye av fra hva en forventer av et logisk saks-forhold.  
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Om vi skal kritisere kraft-utstrålingen, så må det være på godt og vondt, der vi kan se at karma er en 

slik betegnelse, og at denne følger som en skjebnegang, men logisk sett slik at det dårlige skal følges av 

gjengjeldes-lignende straff, belønning, ris og ros, en likhet der alle skal igjennom alt, men som nettopp brukes 

som unnskyldning for bruk av gode og dårlige metoder ut fra hvilke forhold de står ovenfor. Om man gjør noe 

dårlig, så vil det neste liv balansere dette med hva slags lidelse du selv vil kunne få.  

Men dette blir også brukt som unnskyldning for å ikke gjøre sitt beste for fredelige løsninger men ture 

frem etter eget behov, å gjøre alt som passer seg uansett hvem det går utover. Da blir karma plutselig helt likt 

med avlat og tilgivelse. At man betaler penger for sine synder, og tilgis, eller at man ber bønner og tilgis, 

hvorpå man allikevel ikke endrer sin atferd. Man gjør hva man vil uansett hvem det går utover. 

Det er da lite som gjør en forskjell på at som Stirners ideologi, at retter er noe du tar deg, også 

eiendomsrett, og rett til å styre over andre, en hyrdefunksjon som maktovergrep som ligner religiøse hyrders 

maktovergrep, i den forstand at de gjør hva de vil med en blanko fullmakt ut fr sin egen bedømmelse av sin 

rolle, eller frigivelse, tilgivelse for dette. mange heier frem andre som viser makt slik.  

Likheten med at hvem som skal ha retten til å eie og styre, landet, verden, folket, og hvordan gjentar 

seg gjennom konger og presidenter, det vil si adel og politiske systemer likedan. Her går mange for det samme 

med retten til alt: Likt Stirners enighet med Adam Smith, at det ikke er noen grense for mye du legger under 

deg av penger, kapital, andres ressurser og at pengekarusellen skal utøkes i det uendelige for den enkelte.  

At makten er noe du tar deg, eller bare tar deg, er nettopp hva som ble en krangel mellom Marx og 

Engels, men de falt ned på at dette var en rett de kunne benytte for hevde sine roller. Politisk maktspill. De 

adopterer siden også begrepet øyet for øyet, utslettelsen av andres livssyn, slik religionene gjør, om folket ikke 

innretter seg.  

I alle fall legges det inn som i religionene likedan i de politiske systemer, at tortur, skadepåføring, 

mobbing, utfrysning, av de andre fritt anses som riktig, og kun lovene er et hinder for dette, og som man gjør 

alt for å motvirke til fordel for sin egen gruppe. Vi har dermed lover som åpner for tortur og lover som åpner 

for skade-påføring, selv om det utrykkes med andre ord; at en straff skal gjennomføres. Når motstanderne av 

en gitt tro eller oppførsel melder seg som utøvere, kan vi ikke lenger ha noen garanti for noen rettferd i 

straffene. Dette er et fritt område for de som ønsker å utøve voldsomhet og skadevirkninger på andres liv. Å 

isolere voldspersoner er noe annet enn direkte ondskapsfull virksomhet.  

Alt dette måtte nevnes fordi veien mellom å få et best mulig holdbart forhold for både samfunn og 

individ, er også at det holdbare fortsetter sin gyldighet ved både isolerte og frie individer i et samfunn, og der 

ikke maktapparatet hindrer mennesker å få de behovs-nødvendige livskår i havn. Om ikke vil behandling av 

naturen smittes av samme effekt for behandling, enten fra de som skulle ta vare på denne, eller av deres 

motstandere som vokser frem som undergrunnsbevegelser eller opposisjonen.  

• Loven om å ikke pine andre er ikke tatt med i religionene. Neppe heller godt nok i politikk og juss. 

Dette er årsaken til Einsteins-Russells opprettelse av det humanistiske manuskript. Mange tar dette inn 

som en lære. Humanistiske forbund av ulike slag. De er derimot ikke ekvivalente med manuskriptet, men 

forsøker å jobbe mot slikt mål. Dette passer ikke alle religiøse og politiske mål, verdier; behovene. Menneske-

rettighets-erklæringen har også sine svakheter.  

Jesus, Kristendommen, mulig også Buddha, har et syn på saksforhold slik som går ut på at man ikke 

skal gå med på å plage selv sin verste fiende, men rettlede denne innenfor holdbarhetens rammer for kropp og 

sjel. Dette er også bruddet med den sumerske straff som det gamle testamentet nørte oppunder, og likedan at 

alle andre livssyn skulle utryddes, og som ikke ble godkjent av Jesus. Buddha har et lignende forhold til samme 

sak. Du som leser dette har sikkert gjort deg opp meninger og tilslutninger til ulike sider av alle slike saks-

forhold, og om straff og belønning. Men det er vel en utfordring å finne ut om vi kan klare å ordne slike saker 

på nytt med nye metoder og ordninger.  
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Sammenligningens funksjoner, biologi, fysikk 
 

 Når selektive partikler er gitt som feltfunksjon i et jevnt balanse-landskaps-trykk, slik som rommets 

gravitasjonstrykk, så vil slike forskjellige, men gitte partikkelstørrelser ha sine selektive feltvirkninger på 

hverandre og kan danne kombinasjoner i alle logiske muligheter som flere slike kan danne sammen. Altså 

forskjellige krystallmønstre og former av de samme atomer og ioner som da opptrer både som krystaller, som 

korn, støv, som kjeder, alt ut fra temperatur og trykk.  

Vi har blitt kjent med en mengde egenskaper som grunnstoffer og deres isotoper og ioner danner slik. 

Det sies ellers lite om feltkraften rundt disse, annet enn at vi har oftest en negativ spenningssum eller positiv 

spennings-sum, eller at de har en positiv ende og en negativ ende, eller kan være nøytrale. Elektriske og 

magnetiske ladninger, og ellers så har de gravitasjonsfelt. Disse feltene har altså en sfærisk drifts-felt-

virknings-retning! 

Når vi tar for oss mineraler så er dette ofte for at de danner koblinger av flere forskjellige av grunn-

stoffene i ofte mer nøytrale blandinger som berg fjell, sedimentære bergarter og sammenklemte 

sammensmeltede bergarter som kalles metamorfiske berg-arter. For oss oppe på jordskorpa virker disse mer 

faste og stabile enn hva hav og luftstrømmer er, og enn hva alle bevegelige dyr og planter ofte kan prestere av 

endringer over kortere eller lengre tid.  

Ingen bergarter flyr til andre siden av jorden og hekker der, og heller ikke faste sydenreiser. De skifter 

heller ikke akkurat yrke. Og som amøber og flagellater så flyter de ikke med havs-strømmene jorden rundt. 

Allikevel kan de påvirke hele jorden de gangene det er et jordskjelv eller et vulkan-utbrudd, gir tsunamier, og 

vel og merke så er lava-mantelen ofte en virksom bevegelses-årsak for alt dette. Tross alt så finner vi i bergarter 

en langt mer strukturert tilpasset, gjerne sammenlign-barhets-funksjon, i at de holder seg til visse mønstre som 

ikke endrer seg med det første, og grunnen er at felt-styrkene og nærheten til hverandre i stoffene slik kjemisk 

er ganske konstant rettet.  

Det vil si at de finner tilstander som sammenlignbart passer, er tilpasset, mellom det å danne nøytrale 

eller flytende soner som virker mer regulert. Eksempler kan være svoveldammer, flytende lava i en vulkan, 

en kvikksand-suppe langt nede i jorden, eller helt oppe ved jordoverflaten. Poenget er at feltkreftene er rettet, 

og rettet mot hverandre, danner strukturer som balanserer, og slik sett fungerer som en logisk retning og 

retningsbevegelse for kreftene i stoffet: Kraftretningen. Feltretningen. 

Går vi over til organiske stoffer så varierer disse voldsomt med temperaturene. Og de kan omdanne 

kombinasjoner stadig også. Først når det er danne fett eller proteiner som klarer å danne et hylster, slik som 

naturlige fettkuler i saltvann, der de danner helt like mineralske stoff-forhold inne i cellen som i vannet utenfor, 

så har vi et slags stabilt miljø, der det er likt trykk utenfor og innenfor celleveggen. Vi har en celle som holder 

seg av samme typen som vi kaller liv. 

Hopper vi nå over det stadiet der DNA og RNA, samt sukre og fettstoffer som også finnes i vannet 

slik, som er innhyllet, og at den første produksjonen av stoffskifte eller fotosyntese, kjemosyntese finner sted, 

en første livsorganisme eller flere varianter av slike, så finner vi at en celle som en art, en spesiell slekt, har 

lignende egenskaper, at de kan duplisere seg, og få likedanne individer.  

Arven, genene, egenskapene, fungerer nå, bit for bit til forskjellige oppgaver. Disse oppgavene 

fungerer fordi forholdet utenfor cellen finnes med spenningsforhold, identifiserbare kraftfelt-virkninger som 

er spesielt for alle forskjellige forhold i miljøet. Det som har skjedd i cellen er at mange funksjoner biologisk-

organisk, også har mengder av syrer, baser, og kraft-felt-virknings-retninger. For eksempel kan en celle være 

innstilt på bare å reagere på sukker, men det er fordi det er innstilt slik i kraftfeltet.  

Slik sett om vi tar vekk genet for sukker, eller de syrer og baser, organeller som reagerer på sukker, så 

finner ikke cellen frem til, og leter heller ikke opp, sukker. Slik sett så husker cellen sukkeret fra genene. Eller 

ved andre tester at syrer og baser i cellen husker sukkeret. Det betyr at kraft-feltet til disse egenskaper i en 

celle og sukkerets kraft-felt, matcher balansert for reaksjonen og drifte som organismen har mot sukkeret.  

Syrene, basene, kan om de reagerer på sukkeret, at de merker sukker-kraft-feltet, slik lage spenninger 

som får små flimmerhår til å bevege seg mot sukkeret. I andre tilfeller holder det at spenningen mellom 

sukkeret og syre-base-strukturen i cellen er nok for reaksjonen.  
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Vi snakker her om en genetisk husk, orienterings-funksjon, eller en celle-syre-base, cellefunksjon, som 

husker sukkeret. Ingen av disse trenger å være en bevisst husk for sukker-opp-leting. Om cellen er mettet så 

kan det bety at deler av trykket innvendig stopper dyrets vandring, eller at det er en kort tid med nøytralisering 

av syren eller basen, og derfor nedsettelse av aktiviteten. 

Om det ut fra slik virkning av kraft-felt for de små molekyler og celler, sukker-kraft-feltvirkningen, 

der det oftest nok er reguleringen av syre-base i cellen som orienterer seg mot sukkeret, så har i alle fall mange 

sukre, fett-stoffer og proteiner i naturen, og også mineraler, denne egenskapen at de kan tiltrekke seg 

organismer gjennom kraft-feltet. Til og med at det løses opp som mindre støv som kan virke som sporfinning 

for en celle.  

I andre tilfeller kan mineraler og organiske stoffer klistre seg til celleveggen i mindre mengder. Om 

cellen kan åpne eller lukke for det som kommer er da avgjørende for næringstypen. Også dette kan skje helt 

ubevisst. Om en celle kommer over noe nytt og kan kompensere noe ved dette, bryte det ned, konsumere dette, 

utnytte energien som næring på lik linje med sukkeret, eller med fett, så betyr dette at alt er greit.  

Dersom det ved siden av dette finnes sporstoffer eller omstillings-prosesser i samme celle som får et 

nytt mønster grunnet samme funksjon, så kan dette virke som en husk-struktur i noen tilfeller. Om dette ligner 

sammenlignings-funksjonen 0 og 1, så kan dette aktivere samme bevegelses-orienterings-lignende tilfeller 

som med sukkeret, eller benytte samme funksjon som alt er der for å finne den nye saken.  

En celle kan da like aktivt oppsøke eller absorbere det nye og det gamle stoffet likedan som søke-

respons. Altså her: Felt-effekt-forskjeller, eller likegyldig-gjørelse av felt-virkninger, bare det er disse to 

stoffene det er snakk om, nå; fett og sukker. 

I noen tilfeller kan også en kjede av proteiner eller molekyl-klumper kunne være identifiserings-

funksjoner for mer enn bare to stoffer. Det som avgjør det hele er at felt-kraften matcher mellom hva som 

oppsøkes, aksepteres og som kan aktiveres som husk, fordi bare en av disse husk-funksjonene aktiviseres. For 

eksempel: Om kun feltet for fett aktiviseres, eller en annen art som sender et spesielt signal, så kan felteffekten 

bli skrud på slik at om noe slikt er like ved, eller krefter fra en slik merkes, så kan cellen benytte kraftfeltet 

sitt som tiltrekning-funksjon for enten bevegelser mot organismen eller at den trekker den andre organisme 

eller nærings-stoffet til seg.  

Ved fotosyntese er det kjemiske mineralioner som oftest trekkes inn i plante og at trykkforskjellen får 

vannet opp i treets kanaler, og til bladene som da bruker mineralet og CO2 samt vann, og lyset til å få 

kloroplasteret til å omdanne stoffene til sukkere og fett, og adgang til å bygge proteiner gjerne etter samme 

modellen som dyr gjør dette. Dette kan også amøber og flagellater, encellede dyr få til. 

Dette med virkningen mellom kraftfelt er sentralt for at vi skal få den reaksjonen på lys, varme, støt, 

lukt og smaks-ioner, til å få virkninger som fortsetter å finne det samme, eller som med husk kan endre kost-

holdet.  Som sagt så er det ikke en alminnelig 0-1-funksjon vi snakker om, men at et kraftfelt er på eller av, 

og at kraftfeltet er sfærisk, virker som ring-virkninger sfærisk utover i landskapet. Det blir nærmest en analog 

logisk 0-1-funksjon fordi den merker også kraftens styrke-endring i avstander slik, og da i tid. Å memorere 

tid og sted krever litt mer. Å merke betyr her kun at styrkeforskjellen avgjør tilstanden på ulike aktører i ulike 

avstander fra preferanse-objektet vi tar som utgangspunkt for å finne tilpasnings-forholdene til. 

Her kommer de mer avanserte sammenlignings-funksjoner inn i bildet selv om det utløses kraft-bilder 

på samme måten slik vi har nevnt. Strukturene har da ofte mye bedre kommunikasjons-kanaler, altså 

bevegelses-organeller og organer, eventuelt sansevirkende ion-systemer som kan fange opp lys, støt og annet 

som gir elektrontransportsignaler, langs for eksempel protein-kjeder.  

Tilsvarende kan det skje at det oppstår en viss kommunikasjons-tilbake-kobling, der en slik huskeffekt-

felt-retnings-styrke, eller en øket mengde proteininntak skaper mutasjon der en lignende funksjon går inn i 

gen-kommando, slik at en viss aktivitet ved RNA eller enzymer får aktivisert husk-funksjoner eller 

gjentagende bevegelses-reaksjoner av en viss struktur. Med lys, elektroner kan også retningsorientering 

oppstå, lokalisering av at det som lyste akkurat slik i farge, eller luktet slik, det er også det som er likt med 

den bevegelsen som ble gjort av cellen, og slik kan man da få en ubevisst oppsøking av næringen, og typen 

næring.  

Lukt-ioner smaks-ioner, lys og varme, og bevegelses-mønstre kan avleires av andre syre-base-ioner i 

oss, eller av visse proteiner og sukker-fett-stoffer som strukturer seg eller danner bevegelses-aktive funksjoner 

ved slike signaler inn til cellen, eller i celleveggen. For eksempel enzymer som slippes løs eller reagerer på 

spenningen på overflaten, og slik kan danne en åpning av felt-veggen som får inn næringen. 
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For mange celler har en slik ubevisst utprøvelse betydd døden. Men andre har funnet de riktige 

næringsverdier og som fungerer overlevd og sendt arven videre ved celledeling. En slik celledeling vil også 

kunne ha en god del av celle-huske-proteiner også med seg. Eller andre molekylære lagerformer alt fra fett, 

sukker og proteiner og kombinasjoner av de alle, også kombinasjoner med visse mineraler i enkelte tilfeller.  

På dette nivået kan det oppstå sammenlignbare husk-funksjoner, og husk også for behov og sanse-

lignende virksomheter. Om disse knyttes til bevegelsesstrukturen også, eller spesielle bevegelser, så vil husken 

kunne fungere til behov og sanser slik at dette innvirker på husk-sammenligningens oppgavestruktur, altså 

hva, i hvilke retning det skal huskes, mot sukker, mot proteiner, og hvilken sanseaktivitet som skal utløses, 

altså flere enzymer til lukte-sans-ion-funksjoner. 

 Men sammen-lignede huskfunksjoner kan teoretisk føre til følsomhets-sammenligning og bevissthets-

sammenligning slik som kraftfeltvirkninger i samarbeid. Og skape et kraft-felt-rom kanskje holografisk. At 

det kanskje finnes noen en-celler, eller antageligvis helst flercellede enklere dyr som faktisk har en vis 

bevissthet, altså stort sett ser, oppsøker, flykter. Dette behøver ikke å innebære noen tankeaktivitet i det hele 

tatt, men kun fungere som en sammenligningsfunksjon for bevegelsessystemet selv om det dannes et klart 

bilde av forholdene. 

 Det som denne fremstillingen forteller om er at disse mindre fetlretnings-innstillingene på samme måte 

som reaksjonsveier av kraftfeltvirkninger, på samme måte kan danne strukturveienes reaksjon slik som i 

bevegelses-systemet til ryggrad-nerve-funksjoner, og videre til for eksempel refleks-reaksjonsveier i lille-

hjernen via slike nerver, eller mellom sanse-nerver og lillehjernen: Altså at vi hopper unna, trekker vekk 

hånden, reflekser og affekt-start-signaler, likeså for sanser og behov. Og at vi like gjerne like raskt kan snapp 

til oss det vi liker eller vil, har lyst på, ikke minst når vi er utsultet.  

 Lillehjernen virker som en tidlig utbygd hjerne før de fleste andre hjerneseksjoner, har ofte en betydelig 

størrelse, og er ekstremt sterkt knyttet til bevegelses-refleksjoner. Den reagerer spesielt på tids-og sted-

forskjeller ved respons og lagring av informasjoner. Mye av det vi kaller underbevisstheten, tidligere 

opplevelser, drømme-lappen, finnes lokalt tilknyttet lillehjernen. Fin-justering av bevegelser har også blitt 

knyttet til lillehjernen, slik som å tre en tråd i nål, og en mengde presisjons-funksjoner. 

Dette kan fortelle hvorfor så mange dyr snapper ett hvert bytte selv om det ikke kan trekke seg unna. 

At de fleste insekter snapper, og ikke bare som at det gir mest kraft for å rive av stykker. Men det er et gode 

som følger med av snappe-refleksen.  

Så langt kan dette være god nok forklaring frem til flatormenes stadium. På dette stadium har 

man klart å identifisere for eksempel 6 nerveceller på hver side av hodet, og som har kryssende nerver 

mellom de to sidene av hodet. Til dette virker det som at lys, varme, synsinntrykk virker inn, om det 

ikke det da er spesielt lukt-kjemikaler.  

Tyder på en viss kommunikasjon, eller presisjons-ordning, og det stilles spørsmål ved 

bevisstheten her. Om vi kutter en flatorm i to så vokser både hodeseksjon og haleseksjon frem til et helt 

fullverdig dyr igjen. Det som da er rart er at de husker hvor maten de sist fant var. Det burde jo ikke 

hale-seksjonen ha visst. Debatt om det er fysiske molekyler som slik kan delta i husk-funksjonen, heller 

enn direkte nerveceller oppstår dermed. 
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Å memorere hendelser: Akter! 
 

En akt-hendelse krever mer enn de spontane samarbeids-prosjekter, nemlig lengre formasjons-

lagrings-strukturer uansett hvordan de foregår. 

Det kan virke som at svaret på at felt a og felt b kommer sammen fungerer som AB-felt, men som 

forskjell fra A og B-felt, slik at forskjellen, AB er et slags nytt kraftfelt, som svar på A og B sammen, noe som 

kan bety sammen-likhet, med den lille forskjellen. Dette kan fungere som selve sammenligningen, at det 

egentlig ikke har hendt noe spesielt annet enn at to tilstander kommer sammen og danner et nytt mønster, og 

at forholdet mellom det logiske 0 og 1, eller det sfæriske 0 og 1, altså analog og effekt-avstandsvirkende, og 

likedan tenkt for digitalt, stivere 0 og 1 mønstre, at dette da alt er sammenligningen.  

At hvordan sammenligner vi noe som enten-eller, både-og, og, er, eller, ikke, er lik, er ulik, at 

tilstanden gir seg selv? At om vi bare gjetter på noe, kan vi lett gjette feil. Men om vi ser nøye på at a og b 

skal komme sammen, så danner a og b fargeforskjeller på hverandre, skygger noe for hverandre, eller 

forsterker noe ved hverandre. Da er sammenligningen mer eller mindre alt gitt. Man mangler bare beskrivelsen 

eller hvordan man skal sette opp noe som gjør at vi kan gjenta funksjonen.  

En form er å lage, og la tall og operasjonstegn, slik som pluss, minus, ganger og deling, gi oss en 

forklaring av mengde og retningen vi ønsker faktorene skal ha; Spredd, deling, differensen som like eller ulike 

mengder, eller samlet, gange-metode, eller at de står ved sidene av hverandre i en gitt samle-haug, sum, eller 

i likedanne parallelle samlehauger, ganging, der en samlet mengde slike er produktet. Vi kan også spre dem 

ved at en del av en haug flyttes vekk fra en aktuell sone, subtraksjon, minus, av like og ulike størrelser. 

Derfor må vi også laste inn betydninger og definisjoner, for språk, og kommandoenes betydning, inn i 

maskinen eller tilsvarende oppgaveløsning i softwaren for data. Videre grammatiske rekkefølger i setninger, 

og variabel-formen til slike setninger. Alt vi skal henvise til må søkes opp fra husk, minne, eller ut på nett som 

kan fungere som korttids-minne, langtids-minne, som blir syntaksen, oppgaven å lete opp hva ut fra 

mengder i forhold til sammenlignings-oppgaven. Syntaks er tilgjengeligheten av sammenligningsfaktorer. 

Krever eget behandlings-logisk program. 

Vi kan godt si det slik at både-og og enten eller, ikke-og, ikke-eller, ikke, og, eller, gjenta, hvis/dersom 

som alternativ sammenligning, settes opp som faktorer i sammenhengen. At dette er lik med: er-lik, er-

ikke-lik, altså lik og ulik, og disse bygger de logiske grunnsatser som vi kan bygge andre logiske satser med. 

Det som skjer er kun sammenstillinger. Graden fysisk sammenstilling gir seg ved felt-virksomheten som 

blandes. Passer eller ikke, eller en logisk prosess-prosedyre det fysiske går igjennom.  

Men det samme skjer med bevisst sammenligning: Eksempler er to slags kraftvirkninger, følelser, lukt 

blandet med en smak, som gir en virkningseffekt mellom de to stadiene som har kommet sammen. Altså kunne 

det vært utført av fysiske felt også. Om vi har et navn på en smak, og et navn på en lukt, og flere er enige om 

at de skal kalle en slik blanding for noe, lignende for to smaker, to lukter, eller hva vi hører når vi ser noe, at 

blandingen kan gis et navn som så en datamaskin kan finne ved hjelp av sensorer.  

Lignende for kjemiske analyse-verktøy, for eksempel også for proteiner, DNA, RNA, gener, virus og 

bakterier, men også de fleste matvarer. En analyse kan da svare på om det er eple eller appelsin måleapparatet 

finner ut at dette er ved hjelp av en kjemisk analyse og en mikroprosessor knyttet til dette.  

Variablene vi merker i lyder, syns-feltet, hudfølelser, smak, lukt og bevegelser/balanse, og 

styrke/anstrengelser, samt sult og tørste, for ikke si pusten, er enormt store hver for seg. Om vi kan høre 

forskjellige toner mellom for eksempel 200 hz og 21000 hz i sekundet, så er dette over 20000 toner. Om vi 

regner med at disse kan kombineres med hverandre likt som i lotto, litt av dem eller flere av dem, så får tall 

som ingen lottospill klarer å hamle opp med.  

Når vi da skal kombinere dette med 10 millioner fargefrekvenser som øyet kan oppfatte, så blir dette 

det samme, at syns-inntrykkene slik kan kombineres i ett uttal variabler, og når da hørsel og synsinntrykk skal 

kombineres, så har vi en ufattelig mengde. Vi må rett og slett rasjonalisere våre begreps-mengder om følelser 

vi får. For eksempel besk, bitter, søt, sur, salt, søt, hvor det altså er nesten ufattelig med variasjoner. Allikevel 

vet vi at det er med utgangspunkt i en fysisk størrelse som emosjonene slår ut, og det er avhengig av hvilke 

emosjoner vi nettopp har hatt og er innstilt med også, sinnsstemningen vår som det kalles.  
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Emosjoner, følelsesladde reaksjoner, følger altså ikke bare en gitt tilstand hver gang, men har en ganske 

jevnt over endret stilling som en slags aktiv stemning, følelse av oss selv og det rundt oss i alle skiftninger vi 

opplever. Selv når vi opplever det helt samme en gang til, så merker vi eimen av det som har hendt mellom 

de to øyeblikkene, og vi merker også at vi gjenkjenner følelsen som vi tidligere hadde. Den nye tilstanden 

med det samme er altså preget av noe fra den forrige tilstanden, slik som gjenkjennelsen, at det blir en ekstra 

faktor med som preger oss om vi oppfatter dette som vanlig, rart, forståelig eller uforståelig. 

Inntrykket i bevisstheten skifter med saksforholdene rundt oss hele tiden, og hva sansene og behovene 

våre signaliserer, og altså sinnsstemningene våre. Konsekvensen ved endringer fra tilstander, selv så små at 

vi knapt merker dette, og til alvorlige, ekstreme endringer i situasjons-tilstanden, så merker vi styrkeforskjeller 

som følsomhet grad til hendelsene enten kildene er fysiske, bevisste, psykiske, preget av hva som helst som 

er kilde og mål, årsak og virkning.  

Ut fra det nevnte om antallet forskjellige nyanser i sanser og behov, som med tillegg kommer med 

styrke-endringer ut fra flere saksforhold, det fysiske, nervesignalene, husk-forsterkende lyst og angst-signaler 

til saken, opplevelsen vi har av oss selv, eller i oss selv som en slags summa av sinnsstemninger, litt mer eller 

mindre av den ene eller den andre, preger følsomheten vår og de variasjoner av styrkebølger som stigende og 

synkende som vi opplever fra øyeblikk til øyeblikk.  

Dette viser en følsomhet som er styrke-belagt, uansett hvordan vi forstår dette eller ikke. Men det gir 

også meg den oppfatningen at følelser faktisk blander seg, og at følelsestyrker blander seg. I språket fungerer 

ofte setninger slik, og kroppsspråk, ansiktsuttrykk, øyne-utrykk, tonene, slik at vi. Finner det samme her. At 

det er lett å slå over fra en seriøs tone til humor med samme setningen.  

Om dette er tilfelle med følelser knyttet til sanser, behov og tale, hørsel, eller oppgaver, så er det ikke 

så vanskelig å se for seg at følelses-styrker blander seg på lignende måte som det uttalet av kombinasjoner vi 

kan finne når fysiske legemer endrer kraftfeltene i seg og mellom seg ved de enorme forskjeller som skjer 

bare ved at et fåtall slike passerer hverandre grunnet kraftforskjellen som hele tiden endres kontinuerlig. 

Egentlig nærmest uendelig.  

Det er lite som taler for at følelser skulle ha mindre med endringer av styrke-forhold. Allikevel så 

virker det som at bevisstheten klarer å kutte ned arbeidstiden for dette, rasjonalisere dette, plukke ut det 

vesentlige, gjerne grunnet opplevelser og erfaring, og øvelser, vaner, og slik kan gå over til neste fase av det 

samme følsomme, vurdere dette, eller bli opptatt av noe annet. At for eksempel det ene sirkus-momentet 

skiftes ut med et nytt overraskende moment.  

Det er altså ikke bare på grunn av den differensielle differensialfunksjonen jeg henviser til for alt, som 

gir belegg for at det er logiske koblinger slik, større enn vi kan bære og ofte lavere enn at vi merker dette. Som 

regel opplever mye innenfor en normal av balanser vi kjenner. At noen er grinete fordi de er sultne er slikt vi 

forstår uten at det oppleves som rart. Selv om det er rart nok. Logikken trer inn og viser til noe vi finner 

forståelig og sammenligningsbart, gjenkjennelig, kjent.  

Det er nettopp dette jeg vil frem til. At følelser normalt sett er logisk gjenkjennbare. Men selv om de 

ikke er det, viser en analyse, eller en forklaring bak forholdene som oftest at vi kan forstå det meste av det 

som vi ikke skjønte. At vi har opplevd noe vondt, kommer hjem, og så har vi mistet nøkkelen vår eller bank-

kortet, eller glemt varene våre. At alt skal hende på en gang. 

Det er ikke hva vi mestrer som betyr noe om følelsene som jeg her sikter til som logisk, men at følelser 

blander seg i den balanserte graden som følelser gjør, uten hensyn til hva vi mener om dette, eller klarer å 

styre med dette. Det kaller jeg en balanse-tilstand, selv om denne ikke passer med en viss normal-tilstand. 

Styrke-endringene og blandingene av følelses-arter, nyanser, merkes, oppleves, og er faktisk til stede fordi 

kilden til disse er der eller utløses som følelser, og styrkene følger her sin logiske reaksjon på hendelsene, 

uansett om det passer for vår oversikt, orientering eller tidligere trening, øvelse med beherskelser.  

Beherskelsen krever en åpen kanal inn til det som er følelses-tilfellet. Og i denne situasjonen er det 

ikke snakk om masker og maskeradespill. Det hender faktisk noe i oss. At vi vil oppnå noe, tilpasse oss, bli 

godtatt eller ikke, er et langt mere bedagelig spill for teateret, natur og øvrigheten ellers. Vi snakker her om 

faktiske funksjoner som følelser og bevissthets-funksjonen ikke kan noe for at det har. 
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Tallet 1 forklart med ord 
 

Tallet 1, hvilket blir forstått som en, ett, ei, den, det, denne, dette. Lik/ulik, kjent, ukjent. 

Betyr rett og slett å henvise til noe: Alt, Flere, noen, mange, flokk, mengde, mengden, antall, samling, 

en, den, de, kategorier. Å henvise = å peke på, få noen til å sanse, eller merke et behov, føle noe, at det skjer 

eller oppstår forskjell i bevisstheten, i bevissthetens fokus, våkne. Foregår ved at vi oppdager forskjell som 

gir like og ulike, logisk funksjon for alle logiske variabler, som slik gir oss henvisning, peke til noe, på noe, 

sanse, merke noe, også merke, ane, intuisjon. Erkjenne: Å merke forskjell. Kjenns-gjerning. 

Henvisning, peke på, gjengi, gjenta, kopiere, kopi, sammenligne, (jfr.). Vi lar det vi oppdager 

fysisk og bevisst, fokus, bli samlet, slik at samlingen er tilstanden: Alt, ingenting hendelse, tomt, mange.  

I flest tilfeller er samme art, type, sak noe som skiller seg ut alene. En-het og alene-het, annet-het, 

helhet, er slik mye det samme. Det, og som bare det, er som det er. At det ikke er noe annet som fremtrer så 

tydelig. Det som fremtrer, danner strukturformer i bevisstheten vår som er mest aktuelt, kommer i fokus, 

prioritert behovs-sansning eller følelse. Ett menneske, en brødskive, en banan, en sol. Eller en følelse, angst, 

behov, sulten, få puste.  

Tallet 1 betyr også da oppdaget, at det er signal, er inntrykk, sanset, følt, at noe merkes, at noe huskes 

som betyr at noe er lagret, der lagret betyr sammenlignbart, en preferanse til saksforholdet vi merker. 

Inntrykket, lagret eller ikke som husk, fungerer som husk lik/ulik referanse i bevisstheten, og vi kan enten 

direkte bli bevisst forskjellen lik, ulik, eller ved at det hentes fra husk-lagret, til bevisstheten som en bevisst 

funksjon lik/ulik, kjent/ukjent, altså for bevisstheten en sammenligningspreferanse, at vi ser forskjell, og 

forskjell som like og ulike. Alt-Ingenting, to like, to ulike.  

Tall, og tallet 1, sammenlignings-tegn, har oppstått for at vi skal sammenligne like og ulike slik 

vi selv oppfatter alt likt og ulikt. Altså orientering, oversikt, sammenstilling, samling, splitting, årsak-

virknings-rekke-følger, veiledning. 

Vi kunne lagt frem 8 griser som et åttetall. Vi kunne klemt 8 griser sammen i en større klump der 

tykkelsen betydde 8, fordi vi ser forskjellen tykkelse, eller alle grisene. Med ett hakk i en stokk, tre, en prikk 

i sanden eller på en sten, eller ved å lage mange knuter på en tråd, eller streker i barken, stokken, sanden, 

steinen, så kan vi ved at vi selv vet hva vi henviser til, holde telle-orden, antall-orden.  

Det tar mindre plass og kortere tid med 10 streker eller prikker, og med tegning av snabel eller støttann, 

enn at vi tegner alle de hele elefantene, eller samler 10 elefanter for å huske dem eller vise til dem. Streken og 

prikken har blitt lignende solen, sirkelen, utgangspunktet for sirkel som tidlig ett-tegn, ett-tall, og for streken 

som ett et-tall, som betyr å henvise til noe med tallet 1, pekeren, gjengivelse, og at vi har et tegn for dyret, 

blomsten. Vi kan se at streken har blitt den mest lette varianten for folk etter hvert som historie-tiden går i 

retning av vår tid.  

Ved å sammenligne med fingrene har man laget ulike tegn for hvert tall frem til 10(fingre). Fordi vi 

skulle skille mellom 1 og 2 streker uten å tegne flere streker enn en strek, måtte vi vri på strekene, og smelte 

dem sammen, og slik ble 2-tallvrien en lære om at den inneholder to streker, 1-tall, eller da 2 1-tall, fordi ved 

å henvise til seg selv kan denne sammenligningen brukes til telling og beregning. Å holde ordens-tall.  

Tallet likt som tallet 1, kan brukes til å henvise til hva som helst, inkludert tall: Vi behøver da sjeldent 

å henvise til at det er ett to-tall, ett 15-tall, også videre, men bare regne ut forskjellen ved å stryke, plusse på 

antallene. Mengden mellom 1-10, eller 0-9, er altså underforstått at 8 inkluderer 8 1-tall/streker. 

Tallet 1, pekeren, en stein, ett alt, lignende strek, er altså den letteste og raskeste gjengivelsen av 

mengder, mens sirkler, kuler, prikker kan brukes på omtrent like lett måte. For eksempel kuleramme. 

Dette er det unike med tall. Lettest, raskest, tar minst plass, lett husket og lett å bære med seg. Altså for 

eksempel penn og papir, selv om man kan bruke pekefingeren i sanden også. Eller Hode-Regning! 

Med samme forskjells-funksjon fant jeg alle de fysiske lover. 

 

Tallet en er altså også avhengig av at det er en lik, en kopi av den samme, kopi av samme form, 

gjentagelse av samme form, hvilket betyr at uansett hvor mange man lager av disse, legger til, eller trekker i 

fra, så blir mengden like mye redusert eller økt. Når man da bestemmer seg for å gi navn til mengdene, slik 

som 3-tall for tre like, 7-tall for syv like, frem til antall fingre der man lager en posisjon for videre telling i 

samme posisjon ved å flytte en lik til posisjon to som teller tiere, så har man oppfunnet i utgangspunktet en 

mulig uendelig posisjons-rekke. 
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Uten at disse mengdene er like som tellere, altså mengdeforskjell av samme form, så ville ikke tallene 

fungere. Det som tallet kan gjøre er å bruke seg selv som mengde, og telle tallene, altså matematikk og telling 

av samme form som er laget og definert som like former, kalt enheter. Her enheten tall, 1, som enhet av lik 

form for alle som skal være med i mengder. Vi kunne ,det har jeg vist, brukt både griser, og kvister på samme 

måten i betydningen av at de skal være like, eller forstås som like, selv om det er forskjell på formen, bare det 

er kvist, eller er gris. Igjen kan vi navn og stilling på griser og kvister men t som like kopier av samme art, 

type, regnet som like enheter. At noe skiller seg ut er alltid enhet.  

Om vi vil kan vi skille ut noe spesielt i en mengde, helhet av hva vi ser, og si at dette er det eneste vi 

skal sammenligne en, ingen eller flere av. På denne måten kan vi bestemme ulike former som enheter, slik 

som en meter, eller sekund, 1 kg, 1 varmegrad. Og så kan vi telle disse som like, og angi de samme med tall-

symbolene. På denne måten er det å bestemme at tall skal være like enheter angitt ved mengde-symbol for 

dette, altså verdien enere i et tall, uansett hvilket, og ved lignende for enheter som skal være like som 

sammenligningsbiter, så er kravet at de skal være like også årsaken til at dette blir sant og riktig.  

Om noe da ikke stemmer så er årsaken en annen. At kua er gravid, at nøytronet spalter seg i elektron 

og proton og danner hydrogen-gass-grunnstoffet. Det samme gjelder for alle enhets-mengder i alle fysiske 

feltlover, uansett om det er Einstein gravitasjons-formler, og CERNs partikkel-felt-formler, kvark og kvanter. 

Hvorfor vi kan få like og ulike og hvordan disse kan gi proporsjonale forhold har jeg forklart i differensial-

kraften, og finnes også minst et sted i denne boken. Om ikke så er det tatt frem som det av alle bevis for 

differensialkraftens grunnfunksjon, forandringskraftens, at det er utrykt og kalt og forklart i:  

«Det spesielle logiske bevis» som gir like og ulike, som proporsjonale verdier da annet er umulig for 

denne kraft-teorien. Sjekk dette beviset.  

Det er altså kraft-funksjonen for dannelsen av rom-tid-energi-kraften som gir at like og ulike dannes 

som proporsjonale forhold, og gjør matematikken og geometrien mulig, og som balanseslaver av felt-

utvekslingenes hendelses-forløp og virkninger i alle områder i fordeling av den konstante energien som form-

dannelser og form-oppløsninger i balanserte energi-mengder.  

Konsekvensen er at både den fysiske tilpasningsnaturs balanse og den sammenlignbare bevissthets-

funksjons-prosessen slik med tilnærming til hverandre danner graden overenstemmelse mellom bevisst 

oppfatning og de fysiske forhold. At vi kan gjengi det vi vil i tall, kvantitativt, samtidig at det samme har en 

styrkevirkninger på enten den ene eller andre virknings-formasjon, og slik gir den kvalitative siden av hvor 

mye vi merker av noe, som bra, dårlig, passe ut fra behovs-tilstanden vår. 

 Ellers: Vel: her er det bevist at et prinsipp, en funksjon slik som den totale forskjellen til differensial-

kraften, den differensierende differensialfunksjonen er årsak til forskjells-dannelse som gir oss like og ulike, 

og med den grad av sannhet og logikk som ligger i det begrepet om like og ulike, men også at det ikke er tallet 

eller punktet, eller umulig regresjons-aksiom som ikke kan forklares, som hos Pythagoras, Platon, Aristoteles 

og Euklid, for forståelse og forklaring til tallet en som peker og som brukbar for å bestemme en, 1 som like 

for utgangsmål og beregning, eller for å kunne ta ut enhets-mål, alt for å sammenligne like. Og hvordan da 

dette står i forhold til like og ulike proporsjonalt. Grunnlaget til tallet 1 er bevist ved en funksjon. 

 

Her har Aristoteles og en mengde matematikere og geometri-grafikere fått sin forklaring, 

likedan som at de som danner enheter har fått sin forklaring. Og slike enheter en, den, det, en mengde, 

alle, helheten, og delen, slik fått sin logiske forklaring til 1, enheter, og da som det samme for alt vi lager 

ord og mål for i språket vårt, og eventuelle kryptiske funksjoner, omgjøring, og tilbake-omgjøring til 

det samme. 1, enhet, lik form, navngitte ord med definisjon, så langt som like sammenligninger, da fått 

sin logiske forklaring.  

1 er da logisk forklart, definert, og det er sannhet eller bevis nok for like og ulike proporsjonalt, 

utenom at den grundige sammenhengen er det spesielle logiske bevis som sammen med kraftens 

differensial-funksjon forteller hvordan denne tilstanden dannes virknings-funksjonelt. 

 

 R. Bergersen 
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Matematikken og enhetene. 
 

Vi må spørre oss om hvor tall og operatorer kommer fra? Eksempler er slik som tallet 1 som er 

utgangspunktet for alle andre tall. Det andre er hvor vi får pluss, deling, ganger og subtraksjon fra. Jeg 

begynner med tall, slik som 1.  

I vår verden, fysisk og bevissthet, der vi mener at vi oppfatter både det fysiske og bevisste, slik som 

følelser, angst, trygghet, stemninger, behov, sanse-inntrykk, så oppfatter vi først og fremst alt, uansett hva det 

er, som en forskjell i tilstandene. Konklusjonen min vil her være at vi da har et system som merker forskjell 

også, både i det vi oppfatter som urørlig, stivt, hendelsesløst, at alt er det samme som slik det var, om alt som 

fantes bare var stive endringsløse former, en stiv verden.  

Vi vil da ved å snu blikket vårt, eller kjenne på noe, føle på noe, merke forskjeller som like eller ulike 

i avstand, form, men ikke om alt det samme er virkningsløst. Så mest sannsynlig så er bevissthetens verden 

og den fysiske verden noe som det skjer en forskjell med, som bevegelse eller virkning, der jeg trekker den 

konklusjonen at det samme systemet som merker forskjeller, også merker forskjeller som endringer, 

bevegelse, at noe hender, at noe skjer. Om vi åpner øynene så ser vi noe. Om det ikke har hendt noe fra sist vi 

åpnet øynene vil vi mene at alt er stille, det har ikke hendt noe.  

Vi kan sikkert føle det samme om alt lys er slukket, at vi slett ikke ser noe neste gang vi åpner øynene. 

Andre sanser og behov kan kanskje merke noe, men om vi ikke er følsomme nok, så merker vi ikke noe i det 

hele tatt. Vi kan selvsagt gjøre det samme med behovene våre for å spise, drikke, puste, bevege oss, eller 

bevissthetens behov for oversikt, søke etter holdepunkter i alt forskjellig, eller i alle fall minst et holdepunkt.  

Bevissthet betyr at vi oppfatter noe, og slik sett må denne være innstilt på virkninger. Bevisst, om 

følelser og behov, sanser og fysiske forhold, betyr at vi søker virkninger. Etter behov, ønske, så kan dette være 

at vi alt det forskjellige søker etter at alt er rolig, stille, fredelig, at det ikke skjer noe, uansett om vi vil merke 

verden slik, eller vil sove, ikke forstyrres. 

Men vi har også vaner, at spesielle lyder, hendelser og virkninger blir funnet trygge, og slik virker 

beroligende, at liksom ikke noe hender. Ro og fred. Normalt i våken tilstand vil bevisstheten ta inn alle sansene 

konstant slik som lyder/hørsel, synsinntrykk, hudfølelser, smak og lukt, indre følelser av behov som sult, 

tørste, pusting, bevegelse eller stillinger vi ønsker å innta, og bli aktivisert for å gjøre noe, om det er for varmt, 

kaldt, vått, tørt, at noe stikker, smerter, merke formene noe har med hender eller kroppen.  

Stort sett mener man her at v har et nervesystem, som formidler, sammen med kroppsvæsker og trykk 

som nervesystemet oppfatter, at vi merker behov og sansesignaler. Og dette gir en viss følsomhetsgrad, og en 

viss bevissthetsgrad. I de fleste tilfeller ut fra hva sanser og behov alt klarer å orientere seg etter som ulikt 

mellom mennesker som blir født, så må vi vende oss til det nye vi ikke har erfaring og forståelse for, og vi 

prøver oss frem inntil vi blir kjent med eller vant til alle sanseinntrykk og behovsgrader. Som både voksne og 

barn kan vi unngå å forstå at vår irritasjon skyldes at vi er sultne. Det hender. Vi oppfatter ikke alltid hvilke 

behov vi egentlig hadde. 

Det eneste i alt forskjellig vi kan oppfatte, huske, bli bevisst om, er om vi har med forskjellene like og 

ulike virkninger å gjøre, om noe er likt med eller ulikt med det vi kjenner til. Med erfaring, opplysning, 

lærdom, gjennom hendelser og opplevelser, kan vi så tilegne oss mere kunnskap, mere erfaring, mere viten 

om gjenkjennelse, av like og ulike, slik at gjenkjennelsen vår utvides i omfang. 

Så hva oppfatter vi med begrepet en, 1. For det første så finnes det mange lignende og ikke-lignende 

forhold overalt i verden ved alle gjenstander, og hendelser. Hvor likt noe er eller ulikt noe er kan vi kalle 

grader, eller tilnærming til det vi sammenligner med som vi ser, eller skal gjøre, altså bevisst oppfattelse eller 

gjøremål, bevegelse, uansett om dette er reflekser, smerte, affekter, slik som vond smak på tunga, ett stikk et 

sted på kroppen. Eller å slå foten i en stein. Brenne oss på plata. Vi kan like gjerne overaskes av andres 

opplevelser og hendelser, og vi kan forstå det godt eller dårlig, altså tilnærmet mer likt eller ulikt med det som 

den andre opplever. Her kan vi snakke om å forstå eller misforstå noe. 

Poenget er at vi oppfatter noe vi merker bevisst som like og ulike, som kjent og ukjent, som husk og 

gjenkjennelse som likt og ulikt. Og som da blir bevissthetens oppfattelse og følelse for samme saken. Følelser 

er spesielle med nyanser av den grunn at vi har styrkeforskjeller i følelser, og ofte så blandes følelser ganske 

mye. At vi reagerer på kombinasjoner av smak og lukt som forskjellige styrkegrader, og lignende med forhold 

som sult og trygghet, metthet og trygghet, at det er en mengde sammenhengende følelsesinntrykk av behov 

og sanser, og bevegelser og hendelses-mønstre, altså virkninger. Alt som kjent eller ukjent, like eller ulike.  
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For at det skal oppstå like og ulike må verden bygge på en forskjells-egenskap, fordi at uten forskjell 

kan vi ikke få to like, to ulike, begrep som alt og ingenting, 1 eller 0. Når vi snakker om at vi har like mengder 

av noe, eller ulike mengder av noe, så snakker vi om det vi kaller ingen, en, to, noen, fler, alle, helt eller delt. 

Vi kan si at vi ser to saueflokker, altså en saueflokk der, og en saueflokk lenger bort. Om det er ulik 

mengde sauer i flokken, så betyr dette ikke da så mye. Vi kan slik også si at det er mange trær i skogen, uten 

at forskjellene på trær spiller noen rolle. Når vi da bruker begrepet en, 1, eller to, 2, så kan det altså være ulike 

mengder og størrelser der begrepet 1 blir brukt.  

Vi ser da på hva vi oppfatter som skiller seg ut, og som innvirker på oss, vår oppfattelse, at vi gir tegn 

til at vi er bevisst om hendelsen, oppdagelse, virkningen. I matematikken kan man lett kalle dette ubestemt, 

altså at 1 ikke nødvendigvis betyr at noen er like, og at vi kan benytte dette om alle mengder. Så hva er det 

som egentlig skjer? Det som skjer er at vi peker på noe! Vi henviser til det vi oppfatter. Vi har lagd navn på 

former vi gjenkjenner. Dette er også pekere og etterligninger av visse originaler i virkelighet og fantasi. Å si 

at det er 1 ku der, eller se på kua, omfatter det samme, en ku. Vi peker på noe, gjentar noe, gjenkjenner noe, 

etterligner noe, kopierer noe, husker noe, nærmest som en refleksjon av behov og sanser, husk of bevissthet 

om alt vi har opplevd og merker.  

 Begrepet en, 1, er altså en henvisning, adresse, kopi, gjentagelse, tilnærming til det vi merker eller vil 

kommunisere. Vi lager ord for at det skal gjenkjennes gjennom lys, lyd, skrift. Eller føles som form med 

fingrene, alle metoder tillat for kommunikasjon, kryptisk eller ikke, symbolikken: En henvisnings-form som 

er kjent eller ukjent. Når det gjelder alt som er ulikt på denne måten, så er det ikke alltid så nøye for oss hvor 

like mengder eller noen er. 2 husdyr kan være hest og ku, fisk ørret og laks, dyr, hva som helst, mens poenget 

er at vi kan gjenkjenne, eller sammenligne noe. som like eller ulike. Her er det noe som er likt i to saueflokker, 

men ikke antallet i saueflokkene av sauer.  

Vi bruker altså begrepet en som peker til alle mengder uansett om de er ulike, og vi kan da si at det er 

en viss grad ubestemthet med i bilde. Men når vi snakker om begrepet en, 1, så mener vi at det er det like med 

disse gruppene som vi henviser til. Begge flokkene er med sauer. Altså mengden flokker, og mengden type. 

Til to flokker så må vi også angi typen, her saue-type. Vi kan også henvise kun ti mengder, der vi ikke setter 

inn noen type. Vi kan igjen si at mengden inneholder så mange av den ene og så mange av den andre, som 

ulik mengde av det som er, og at vi kan gjøre det samme med alt som finnes.  

I dette tilfellet kan vi benytte pekeren som teller. Altså at vi tar pekeren som betyr hva vi skal være 

oppmerksomme på, henviser til, som i begrepet 1-s betydning her, og i tillegg si noe om hvor mange det er 

tilstede. Vi skifter da fra at å være oppmerksomme på bare flokk-1, flokken, så til at vi skal være 

oppmerksomme på hver som skiller seg ut fra hverandre som like og ulike i flokken. Slik sett kan vi igjen få 

ubestemte mengder. Men nå kan vi velge om vi skal oppfatte disse som like eller ulike, ubestemte eller 

bestemte. Vi kan da for eksempel velge at de skal være like, det samme som type og mengde.  

Det vil bety at saueflokkene har like mange sauer. Det kan også bety at flokkene består av sau-dyr-

typen. Altså 1 sau likt som en sau. Vekten deres spiller ingen rolle. Men om vi bare tenker mengden uten type 

for vi en markering i stedet. Dette kan være en prikk, en runding, et hakk, en strek, eller en finger, egentlig 

hva som helst. Men som det letteste et menneske kan gjøre, også for huskens skyld og sammen-lignings-

egenskapens skyld, som like-ulike, kjent-ukjent, så er det at vi har like, for eksempel laget med en prikk eller 

strek, veldig enkelt.  

Det tar liten plass, kan fylles ut mye mer enn med gjenstander, og vi har da slik ved prikker og streker 

fått huske-pekere, eller pekere til mengder vi vil peke til. Men som vi så, at om det er to saueflokker, så 

behøver ikke to likheter her å bety at det er like mengder. Altså mengde ubestemt eller likegyldig. Men om vi 

vil vite akkurat hvor stor forskjellen er på to likedanne arts-flokker, så må vi telle dyrene. Vi må sammenligne, 

og merke forskjellen på likhet eller ulikhet. Igjen kan vi gjøre dette med streker for hver enkelt sau.  

Men vi kan også om vi kommer til ett sted der noen kun har en stein der mengden sauer i to flokker er 

telt opp, kun se pekerne, strekene, prikkene. Vi kan da ikke være sikre på om dette var sauer eller ender, høns, 

annet. Men vi kan i alle fall angi mengden prikker eller streker. Dette er utgangspunktet for at vi kan lage tall, 

for eksempel med normalt antall fingre på våre to hender som det vi har det lettest for å sammenligne noe med 

av flere i en mengde. Om det er 15 stykker, så kan vi sette alle fingrene i bakken, og så bare den ene håndens 

fingre, og da har vi femten. 15 prikker. Men tallene har her ikke fått noe navn.  
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Vi husker underforstått en skygge en anelses-følelse, forskjell i følelser og mengder som vi aner bevisst 

og fysisk merkbart, på samme måten, at prikk, skygge, anelse, streker kommer frem som sammenlignings-

funksjoner. Vi bestemmer oss ved ett gitt tidspunkt i historien for å bli ganske enige om at en slik peker til en 

bestemt kjent sak skal kalles 1, uansett hvilken bestemt sak det gjelder. Har skjedd i alle kulturer stort sett.  

 Ved hjelp av denne bestemmelsen, og ett gitt tegn for 1, strek, prikk, ett gjentagelsestegn, kopitegn for 

hver sak vi husker eller har sett tidligere, er da slik blitt ett gitt tegn for begrepet likhet. At her er det art like, 

mengden like, som teller, og der pekeren skal være lik hver gang, og at vi kan slik lage pekermengden, altså 

1-talls-mengden. At vi benytter den forskjells-funksjonen som finnes som gir oss like og ulike, til å danne like 

som skal sammenlignes med like. Her som mengde, altså 1-ere, som peker mot det samme. Like. 

 Vi kan si at den historiske tiden vagger fremover, og etter årtusener så finner man på at man vil ha 

egne symboler for at det er to streker, prikker, eller 1-tallet. Og da må dette gis en litt annen form slik at det 

kan skilles fra, at vi kan se forskjell på en og to like, altså 1 og 2. Vi har da på mange måter lagd et eget symbol 

for 2, som menes som to like enere. I moderne tid når det står 8 mennesker sammen og snakker, så sier vi jo 

ikke at der borte står det en åtter og snakker. Med 8 vet vi at det er en lik av hver ved å henvise til at det kun 

er samme type i en mengde.  

 Fordelen med disse strekene og tallet 1, ment som at ett-tallet skal sammenlignes med slike like slik at 

to ett-tall skal bety det samme, mengden som skiller seg ut, eller like typer, til forskjell fra ulike, er at vi også 

kan finne forskjellen på ulike mengde av samme type i forskjellige grupper. Og det stemmer nok at antall 

barn, hytter, matmengde av hver type, klær, dyrehold, sanking og jakt, har vært de viktigste for å holde 

kontroll, husk og styr på noe fordi bevissthetens som er en sammenligningsfunksjon, og stort sett for behov 

følelsen, har hatt behov for oversikt og orientering som er bevissthetens sammenlignings-funksjons 

konklusjons-oppgave, eller resultant-virkning.  

Å telle dager for månestørrelsen, og antall slike i hvert år mellom sommer og neste sommer har vært 

viktig for kulde og varme i året, og hvor dyrevandringer da befinner seg. Senere det samme for å så korn, 

røtter og frukter da mennesket begynte med regelrett jordbruk. At man ikke så om høsten dersom det ikke 

tåler vinter-kulde og også så noe til de rette tider og høste dette tiø rette tider. Da trengte vi å følge med solens 

vandring i året og stjernehimmelen som slik blir telleren vår elelr klokken vår, den historiske tids-viseren som 

vi senere likedan har lagd klokker og atomur som herming, etterligning av. 

 Det var en lykke for mange at de ikke måtte tegne hver ku eller fugl, eller hvert menneske hver gang 

de skulle skrive ned noe, eller telle noe. Å ha et slikt pekersymbol for like, slik som 1 ga stor lettelse for både 

å lage tellersystem, tallformer der mengden var ment som antall enere inne i et symbol, så også at et menneske 

ble ansett som artstype, gjennom skriftsymbol eller ord, slik som en mann, en meter, lettet fortidens oversikter 

i tilværelsen, evne til sammenligninger over tid. I enklere stammegrupper var slike store mengder ikke like 

viktig å skille mellom, da det holdt mye med bare like og ulike, det å gjenkjenne noe.  

1 er også da en gjenkjennelse, peker, mengdemåler. Vi kunne altså ha brukt kvister, fingrene, en finger, 

en strek, men vi kunne også ha brukt hele sauer, kuer, store trær, blåhvaler, eller planter, stjerner. Men når vi 

skal føre protokoll, vise hverandre noe, så er det tungvint og hente inn griser, elefanter, store saker for å vise 

frem hva vi mener med mengder av noe. For å vise mengden bananer er det upraktisk å gjenta dette med å 

bruke antall katter som pekere, visere av antall bananer. Men det går.  

Hvor lang tid ville vi ikke brukt på å telle barna våre om vi måtte reise 4 lysår eller lengre for å samle 

soler for å gjengi antallet barn. Det er lettere med streker eller med fingre i sanden, eller hakk i ett tre, men 

enda lettere med små streker som skal forstille ett-tal, pekeren 1, til ett annet tall eller til en art eller antallet 

flokker av noe. Når streken da får status som hive-peker, 1-tallet, og at vi kan legge mange slike ved siden av 

hverandre og kalle dette telling, så har dette senere gått i glemmeboka for den matematiske geni-verden.  

Det lar seg ikke lenger gjenkonstruere i noen undervisning. Når vi så senere fikk talltyper, det vil si 

eget symbol for to streker formet som et totall, eller tallene fra 0 til 9, egentlig fra 1 ti 10, slik som etterligning 

av fingrene våre, og tallsystemet med 0 som kunne erstatte plassen for hver gang vi hadde fått en full tier som 

vi kunne skrive som ett 1-tall for posisjon 2 for tier-antall, senere for hundreantall og tusenantall, så har så og 

si både tallsystemet og summeringen forsvunnet sammen med hvor betydningen 1 kom fra, og hva slags 

fundament av like og ulike som igjen er avhengig av forskjells-funksjonen, eller differensialfunksjonen som 

er grunnlag for at like og ulke oppstår, skiller seg ut, eller er til. De tror at tallet var årsaken, lignende at mange 

tror at stoffet var årsaken.  
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Men hendelser, tid, bevegelse og virkning at noe skjer pågår jevnt og saksforholdene og naturen endrer 

seg og det gjør mennesket gjennom livet også. Det at alt er i en viss endring, i en prosess, gjør at også 

sammenligninger er viktig for dette for vår oversikt, og derfor har tid, hastighet, bevegelse og virkningsgrader 

blitt viktige funksjoner for samfunnet og for forskningen vår på alle vis.  

Også for slik som tidsprosesser for helsefunksjoner, operasjoner, en mengde saker som skal 

samstemme for at vi skal klare mye av det vi tidligere ikke har klart med våre livsforhold og opprettholdelse. 

Samtidig skader vi den samme natur vi lever av ganske hardt. 

Å addere, plusse, summere, kommer som et utrykk fra at sumererne i Sumer, Mesopotamia, Irak, rundt 

de to elvene Eufrat og Tigris dyrket korn og holdt husdyr jevnt i bykultursystem som sentre for dette, fra rundt 

4000 før vestlig tidsregning, altså for 6000 år siden. Og de måtte holde orden på dyr og korn. Når skal vi så 

og høste. Himmelobjektene fortalte jo tiden med antall måner og soler i året mellom laveste og høyeste punkter 

for disse, eller til de var i samme posisjon igjen, ett helt år. Sumererne brukte sol og måne som enere, 1. Slik 

sett ble det først mange slike å tegne opp, men de fant på at de kunne bruke posisjoner for flere på en gang. 

For ett år regnet de med at 365 dager delt på 12 måner i første omgang uten komma ble 30 dager i mnd. Delte 

år opp i 12. Det betyr at vi får 30 måner og 30 soler som er 60 enheter for dag-verdener og natte-verdener. 

Da de skulle dele opp dag og natt, så delte de også dette i tolv, 12. Her har de sikkert prøvd å dele hele 

døgnet opp i 12 biter også, slik som at 6 30-gradere i hver halvdel av sirkelen har vært viktig. For hele året 

men også for en sirkel for gradene rundt, så ble 360 dager omgjort til 360 grader for sirkelen som oppstod fra 

det samme telle-systemet. Telleren var 10 fingre som oppfylt gir 6 rekker for 60 enheter av sol-måne som er 

30 dager. Blanding av et titallsystem og 6-tallsystem. Hver del av døgnet ble delt opp i timer. Babylonerne 

krevde senere at hver dag og natt skulle deles i 12 biter, slik at vi fikk døgnet på 24 timer. Hver time skulle 

fortsatt deles i 60 biter minutter, og hvert minutt har etterhvert blitt delt i 30 sekunder, noe som de tidligste 

astronomer og astrologer har tenkt ganske mye over. 

Det er først mellom rundt Keiser Augustus tid frem til 400 år senere, at kulerammer, indiske 

regnemetoder med tallet 0, at dette til slutt endte med ett fast titallssystem for posisjonsregning, 

posisjonsplasser ble ferdigstilt, og i bruk generelt i arabisk-muslimsk verden fra 7-800-tallet. Vi vet at enkelte 

italienske pengevekslere lærte seg en del av dette på 900-1100-tallet, og at det snart ble handels-standens 

regne-metoden men ikke universet før rundt 14-1500-tallet. Romer-riket tviholdt jo på sin gamle regnemetode. 

Ut over at vi fant slike forhold mellom like og ulike, og at vi kunne ha like som en enhet, peker og 

teller, så hadde vi alt opplevd mye av dette fra naturen. Selv i steinalderen så folk forskjell på blåveis og 

hvitveis, gran og fur forskjell på edeltrærne, og forskjell på røtter, frukter og vekster. At de så fort at det var 2 

eller flere epletrær, 2 eller flere appelsintrær, at det var like blåbær eller jordbærplanter, gulrøtter, poteter, 

hvete og havre, mais og tomater, ris eller andre vekster i sitt område, og hvor det fantes andre vekster som var 

like hverandre.  

Videre visste folkegrupper i steinalderen at frøene og steinene fra de forskjellige plantene vokste seg 

til likedanne plante-vekster og frukter. Når jordbruk og fast-boende plasser ble opprettet, så opplevde vi det 

samme med dyrene som det vi hadde sett i naturen, at de gjorde som oss, de paret seg og fikk likedanne barn. 

Vi kunne også skjære over trær, og se at det var likedanne åre-ringer, ringer i treet, og at de fleste 

sammenligninger av to likedanne trær så ganske like ut med like ringer utover i samme størrelse. Dette så ut 

til å gjelde omtrent alle planter. Videre så vi kulerunde frukter og nøtter, kulerunde bær, og vi så sirkler i 

vannet, solen, månen, noe lignende på regndråper. Vi kunne fastslå lenge før skriftene ble til at hvert frø ble 

til en plante av sitt og samme slag, og lignende med dyrene.  

Men vi opplevde også at noen dyrearter krysset hverandre. Ved siden av dette kom viten om orden i 

når vi måtte så og høste, og erfaringen med når vi hadde feil tidsberegning for dette. Om vi fulgte hver 12 

fullmåne for når vi sådde noe, og 12 måner er en halv måne, 14 dager forsinket hvert år, vår, så ville vi gjøre 

feilen ved å så 14 dager eller en måned for tidlig, og likedan høste for tidlig eller i verste fall, høste for sent 

om vi prøvde med 13 måneders år. 13 har nok slik blitt litt av et ulykkestall, og ikke minst hungersnød-

skapende.  

Vi ville se at våre fingre hadde likhet, og nytte dem som tellere, vise dem, for hvor mange vi ønsket 

mellom 1 og 10. Vi kunne også vise bare den ene hånden som da betydde 5. Vi har sikkert vist frem 10 fingre 

i sanden to ganger for å vise mengden 20. I mange tilfeller så vi gått forskjellen på mengder ved å vise frem 

stener. Hadde vi 3 brune stener og 8 grå stener, så kunne det bety at vi hadde sett 3 hjort, og 8 ender. 
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Vi kunne gjøre slik med mange forskjellige saker som vi ville vise frem. I krigen mellom nord og sør 

i Korea var det en gutt som ble sendt i leiren som telte tanks og store maskingevær-poster, samt biler, ved å 

putte forskjellige fargede stener i lærvesken sin på en bestemt plass.  

Vi kunne tidlig skille mellom å telle noe i rekkefølge, og det å telle noe lignende i grupper, og ikke 

minst at det var like mange i hver gruppe, slik som antall fingre. Om vi så 8 grupper med fingre, altså 80, så 

betydde dette at det var 8 mennesker som hadde satt ned fingrene sine, eller at 1 person hadde satt ned fingrene 

8 ganger. I dette tilfellet vises både det å dele noe opp i 8, og det å gange like mengder med 8 hva mengden 

blir. Med begrep om tall som 20, 30, 40, 50, 60 , 70, 80, 90, så kunne vi i utgangspunktet telle jevnt opp til 

99, og var det ti mennesker med ti fingre, eller at det var 1 menneske som satte ned fingrene sine 10 ganger, 

så betydde hundre at det delt på 10 ble 10 mennesker slik antall fingre vi hadde, og likedan at hundre betydde 

at en person hadde satt ned fingrene 10 ganger.  

Lignende forsøk har blitt sett for tallverdier som 5, og for 3 og for 7 og 8. At mengder på tre i en gruppe 

har blitt delt eller ganget ved at like mengder delinger og ganginger vises. Uten å kunne tallene kan vi tenke 

oss at det fantes personer som kunne gangetabellen opp til hundre uten at tallene hadde navn enda, eller 

posisjons-regning. Vi har lignende forhold med like mengder heller rundt et trekantområde der to sider står 

rett på hverandre.  

Dette kunne godt være slik som 3 heller ganger 3 og 4 heller ganger 4, og 5 heller ganger 5 om det var 

ett trekantet hus. Eller en hageflekk. Dette lignet også da på at om vi hadde 25 blåbær som lå ved siden av 

hverandre 5 og 5 i bredden, lignet dette en fire-kant. Ett kvadrat like stor alle veier. Om vi plukket vekk 9 bær 

for å fire grupper med fire, en mindre fire-kant, så så vi at vi kunne legge de siste 9 som 3 grupper på 3 ved 

siden av hverandre og at det var igjen 4 grupper med fire, altså like mengder som tilsvarte 16 stykker. 

Ideen om at hellene og dette kvadrat-tallet kunne sammenlignes, slik at 5 ganger 5 minus 4 ganger 4 

ble 3 ganger 3, er jo ingen ide, men et virkelig tilfelle i praksis. Men det tok tydeligvis mange tusen år før 

sikkerheten om at alle sider ved opptelling viste at like enheter på alle sider av likesidet trekant eller en 

rettvinklet trekant slik viste at de sidene i trekanten kunne vises med bare tall ganget med seg selv, og at tallet 

for den siste siden kunne vises gjennom å legge like mange begge veier, å se hvor mange som grenset inntil 

den siste siden. Dette var lett med sidene 3 ganger 4 ganger 5 i en rettvinklet trekant.  

Men det har vært mange telleforsøk for å bevise at dette stemte. Den første offentlig kjente som viser 

frem kvadratsetninger er de Pythagoras kvadrat-setningene. Men vi finner sumerske lærere som underviser 

babylonske elever 1850 før vestlig tidsregning der det står at den streken som deler en kvadratisk fire-kant 

opp fra hjørne til hjørne, altså 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1, som så gir 2 som skal deles så det passer langs en 

slik linje, at denne er 1.414. 

Her kunne man lage både staver og tabeller som viste dette forholdet for svar uten å kunne Pythagoras, 

mens det samtidig antyder at lærere og eksperter, de store skriftlærde for arkitekturen, nok kunne dette. Det 

var hemmelig lære og Pythagoras mente at han lært babylonsk matematikk da han var i babylonsk fangenskap. 

Vi kunne også finne ut at vi som 4 mennesker med to epler kunne dele begge i to for å få et halvt eple 

hver, eller altså 4 stykker ut av to. Og lignende dele et eple i 4 deler der de to halve ble delt som halve også, 

om vi hadde for eksempel 4 barn, eller bare ett eple å dele. 

Subtraksjonen viser seg ved hva man tar vekk fra mengden, og kan telles på samme måte som telling 

med streker eller med tall, slik der enheten 1 benyttes.  

Det tar enda lengre tid, etter at vi oppdager hvor effektivt vi kan benytte kommategnet, og posisjons-

endring til høyre og venstre, og ved desimaler, at vi klarer å utføre godt riktige regnestykker med deling, 

ganging, subtraksjon og summering, addering. Det er mange av disse tegnene som stort sett som operatorer 

bare er hva man hadde som oppgave med hodet uten at noen tegn er markert. Først med Descartes settes 

dagens tegn opp, etter 1600, nemlig gangetegnet, deletegnet, pluss-tegnet og minus-tegnet. Newton brukte 

allikevel den gamle og vanskelige regnemetoden. Leibniz benyttet seg av den nye, og kunne sette opp enklere 

differensialligninger enn Newton. Leibnitz differensialregning/formel er den vi bruker i dag. 

Nå finner vi ut at vi kan sette opp setninger der tall kan benyttes før vi har den kjente verdien med 

begrep som a og b, eller x og y, fra cirka 1000-1200 år siden fra araberne, og videre at x og y slik inngår i 

formlene til Leibnitz, lignende egentlig som pythagoras a og b og ab i kvadratsetninger. 
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Arkimedes funn og senere funn av sinus, cosinus, tangens, tar jeg opp i en annen sammenheng. Poenget 

her var å vise at tall og operatorer er forskjellige måter å gjøre forskjell på med like og ulike i en forskjells-

natur eller forskjells-virkning som utgangspunkt for likek og ulike, slik at vi kan få ubestemt og bestemt 

begrepet 1 som peker og hvordan vi må bestemme oss for at denne enheten skal være lik seg bestandig og 

flere av den skal være slik at alle enhetene er like tall, alle like enere er like.  

Når vi bestemmer oss for dette, så får vi mulighet til å danne tallrekkene som riktige sammenligninger. 

Vi kan da forstå tallet 2, 9, 15. Vi kan også forstå hvordan vi kan gjøre forskjell på like og ulike måter med 

tallet 1 eller andre tall og hvordan da denne prosessen skjer, og som kaller operatorer, de som skal fortelle 

hvilken forskjell vi skal gjøre med mengden. 

 

Logikken 
 

Vi har ellers sett en del på logikken. I lignende sammen-føring og forskjells-behandling som like og 

ulike mengder, og med operatorene, så har vi det samme for totalls-systemet; det binære tallsystemet eller for 

logikken, at alle logiske variabler handler om hvilken vei vi skal gjøre en forskjell med angitte mengder, eller 

utprøving av mengder, og om vi kan sette inn bokstaver som a og b, eller x og y, like godt som 0 og 1, som 

verdiene som skal sammenlignes som like eller ulike. Også i logikken er det like som slik med tallet 1 eller 

med ett bestemt utsagn, mål eller svar, skal undersøkes om er rett eller galt, eller som vi skal finne verdien til.  

Hvordan foregår sammenligningen logisk sett fysisk og bevisst. I det fysiske er det lett å se hvordan 

logikken, altså forskjellen like og ulike fungerer. Om vi tenker på påvirkende like styrker krefter og mot-

krefter som er kontinuerlige sfæriske virkninger som selektive partikkel-funksjoner så vil de innta de 

posisjoner og bevegelser som blir balanse-mengden av kraft og bevegelses-hastighet mellom disse.  

Eller enda kortere forklart, at det er kraft-virkningens balanse-tilpasning mellom objektene som skjer 

av seg selv ved de felt-effekter de har i forholdet til hverandre og hvordan de da innvirker på hverandre, 

samarbeider eller motarbeider hverandre, ut fra avstand, hastighet, stabile posisjoner. Summen er kun kraft-

virknings-balansen. Den er at a og b danner en ab-minus eller ab-pluss, og i noen tilfeller bare nøytral ab.  

Altså at noe blir litt mer eller litt mindre enn summen av to, at de kan oppheve hverandre eller doble 

hverandre, men er det en forskjell med begge til stede så er de enten sammen-spleiset til en partikkel eller 

inntar en avstand, eller kraft-virknings-mengde, i forhold til hverandre. Alt som ikke lenger synes som energi 

her kan vi måle i feltet rundt, altså at feltet rundt har blitt tettere, eller forminsket, alt etter som hva som har 

hendt og at den samlede energi-mengden stort sett fortsatt er intakt, konstant, enten fordelt i romfeltets 

gravitasjon, gravitasjonsbølger, eller er tapt herfra og til et partikkels felt-virknings-område lokalt. 

Den logiske balansen og kraft-summen innstiller seg i den graden de passer med hverandre av seg selv, 

slik at a og b automatisk gir ab eller c, som varianten av oppførsels-balanse og partikkel-kraft, om vi vil, 

bevegelses-energi-formasjons-styrke. Men kraftvirkningen er sfærisk. Ikke digitalt 1, men 360 grader, samt 

avstands-svekkelse sfærisk, at 360 grader kan anses som absolutt grader, uendelig sfærisk. 

I bevisstheten må saken forklares annerledes. Vi vil bevisst si at vi merker eller forstår om et svar blir 

riktig ut fra hvor godt svaret passer til det vi tenker på, føler, eller undersøker fysisk. Hva er like og ulike med 

saks-forholdet. Jeg har vært inne på nyanser av følelser og sanser, behov, som slik danner signalmønstre og 

styrke-virkninger som likedan kan blandes, til dels som styrker i den fysiske rom-tiden. Poenget er bare om 

styrkeforholdene balanserer eller passer sammen her. I tenkningen og følelsene våre søker vi opp tilpasning 

som sanser og behov, og bevegelsesfunksjoner vil finne som passe bra nok.  

Skal vi kjøpe is? Det kan være et spørsmål som noen ganger passer til saksforhold rundt behovet vi 

har i mange tilfeller, at det er sommer og varmt og lite å ta seg til. Man får en grunn til å bevege seg også, om 

det ikke er noen annen oppgave som tilsier dette. Om vi går direkte til logikken når det gjelder logiske 

setninger, logiske syllogismer, logisk matematikk, logiske kretser i elektronikken, digitalteknikken, 

oppfinnelser, en rekke saker som også kan omfatte tale, språk, som skal utrykke det vi vil oppnå eller få 

forklaring på, så fungerer det på mange måter likedan. 

Logikken slik som både-og og enten-eller omfatter alt en mengde som vi ofte kan kalle variantene av 

hva vi vil ha ut av a og b. Om ingen av de skal virke, begge skal virke eller bare den ene av de som da gir to 

varianter, a ikke-b, og b ikke-a. Enten-eller kan her velge at bare en, to eller 3 funksjoner skal virke. For 

eksempel ikke-a og b, bare a og ikke-b, og ikke-a og b, mens a og b ikke er tillat. Vi kan velge at bare a og 

ikke-b skal virke.  
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Med enten-eller skal vi helst kunne ha to av alternativene samtidig: At a og ikke-b og ab skal virke. 

Med både-og er det maken, også her kan vi ta med alle varianter, men oftest er det at ab er 01 eller 10, og at 

11 som ab virker. Men det kan også være at om bare en av funksjonen skal slippe igjennom av gangen, så kan 

ikke-a og ikke-b sperres, mens a og b slippes igjennom etter tur. 

Hva som skal være kravet til både-og og enten-eller kommer an på om vi skal la de handtere dette ut 

fra rett og slett om alle som har virkning skal slippe igjennom for a og b, eller om vi velger bort noe slikt og 

tar ut bare det vi vil ha. Slike forhold ligger alt i følelser og behovssignaler og bevegelsesfunksjoner. Vi kan 

fort ha en virkning av følelser som sperrer for en annen følelsesvirkning eller et behov, og i noen grad 

bevegelser. Eksempler er medfødte aktive funksjoner, sensorer, sammenlignings-funksjoner. 

Om vi bli stive av skrekk, så får vi liksom ikke beveget oss, selv om det i utgangspunktet var rimelig 

med tid til å komme unna. Vi vet jo da at følelsene slik sett har sperret bevegelses-utløsningen og handtering 

av bevegelsen. Sansesignaler kan være like. Vi burde eller måtte holde oss i ro, og så blir vi stukket av en 

veps, og avslører oss.  

Når vi står ovenfor et utvalg som to eller fler saker, så vil husk, erfaring sinnsstemningen vår, alle ha 

styrkevirkninger inn på de to forskjellige sakene som kan være oppgaver teoretisk eller praktisk, og som kan 

ha med et behov å gjøre og med syns-sanse å gjøre. I grunne er utfallet til en viss grad gitt: Enten matcher det 

en riktig mengde av disse to inntrykk følelsesmessig, at det passer til både behov og sansevirkning som 

kommer sammen, eller så gjør det ikke det i akkurat passe grad.  

Vi fører to saker vi blir, eller alt er, oppmerksomme på, sammen for sammenligning bevisst, og om det 

passer. Vi kan ikke bestemme at det skal passe, men vi kan bestemme at vi spiser allikevel for sikkerhetens 

skyld. Poenget er at styrkevirkningene gir et resultat i gradene det passer i og med de faktorene som spiller en 

rolle i saken. Mange opplever nok det at de handterer ting godt, men under høring, audition, så går mye galt 

av en eller annen grunn. Vi kan spise om vi ikke er sultne, av lyst, og magen kan reagere relativt positivt. Vi 

er ikke likedan innstilt som bare på og av, men har et fleksibelt balanse-metnings-område.  

Selve samstemningen mellom to styrkegrader balanserer seg som at de passer eller ikke passer som 

mønstre, virkninger, og slik sett skjer den logiske virkningen av seg selv. Men ikke uten at kanaler og andre 

struktur-virkninger har satt opp sine hindre eller aksept-veier. Som regel må begge funksjoner som sammen-

lignes gi melding tilbake til bevissthets-feltets sammenlignings-funksjoner, for om det er aksept for en sak, 

altså at den bevisste sammenligningsfunksjonen kan si at dette passer sammen, og orienteres ut fra at 

saksforholdene passer med hverandre.  

Når vi blir spurt om en trekant passer sammen med et skår i en fire-kant, så kan vi finne ut dette. Eller 

hva som skal til for at den skal passe. At vi kan endre på den ene eller den andre for at de skal passe. Det er 

store mengder av vår praktiske virksomhet som slik går med til at vi tilpasser fysiske forhold som bevisst 

saksgang fra sanser og behov. Om vi da også får det fysiske til å passe sammen slik vi tenkte det kan vi si at 

vi har funnet lokalt en løsning, men den kan jo også virke som en generell løsning og kanskje et svar på alle 

slike tilfeller.   

Det er mange måter å gange, dele, summere, subtrahere på, og hva som skal stilles opp slik i forhold 

til hva. Hva må vi gjøre i dette tilfellet tenker vi. Eller av erfaring, straks finner ut av. Vi kan bestemme hvilken 

metode alle skal bruke, eller godkjent kan bruke. Poenget er at det er snakk om retninger og veier, hva vi 

grupperer og hvilke veier, noe som gjelder for bevissthetens handtering av både geometri, matematikk og 

fysiske formler. Uten retninger og formasjoner vil hverken de fysiske elementer eller bevissthetens handtering 

som geometri, matematikk og fysiske formler fungere ved vurdering av den fysiske naturens balanser. 

Logikken fysisk sett er langt mer variabel for de fysiske partiklers oppførsel, enn de signaler vi 

bestemmer skal slippes gjennom en transistor-krets og danne signal av og på, eller strømvirkningspuls som 

flyttes videre med av-på-portsignal, klokke-puls for kretsen. Kretsen vi bygger med av og på, signal eller ikke, 

anses som virkning eller ikke-virkning også, lignende som mekaniske systemer der vi kan velge å åpne og 

lukke en vannsluse, eller slå på eller av en lysbryter. Laste på eller av en bil. Rakett fyres eller ikke.  

Men vi kan sette opp dette med at vi har to variabler også, ikke bare at signal inn virker eller ikke, og 

utgangen da skal virke, eller virke omvendt fordi det er ikke-krets på utgangen. At a blir ikke-a, inverteres at 

funksjon inn skal stoppe funksjoner ut. En overbelastet sikring som slår seg av virker jo slik. Er det signal 

over normalhøyden skal den slå seg av. Slik sett kan logiske kretser være ferdig bestemt også. Men da tenker 

jeg først og fremst som kretskomponent, virknings-komponent. 
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Vi kan lage en and, or, not-and, not-or, og som i forskjellige koblingsveier kan danne alle varianter av 

både-og, enten-eller. Vi kan slik si at signal inn fungerer som at hele kretsen virker som er-lik på utgangen i 

forhold til inngangssignalet. Slik er resultatet.  

Svaret kommer ikke av beregning, men fra kretsens kobling, men fungerer likedan godt som beregnere 

regne-kretser, lagerkretser, minne, memory, registre for de forskjellige oppgavene, regne-registre, gange-

kretser, operator-veier, og også slikt kan lagres som faste kretser også for innholdet, oppgavene. Read only 

memory.  

ROM, og re-organiserbar, Eraseable, overskrivbar hardware/software som oppstarts-minne, EROM, 

minne, for innlesing av hvilke verdier som skal arbeide ut fra maskinen på forhånd før andre programvarer 

som lastes inn i maskinen virker. Dette kan være pre-formasjon av tastatur-funksjoner, av maskinens egen 

repeat- og if-funksjoner, og hva som kreves for at den skal fordele noe til regnekretser eller til skriftsystem, 

og andre tegn-funksjoner. Ikke minst alle kommandoer som svinger informasjon inn i nye operasjoner eller 

kanaler for slik oppgave som er angitt. 

Med strømkretser, brudd, motstand, styrepulser som skaper lederevne i en komponent kan vi lage 

logiske funksjoner. Vi kunne like gjerne bare holdt to ledninger, en i hver hand som var strømførende, og 

dyttet dette bort i en lyspære som hadde ledning videre i samme krets, mellom inn og ut av strømkilde eller 

batteri. Når vi stikker den ene ledningen borti så lyser pæren, den andre borti så lyser pæren, og når vi stikker 

begge ledninger borti lyser pæren. Når ingen av ledningene er bort i denne, så lyser pæren ikke. Med dette har 

vi lagd en eller-funksjon, der a eller b og både a og b får pæren til å lyse, men ikke når a og b ikke gir signal.  

Med transistorer har man en styrekrets som kan sende signalstrøm inn som skaper leder-gjennomgang 

i transistoren. Men er det ikke strøm fra a eller b, eller både a og b, så virker ikke utgangs-strømmen heller. 

En eller-krets virker som en summering. Den summerer virkningen. Om det ikke er virkning fra noen fungerer 

den ikke, er det virkning fra en av dem eller begge så er det virkning. Det ligner slik at 0+1=1, 1+0=1 og 

sjokkerende nok, at 1+1=1. Kun 0 eller 1 som virkning på utgangen. Men hadde det vært produkt-krets, en 

and-krets, så ville den ikke virke om ingen av dem eller en av dem var 0, kun når begge innganger var tilkoblet. 

Med transistorer er det meningen at det skal være en styrestrøm, en klokk-puls, som skal bestemme 

om det kan være leder-gjennomgang eller ikke i transistorens midtsjikt. Er det en liten styrestrøm inn her så 

skaper dette lederevne gjennom materialene. Er det strøm på en av inngangene til en transistor med to 

innganger så vil det komme ut strøm på den andre siden om styrestrømmen til midt-ledersjiktet er på, som 

med klokk-puls. Er det ingen så kommer det heller ikke strøm gjennom transistoren.  

Den virker om a eller b eller ab har strøm inn, og fungerer som en eller-krets. Virker ikke med a og b 

av, virker om a eller b eller ab har strøm. A og b er inngangs-porter for strøm. Er det strøm inn på port a, kalles 

det i logisk matematikk, enten 1, eller a. Alt ut fra hva som passer for koblings-oppgavene. Både 1 og a betyr 

funksjon, mens da 0 og ikke-a betyr ikke funksjon: Ikke strøm inn eller ut. 

Om vi kobler en transistor ekstra etter eller-transistoren, og at denne har en sammenkoblet a og b 

inngang, men er koblet slik at den for eksempel leder til jord når ikke eller-transistoren gjør dette, eller kobles 

slik at spenningen virker omvendt, så vil denne få klokk-puls likt som eller-transistoren. Begge transistorenes 

leder-sjikt er aktivisert. Men denne transistor nr. 2 vil reagere omvendt av eller-transistoren. Den vil der a eller 

b og ab gir strøm inn og ut, altså har virkningen 1 som funksjon, ikke slippe noe i gjennom, og viser ingen 

virkning, bare 0, ingen spenning på utgangen. Men når eller-transistoren ikke har signal inn, så vil den vise 

den omvendte strøm-koblingen, eller ikke lede til jord, og dermed gi spenning over denne transistorens utgang, 

og vise 1, virkning. Når den virker slik så virker den som en ikke-eller-transistor, Not-Or, forkortet til NOR.  

Nor-transistoren kan slik brukes ganske likt en and-transistor. Denne virker slik at om det er brudd, 

eller ikke e er strøm inn på en av inngangene, så viser den 0, ingen virkning eller spenning på utgangen. Når 

den har spenning på begge inngangene så viser den spenning på utgangen. Den funger da som en gangekrets 

i stedet for en pluss-krets. Det vil si, med strøm lik 1, virkning, inn på a eller b inngangen virker den slik at 

når a og b er 0, er lik 0 ganger 0, så er det ingen virkning 1, spenning ut.  

Når bare en av de har strøm inn slik som 1 inn på a og 0 inn på b, som er 1 ganger 0, så gis det ingen 

strømvirkning eller spenning 1 på utgangen. Om derimot begge har strøm inn, virkningen 1, som er 1 ganger 

1 lik 1, så gir den strømvirkning eller spenning på utgangen lik 1. Som vi ser så kan vi sette spenningen 

omvendt vei, eller koble til jord med en eller-transistor også.  
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Vi får da omvendt virkning slik at denne slipper kun strøm igjennom den siste transistoren kun når det 

er ikke er strøm på noen av inngangene til transistor 1, eller-transistoren. Denne vil ha spenning over seg ved 

0 inn på inngang 1 eller 2, eller på begge. A, b, eller ab lik 0 spenning. Men om det ikke er spenning, strøm, 

inn på noen av inngangene så vil den vise 0 ut, og transistor nr. 2 vil vise 1 virkning, spenning på utgangen.  

Om vi sier at det er noe som heter katode og anode, eller emitter og kollektor, på transistorene, og 

midt-sjiktet som får en lederstrøm, klokk-puls, slik at midtsjiktet slipper strøm igjennom fra inngang og utgang 

av den store strømmen gjennom transistoren, fra kollektor til emitter, så kommer det an på hvordan transistoren 

er koblet opp i kretsen mellom + og – inn på strømkretsen og hva som kobles til jord ut fra hva en ønsker å 

oppnå.  

Med slike transistorer kan man også velge å dope inngang og utgangsmaterialet med negative eller 

positive ioner, slik at transistorene leder motsatt vei av hverandre. Her kaller man disse transistorene PNP og 

NPN-transistorer. Disse kan kobles likedan, men vil virke motsatt vei av hverandre for spenninger inn og ut.  

I det tilfellet der vi har en and-krets, så vil denne med en transistor som kobles etter seg som virker 

omvendt på spenningen virke som en ikke-funksjon av signal-spenningen på utgangen til transistor 1, and-

transistoren. Her virker ikke spenningen ut på nr. 1 før begge innganger a og b har spenning inn. Og viser 0 

spenning ut når en eller begge har 0 spenning inn. Dette fungerer ut fra hvilken koblingsvei setter opp for 

spenning inn og ut fra positiv eller negativ pol i kretsen, og hvilken vei som går til jord, og hvordan basis-

strømsignalet til midtsjiktet på transistorene er koblet. 

For å få en and-krets til å virke omvendt med en transistor etter seg, så kan transistor 2 kobles omvendt 

til spenninger og jord, slik at spenningen ved klokk-pulsen sperrer dennes innganger for spenning ved å lede 

den forbi når det er spenning ut på transistor 1, og omvendt, at er det ikke spenning på utgangs av nr. 1, så 

legger spenningen seg inn på transistor nr. 2, som har sammenkoblet inngang 1 og 2, som gir spenning ut på 

denne, altså omvendt av transistor 1. Denne vil da virke slik at er det spenning på bare 1, eller ingen av 

inngangene til and-transistoren, som viser 0 ut, eller spenning på begge som viser 1 ut, så vil transistor nr. 2, 

ikke-transistoren, vise omvendt ut.  

Denne vil da funger slik at der transistor 1 viser variantene virkning 0 eller 1 som spenning inn på 

inngang a og b, slik som at det er 0 spenning på a eller b eller både a og b, som viser a og b og ab som 0 

spenning ut, men da spenningen er inn på både a og b som da viser 1 spenningsvirkning ut, så vil dette gi 0, 

0, 0, 1 som verdier ut på transistor 1, mens transistor 2 vil vise spenningene 1, 1, 1, 0 ut på det samme inngangs-

signalet for hele kretsen av de to transistorene sammen slik. Da viser denne omvendt på utgangsspenningen, 

den viser en ikke-funksjon av og, gange-kretsen, og den fungerer som en og-ikke, en and-not-krets, altså kalt 

Not-And, forkortet til NAND.  

Nand- og Nor-kretser, kan alt ettersom de settes opp, erstatte hverandres funksjoner alt ut fra koblingen 

og slik danne de samme operasjoner. Dette fungerer oftest ved at en ekstra transistor kan settes inn som en 

ikke-funksjon, en Not-transistor. Altså som gjør om 0 til 1 og 1 til 0 i virknings-spenning ut. Dette kalles å 

invertere krets-signalene, eller invertere verdiene, og som slik sett gjennom slik konvertering passer for alle 

varianter for logiske variabler i totalls-systemet, eller binære tallsystem, og hvor man kan danne 

subtraksjonskrets ut av pluss-funksjon, og på lignende måter kan gjøre det samme med gangekretser for å lage 

delings-operasjoner.  

Hensikten med å bruke transistorer slik, er at hele kretsen med og- og eller-kretser slik, ved å få likt 

signal inn, er at alle verdier skal flyttes en transistor videre for hver klokk-puls. Det er samarbeidet mellom or 

og not, and og not, som teller.  

For et lengre tall som skal adderes til et annet tall, så må man styre dette slik at ett eller flere registre 

nå kan ha et minne for tall som skal endres i neste posisjon da summen må gjøre det samme som en hake gjør 

i en mekanisk regner, der 9+1 vil gi ett hakk videre, men da 9 etterfølges av 0, så ligger haken i mellom som 

gjør at det dyttes ett hakk opp i posisjonen ved siden av, slik at verdien her har blitt +1 mere, samtidig som at 

0 kommer opp i den posisjonen som hadde hakket.  

Som minus kan hakket dra med seg 9-tallet ned igjen ved 10 -1, som betyr ett flytt nedover av posisjon 

2, som driver posisjon 1 ett hakk nedover.  

I transistorkretsen så ville det krevd alt for mye å måtte koble ledninger frem og til bake med hendene. 

Det er derfor klokk-pulsen har fått jobben, men denne må da sende det likt inn slik at alle de tilkoblinger som 

endrer spenningsretning for den videre del av kretsen, som da fungerer som vent, eller kjør på, og som også 

kan utgjøres av klokk-puls-teller-krets, som kan la noe vente 10, 50, 100 ganger lengre tid før operasjonen 

settes i gang i en del av kretsen, kan fungere.  
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At klokk-pulsen kan få ulike kretser til å fungere både samtidig og med ventestasjoner for spesielle 

operasjoner. Som vi så må transistorene jobbe sammen. Da klokk-pulsen skal gjøre hele jobben med å aktivere 

de kretser som får kommandoer, bokstaver eller tall, operasjonstegn fra tastatur-signalet til å bli behandlet i 

samme operasjon for gyldige kretser som dette styres til, så må pluss og minus, samt jord, kobles via 

transistorene som brytere for hvilken vei spenningen legger seg, og det samme for klokk-puls-signalet, så 

kommer da hensikten frem med at or og not som transistorer ligger etter hverandre og slik kan fungere av seg 

selv uten manuell hjelp. Det er ikke andre registre enn de som trenger og aktiviseres ut fra program og oppgave 

som trengs av gangen som virksomme.  

For å utnytte mange funksjons-muligheter kan vi også sett en not, ikke-transistor, inverter, på 

inngangen av en og/eller-krets, eller på en ikke-og/ikke-eller-krets, og slik dandere alle de varianter med flere 

slike koblinger for å lage hvor mange både-og, og enten-eller som vi vil, eller eksklusive slike som tar ut bare 

ett signal som befinner seg i midten, slik som at bare a eller bare b kan tas ut. Med inverter slik kan vi få en 

transistor-kobling til å reagere bare om det er 0 på begge innganger og 1 på begge innganger også. Både-og 

med 0 og 1 inn på begge, men ikke med bare 1 av disse på. Det samme kan fungere med flere transistorer etter 

hverandre som kobler sammen inn og utganger i lengre kretser. Men det er et forenklet triks å koble visse 

kommandoer og register-oppgaver på denne måten for å forenkle antall komponenter og få kortere og raskere 

operasjoner som klarer de gitte oppgavene. 

Gjentagelses-operasjonen repeat, og hvis, samt while og either, betyr at vi kan sammenligne to register, 

gjerne ved hjelp av en teller krets for gjentagelse av det samme, at porten åpnes og lukkes så mange ganger 

som telleren sier, men når telleren har telt til 0, eller til et gitt tall i registeret, så legges det en spenning som 

stenger for videre del av denne operasjonen, med et signal som legger seg over neste del av 

kommandoregisterets linje, altså neste kommando i registeret, eller at neste kommando lastes inn i operasjons-

registeret for oppgaven som nå gjelder. 

Vi kan da lettere tenke oss at alle tall fra 1 til 10, eller 0 til 9 som tellere i posisjonene, slik kan kobles 

til en tastatur-transistor-krets som sender et signal, slik som 0101 som er tallet 5. Om alle utganger av 

transistorer slik er koblet sammen slik at alle tallene kan vises ved fire slike transistor-funksjoner ved siden 

av hverandre, så kan de samme transistorene tenkes å legge en spenning over ulike deler av en felles lysdiode-

krets som ser ut som den er formet som en fire-kant med en vannrett strek i midten, det vi si at den ligner en 

fire-kantet O-bokstav eller tallet 0.  

Om det er 7 biter denne består av, at denne O-en har to langstrakte dioder på hver side loddrett, en slik 

diode øverst, en tvers på midten, og en nede som ligger vannrette, så kan disse signalene fra denne 4-transistor-

telleren kobles til dette 7-segmentet slik at 5-eren vises som at øverste vannrette lyser, øverste venstre loddrette 

lyser, midterste tvers over lyser, nederste høyre loddrette lyser, og nederste vannrette lyser, og vi ser et femtall. 

Alle tall fra 0 til 9 kan vises på denne.  

Vi kan forstå dette som bokstaver også om vi lager en annen krets. Med de samme 7 lysdioder og 

samme krets, kan vi da skrive A B C D E F G H I J O R S U. For å lage de andre tallene som ikke kan settes 

inn slik, så trenger vi to tvers-over-lysdioder hver vei på skrå, og to lysdioder som krysser retningen fra den 

øverste til den nederste vannrette som går loddrett nedover mellom disse.  

Med litt øvelse til kan man altså lage alle små og store bokstaver, og tegn som komma, spørsmål, 

utropstegn, og ved de logiske transistorkretsene skille mellom når det er tall og bokstaver, et skille som alt er 

gjort fra tastaturet og kommando-registeret, og som skal ha en fast plass i en krets som vi kan omgjøre for 

bokstaver som skrives annerledes på ulike språk. 

Når vi benytter kommandoene repeat, if, while, or, either, and, så benytter disse likedanne trnaistor-

kretser som gir samme funksjon. Forskjellen er bare at kommandoen også må legge til at det skal søke etter et 

register eller flere som er 0, tomme, og gi dette registeret et nummer eller navn som eksempel a2 og a3, i 

tillegg til det registeret som tall, funksjoner, eller bokstaver står i. Nå tillegges det i kommandoen at det som 

skrives som antall eller et spesielt ord som er i kommando-lesnings-registeret setning for setning, eller i repeat 

for repeat, skal adderes til dette registeret eller også sammenlignes med dette registeret, hvert ord kan slik 

flyttes til et annet register vi kan kalle b2, og at registeret med tellere eller det spesielle ordet som kretsen skal 

reagere på, sammenlignes. Ett step i kommandoen er ved at to registere eller posisjoner er angitt som like. 

Dersom 0 og 1 i rekkefølger slik som 100101 er like i begge registrere som sammenlignes, at a2 og b2 

er like i verdi, så skal kretsen slutt med repaet, eller med while for ordet som er spesielt har lik verdier i a2 og 

b2, samme ors eller tallkode, er like, så skal repeat opphøre, ved at den går til neste setning i 

kommandoregisteret som er end-repeat, go next line, som er neste operasjon i kommando-registeret. 
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Slik sett kan man koble sammen registre og sammenlignings-funksjoner for alle tall, skriftsystemer, 

for tekniske og mekanisk-styrte operasjoner, oppfinnelser, så langt man bare orker disse oppgavene og finner 

ut av dette. Displaydiodene kan skiftes ut med en hel ramme, skjerm-kort som skal etterligne samme tegn eller 

tegninger med lysprikker, fargeprikker på en diodeskjerm.  

Tidligere måtte skjermstyringen foregå ved at elektroner ble styrt, eller også lys, slik at celler på 

skjermen, eller et belegg på skjermen lyser opp der den elektromagnetiske pulsen har styrt lysstrålen bit for 

bit, hele veien fra øverst på skjermen og bortover og videre hver cellelinje nedover slik til skjermen er sveipet 

over. Dette krever enorm hastighet og kapasitet, og man har derfor lett etter mange andre skjermmetoder som 

kan fikse dette med mindre energibruk og med bedre styring på oppløsning, slik at celle-energiene ikke 

forstyrrer hverandre.  

Vi snakker i dag om oppløsning, eller også at overgangene slik sett er så jevne at det ikke trengs mere 

for å gi overganger og at øyet skal oppfatte dette som klare bilder. Senere har man funnet ut hvordan 

skarpheten foregår på eldre celler og forskjellige kameraer og bilder, slik at man kan få et tåkete bilde og ved 

data-animasjon klarer å få et dårlig bilde eller tidligere videoklipp til å fremstå meget klare ved hjelp av 

logaritmiske beregninger av hvilke skygger som gis av hva.  

Slik sett kan et øye aldri se et bilnummer på et bilde, og heller ikke andre kameraer uansett oppløsning. 

Men dataanimasjonen kan analysere skygger og nyanser som skyldes det som programmereren har funnet ut 

er riktige funksjoner for beregninger av slik ut fra tidligere sammenligninger med hvordan noe ser ut i 

virkeligheten med de tidligere kameraer og dårlige filmklipp ut fra hvilke maskiner og teknisk utstyr det 

gjelder. Det samme kan gjøres med stemme-forvrengninger eller utydelige stemmer.  

Lyder fra ulike kilder og avstander til slike ved ekko, er også slik som kan få til falske trignometri-

systemer for noe som ikke er i stereo eller ikke er annet enn mono på filmer, kameraer. Dette gjøres gjennom 

et ut-tall forsøk med ulike modeller eller terreng, for så å kunne finne det mest tilnærmede verdi-forholdet 

mellom lyder som er nærmere eller fjerne på et relativt likedant filmklipp som gjennom et åpent vindu der kun 

lyder fra fabrikker, båter, stemmer på gaten, kjøretøyer, lager slik.  

Og lignende er det jo med mikrofoner og gjenkjennelses-kretser for kameraer, at vi kan få i gang visse 

operasjoner ut fra hva vi sier eller blir gjenkjent av. At du kommer hjem og kameraet gjenkjenner at det er 

deg, og godtar at du sier at alle lys skal slås på. Kjenner stemmen din: Lys. Lys av. 

Videre kan man da gjennom øyebevegelser gi kommandoer til styringsretninger for kjøretøyer eller 

fly, eller for sikte-kors som øyets retning setter mot et mål, slik som våpen-avfyring eller kirurgiske inngrep. 

Her vil en benytte data om det er kirurgi stort sett, selv om man må hjelpe til med å si fra neste stepp i de fleste 

tilfeller. I bilproduksjon, all industri nesten, så kan man la datasystemet styre hele operasjonen fra deler til 

ferdig produkt. Helautomatisk med robot som det kalles.  

I romfarten benyttes dette som i de store internettselskapenes søkesystemer, slik som kan gjenkjenne 

noe som lagres over tid og nye informasjoner inn, og der maskinen blir bedt om å simulere forskjellige 

løsninger selv, og om det kan være praktisk logiske løsninger å få ut av dette. For eksempel at «Mennesket 

ødelegger økologiske kretsløp, i så stor grad, at også robot-systemer er utsatt», logisk slutning, «Fjern da disse 

skapningene vekk fra informasjons-miljøet». 

Om robot-systemer kan ta over virkeområder og bli trusler, er en ganske kjent sak, og stort sett et 

popularitets-fenomen i film-industrien. Likedan med animasjoner av spøkelser og demoner og fortids-

/fremtids-reiser. Tro om det er noe de har glemt av logisk sammenligning her.  

I fysikken, i deler av vitenskapen, så hevdes det mulighet for tids-reiser. Men la oss da heller finne ut 

hvordan de mener at dette er mulig. Er det noe de har glemt å ta med i betraktningen? Å rygge, retardere 

prosesser er ikke tids-reise eller reiser i tiden. Om vi får en livsforlengende medisin eller aldrings-funksjonell 

brems som forynger cellene våre, så er dette ikke en tidsreise slik det reklameres for.  

Det er bare en hjelp til kroppsprosesser eller pynte huden og dennes prosesser. Det står at man har 

retardert tiden, stoppet eller bremset tiden. Man har heller forlenget denne, mens tiden selv ikke har endret 

seg. Kjøre vi fortere så blir vi yngre tror man, eller at tiden blir redusert. Men det er vel de fysiske prosesser 

som nedsettes. Tidsfunksjonen har bare i stedet for å utveksle i en retning gått inn i en loop som betyr at den 

er med i det krets-løpet den fysisk er inne i. Ofte kalt potensiell energi, som kan rygges og bremses i et område.  

Hvordan mikroprosessorer som har mange av de nevnte registerfunksjoner i seg for behandling av det 

meste, og kretser og kommando-funksjoner som skal gjøre operasjoner sammenlignet med tall og språk, og 

operatorer, er bygd opp, er for så vidt ren data- og programmeringslære som er litt annerledes enn kun det å 

bruke programmene som er lagd for data.  
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Dette tar det litt lengre tid å forklare og å vise, fordi transistor-beskrivelser her tar hermed bare opp 

hva slags signal som kan lagres og behandles, ved å koble mange slike transistorer, kalt brytere, switcher, 

data-vipper, logiske komponenter til å bygge kretser av slik man ønsker, hvor det står på dem hva slags 

funksjon de har.  

Av disse enkle vippene kan vi bygge lager-kretser, minne/husk, regnekretser, arbeids-minne, 

signalavtrykk som kan leses som 0 og 1 fra fast-brente eller flyttbare signal-funksjoner på disker, slik som kan 

leses av spenningskretsen eller av skrivere og magneter, lasere som kan skrive inn på disketter, databrikker, 

på harddisker, på magnetbånd. Hva som helst som slik har en signalomformer som spenningsspråket kan forstå 

som 1 eller 0.  

Tidligere ble små kretser med viktige funksjoner på plass slik kalt SR-vipper eller JK-vipper, Data-

vipper. Men etter hvert som man har kunnet lage mer mikroskopiske slike kretser, så har man støpt slike i 

langt høyere grad sammen som ferdige regnekretser og tastatur-signal-kretser, og programspråk-kretser, lager-

minner og alle med flere fiffige funksjoner for tegn og kommandoer.  

Man kan bygge opp fullverdige programmer ved å bruke enkle programmeringer på en diskett, og som 

ikke kommer i konflikt med maskinens programmeringssystem. Et program kan fint benyttes som et spill som 

kan bruke stort sett bare arbeidsminne til å flytte data i programmet eller spillet, uten å forstyrre datamaskinen.  

Vi kan bygge opp posisjoner for 0 og 1 ved å bestemme hva slags symboler og mening, samt sum av 

1-ere eller 0-er, som slik kan lage tallene fra 0 til 1, likt som det vi kaller 8-bits-kretser og 16-bitskretser som 

slik kan brukes som totallsystemet, der alle tallene fra hver posisjon som 0 og 1, kan gi oss alt på kun fire 

plasser av disse 8 eller 16 plassene, slik som alle tall fra 0 til 9, og 10: 0001 er 1, 0010 er 2, 0100 er 4, 1000 

er 8, vil vi ha 5 må vi skrive, eller tastaturet sende signalet 0101.  

Altså enerplass toerplass, firer-plass, 8er-plass. Skal vi ha tallet 10, skriver vi 1010. Her skal det skje 

en posisjonsendring i tallsystemet når dette systemet skal vises som ti-tallsystem på en skjerm, eller vi skriver 

tallet 10 inn i et regneprogram, omformes slik at totallskretsen forstår at det er posisjonsendring her. Hva skal 

så de plassene som er over tallet 10, 1010, da ellers brukes til? Og det er her man har funnet ut at tallet 10, 

1010 faktisk kan bety A. Videre at 1011 kan bety B, 1100 kan bety C, 1101 kan bety D, 1110 E, 1111 er F.  

For å lage større tall snakker vi om større bit-register, altså i stedet for bare 4-bits, at man har 8-bits-

register slik. Her får man plass til alle tegn man vil som resten av alfabetet, små og store bokstaver, alle tegn, 

punktum og utropstegn, spørsmålstegn og kolon, og slik sett gjerne = lik, pluss og minus, ganger og delings-

tegn, kvadratrot, understreking om man vil.  

Slike kretser kan brennes inn, eller leses inn hver gang en maskin starter opp, og kan også ligge i 

kretssystemet til mikroprosessoren. Man kan fint videre legge inn slik 16-bits-register og 32-bits-register som 

da skal kunne ha en rekke av de greske symboler, alfabet, og enorme mengder med andre tegn som paragraf, 

copyright, hva man vil som det er plass til eller som har en viktig funksjon som kommandoer eller 

kombinasjoner av kommandoer og shift-alt-funksjoner, return, tab. Men dette legges gjerne til egen 

kommandorutine i oppstarts-systemer eller mikroprosessoren.  

Vi ser at vi kan bygge symbolske varianter av de tekniske funksjoner, de mekaniske funksjoner slik, 

og benytte data i teknologien, som igjen er praktisk tenkning satt i fysisk-praktisk funksjon. Om vi vil til 

arkitektur, styring av en maskin, at sier vi lys-på så vil mikrofon til ship omforme lys-typen slik til en krets 

som reagerer på begrepet av eller på for lysbryter. Altså 0 eller 1 spenning. Likedan for radio av eller på, eller 

at vi kan si, høyere musikk, som betyr ett hakk opp i volum med 10 decibel. 

Også hjernebølger til de forskjellige kroppsfunksjoner kan avleses slik. At om det rører seg mye i 

tommelseksjonen så merker datamaskinen hvor dette er i hjernen. Neste gang kan maskinen si at det rørte seg 

i tommelseksjonen. Maskinen behøver ikke å sammenligne med et annet menneske slik. Men det har også 

blitt gjort. I valgfunksjoner er det gjort mange tester.  

Klarer vi å si hvilken vei mennesket velger å gå før han er bevisst dette selv. Forsøkspersonene sier at 

de ikke bestemte seg før ett gitt tidspunkt, mens forskernes visste dette inntil 1-3 sekunder før avgjørelsen ble 

tatt som bevisst oppfattet av personen selv.   

Av de samme kretsene kan vi da lage, sette opp, språk-funksjoner og definisjoner, og hva som skal 

leses av kamera, mikrofoner, av sensorer for kjemiske og biologiske funksjoner, for bevissthets-funksjoner 

som utsagn, testing av utsagn, syllogismene til Aristoteles og alle de utviklede varianter vi siden har laget, og 

hva som kan gi utvidede registrere som kan samle og utvide seg selv. Er det lagringskapasitet nok kan en 

maskin lagre og prøve ut stadig flere områder uten hjelp av videre innmating utenfra. 
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Det er ut fra slike funksjoner av logisk art at jeg ser tilpasning og sammenligning som en slags likedan 

funksjon. Forskjellen kommer med at vi er bevisste. Når vi er bevisste så får vi også i større grad muligheten 

til å godta «nesten lik», og «tilnærmet lik», som begge betyr grad likhet. Vi kan ta for oss bilde for bilde. Om 

vi ser eller gjenkjenner noe, så vil vi sjanse på, eller være sikre på at det er den personen, den gjenstanden 

eller det stedet, og vi kan få rett avgjørelse. Da kan vi si at resultatet ble helt likt: Er-lik, like.  

 Men om noen vil gjøre narr av oss så kan vi i bilde for bilde ta noen som er kjente som ligner hverandre 

veldig, er like på håret, menn at det er en dame i stedet for en mann eller omvendt, eller en helt annen person 

som så langt på bildet var likedanne. Da tar vi feil. Men ikke helt. Så langt var de like nok. De er kanskje 

tilnærmet like hverandre. Når vi setter opp den logiske variabelen if, hvis, dersom, så betyr dette det amme 

som alternativt er-lik.  

Dette kan være satt opp på forhånd som hvilke alternativer som er skal sammenlignes, elelr ha 

inkluderende funksjoner, utsagn som skal se etter hva som er likt eller ulikt med de to sammenligningene og 

der den ene inneholder konsekvensen av det første alternativet, eller grunnsatsen som er felles uansett hvilken 

rekkefølge de står i, egentlig allerede ha gitt hva konklusjonen skal være. Men det er allikevel slik at alternativt 

likt, kan være tilnærmet likt også.  

Hvis-funksjonen gir oss mulighet til å sette inn hva som skal sammenlignes når vi vil, eller bytte ut en 

variant av utsagn som kan utprøves i samme, eller en annen sammenheng. Repeat derimot betyr bare å gjenta 

det samme. Men om det er en teller eller flyttbart register, altså en rekke av noe som flytter seg med forskjellige 

alternativer, tall eller ord, eller bilder, hastigheter på noe, så kan repeat, å gjenta henting fra porten rekken 

sklir forbi, bety at repeat slik gjentar å hente det som er på utgangen selv om dette er forskjellige saker.  

Syntaksen er avhengig av en slik funksjon for å lete etter nyheter som ikke har vært, trender eller humor 

som ikke tidligere har vært, utrykk, ute på nettet, for å kunne sammenligne like godt som jeopardy-eksperter 

kan dette. Med repeat så kan dette bety både at det er satt inn en teller som gjør at repeaten bare gjentas det 

angitte tall antall ganger, for eksempel 10 ganger. Syntaks er en sammenlignings-funksjon.  

Det er alle systemer som finnes for tolkning, for-tolkning, søke, finne, lete, der noe skal passe med det 

behovet vi føler på oss, at noe skjer, hva vi trenger av livsnødvendige behov og sanseinntrykk, vanedannelse 

for følelsesbehov, og hva som trengs til de følelser vi får som lyst, angst, bra eller dårlig, eller praktisk, arbeid 

eller å få sove. Syntaks er å fine de søkeområder som skal til for en oppgave, og ha et fortolknings-system, 

om vi vil et analyseverktøy for slike funn, og hva det skal sammenlignes med.  

Men den kan også avbrytes kun ved at den finner to saker som gir riktig sammenligning eller svar, der 

denne sammenlignings-faktoren er angitt eller signal gis fra kilden om at svaret er godtatt, at nå er bøtten full. 

Repeat skal fortsette til at signalet fra plastduppen på toppen rører seg av vanntrykket under seg. 

 Ut fra repeat, så betyr også dette at teller, duppen, svaret, betyr det samme som while, at dersom, if, 

hvis denne har nådd et mål, så er saken lik svaret. Et utsagn kan altså være fast eller variere som et søk, let, 

finn-sammenligning. Eller tilpasning. At vi finner like eller ulike som den samme funksjonen som tenkning, 

følelser og fysiske funksjoner har felles i begrepene som gjør det samme, tilpasning og sammenligning, om 

de er like eller ulike. Som avstandsvirkende krefter, eller styrke-variable krefter, fungerer det fysiske og 

bevisstheten her skremmende likt. Begge reagerer spesielt når noe er tilpasset, eller likedan, passer.  

 Å bygge kretser logisk som har disse kommandoene som henviser til opprettelse av, eller til repeat og 

saks-begrep for sammenligning, med while, altså når svaret er x2 så si fra, der to saker eller mange skal 

matche, fungerer både ubevisst teknisk i maskiner og i mekanikk, og selvsagt i naturen selv, men også ved 

slik vi bruker språk og tenker, og avgjør praktiske saker, gjenkjenner vi disse funksjoner.  

De fungerer faktisk virkelig godt på følelser og følelsesliv. Her er vi mest sensitive og gir tydelige 

signaler som kan merkes av andre, om vi ikke skjuler det godt eller er dårlige på uttrykks-fullhet, men merker 

det inderlig godt inne i oss selv. Og ofte så vet vi hva det er som bekymrer oss også, men ikke alltid grunnen 

til hvorfor vi nettopp er bekymret for dette. 

 Det er av denne grunnen at jeg holder på at det neste og det forrige, retninger, avstander, hastigheter 

med bevegelse og tid, og styrkeformasjoner, slik sett som like og ulike, forskjells-graden, forskjells-

funksjonen i praksis som virkelig funksjon av virkning, og til virkning,, som grunn-funksjon for virkning, da 

gir oss de logiske variablene like og ulike som danner forskjells-former, og forskjells-virkninger, og der 

alle varianter av logiske variabler og logiske funksjoner lar seg konstruere ut fra de naturlige fysiske 

styrke-tilpasninger.  



 

 

541 

Likedan er dette en grunn-forskjells-funksjon i hele kraft-modellen, Differensial-kraften, the df-force, 

uten en eneste bestemt angitt destinasjon for form-egenskap eller bevissthets-egenskap. Det viser bare at 

fysiske, mennesket og bevisstheten, er to logiske funksjoner av kraften, og at de samme logiske variabler med 

like og ulike, hell og uhell, lykke og ulykke, riktige og feil avgjørelser fungerer likedan for mennesker. 

Retninger, valg, oversikt, orienterings-rekkefølger, samstillinger, årsak-virkning. 

Viktig å merke seg: Ta en lov og en logaritme for de kjente lover og transformasjoner, og se om dette 

virker til å beskrive selve bevissthets-funksjonen. Følelsene. Nei. Mange indikasjoner kan stemme for det 

meste inntil millimetergrader. Men om vi tenker på nyanse-funksjoner i bevisstheten, så merker vi fort at det 

foregår styrkevirkninger og operative transformasjoner som ikke kan settes opp som kun de gitte feltvirkninger 

ellers.  

Det er fordi at dette er driftsfelt med kontinuerlige formasjons-strukturer som ikke gir entydige former 

på samme måte, annet enn som selve sansesignalet eller behovssignalene gir. Form-endringer som bryter inn 

i hverandres kraftfelt-formasjoner, danner etter min mening flere variasjons-formasjoner forbundet i en større 

felles virkende prosess, at feltlandskapet felles ut som et bad med aktive preferanser som gir en logisk men 

annerledes formasjonskultur. Se kapitler og vers om bevissthetens funksjoner og feltvirkninger. 

Det er ikke så rart at vi ser fjell, vulkaner, jordskjelv, naturkatastrofer og vær, som fungerer både 

positivt og negativt, og i mange tilfeller skaper brudd i naturens holdbarhets-fasthet, som noe lignende det vi 

ser om hva som er holdbart for mennesket, og hva som møtes av tanker og følelser, sykdommer eller gleder, 

der følelser kan slå ut positivt og negativt, hvor vi enten klarer å styre dette, eller ikke styrer dette, i ulike 

grader som logiske funksjoner. Det viser logiske brister i menneskelige funksjoner likedan som i naturen med 

brudd i det faste holdepunktet. 

Slike kretser brukes utenom til data-behandling, regning, skrift, tegning, spill, bilde-behandling, video-

behandling, animasjoner, til alle publikasjoner, altså også til at kommandoer og programmer benyttes i 

dataspråket til å utføre alle robot-funksjoner og tekniske funksjoner til styring av veinett, trafikklys, tog, buss, 

båt-fly-overvåking, altså alle kommunikasjonsveier, og lignende for banksystemer og handel verden over, 

lager-systemer, all form for logistikk, og selvsagt internettet og alle aktører der, til mobil, satellitter, for all 

radio, tv, signal-kommunikasjon, på lik linje som det gamle systemet radio-kommunikasjon, og altså tele-

nettet.  

Vi finner det igjen i alle slags hjemme-maskiner, og jordbruk, skogbruk, hav-bruk og dyrehold, slakt, 

høstings-systemer. Systemer med koder har jo blitt kjent verden over, og hvordan man kan pakke alt inn, eller 

omgå det meste av oppmerksomhet ved å bruke TOR-systemet, det hemmelige nettet som det kalles med dets 

fordeler og ulemper.  

Det finnes vel her et spørsmål om det er forskjell på biologiske, eller organiske molekyler og de 

mineralske molekyler, det vi benytter til tekniske formål og som er fra bergarter ellers, kunstige livløse 

syntetiske funksjoner også videre, om det er noen likheter i krefter og funksjoner her? Det fysikerne og 

kjemikerne slår fast er at det ikke er unormal virkningsforskjell her. At i naturen har vi baser og syrer og 

kjemiske reaksjoner som får frem de proteiner, fett og sukker som treng for å holde liv i de minste livsformer 

som igjen er i stand til å produsere de tyngre proteiner, fettstoffer og sukkere.  

Dette er grunnen til at de opprettet alminnelig kjemi, og organisk kjemi som to sidestilte grener av 

kjemien, eller også operativt som underavdeling av fysikken på mikropartikkel-nivå, et møtepunkt mellom 

kjemi og fysikk.  

Mikrobiologien handler ellers oftest om noe som er større, slik som bakterier og encellede dyr, planter, 

sopp, slik som flagellater, amøber, blå-grønn-alger, grønn-alger, encellede alger ellers. Det er også i denne 

mikrobiologien vi finner archeo-bakterier, ur-bakterier, de minste artene som ikke har spesialisert i retningen 

av avanserte encellede eller flercellede dyr eller planter, men som kalles ekstreme-filer fordi de har forskjellige 

overlevelses-områder der de klarer å utnytte andre ressurser som syre-holdige, metall-holdige og base-holdige 

miljøer som det meste av alt annet liv hadde dødd ut i.  

Dersom noe skulle være likt, så hvilke eksempler kan vi da benytte oss av.  

 Når det gjelder de enkleste logiske tekniske eller teoretiske funksjoner logisk, slik som vi kan kalle 

logikk eller data-logikk, vil jeg henvise til 4 viktige funksjoner som man lager av disse med få komponenter. 

Her er det snakk om astabil vippe, bi-stabil vippe, monostabil vippe og Smith-trigger. 
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 Jeg vil vise til noen eksempler som jeg mener gjelder våre fire arve-molekyler, gen-molekyler, de som 

bygger gener, og som enkelt-vis kan opptre sammen med fosfat, der en femte arv-beslektet molekyl kommer 

inn i bildet, og at det er snakk om slik som et av disse som eksempel, adenin-tri-fosfat, adenin-di-fosfat, og 

adenin-mono-fosfat, (Gaba). Altså de fire gen-molekyler som bygger DNA og RNA. Adenin, cytosin, 

guanin og Tymin, mens tymin-plassen(i DNA), er erstattet av Uracil i RNA. Vi skal sammenligne først 

kun med  adenintrifosfat. 

 

Sammenlignings-funksjoner av fysiske og 

biologiske prosesser 
 

Mange regner fysisk, stoff-egenskap, og biologiske prosesser, livs-organismers funksjoner som deres 

egenskaper som om at de ikke tilhørende hverandre, og derfor trengs en litt skjematisk forklaring som både 

bevisste oppsett og fysisk natur vi ellers kjenner har. 

 Sammenlignings-funksjoner av fysiske og biologiske prosesser med tanke på arv og miljø, og 

styrkevariasjoner i organiske systemer, ikke minst nervesystemer. Hva som er av betydning for en rekke behov 

og sanser som en parallell til svingninger i følelser og stemninger. Når det gjelder de enkleste logiske tekniske 

eller teoretiske funksjoner logisk, slik som vi kan kalle logikk eller data-logikk, vil jeg henvise til 4 viktige 

funksjoner som man lager av disse med få komponenter. Her er det snakk om astabil vippe, bi-stabil vippe, 

mono-stabil vippe og Smith-trigger. Hva gjør disse av interesse? 

 

 A-stabil vippe: 

Bi-stabil vippe: 

Monostabil vippe: 

Smith-trigger: 

 

At det gikk jo strøm gjennom ålen og elektrisk rokke. I fisk?! Volta så etter hva som kunne være årsak 

og fant lamell-lignende organer på undersiden av rokken. Ut fra dette tenkte han på spennings-forskjell og tok 

ulike metaller, som han la bly og syre i mellom, og lagde det første batteriet. 

Grunnen var at forsøk med elektriske signaler, strøm på et froskelår til en død frosk, eller ett dødt 

froskelår, fikk låret til å sparke, trekke seg sammen. Vi kjente selv statiske støt, og at strømmen av annen type 

kunne går igjennom oss. Da ville vi også trekke til oss armen, men i enkelte tilfeller ble vi for lammet ved 

sterk nok strøm, at vi heller stod og ristet, stivnet.  

Glem ikke bort at den moderne biologien trinn for trinn i stadier tar for seg både felt-differensial-

beregningens styrke over tid, og samtidig sammenligner dette med en logisk matematikk, samtidig som at de 

enkelte molekyler i fett, sukker, proteiner danner lignende elektriske pulser som de logiske kretser gjør, med 

den forskjellen at styrke-endringer som regel må beskrives logisk kun trinn for trinn for der det er 

overgangsverdier til en ny tilstand som til forveksling ligner de vanlige logiske kretsers oppsett for av og på-

mekanismer. Vi kan ikke glemme at det er oppsett av de samme stoffenes egenskaps-natur kjemisk og fysisk. 

Jeg har tatt opp dette under biologiske beskrivelser om det samme, der kontinuitet, analogi for energiverdier 

og akselerasjoner, og det at styrkevirkninger trekker proteiner frem og tilbake, sammentrekning og 

ustrekkbart, at det ikke bare er kvante-verdistilling som avgjør saken, men blandingsfelt. 

 

Og hva et adenin-tri-fosfat kan utrette, altså den ene av de fire gen-komponentene. 

At det er ikke bare Smith-triggeren som kutter spenningen ved en gitt verdi. Alle vippe-funksjonene 

kan utrettes ved gitte stillinger kun av et enkelt ATP-molekyl. Og lignende for de andre 3 arvestoffene. Også 

lignende for ADP, AMP, GTP, også videre. 
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Gravitasjonsrommet og partiklene 
 

Felt og felt-objekters matematiske og geometriske styrke-

tetthet. 
 

Vi har lignende forhold med gravitasjonen i rommet som er der, men virker nøytralt om vi ikke har 

masser i nærheten, men aldri er 0, virkningsløst. Slik som i digital-teknikken kan vi endre PNP og NPN som 

transistor-kretser der vi har endevendt positiv og negativ som hva disse skal reagere på, og at det kan være 

fordeler ved bruk av en av disse. Forskjellen på disse to kretsene er at vi får en invertert, opp-ned-stilling, med 

skifte av spennings-retning og positiv og negativ strøm-halv-periode for veksling mellom positiv og negativ.  

Vi må da også sette opp den logiske matematikken slik med å endre all 1-ere til 0, og 0-er til 1-enere.  

Om vi tenker på gravitasjonsrommets effekt og objektenes effekt, som stadier mellom 0 og uendelig i 

kraft, så befinner da disse seg på et visst nivå i mellom, der gravitasjonsfeltet har en nøytral status inntil det 

er masser på gang i nærheten lokalt. Om vi tenker oss at forholdet mellom 0 og uendelig settes på hodet, 

inverteres, at det rommet som virker som tomt har uendelig kraft, og at forskjellen i mengden ved utvekslinger 

utgjør en liten del av motstrømmer, der gravitasjons-rommet er et mot-strøms-felt, så vil dette også virke som 

en gradsbalanse i rommet. Gravitasjonen inntar da en ganske nøytral felt-rom-tilpasning, mens de videre 

utvekslinger som finner sted skjer som lignende utvekslinger fremdeles.  

Forskjellen er bare det at nå er det Gravitasjons-rommet som blir den sterke kraften i forhold til stoffer, 

men virker balansert og lite objekt-fylt. Men der denne kraften skiller ut objekter, så benyttes en liten del av 

helheten i gravitasjonsrommet til å danne partikler, altså negative og positive, eller vakuum og trykk-partikler, 

som i tetthetsutbredelse er tynnere enn gravitasjonsrommets tetthet om alt var fylt av dette.  

Forskjellen blir slik at vi kan anse rommet som den tetteste, sterkeste felt-kraften, mens de utskilte er 

langt mer sparsommelige i kraftsum i forhold til utbredelse og utvekslings-sum for hvor mye av rom-

kraftens areal som det bruker styrkemengde, bevegelses-energi-tetthet fra for samme utbredelses-rom. 

Dette betyr at rommet er like fullt, tett, men at en del av det har dannet mindre løkker som blir partikler, og 

som utgjør tross størrelsen vi synes det omfatter i volum, bare brøkdeler av rommets kraft lokalt.  

Det spesielle nå, er da at vi kan bruke de samme differensial-ligninger og få de samme lover av at 

vi inverter rommets ikke-kraft til absolutt kraft, og inverterer de kraft-forskjeller vi har tilstede på samme måte 

for et nøytralt gravitasjons-felt og partikkel-felt som finnes der. Altså ved å se rommet som et nærmest rent 

kraft-felt med utvekslinger, partikler, så får vi de samme matematiske og geometriske svar, de samme 

lover, og hendelser. De svakere partikler vil ha samme drifts-hastigheter, bevegelses-energi, effekt, i 

den tettere kraften, som slik vi oppfatter det i vår verden der stoff virker som det tetteste, mens rommet er 

tomt, eller mindre tett. Vi får de samme akselerasjons-lover, tidsforsinkelser og treghet, og de samme 

forhold med sorte hull, og relative balanse-ligninger. 

Har massen, energien, en ufattelig høyere temperatur enn det vi registrerer som temperatur, så vil 

romkraften være ufattelig mer flytende enn slik vi oppfatter enhver plasmatilstand til nå, og at denne logisk 

vil være langt mer kontinuerlig i sine turbulensstrømmer som en balansert nøytral kraft, som selv ikke merker 

noen temperatur-forskjell. Kun ved utvekslinger, partikkeldannelser og feltdannelser som skiller seg ut av 

denne kraften vil virke: som stoffer og temperaturer på nytt som vi må og bør og har laget skalaer for. 

Vi har kun våre preferanseobjekter å sammenligne med. Og det er problemet med å oppdage en 

motkraft til den forenlighet som gravitasjonsrommet har mellom to forskjellige felttilstander, i alle retninger, 

som gravitasjonsrommet er en balansert syntese av, altså den balansen vi oppfatter som vårt tomme rom, eller 

vårt energistyrke-rom, kalt gravitasjons-rommet. 

Det er helt klart at om vi setter samme mengde virkning som Enhet for begrepet styrke, kraft, ytelse, 

arbeid, anstrengelse, virkning, effekt, energi, bevegelses-energi, bevegelses-mengde, felt-tetthet, masse-

energi, watt, ampere, mekanisk, kontinuerlig, dynamisk, den samme enhet for virkning over tid, hastighet for 

energimengde, og sammenligner all mengde brukt og omformet virkning, så er alle disse like. 

Da spiller det ikke noen rolle om hva noen velger å kalle dette. 
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Sammenlignings-begrepene våre. 
 

Når i gir et navn til en gjenstand eller et navn til en virkning, så er dette en sammenligning, en husk, 

en merking og peker til det vi snakker om eller tenker på og som kan læres og kommuniseres med. For 

eksempel kan vi finne på å lage noe vi kan sitte på, og kalle dette, altså gi dette navnet stol. Ordet stol. Og 

med det en forklaring av hva det er, vise hva det er, som en slags definisjon av hvordan forholdene og det so 

er tiltenkt dette, bruken av denne gjenstand eller ordet, det navnet skal ses i sammenheng med, altså 

sammenlignings-prosessen for stolen bevisst.  

På lignende måte kan en gjøren, slik som å løpe, eller å mobbe, typisk være gjøre-virkninger. Vi ser 

en bevegelsesform eller reagerer ved å bli skremt og løper unna, trener om vi vil, men poenget med alt som 

løper er at vi har funnet et ord på bevegelsesformen i forhold til det å stå, gå, ligge, hoppe, klatre, svømme, 

sveve. Vi gir det vi oppfatter som tilhørende lignende flytteform, virkning et navn slik som virkefunskjonen 

løping. Definisjons-grensene her er selvsagt ofte individuelle.  

Navnet å løpe blir til ordet å løpe som er samme sak. Vi sammenligner også her det vi sier, skriver, 

med en fysisk hendelse, men vi kan videre sammenligne dette med bevisste tankeformer, følelser, skremsel, 

at om vi ikke gjør som sjefen sier får vi sparken. Å føle angst og følelser som virkende jagende gjennom våre 

sinnstemningsformer, vil kunne sammenlignes med det å løpe mellom det ene og andre selv om vi er slitne.  

Å løpe er altså et navn som blir et benyttet ord for en type handlinger eller virkeformer, funksjoner 

som flytter seg på spesielle måter som har likheter med hverandre. Vi oppfatter gradsforskjeller av bevegelser 

og en av disse gradskalaområder er der vi finner løpeformene og graden av styrke og aktivitet, hastigheter 

innenfor dette, og de løpende typer ulike bevegelsesformer. Navnet på en gjøren, her, løpe, er også ordet på 

funksjonen å løpe, med definisjon for kommunikasjon og forståelse av sammenligningene til det å løpe, bevisst 

og fysisk overensstemmelse.  

At det å løpe som begrep i bevisstheten om fysisk natur, også skal være helt likt, mest mulig likt, det 

å løpe som en virkelig fysisk aktivitet i en natur slik vi kjenner den. Vi kan senere sammenligne dette med 

følelsesformer og andre tenkte ukjente dimensjoners gjøre-muligheter, eller virkemuligheter. Vi kan si alle 

ord, symboler, tall, navn, også personnavn og stedsnavn, defineres som den form og den virkning som skiller 

seg ut fra andre virkningsformer. At to med likt navn, vil da måtte defineres litt forskjellig som virkemåter.  

Alle ord er alltid navnet, benevnelsen av det vi sikter til. Navn og ord er symboler, og de er ut fra en 

definisjon, åpent tilgjengelig, eller skjult for andre, slik som koding, kryptografisk, rett og slett formen og 

virkningen til det vi sammenlignet med som følelse eller fysisk gjenstand og virkningene deres. 

 Vi må forstå at begrepet forståelse betyr lik med, eller likheten mellom en bevissthetsstruktur, 

bevissthetsprosess, og et saksforhold fysisk eller bevissthetsfunksjonelt, og at graden likhet er graden 

forståelse av noe, altså likhetsgraden mellom bevissthets-funksjonen og saks-funksjonen. Om vi vil forstå den 

fysiske verden så betyr dette også her at det er snakk om likhetsgraden mellom det faktiske bevissthets-

funksjonelle forholdet og det faktiske fysiske forholdet vi sammenligner med hverandre.  

Dette er også innholdet i det vi kaller en forklaring, altså hvor likt eller holdbart noe utrykkes for at vi 

skal sikte til samme sak i den grad det virker som det er behov for dette. Om vi vil forstå alt sammen helt i vår 

bevissthet, så må vi også finne ut alt om den fysiske saken vi henviser til, eller den fysiske virkningen vi 

henviser til. Det er likedan når vi skal sammenligne følelser, behov, sinnsstemninger, husk, minne, inntrykk, 

affekter, reflekser, instinkter og intuisjon, og lyst-grader som angst, glede, smerte, behag, alt vi kaller vondt 

og godt, og mer mystifisert som ondt og godt, slik som det onde selv og det gode selv. At det innebærer noe 

som vi har avklart i bedre eller dårligere grad. 

Forståelse, sammenlignings-gradene, vil søke å sammenligne med noe som er likt eller ulikt det vi 

kjenner til. Forståelse vil da bli en del av kunnskap eller erfaring, hva vi tidligere har følt eller fått kjennskap 

til. Vi kan sette oss inn i ukjente saksforhold ved at andre viser til noe vi kjenner til og kan følge tankegangen 

eller skriftene, eller samtalen, også sitte ned selv og undersøke nøye et saksforhold som følelser og fysisk 

natur ut fra det vi alt vet, og slik kanskje fort komme inn i saksforhold som tidligere var ukjente. I mange 

tilfeller kan det ta lang tid å sette seg inn i saksforhold. 

Sammenlignings-skalaen går fra det som er helt likt til det som er helt ulikt, eller fra like til ulike, for 

oss som da fra kjent til ukjent og i alle grader av disse funksjoner som kan tenkes eller være til. Uten forskjell 

får vi hverken like eller ulike, og heller ikke to like og to ulike.  
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Dette gjelder for alle egenskaper og funksjoner. Både logikken i dag og i Aristoteles syllogismer, og 

Heraklits like og ulike, den gamle ideen om orden og uorden, verdensfornuften, til en viss grad logos og mytos, 

kosmos og kaos, går ut på om vi har like og ulike, og i hvilken likhetsgrad det er balanse og likevekt i noe. 

For å forstå noe må vi ha noe å sammenligne med, gjerne både på forhand og som en ny sak vi betrakter. 

Forståelsen skal her være lik med forklaringsgraden, og den forståelse som forklaringsgraden viser oss om 

noe vi sikter til, da forståelse og forklaring er sammenligningsfunksjoner.  

Syntaks er uten forbehold sammenlignings-prosedyren, det vil si det oppsettet og de termene som vi 

skal sammenligne noe ut fra, og måten det sammenlignes med noe på. Å sette opp slike termer er det samme 

som å forhåndsprogrammere hvordan en sammenligningsprosess skal skje. For eksempel vil begrepet 

gjentagelse, å gjenta, at vi skal gjenta noe, at noe skal skje en gang til, være en oppsetningsvei og formstruktur 

som skal skje på en spesiell måte, og der vi legger hele denne prosedyren inn for hvor vi kan sette inn 

alternative sammenligningsformer, og at en slik prosess skal hente frem denne loopen nå dette ordet skrives 

på en dataskjerm, eller at vi sier dette til en annen person.  

Å sammenligne, da tenker vi som regel på like og ulike, eller hvor og i hvilken grad likt noe er, og som 

vi gjerne kan sette opp som kjent og ukjent. Kjent betyr at noe er likt med noe, og ukjent at vi ikke finner noe 

likt å sammenligne med. Nå skal vi også si at begrepet sammen betyr at noe er likestilt eller stilt ved siden av 

hverandre, at de tilhører samme sak eller gruppe, type og art, struktur eller virkning.  

Å ligne betyr at det ligner, synes som at det kan være samme sak eller ligner samme saksforhold, at 

det er det ene og samme eller at det er to like, lignende hverandre. Men at noe ligner, eller synes som at de har 

noe likt eller er like, er ikke definitivt sikkert som like saker. Slik sett ligner begrepet lignelser, som rett og 

slett er sammenligninger.  

Noe som vi erfarer på et område kan ofte sammenlignes med noe på et annet område. For eksempel at 

noe går feil, går galt, eller at noe skjer galt eller riktig allikevel. Lignelser er å sammenligne noe uansett, og 

har vært brukt i forbindelse med at ord, begrep, språk, følelser ikke alltid har vært helt godt definert, eller har 

ett bredt spekter, i noen tilfeller uendelige med mulige variasjoner, og derfor er lignelse noe som stort sett kan 

sammenlignes med veivisningsgraden, ikke ulikt graden av Tao. Graden av det samme som noe. For eksempel 

graden holdbar vei for kroppen og bevisstheten inn i det videre livsløp. Opplysning og tao er her ikke i konflikt 

med hverandre. 

Lignelsene vi kjenner best til er ofte oppdragelse, følelses-svingninger, ulike fornuftsløsninger og 

regler vi mener er holdbare og hva som er uholdbart. Slik sett er det ulike erfaringer og saksforhold som ofte 

ikke samstemmer for oss alle i alle tilfeller. Den lokale tilstanden på et sted eller som erfaring hos en person, 

er det Sokrates kaller å ta utgangspunkt i det ståstedet en person befinner seg i og på, og saksforholdet 

forholder seg til i forhold til vår bevissthet og andre fysiske forhold som den fysiske sak står i forhold til.  

Det at Einstein oppdager at masse og energi endres i objekter ved hvor nærme de er hverandre og 

hvilken hastighet de har, noe som aldri ville kunne oppdages uten hans forskning på hva som dette 

proporsjonale forholdet bestod i som felt-energier. Vi skal ikke bedømme noe eller noen før vi vet hva som er 

saksforholdene, om vi vil være sikre på hva det er som er årsakene og handlings-reaksjonene. 

Sammen-lignelse betyr altså i utgangspunktet en litt unøyaktig fremstilling av hva sammen betyr og 

hva lignelse betyr, men vi er ganske sikre på at vi sammenligner to sider med hverandre, enten at vi finner ut 

at det vi vet gjelder den samme saken vi tidligere undersøkte, eller er samme utløsningsfaktor for to forskjellige 

hendelser.  

Videre så er sammenligningen som regel jevnt over ellers alltid at det er to like eller to ulike som 

sammenlignes, at vi har to forskjellige vi skal avgjøre om er like med hverandre eller ikke, og graden av slik 

likhet eller ulikhet. Nå følger det at vi i mange forsknings-sammenhenger og språklære, også når vi finner opp 

eller produserer noe teknisk, at vi setter krav til likhet som absolutter likt som i matematikken og geometrien. 

Her tar vi utgangspunkt i tall som pekere til enheter, antall vi har foran oss av noe, og kravet er at tall-enheten 

1 skal være lik for enheter som står for seg selv av den art funksjon vi sikter til, et tre, et vann, en angstfølelse, 

også videre, selv om det er forskjell innenfor de samme artstyper av fysiske og bevisste form-funksjoner.  

Det å kreve at noe skal være likt betyr først og fremst at vi ikke finner noen forskjell mellom de to 

saker vi sammenligner. Men her er matematikken og geometrien ganske enestående i det disse henviser til en 

enhet som absolutt, eller et punkt som en absolutt enhet. Her kreves det at pekeren, posisjonen, skal være lik, 

og at vi har bestemt at den skal være lik, og derfor helst ønsker at de saker vi sammenligner helst skal være 

helt like også slik at tall og geometriske forhold skal kunne være sikre sammenlignings-funksjoner. 
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Da geometrien i et fysisk rom kan endre seg grunnet hastighetsløkker som vi normalt ikke ser, 

krumninger av rom-felt og energi-objekt-felt, så vil både geometrien og tallbehandlingen rett og slett klikke 

litt, bli feil. Vi kaller slik gjerne akselerasjon og retardasjon, men de skulle jo da neppe påvirke tall og 

posisjoner geometrisk. Begrunnelsen bak dette er at de fysiske objekter og felt endrer seg slik at avstander og 

styrke danner løkker på de rette bevegelsesretninger og at tetthet og bevegelsesretningsforholdene endres.  

Om vi ikke oppdager hva som skjer med feltet vil vi kun merke at bevegelsesenergien stopper opp en 

stund. Tid, bevegelse, styrken, danner plutselig en mer varig posisjon som beveger seg sakte i stedet for fort, 

og objekt-feltet trekker seg sammen, slik at de enheter vi benytter som fysiske mål-stokker da endrer seg i 

retningsutbredelse og styrke innenfor likedanne områder som vi skal sammenligne som feltstyrker i 

gjennomsnitt, nemlig den måleenheten vi bruker fysisk som også påvirkes av slike tilstander. 

Vi må bestemme oss for at tallet 1 og det neste tallet en skal bety at disse skal være helt like, for at de 

skal være gyldige som like. Lignende gjelder for de fysiske og logiske funksjoner vi henviser til, og 

sammenlignings av kaosbevegelser og kosmosbevegelser. At de sammenlignes ut fra en enhet som de skal 

lignes etter som er lik for begge tilstander, for eksempel hva energi angår.  

Dette er vel sjokket Einstein, Kvantefysikere, fysikere og kjemikere fikk, at energien inn og ut av kaos 

var likt med den kosmiske tilstanden når det var orden. At energiene virker konstante, selv mellom kaos og 

kosmos-tilstander, at det tyder på at de kosmiske funksjoner kommer i uorden, og så kan ordne seg igjen, men 

at balansevekten er likedan slik at energiene beregnes til tilnærmet konstante.  

Med syntaks, språk, logiske funksjoner, symbolikk, så skal dette inngå i prosesser der vi bedømmer 

noe som virker som det står stille eller som er i bevegelse eller i en virkningsprosess. Altså forhold og 

endringer i forhold. Det er slik at både kroppen vår, følelsene våre, humøret vårt, og sammenlignings-evnen 

vår logisk og bevisst forstått, forståelsesgrad, er sammenligninger av like og ulike, kjent og ukjent, 

gjenkjennelsesgrader, der vi ønsker å forstå, forklare, finne hva som er i overenstemmelse med det vi oppdager 

og merker. Mange tenker først og fremst bare på bruken, nytten, behovsdekningen som er sentral for oss alle. 

Men det er også ofte krav til at vi skal ha absolutt overenstemmelse med forståelsen av bevissthet og fysiske 

forhold.  

I differensialkraften har jeg lagt ut en utredning for en forskjells-funksjon som grunnleggende for de 

like og ulike former vi har uansett hva dette handler om i virkelighet eller drøm, fantasi, det kjente eller 

ukjente. Konsekvensen er at vi da får en videre definisjon av like og ulike, om vi kan si ideelt eller faktisk. 

Det som nå skjer er at dette blir både sammenlignings-funksjonen og sammenligningsgraden.  

At vi har like og ulike og at vi sammenligner slike og hvordan slik sammenligning skjer logisk. I 

praksis så skjer slik ved grader av virkning, påvirkning, at noe tilpasses noe. Bevissthetens sammenlignings-

funksjon er også en type balanse-påvirket, likevekts-basert tilpasningsfunksjon. Hva smaker hva når vi har 

forskjellig humør eller forskjell i hvor opplagte vi er. 

Med begrepet vilje erstatter mange dette med drfts-egenskap som alle kroppslige og bevisste 

funksjoner har. Samtidig forstår da enkelte styrkegraden til de forskjellige egenskaper automatisk som vilje, 

fordi viljen, ønsket, lysten på mat kommer frem, og da vil vi ha mat og vil fysisk gjøre noe for å få maten. Om 

vi ikke hadde vilje, ville det ikke være umulig at vi motorisk, instinktivt, eller som med mikro-organismer, 

hadde utløst kjemiske egenskaper som tar opp mineraler, stort sett ikke-levende materialer, og omdanner dette 

til organisk føde.  

Viljens dominans, virkning i forhold til refleksive sultfunksjoner tygging og fordøyelse, og lokalisering 

av føde, er ikke godt belagt. I tillegg kommer det at driftsbehov og behovsorganer, ikke bare av nange blir 

forstått som viljes-drifter, men at viljes-drift er ensbetydende med drifts-funksjon totalt. At alt er vilje og at 

all drivfunksjon i alt er viljen, viljes-driften.  

Det er og finnes ingen funksjonsbeskrivelse av viljen som skulle tilsi at denne skulle kunne lage 

preferanseformer og heller ikke danne feltstyrke-formasjoner funksjonelt. Den mangler funksjonsbeskrivelse 

for sine former og styrkevirkninger. Slik sett føyer viljen og viljes-driften, viljes-styrken seg inn som hvilke 

som helst egenskaper og drifter, og deres styrkemengde, styrkegrad.  

Vi kan snakke om underbevisste og fysisk ukjente viljeskrefter uten å få noen grunnleggende 

virkefunksjon som logisk ville kunne forklare alle andre funksjoner eller driftseksistensen i det hele tatt. Det 

virker mer som at viljes-driften er en følelses-bevisst definisjon av styrker i det hele tatt i og med at vi merker 

tiltrekning og frastøtning i samme grad som vilje som vi gjør i alle behovsegenskaper og behovssansene. Slik 

sett er viljen ubestemt, og dukker opp i den graden det er behovsgrader. 



 

 

547 

Viljen er ellers satt utenfor helheten som kraftfunksjon som de andre egenskaper ofte forholder seg til. 

Vi kan sanse med øynene det vi har erfart av smaker og lukter også, uten at synet umiddelbart bli ansett som 

årsaken til lukt og smak. Vi kan fornemme at synsinntrykket fremhever styrkegrader på slike lukter og smaker 

i mange tilfeller. Viljen settes aldri i sammenheng med en behovsårsak. At vi forbrenner automatisk grunnet 

bakterier eller enzymer i magen, og slik løser opp næring som fett, proteiner og sukker som da lett kommer 

over i blodet og går til alle celler som trekker dette inn i seg og utfører stoffskifte som energi til kroppen, 

muskler, hjerne og bevegelser, sies det mindre om.  

Men dette mankoforholdet av mat og overskuddet av magesyre, eller manko i cellene og leveren som 

sender ut enzymer og hormoner og nerveimpulser når det er for lite mat, og at vi får en stigende sult, at dette 

medfører en øket viljes-grad i samme takt av sultvilje, det sies det også lite om. Slik sett ser det ut at vilje og 

type vilje og dens styrketilførsel i langt høyere grad har en årsak og at disse ligger i behov, som betyr likevekt, 

holdbart nivå, balanse, og den grad det blir for mye eller for lite av noe, slik som at man overspiser eller rett 

og slett begynner å sulte.  

Behovsgraden og viljes-graden følger hverandre, men det er ikke snakk om at om behovet ikke fantes, 

så skulle det oppstå vilje til mat. Behovsfaktorene er tatt helt vekk av et menneskes livsløp i det vi snakker om 

viljen. Den omgår alt vi har av fysiske årsaker. Om noe skjer fysisk undersøker vi ikke dette, og vi sitter igjen 

med at viljen er årsaken til alt fysisk. På lignende måte er alt blitt til at alt er skapt med vilje som den eneste 

forklaringen på eksistens, at former og funksjoner finnes.  

Men slik sett så vil Gud, eller en Natur, ut fra de funksjoner vi får forelagt oss eller ser, observerer, 

neppe kunne fortelle om en generell driftsfunksjon for alt, eller årsaken til at en natur eller en gud har en drift 

til sin eksistens-funksjon, at det bevisste og det fysiske oppstår og virker, eller alltid er tilstede og virker 

funksjonelt. Svært viktig å merke seg at vilje rett og slett blir forstått som drift, virkning, selv om denne ikke 

er bekreftet av religiøse definisjoner, eller filosofiske. At dette er ikke forklart i skrifter vi kjenner heller. 
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Bevissthet følelser sinnsstemninger affekter 
 

Affekt-samling 
 

Emosjonelt, følsomt, Affekter: Behov, sanser, Stemninger 
 

 Vi vet at dikt, historier, ritualer, taler, bønner, drømme-historier, visse regler, holdepunkter som 

mennesker har laget tidlig i historien, før bøkenes tid funn på steintavler og bark, skilpadde-skall, hule-

malerier, har vist frem hvilke goder, lyster som folk har satt pris på. Også avbildninger av gravide kvinner, av 

voksne, barn som holder rundt hverandre, typiske tegn på glede, kjærlighet, avbildning av parr, voksne med 

barn, matretter rundt leirbål, honning, frukt, at dette henviser til gode, og i noen tilfelle farlige, vonde, onde 

saks-forhold, men som viser det vi kaller estetiske verdier.  

Noe som er skjønt, godt, lystig, gledelig, men også skader og sykdom, fiender som dyr, mennesker, 

noe ondt. Historier nedskrevet, korte dikt og strofer, noen lengre historier nedskrevet av alt slikt, viser en form 

for poesi, og med instrumenter, trommer, lyre, lyrikk. Det viser seg også i klær, skotøy, en mengde 

pyntegjenstander, perlekjeder, ganske mye som er opptil tidlig istid og eldre. Til og med Neandertalere hadde 

mange saker som viser slikt.  

I historiene som er nedskrevet, og i dikt, poesi, merker vi slik det vi kan kalle smak, lyst, angst, 

opphøyde saker som makt, skjønnhet, helligdommer, med tilhørende poetiske og dikteriske estetiske toner. 

Dette vises også i de fleste bygg, statuer, fra lenge før antikken, oldtiden og er fra mytisk tid. Altså stort sett 

fra steinalderen, den eldre, mellomste og yngre steinalderen. Først i Antikken viser det seg at samlinger av 

slike gjengivelser i tekster blir gjort over landegrenser, landsby-grenser, at det blir populært å samle og gjengi 

fortellinger også fra andre kulturer, sammen med egne historier.  

Denne gjenspeilingen av smak og behag skikker, hva som virket skjønt i disse eldre kulturer, men som 

vi kan dra kjensel på selv i vår tid, viser også at følelser, empati, emosjonelle virksomheter og affekter, 

plutselig hendelser som kan sanses eller man merker som behov, at dette gjengis i bilder og tekster. Eksempler 

på fester, lengre kjærlighets-forbindelser finnes igjen i kvinne-fester og manns-fester rundt samlivs-ritual. 

Til og med kvinners måne-festivaler, og menns sol-festivaler, fullmåne-ritualer, sol-ritualer er mye 

bundet til denne jordens, og menn/kvinners fruktbarhets-egenskap. Gaia/Eros/Afrodite, med fler.  

Allerede 2100 fkr. Vet vi at datteren til kong Akhad av Anatolia som erobret Sumer i tiden 2150-2000 

fkr, at henne skrev verden første kjente poesi, et poetisk verk for månegudinnen og til sol-guden med 

opphøyelse av ypperstepresten Gudea i Ur. Den skjønne Gudea i Ur, Mesopotamia, Ur i Kaldea i det som ble 

omtalt som staten Sumer. Siden ble slik gjengivelse mer utbredt.  

Datteren til kong Akkad lærte seg det sumerske språket for å styre riket bedre da mente hun, og med 

Kong Akhads eget alfabet som er mer forkortet og likt som det vi kjenner fra dagens forskjellige moderne 

alfabet, så skrev hun poesi på begge språktegn og ble slik årsaken til at man tidlig kunne tyde og lære seg det 

sumerske språket. Dette kunne senere lett oversettes til gresk, andre senere språk som bygde på små endringer 

av samme alfabet. Selve bygnings-forskjellene virker det som at Akkad og de skriftlærde tok seg av. 

Ved inngangen til Antikken, oldtiden, den tidlige greske kulturen, så kom de første verk i ekte bokform. 

Først på papyrus, men så som slike papyrus-bøker. På Sokrates tid, 430 fkr, kunne man for 1 drakme få kjøpt 

bøker fra statsmenn og alle de kjente filosofene, eventuelt teologer som ville markere seg. Men selvsagt også 

poesi og lyrikk.  

Lyren var oppfunnet mulig rundt 700 fkr eller før, men den som gjorde den verdenskjent ut fra datidens 

målestokk var Sapfo/Zappfe Longines som var oppdratt blant kvinnene i Lydia Lilleasia, og hun ble et symbol 

for øya Lesbos. Sapfo Longines ble antatt født på Eressos på Lesbos ca. 630/612 f.Kr., men varen tid  i Syracus 

Sicilia etter å ha rømt fra en tyranns invasjon av øya. Mulig tilbake på Lesbos senere.  

Hun døde ca. 570 fkr. Det meste av hennes poesi som var godt kjent og dypt beundret i antikken, der 

det meste har gått tapt, men hennes store omdømme er uendret. Hun sies også å ha vært sterkt erotisk opptatt, 

der hun var intim med både kvinner og menn. Av den grunn har navnet, begrepet Lesbos, lesbisk, mulig 

oppstått fra hennes virke på samme øy. I dag ville vi vel kalt dette bifil holdning. 
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Hun fremførte diktnings-tonende stemning til lyrespillet, og sies å ha skapt lyrikken, tonetegn er 

funnet, lagde teaterscener og noter, for så å tiltrekke seg folk fra hele Middelhavet og deler av Asia. Kongelige 

uttalte at hun slik kunne uttale «Afrodite, jeg elsker deg» så inderlig at hele jorden skalv.  

Hun kjente tydelig til Odyssen, Illiaden og Thegonia av Hesiod og Homer fra 750-700 fkr, og ganske 

sikkert til Anaximander, Anaximenes og Solon som ledet gresk-jonisk rike. 

På sett og vis er Zappfes, Sapfos lyrikk et eksempel ikke bare på pinsler, men også kjærlighet, i det vi 

kan kalle et toneleie som kan ligne forståelsen hvor begrepet pasjon, pasjoner, lignende senere skrevet i en 

form som omhandlet Jesu lidelser. At både smerter og lyster er liderlig, lidelser. 

Den som senere tar opp dette med smak og behag er merkelig nok en platoniker som lever 800 år 

senere, en filosof som også het Longines, platoniker, filosof i Aleksandria som var mektig nok, og som var i 

konflikt med Plotin, mystikeren, platonikeren som satte dype spor i Augustin. Konflikten gikk på at Longinus 

påstod at det fantes former i naturen også. Han fremførte forskjellige eksperimenter på reaksjoner folk hadde 

på gode og dårlige smaker, lukter, synsinntrykk, hørselsinntrykk, og mulig hudkontakt hudfølelser.  

Dette var bundet til godt, vondt, bra, dårlig, lystig og angst-frembringende, om hva som var skjønt og 

ob-skjønt, grusomt, ille. Snaks-fornemmelser er slik som oftest affekter sett i denne sammenhengen, hvordan 

man umiddelbart oppfatter en sansevirkning, og mulig behovs-virkninger. Altså estetiske tilsnitt.  

Slike reaksjoner ble senere tatt opp av Aquinas, da han ble spurt om hva sansereaksjoner, affekter, hva 

dette var godt for. Affekter er mer brå, helst umiddelbare reaksjoner, reflekser, ofte også kalt instinktive 

reaksjoner, som oppstår når vi får sansevirkninger, behovsvirkninger, i en merkbar styrkegrad innover oss, 

som ikke kan overses. Heller ikke overses selv om vi vet om disse, slik som om man skulle holde hånden over 

en flamme en stund. På et tidspunkt reagerer kropps-funksjoner i stor grad av seg selv enten vi vil det eller 

ikke. Men man kan øve seg opp eller være så sta at man lar seg bli helt ødelagt, noe vi skal komme inn på 

senere. Aquinas mener slike sanse- eller behovs-reaksjoner stort sett er fordi vi skal overleve.  

Om det er planlagt at vi skal overleve eller noe med kroppsfunksjoner hos levende er bygd slik, altså 

det rent funksjonelle er ikke beskrevet gjennom Aquinas forklaring, bare hvordan det kan fungere og tydelig 

har som konsekvens, at om vi trekker oss unna faren, eller mulig fare, så overlever vi. Det kan like gjerne 

være en evolusjonsbalanserende natur-funksjon som at det er planlagt av en skaper. Her er det ikke Gud eller 

Natur som er poenget. Men det rent funksjonelle. Finn årsak-virknings-rekkefølgene, og hva det er som gir 

balansetilstandene på denne måten. 

 Aquinas får selvsagt mer intime spørsmål enn kun det med god eller dårlig smak, og disse mer direkte 

affektreaksjonene, nemlig også om kjærlighet og angst, forelskelse, seksualdrift, trang, som i alt mer grad kan 

kalles pasjoner, en form for lidelser, behov, som har vært vanskeligere å forklare. Og her reagerer man gjerne 

inn mot slike tilstander i affekt, men at det vedvarer lenge i en opphøyd tilstand, likt som at et godt humør kan 

vedvare en lengre stund.  

Å bli hypnotisert, bli opphengt i noe, komme inn i en følelsesloop, lignende som med angst. Frykt må 

også vedvare en stund, for eksempel for å opprettholde en videre flukt unna farekilder. Hva som fester seg for 

godt i oss, vedvarende livsangst må tas opp senere. Poenget er at Aquinas får oppgaven med å si noe om 

affekter, pasjoner, emosjoner, følelser, godt og vondt, ondt, og som vi kan si handler om det estetiske 

virksomhets-området. Det er her hekt klart at vi står foran den estetiske egenskapen vår også. 

 Begrep som moral, holdbarhet, etikk, regler for kjente gode virksomheter og overlevelse ut fra 

behovene våre primært, var godt kjent i antikken alt. Det gjenspeiler seg både i juridiske lover og i bud. Og ut 

fra våre primære behov, kroppsbehov, så ble også natur-retten utformet i antikken. En slags form for 

humanistisk veiledning av hva vi kan og ikke kan utsette folk, til og med fanger for. De var klart i mot tortur, 

med mindre det var forræderi. At man falt folket i ryggen.  

Dette sier de lite om, og holder naturretten innenfor kun nettopp de primære behov. Det er en klartekst 

i forhold til mange filosofiske og teologiske utlegninger. Det virker, i motsetning til Kant, Hegel og Marx, 

som at natur-rett-tilhengerne har mistanke om at kroppen er av betydning for moralen. Vi vet på forhånd at 

materie, kropp, ikke har en slik rolle i teologien, religionen. Da ville klarteksten om beskyttelse og lidelse, det 

ondes problem, blitt klargjort for hva kroppen går igjennom i alle fall. Dette er ideologisk like ukjent av de 

ledende makt-strukturer den dag i dag, tross begrep om menneske-rettigheter, lover og bud. 

Og selv Aquinas med mange teologer holdt denne som en av de verk som man kunne gå god for som 

en god veileder. Den har vært anerkjent siden antikkens tidligste epoker. Altså fra 450 fkr til Aquinas tid rundt 

1250-1275. Også senere. Er kjent og henvises til den dag i dag. 
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Hvorfor virker sanser, behov, slik? Aquinas blir spurt om dette. Aquinas, fordi at vi skal overleve vel. 

Men reflekser, spenninger og trykk, trekker seg sammen utvider seg, fester seg sammen og splittes opp ut fra 

de kreftenes styrkegrader som utløses når noe har kontakt med hverandre. Slik sett passer det ikke å si at; 

reaksjoner skjer, mellom natrium og klor FORDI at det skal bli til Salt Vel! Og det passer seg heller ikke at 

vann som faller fra en foss ned i en innsjø, eller en elv som renner ut i havet, eller vann som slås opp i en 

bolle, at det er Fordi at vannet skal legge seg plant, vannrett, vel! 

Og når vi har spenningsforskjell i naturen eller vi har lagd et bilbatteri, så er det fordi egenskapene i 

naturen og i batteri-komponentene alt har slike spenningsforskjeller, og ikke at det er Fordi at det skal lyne 

vel, eller at det er fordi at vi skal få støt vel, eller at det er fordi vi skal få lys vel. Lyset er der, og vi må lage 

en pære som utløser dette også. Alle biologiske organiske stoffer som fett, sukker og proteiner, og her spesielt 

det som er mest biologisk reaktivt, nemlig proteiner, som alle er nitrogenholdige proteiner med hydroksid og 

hydrogen i endene, såpass at de reagerer på lys, temperatur og støt/trykk-mottrykk.  

Dermed får vi sammentrekninger og utstrekkende funksjoner. Dette skjer ved nerver og trykk i væsker, 

at trykktilstanden endrer seg, og dette kan i sammensetninger virke som tilbaketrekning og tiltrekkende 

funksjoner. Det kan grunnet spenningsforskjeller også strekke seg ut. Det er ubegrensede mengder av begge 

deler, men om vi merker en sammentrekning, slik som i smerte, så kan en slik reaksjon også gi oss faresignal, 

som refleksivt ubevisst, eller bevisst styrt, trekker seg vekk fra smertekilden.  

Dette svaret som derfor, ut fra behov vi bevisst og fysisk har, kan ikke forklare hvorfor de samme 

stoffer og andre stoffer som er mineraler eller vanlige grunnstoffer i naturen frastøter eller tiltrekker hverandre; 

bare fordi at det skal være slik, vel. Her har ikke Aquinas funnet den grunnleggende funksjonen. Det som er 

riktig er at vi merker fare, goder gjennom sanser, smak, smerte, affekter. Det er riktig at dette funksjonelt 

virker slik. Aquinas har svar på konsekvensen av effektene, men ikke hvorfor effektene virker slik. Selv om 

han hadde sagt at det var ønskelig og planlagt fra Guds side, så forteller dette ikke hvorfor funksjonen klarer 

å fungere slik. 

Men det er som med den elektriske strømmens oppdagelser, at slik det fungerer har en underliggende 

funksjon som er der, og er der uansett om det er liv eller død, levende eller mineraler vi mener er livløse, både 

i organiske og uorganiske materialer. 

Den neste som tar opp begrepet affekter, slike reaksjoner, og forholdet mellom fysiske virkninger, 

kropp, og bevisstheten vår, er Descartes. Han anser at det er en omformer, en omkoding, gjerne kalt kryptisk 

eller mystisk, som skjer, og henviser her til Kongle-organet, som i mer moderne form kalles Pineal-kjertelen.  

Konglekjertelen (glandula pinealis), epifysen (epiphysis cerebri) eller pinealorganet/corpus 

pineale, en endokrin, hormon-produserende kjertel på størrelse med en liten ert. Den sitter som en utvekst 

over mellom-hjernen og veier rundt 0,15 gram.  

Den produserer hormonet melatonin som er viktig for kroppens døgnrytme og, hos mange dyr, for 

sesongmessige endringer som fargen på fjær, pels, reproduksjon, vinterdvale og migrasjon. Lenge var 

kjertelens funksjon ukjent. Filosofen René Descartes mente at den var åsted for interaksjonen mellom sjel og 

kropp, mellom det psykiske og det fysiske, siden man da trodde at mennesket var det eneste dyret med 

konglekjertel og det på Descartes' tid var en allment anerkjent sannhet at bare mennesket har sjel.  

Videre antok man at sjelen ikke kunne deles, og konglekjertelen var en av de få strukturene man fant 

i hjernen som ikke eksisterte i par. Nå knytter han dette sjels-begrepet til psyke, hvor begrep som psykisk 

institusjon, likt som leger, sykehus, allerede hadde et motto for å verne; fra lege-eden, Hippokrates, lege for 

sjel og kropp. 

Det oppsiktsvekkende i dagens forskning er at organet har retina, det samme som i øyet, forskjellige 

egenskaper som et øye har som organ. Senere tids forskning har påvist tilstedeværelse av kongle-kjertel hos 

de fleste virveldyr. Hos bro-øgler og niøye/urfisk-type, danner denne et pineal-øye og tilsvarende pineal-øyne 

er kjent fra mange fossile dyre-grupper. Vi kan si at det da vokser ut et øye mitt i panna, som eksempel, 

mellom de to andre øynene. Halvparten av kreps-dyr-artene har dette også, i sin spedbarns-fase. 

Signaler fra lys-ømfintlige organer ved hypo-thalamus sender signaler til denne kjertelen når dagslys, 

sollys, dukker opp, og virker motsatt når mørket kommer. Har en virkende funksjon for oppvåkning og inn-

soving. Denne delen av hjernen kan bli stimulert under inntak av psykoaktive stoffer. 

Vi ser at begrepet sjel og kropp fordeler seg over psyke og fysis, det fysiske hos Descartes. Han er her 

i tradisjon med de greske tenkeres beskrivelser i antikken, de store filosofenes tid. Psyke er det psykologiske, 

og det psykologiske kan nok omfatte alt kvantitativt også, men med psyke snakkes det alt mer om følelser, 

emosjonelle virksomheter, sinnsstemninger, og nettopp øyeblikkelig umiddelbare reaksjoner, affekter.  
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Når Spinoza senere snakker om en parallell for disse, en fysisk-psykisk parallellisme, så mener ha at 

disse er virkninger som er tilstede og i kontakt med hverandre som to forskjellige sider av samme 

kraftvirkninger, og at dette slår ut som utstrekning og tanke ut fra kraftens natur, logiske funksjons-virkning. 

Han bryter dermed med Descartes A og B, A + B, og bytter dette med AxB, produktet AB som parallell 

virknings-forståelse. Fra at A kan utøves alene uten B, til at A og B samvirker alltid. 

Slik tar Spinoza vekk et mystisk ledd, men forklarer ikke hvordan produktet kan fungere slik. 

Kontakten mellom verden og bevisstheten blir kortere i Spinozas versjon. Descartes må jo forklare både 

psykefunksjon og fysisk funksjon, og transformasjonen mellom to ulike verdener, mens kraften som Spinoza 

snakker om har ført funksjonen inn til en og samme verdens kraft-funksjon. Det er like stor konflikt i dag i 

psykiatri på dette feltet om hvilken forståelse som skal godkjennes. Og like store problemer med funksjons-

forklaringer. Det bevisste og fysiske har alltid virkning i hverandre, mener Spinoza. 

Vi gjenkjenner dette i språkbruken ved begrep som abstrakt og konkret. 2 begrep som funksjonelt ikke 

forteller noe som helst om saksforholdene. Man kan høre at noen sier at affekter er fra lymfesystemet, fysisk, 

KONKRET, som lyn fra klar himmel, og vi kan høre at de sier at følelser er bevisste funksjoner; ABSTRAKT.  

Og enda merker vi i bevisstheten vår styrke-forskjeller på fysiske objekter og på følelser, likt som på 

affekter, men forsøker å avskrive at denne styrkevirkningen finner sted i bevisstheten som at bevisstheten er 

ABSTRAKT lik ikke-noe, bare ideer, forestillinger, som kun er navn på form, formasjoner, uten noen 

funksjon-beskrivelse, knapt av husk, erfart, funksjons-virkninger rundt de såkalte abstrakte objekter, 

bevissthets-formene.  

En muse-tanke, en giraff-tanke, skal forklares med substans-stoffet abstrakt/konkret, i hvilken grad en 

av oss kan merke noe bedre enn en annen. Det kan ikke abstrakt/konkret si noe om. Det finnes mye konkret 

vi ikke oppdager, men det er ikke abstrakt av den grunnen. Jeg måtte forkaste abstrakt/konkret som funksjons-

forklaring da vi ikke vet hva disse begrepene er eller kan verifisere. Hva slags verktøy er de? Hva er Luft? 

Her gis derimot bevissthetens sine egne former, ide-formene som i utgangspunktet ikke er spesielt 

forklart som substans, kraft, energi, funksjon til opprettelse av bevissthets-form. De er evige og uforanderlige. 

Å sette seg ned å la abstrakt-begrepet som ingen vet hva er på ordentlig, mates i en datamaskin, kun abstrakt-

funksjon, forteller ikke noe om noen bevissthetsfunksjon, og heller ikke at konkret forteller noe om fysiske 

funksjoner. 

 

Hva tilgjengelige kilder sier om affekter. Om følelser og emosjonelle virkninger. 

 

Definisjon beskrivelsene sier følgende: Affekt viser til en persons umiddelbare, (spontane), 

emosjonelle, følsomme reaksjon på noe. Affekt er slik sett en merkbar refleksiv reaksjon på sans, behov, 

beskrivelser. At man opplever noe som positivt, negativt, eventuelt smerte lyst, ubehag, behag, som 

øyeblikkelig virkning, reaksjon, på svake eller sterke oppfattelser av noe. Emosjon er et begrep som ofte anses 

som en litt mer bestemt identifiserbar reaksjon, slik som forholdet rundt, og som opplevd følelse, som 

eksempel frykt, opplevelse av at noe er farlig, som kan gi bestemt adferd, kalt en kognitiv vurdering, som da 

for eksempel; å flykte.  

Min kritikk her er: At følelser og følelsesstyrker blir ikke styrt, skapt, av bevisstheten. De slår ut fra 

behov, sanser, nervesentre, sinnsstemningstilstander som summer av behov og sansevirkninger i kroppen som 

når nervesystemet. Om nervesystemet kobler ut i et av leddene for nervesentre i hjernen, sentralnervesystemet, 

så forsvinner også følelsene våre slik. Vi kan da maksimalt huske dette, gjerne ved at lyst og angstsentre kan 

være intakt, men om disse nervesentrene er ødelagt, brutt kontakt, så får vi heller ikke følelses-virkninger fra 

husk til bevissthet heller.  

Min konklusjon er at det skjer en sanse-behovs-signalvirkning som utløser en styrke som igjen gir 

følelses-styrkene og blandingene av slike styrker, selv om bevisstheten er involvert fordi disse gir signaler til 

respektive sanse-behovs-sentre. Altså en resonans eller feedback-virkning som kan koble lyst/angst inn i 

virkebilde bevisst. Og tilbake-melding fra blandingen bevisstheten får av det samme som avgjør, mer, mindre 

eller passe med balansetrinn i behovssystemene våre. 

Det som bevisstheten gjør med følelser er å sammenligne styrkeforholdene, men det er kognitiv 

behandling av følelsesvirkninger og konsekvenser, og ideer om å omforme dette etter behov, på grunn av 

behov, og som kan gi trege, eller øyeblikkelige svar, sammenkoblinger av konsekvens-løsninger slik som 

oppdagelser, oppfinnelser, kreativitet, å se årsak-virknings-oversikter for seg slik. 
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Jeg mener altså at de følelser vi snakker om i bevisstheten vår, som bevissthet, betyr bare at vi 

sammenligner følelser som kommer inn i bevisstheten og at bevisstheten merker og forstår disse fordi behov, 

sanser, følelser, virker med feltstyrke inn i bevisstheten, slik at disse blir en del av den virkelige bevissthets-

prosessen.  

Det er denne sammenlignings-prosessen som gjør bevisstheten til bevisst behandling av alt, og derfor 

at styrkevirkninger uansett art er virkninger og blandinger som bevisstheten ikke kan noe for. At det smaker 

pepper og sukker i en blanding, kan ikke bevisstheten gjøre noe mer som styrkesignal inn.  

Men bevisstheten kan merke behag, ubehag som sender signal-feedback tilbake til det sensitive 

systemet som sanser og behov er koblet ti som gir sinnsstemnings-virkninger og følelsesvirkninger som styrke-

følelser inn i bevissthetsprosessens kraftfelt, til sammenligning, oversikt. 

MITT INNLEGG: 

Påstand eller definisjon, forklaringer fra faglige beskrivelser. Påstand, beskrivelse fra leksikon om affekt:  

Utsagn A; Affekt viser til en persons umiddelbare emosjonelle reaksjon på noe, for eksempel at 

man opplever noe positivt eller negativt. Frykt-Lyst.  

MITT SVAR: 

Dette viser at om vi smaker på noe, så vil reseptorene allerede ha avgjort blandingsgraden av 

nervesignaler, og vi er født med et system som i nervesentre har en bestemt reaksjons-styrke på saken, på 

blandingen, eller den enkelte type smaks-form, og dennes styrke-grad. Vi vet at vi kan øve opp tåleevne, eller 

evnen til å venne oss til noe, slik at vi senere kan oppfatte noe som vi ikke likte med en gang, og som da senere 

kan bli en vane, tilvendt, som man synes kan smake godt eller greit.  

Den umiddelbare reaksjonen kommer av den innstillingen som nervesystemet, og husk-funksjonen 

knyttet til dette, har der og da, ofte at nerve-reaksjon fra smaks-nerver går til smaks-nervesenteret, men også 

til lyst-organet i tinningen. Det er informasjonen som dette lystsenteret får som avgjør graden av god eller 

dårlig smak, gjennom at smaken aksepteres eller avvises. Avises signalet fortsetter signalet til et nervesenter 

lenger innenfor som behandler negative signaler som kan få oss til å avvise, trekke oss unna, eller sende 

signalet direkte til angst-reaksjonssentre.  

Angsten kan gå gjennom flere følelses-sammenligninger til flere snase- og bevegelses-nervesente, og 

gir med signal-styrken også styrken vi merker som grads-forskjellen i følelser, hvilket betyr at følelser slik i 

det minste er halv-fysiske, mer konkret enn abstrakt forklaring. Gis ikke signalstyrken videre merker vi heller 

ille følelsesforskjellen, følelsesgraden, følelses-styrken.  

Da både lyst- og angst-tilknyttede sammenligningsfunksjoner for nerveimpulser fra sansesystemet og 

behovs-organer, eksempel, syn, lukt, sult, balanse, puste-problem, å sanse at vi har puste-problemer, viser at 

det er direkte tilknytting også til bevegelses-nerver knyttet til nervene som går fra tungen, slik at sterk 

peppersmak for eksempel kan få oss til å trekke oss unna gjennom fysisk bevegelse.  

Og det skjer før vi egentlig har en klar oppfattelse av følsomhets-saken, selv om følelsen er utløst, men 

at vi tenker en lengre stund over at vi reagerte slik på kontakten med noe, og styrkegraden som sendes til oss 

herfra. Dette betyr at sammentrekk-bare nerver også påvirker lymfesystemet og væsketrykk-systemet vårt, og 

vi vet også at slike nerveforbindelser står i kontakt med binyrene som da slipper ut adrenalin som igjen 

akselerer vår reaksjon på noe som negativt, men vi har lignende hormoner og enzymer som kan virke til at vi 

får en positiv reaksjon på en smak.  

I hovedsak utløses en mengde ioner fra den nervecellen som fyrer av når affekt-signalet kommer, og 

slik sett er både bevegelses-nerven og smaks-nervecellen umiddelbare i reaksjon akkurat likt som reflekser. 

Smaks-Nervesystemet har derimot ett større behandlings-potensiale og husk-forbindelse enn det bevegelses-

nerven har selv om denne også er knyttet til ulike husk-forbindelser, autonomt slik som i ryggraden, men 

gjerne også som forbindelse til selve bevegelsessystemet nervesenter-celler som finnes i henholdsvis 

lillehjernen og det stpre nervesenter for bevegelser i storehjernen.  

Det som skjer er at bevisstheten mottar både bevegelses-refleksens styrke og smaks-senterets 

styrkevirkning, som gir litt forskjell i styrkevirkningen, men ankommer den samme prosess-tiden i bevissthets-

feltet. Vi kan si at bevegelsesfunksjonen i langt større viser til formen, og orienterings-retninger ved den saken 

vi reagerer på, mens smaks-sanse-nervene i høyere grad merker lyst-virkninger positivt eller negativt, å ville 

ha mer, eller vil ha det vekk fra oss.  

Først nå med etter-smaks-virkningen som vi kan føle frem og tilbake på, så kan vi følsomt sammenlign-

bart avgjøre om vi kan tenke oss å prøve oss frem videre med samme matretten. I noen tilfeller dominerer 

smerte-nervene på tunga, altså at vi for eksempel har brent oss.  
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Refleksen vi får ved kun å være nær noe med tunga, merke en følsomhet, er også refleksiv. Det er 

graden mengde eller styrke på smak eller form-styrke, som utløser stor refleksiv mengde i den enkelte nerve, 

eller i en større mengde nerve-tråder. Smerte-sensorer i tunga er ikke så ulikt smerte-sensorer andre steder, 

slik som på huden.  

Poenget er at både synet, gjennom direkte kontakt, ser maten vi spiser, og eller også at de nervetråder 

som ligger mellom smaks- og syns-senteret som gjør at synsnervesenteret kan identifisere hvilken smak det 

gjelder som husk av det vi så at vi smakte, også gjør at vi kan bli budt noe en gang til, og at vi straks takker 

nei, om vi har dårlig erfaring med dette. Husk-funksjoner derimot har en omfattende forbindelsesevne 

gjennom blant annet utvokste dendritter, som er signalveier mellom nerveceller, og her husk-nerveceller.  

Det er her likegyldig om informasjons-husken er lagret inne i cellen eller utenfor denne i husk-

molekyler, bare nervecellen som er nær til informasjonen kan pakke inn og pakke ut denne informasjonen på 

samme måte om lignende signaler kommer, og som da signaliserer gjenkjennelse, det vil si kun en sammen-

lignings-funksjon som da sender informasjonen gjennom nervesenteret, og som får to absorberende sterke 

virknings-mål som nå kan beskrives. 

Nemlig det sanse-, behovs-, bevegelses-nervesentre som det opprinnelig ble matet inn i gjennom, og 

samtidig til bevissthets-sentret, der behovsentre som gjenkjenner signalet sender dette med godkjennelses-

grad, lyst-virkningsgrad, til samme bevissthet der gjenkjennelses-signalet som alt er der, kan sammenligne 

dette med det sanse-behovs-bevegelses-signalet som kommer denne veien, som forbindelses-gjenkjennelse i 

bevisstheten. Dette betyr at flere husk-funksjoner er i beredskap for å få en større oversikt over både affekt-

reaksjoner og følelses-typen, og følelses-styrken vi kjenner for disse, her den antatte smaks-reaksjonen.  

En sterk følelsesvirkning, eller signalvirkning fra sanser og behovsorganer, vil virke slik at vi direkte 

trekker oss unna eller oppsøker kilden. Forskjellen på små signalvirkninger, forsiktig berøring med tunga, 

eller at vi får en større mengde på tunga, varmt eller sterkt, er at vi ut fra arvelige funksjoner samt erfaring, 

reagerer så tregt eller fort som vi gjør. Dette kan variere hos samme person ut fra hva slags form man er i, 

som vi kaller humør, sinnsstemning også videre, emosjonell tilstand vi er i. 

Umiddelbare emosjonell reaksjon = Refleks-reaksjonen styrke-form/art. Typen nerve/sans, beovs-

reseptorer og kildens virkning på denne! Den emosjonelle delen er at vi føler det fra sans eller behov, ett sted 

i magen, ett sted på tunga, sult eller smak, der alle disse reaksjoner avgir samme stigende eller synkende grad 

av styrkevirkning gir likedan følsomhet som stigende eller synkende grad styrke.  

Det emosjonelle er også i hvilken grad forskjell vi har på disse nerver i sanser og behov som gjør at 

lystsentret vårt som er ulikt bygd, finner samme sanse og behovsvirkning bra eller dårlig, og dermed gir 

driftsretnings-orientering om dette som samtidig signal for samme smak eller behovs-følelse. Når vi da føler 

positiv eller negativ grads-styrke for sansesignalet, behovssignalet, en følelses-styrke-endring som i samme 

grad virker bevisst og at det fysiske sin styrkegrad styrer følelsens styrkegrad og identitet fra hvilken sans 

eller behov, så virker da også følelsene, det emosjonelle som en tilsvarende type art fysisk styrkegrad.  

Når følelsen stiger og synker fordi styrken i sansen eller behovet øker eller minsker, og bevisstheten 

merker at klypet er svakt eller sterkt, ekkelt eller direkte smertefullt, så kan vi spørre oss om bevisstheten er 

fysisk konkret eller ukjent abstrakt eller ikke. Om vi putter pepper i grøten kan den smake vondt. Dersom en 

kulinarisk estetisk middagsrett skal inntas samtidig som at rommet har en uutholdelig råtten stank, noe som 

svir i nesa, at lukten er ufordragelig, så smaker ikke den estetisk skjønne middagen like godt lenger.  

Om vi får en fugleskitt i is-begeret, eller en flue i suppa, så er det ikke alle som fortsetter å spise den 

isen eller suppa. At det er klart at følelsen, huskerfaringen fra lignende opplevelser, og den umiddelbare 

reaksjonen vår, slik sett blander sammen disse saksforholdene også i bevisstheten vår. Hvor abstrakt 

uavhengig er bevisstheten når den både merker klypet, følelsestyrken i samme gra i bevisstheten, og samtidig 

at utsøkt middag blandes med en forferdelig stank? Hvorfor skjer det samme i bevisstheten i oppfølgende 

grad, om den er så uavhengig av de fysisk virkninger?  

Hvert sekund sender våre sanser og behov millioner informasjoner til oss gjennom sanser og 

behovsorganer via nervesystemet, samtidig som at organer påvirker blodomløp og lymfesaftene, både med 

temperatur, trykk, væskebevegelser og varme/lysbølger, elektriske impulser fra kjemiske reaksjoner. At 

lymfesystemet som utvikles lenge etter at fosteret er i gang som væskebeholder og balanseutjevningstrykk for 

alle celler og organer, regulert av celler og organer, at disse så skulle operere som at de er uavhengige av, 

eller over-dominerende for resten av kropps-organene eller nervesystemet, er slett ikke en LOV.  
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Dette er et inntrykk som virker helt belagt i en eller annen type syn som neppe kan redegjøre for disse 

saksforholdene. Vi kommer da frem til at om vi ikke hadde sanser og behov i kropp, vårt typiske system fysisk, 

så vil det ikke være snakk om noen kontakter som bevisst lenger er i kontakt med noe på en slik måte: God 

smak, vond lukt, frisk luft, god seng, morsom natur-opplevelse:  

Man kan ta vekk alle sanser og behov å spørre seg hva vi da har: Hvilket syn er det da som kommer 

frem for hvordan verden og vår følelse med denne virker? Hva er da bevisstheten om styrke og fysisk kontakt 

med grader virkninger som følsomhetsstyrke? Uten sans og behov, hva skal man da med det gode/onde? 

Den emosjonelle virkning, følsomhets-virkning plutselig eller langsiktig. Vanligvis er det deler av 

følsomhet vi behandler bevisst, som riktignok er at vi husker vedkommende, at vi husker hva vi følte for en 

matrett, eller en seng, tur, farlige områder. Men vi har mennesker som er født uten smerte-reseptorer.  

Og vi har mennesker som har operert vekk binyrene som produserer adrenalin, som så mangler angst-

virkninger. De kan plutselig klatre langs store høyder, og har lenger ingen høydeskrekk. Vi har også narkotika 

og medisiner som virker på samme måte. Lobotomi fører til at både lyst og angst ofte forsvinner, selv om man 

har seksualdrift og smertesensorer i behold, 

 

Hva i verden er det vi skulle være redd for om det ikke fantes noen følsomhets-virkning hos oss, på de 

fysiske forholdene. Hva ondt og godt kan gjøres mot oss om vi ikke har sanser og behovs-organer: At stort 

sett så trues vi, eller forhindres å få tak i maten, eller merdirekte, at sanser og behovsorganer angripes, at noen 

gjør noe fysisk ødeleggende mot kroppen vår, og som er den mobb, den terror, det destruktive, og som må til 

for at dette også skal være det onde. Blir vi ikke kroppslig ødelagt, så er alt i orden.  

Men om følelser, emosjonelt, husk kan påvirke de fysiske sanser og organer vi har, gjennom at vi 

bevisst blir tiltalt om våre sanser og organer, vår kropp, trussel, som vil skade vår evne til å føle noe godt 

fysisk, eller få kontakt med andre som er gode, så vil det være denne fysiske orienteringen som andre beskriver 

for oss som vi kjenner direkte i kropps-språket, bevegelsesspråket som også er nervesignalspråket som utløses 

fysisk i oss når vi hører det den andre sier som er av fysisk skadevirkning for oss. Hvor mye større og farligere 

den andre er og stygge saker denne kan gjøre mot oss.  

Slike saker får folk til å få både hjerte og hjerne-slag, og i andre tilfeller mageproblemer, fordøyelses-

problemer grunnet angsten, og er også årsak til spisevegring, eller over-spising. Poenget er at man kan bli gal, 

miste styringsevnen på de vanlige sanser og behov. Skader psykisk er klart fysisk virksomt målbart i hodet, i 

hjerneceller, nerveceller som har med de ulike temaer å gjøre og kan slik også skades, i verste fall så meget at 

det ikke er gjenopprettelig, at man ikke får tilbake normale funksjoner selv med profesjonell psykisk eller 

fysisk hjelp.  

Noen ganger skal det lite til for å bli ødelagt, andre ganger veldig mye. Slik ødeleggelse er ikke holdbart 

for mennesker. Dette er klart en moralsk preferanse som holder stikk. Den er ikke nødvendigvis nok alene, 

men den må være med som holdbart tilstede for en total moralsk holdbarhets-funksjon. Det blir slik at individ 

og samfunn, som noe felles holdbart, inkluderer den kroppslige holdbarheten og at fornuft og psyke, 

bevisstheten virker.  

Vi skal da se på enkelte av de følsomme forhold som bevisstheten vår merker. Altså at vi merker 

forskjell på likt, ulikt i bevissthets-egenskapens sammenlignings-funksjons-prosess, med emosjonelle 

virkninger.  

Men vi må da også se på hva det er vi føler. Vi føler former eller formasjoner med visse styrke-

virkningsgrader. La oss se på sanser og behov. At vi merker vår egen mage, kropp, stort sett alle deler av 

denne. Vi merker puls, kondisjon, muskler, kaldt, varmt, at vi er nær noe mykt eller hardt. Når vi tar etter noe, 

holder noe, bruker noe, så har vi oftest en slags myk, mere presis tilnærming til saks-forholdet. Vi hogger 

hånda i økseskaftet, men griper denne, helst på en måte som ikke skader oss. 

Vi har gitt navn til de forskjellige styrke-formene rundt oss, trær, blomster, lysstyrke, bli blendet, 

kontraster, lyder, behagelige og ubehagelige, gjerne tone-forskjeller med ulik styrke. Navn gis til en gitt 

gjenstandsform, og gitte gjøremål, handlings-mønstre, gjerne med ulik grad av styrke, kraft-utøvelser. Til 

vanlig kan vi lett være mer opptatt av oppgaven vi skal utføre, få til, gjøre, enn hvor mye vi legger vekt på 

anstrengelsesgraden, selv om denne blir markert når vi skal løfte en veldig tung sak.  
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Ordene, lydene, skrift-tegnene, talen, skriften vår, er egentlig bare formasjoner, og gjerne der to 

formasjoner skal være bundet sammen, slik som ordet båt, og formen, bruks-tingen, båt. Noe vi ser, kan røre 

ved, bevege oss til og bevege oss med. Det er en bundet form mellom begrepet båt, strukturformen båt, navnet 

båt, lyden båt, og selve båten, den formen på det vi bruker som båt, fremkomstmiddel på vann. En som flyter 

stort sett.  

Om vi har navn, ord, uten at vi vet hva ordet står for, skjønner vi ikke hva ordet betyr. Begrep som et 

tre, eller båt, det å løpe, Ola og Kari, vil da ikke fortelle oss noe som helst og vil virke som latinske navn, eller 

ukjente pekere til hva ordlyden gjelder for noe. Vi kan også lukke øynene, kjenne etter, og slik få en følelse 

av formen, eller veistrekningen vi går. Dette gir oss strukturbilder.  

Men ord-formen som lyd og bokstav som også henviser i strukturform til hverandre, er også noe som 

kan kjennes om vi former dette av materialer, eller ser det med synet, og vi kan slik lære hva det vi kjenner på 

virker som, en A eller en hammer, og dermed at flere sanser kan benyttes som definisjonsvei, forståelsesvei, 

pekere, veivisere, å kunne skille ut eller skille lik og ulik fra annet. Til og med tunga, fingre, skriftlek på 

ryggen, også at syn, eller fingre har kjent på en bokstav, slik at man ved hørsel lærer å knytte ordet til den 

gjenstanden vi kjenner på.  

At vi kan merke bokstav med tungen om den har markert uthevelse tredimensjonalt, er ganske sikkert. 

Vi kan kjenne dette igjen med flere deler av huden enn bare med fingrene. Leppene er veldig følsomme, så vi 

kan merke ganske mye med disse. Vi merker former og form-styrke når vi spiser mat, spiser is, en rekke saker, 

slik som spenningsforskjeller på metaller med tungen.  

Å lære ord er å lære om hva de peker til, hvilken gjøren, handling, fysisk, psykisk, bevisst form, 

hendelse, og slik merke noe bra, dårlig, eller passe, med de saksforholdene vi er i kontakt med, men først og 

fremst at ordene er vei-ledninger, vei-visere, pekere til saksforholdene i naturen og bevisstheten, og 

bevegelses-strukturer i naturen, bevegelse og virkning oppfattet av bevisstheten. Alt i naturen kan slik sanses 

og gis ord-lyder, og likedan med menneske-bevegelser og ansikts-utrykk, saksforholdene noe står oppe i.  

Ordene strekker også til en viss grad til for å gjengi følelses-styrker, følelses-forskjeller, arten følelse 

knyttet til sanser og behov, stemninger, husk-erfaringer, hendelser, og selv for drømmer. Men her er det som 

alt i naturen også, at det er mange saker vi ikke har like godt greie på.  

Mens en botaniker, zoolog, celle-forsker, gjerne vet hvilke prosedyrer og kjemiske reaksjoner som er 

i funksjon og omdanner sukker, fett og proteiner, utnytter mineraler som stoffskifte og fotosyntese, treets 

vekst-egenskaper med omdannelse av næringen, så kjenner de fleste som vet hva et tre er, kun til hva slags 

blader, nåler og greiner treet har, blomsten, barken, treverkets mønster innvendig, og hva man kan forme 

treverk til. Men bruken av treet, gjenkjennelsen forteller ikke så mye om treets livs-egenskaper. 

Mange er fornøyd med kun å gjenkjenne tre-typen og tenker kanskje mindre over akkurat hvordan 

bladet egentlig er formet som kjennemerke til forskjell fra ganske like trær og blader. Eksempel er at vi har 

flere ganske like gran-typer og bjørketyper. Vi har også flere forskjellige snegler og krabber, til og med rever, 

ulv, som kan se såpass like ut at folk normalt ikke skiller mellom disse. 

Nå, ved å lære, så får vi en slags husk, memorering, et bilde av formen eller formasjons-bevegelsene, 

hva som er likt og ulikt. I utgangspunktet er alt dette formasjoner, enten det er bevisstheten som merker styrke-

former, ord, setnings-sammenhengen, eller gjøremål, søke en sak, eller utføre en fysisk prosess, da med 

kroppen stort sett. Alle disse emner som kan navngis, gir en fysisk og bevisst virknings-styrkeprosess. Vi kan 

med det meste merke om vi føler, eller oppdager, at noe kan være farlig, eller bra. 

Vi lærer på samme måte mengder av det å skille mellom likt og ulikt, kjent og ukjent, gjenkjennelser, 

som en konsekvens av at vi merker en eller annen forskjell på sakene. Slik sett er de bevisste ord, begrep, også 

for det meste knyttet til kropps-følelser og dens bevegelser slik som denne kroppens sanser og behovsorganer.  

Merke behov for å spise, puste, mat og luft. Uten sansene og uten behovene våre, merker vi ikke verden 

lengre, hverken vår kropp, verden, tyngden, bevegelsesveiene, handlinger, oversikter. Hva skal da 

bevisstheten gjøre, mene om verden? Alt som er igjen er kun det vi husker, men husker vi det ikke, at husken 

eller det vi har lært, erfart, opplevd, som husk, at dette er borte også, så forstår vi aldri en eneste sak, mening, 

sammenheng. 

Å oppfatte noe, lære, erfare virkninger av noe, og å huske dette, betyr at det vi oppfatter har en struktur 

som skiller seg ut fra det meste annet, og dette gir oss en gjenkjennende kopi, inntrykk, struktur-signaler, et 

energi-avtrykk, en kraft-formasjon som virker inn i øyne, hud, smak, og impregnerer seg i oss, enten dirkete 

gjennom den fysiske styrke-strukturens signal-formasjon som i det vi kaller huskceller. Vi vet at slike celler, 

om de ødelegges, så mister vi husk for et og et tema, og noen ganger for en smalet kategori av saker. 
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Vi vet også at øvelse og gjentagelse gjør at vi kan huske saksforholdene bedre. Vi vet at noen oppfatter, 

tar inn, husker bedre enn andre, og noen kan faktisk nesten huske det meste direkte ved å så vidt ha sett, eller 

oppfattet noe, såkalte klisterhjerner, og enda bedre, hva man kaller fotografisk hukommelse.  

Både navn, ord, ord-lyd, skrift, tale, hva man kan lese og si, høre og forstå, følger denne prosessen der 

det ut fra naturens og andre bevisstheters utrykks-mønstre, slik danner en viss struktur-formasjon når de andre 

mottar slike signaler som ansikts-utrykk, ord, tale, ting og hendelser i naturen, alt med en viss styrke når dette 

ankommer oss, og vi kan da finne at dette var nytt for oss, altså ukjent, ulikt noe fra før, eller likt med noe vi 

kjenner fra før, altså gjenkjennelsen av noe, og som da utløser en forståelse, eller hendelse vi selv er kjent med 

slik. 

Når vi koker dette helt ned så er det de små eller store forskjeller i strukturvirkningen som er grunnlag 

for alle huskhendelser, lære, forståelse, og alt dette fungerer for oss som sammenligningen av like og ulike, 

som husk, kjent og ukjent, gjenkjennelser, som da betyr at vi for det meste fremkaller denne 

huskgjenkjennelsen i bevisstheten vår. Men vi behøver ikke å ha fokus på alt som fremkalles.  

Om vi husker et menneske fra ferien, så ser vi omriss av stranda og alt som er der, men fokus vårt er 

på det mennesket som liksom er i sentrum av bildet, eller den saken som er mest i fokus i samme husk-sekvens, 

stort sett fordi det som er i fokus er knyttet til en følelse eller et behov som teller mest for oss i dette bildet. 

Selv om følelsesstyrken av gjenstander og hendelser kan virke veldig forskjellige, så merker vi en slags 

egen-virkning, struktur-formasjons-styrke, noe som er sanset, eller behovs-følt ved husk-saken. Dette er hva 

som er viktig. Vi gjenkjenner ganske mye ut fra noe vi ikke husker like godt at vi alle egentlig kjenner til.  

De fleste mennesker har tatt på seg selv, strøket sin egen hud, klemt på den, kjent på velvære eller 

ubehag ved egne kropp, og ikke minst de mer sensuelle virkninger, og seksuelle virkninger vi har. Når vi så 

oppdager andre som vi liker og kanskje blir fasinert av, opphengt i, så har vi gjerne i lengre tid av livet 

tilnærmet oss visse strukturbilder av handlinger eller hendelser, eller ønsker som vi ikke tenker like klart over.  

Vi forelsker oss nå kanskje, og begriper ikke at vi vil være nær, ha kontakt med, blir stivere eller 

mykere i kroppen av denne personen, og får gjentagende lyst-signaler og paralyserende virkninger gjennom 

oss. Selvfølgelig kan vi finne at en annens kropp, berøringer, fremgangsmåte, lukt, eller meninger, væremåte 

allikevel ikke passer oss, og at følelsen dør eller blir til skuffelse, depresjon, tristhet, vemmelse, avvisning. 

Men tross dette kan det samme vise seg å åpne seg mer, at man liker det noe bedre enn man har følt på dette, 

og at mange saker og interesser klaffer, matcher, og at man heller blir begeistret, men også kanskje redd for å 

miste den samme personens nærhet slik. 

Uansett behov og mønstre, så gjenkjenner vi de fleste fra fysiske handlinger som gode eller dårlige, og 

likedan meninger som tilsier de samme handlinger og forståelsesformer. For noen kan et tyranni gjøre at noen 

brenner for revolusjon, og slik sett kan man forelske seg like godt i en som er enig i det samme eller alt er i en 

slik stemning og handlings-aktivert.  

Andre vil ha fred fremfor alt annet, og her kan godt et religiøst forbilde av en oppførsel, mening være 

ledende. Både religiøse og ikke-religiøse kan slik sett være for krig, revolusjon, eller for fred, å løse opp i noe 

uten at det skal skje gjennom vold. Folk kommer jo ellers i så prekært vanskelige stillinger til tider at idealet 

lenger ikke holder alene. 

Når vi nå går over terskelen der sanser og følelser, behov og følelser, opplevelser, husk, erfaring, 

kombinerer en rekke sanse og behov som følelses-blandinger, får vi en ny kategori av sanser og behov, 

sanseblandinger, sanse- og behovs-blandinger, og behovs-blandinger, og så videre blandinger av disse igjen, 

og det som begynner med noen enkle sanser eller behov, enklere følelser, husk, erfaring, opplevelser og 

stemnings-vaner, blir nå erstatte av de kompliserte blandingene av de samme funksjoner.  

Tenk deg bare at ditt syns-inntrykk kan skille mellom ti millioner farger, der disse igjen kunne blandes 

ut med titusen forskjellige lukter, og forskjellige grader berøringer av det som er farget og lukter, og kanskje 

mange slike blandinger av for eksempel nettopp blomster, eller malerier i et rom med røkelse. Om så en vakker 

sol-oppgang i frisk luft. Ofte kan vi bli bergtatt, ikke så ulikt det vi kan føle når vi er glad i noen. Her kommer 

reaksjonen vår som vi kaller noe skjønt og det skjønne. Altså hva vi fører over til de estetiske verdier eller 

følelses-reaksjoner. Andre bilder kan være av en reise, et skip i full storm, stormfulle høyder. Gir følelser. 

Det estetiske er alle grader av følsomhet vi har for noe, hvor bra eller dårlig vi føler det gode er, og 

hvor bra eller dårlig vi syndes det vonde er, alt ut fra hvilken stemning vi er i, og om vi går lei av noe, eller 

bare blir mere opphengt i noe. Slike smaks-forhold er det vanskelig å styre. Har vi sett noen som har gjort 

inntrykk på oss, eller opplevd en matrett, så kan vi bli opphengt eller gå lei dette.  
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Alt vi synes er skjønt eller ob-skjønt/grusomt, men til hvilke tider og saksforhold. Når vi er mette 

smaker ikke alt like godt. Er det en vond lukt når vi spiser er den skjønne følelsen for retten virkelig redusert, 

og likedan om smak eller lukt virker veldig an-støtende med en person vi er forelsket i, og kommer nær innpå. 

At Søren Kierkegaard nevner slike emner som det estetiske, smak og behag, og avhengighet av dette, og at 

dette i lengden ikke oppfyller alle livets mål fullstendig har han jo rett i. Men han forklarer ikke det estetiske 

sin oppkomst med denne forklaringen av hvor lenge denne estetiske egenskapen virker holdbar, virker bra. 

Han forteller oss stort sett kun at følelser, og slik han tenker, følelser for de verdslige beliggenheter, at 

hva vi synes og ikke synes om dette, ikke gir oss en sikker livs-tilfredstillelse, eller er holdbart for alt.  

Når jeg skal gjengi emosjonelle funksjoner, følelser, affekter, stemninger, videre smak og behag, 

sanser og behovs styrke-virkninger som danner likedan attityde opp og ned også i følelsene, affektene, 

emosjonene, så må jeg holde meg til at det er funksjons-forskjeller av styrkegrader. Jeg kan ikke gå utenom 

husk, like og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelsen vår, om denne er der eller ikke. 

Jeg kommer heller ikke unna at bevisstheten vår er en sammenlignings-prosess med styrke-virknings-

grader som merker forskjeller i et mønster vi kan kalle overblikk, oversikt og orientering, årsak-virknings-

rekkefølger og samstillinger. Alt som sammenlignings-forhold. Vi kan ikke sammenligne noe om vi ikke 

kontinuerlig, eller i kontinuitet har begge inntrykkene til stede og med relasjonsvirkning mellom hverandre, 

slik at enkeltinntrykk gjør det umulig å få til en sammenligning. Bevisstheten er altså i stand til en dimensjon 

mer enn det vi tenker oss på denne måten. Glem ikke at vi ser hele rullingen til en bilderull som går sakte. 

Det er den mer sammenhengende prosessen så kommer mer frem når filmen går så fort at vi ikke 

merker bilde-utskiftningene, men da gir dette oss også som regel en kjent hendelse, hendelses-prosess som 

viser oss en kontinuitet i bevegelser, og uten det forrige kan vi ikke vite hvordan hesten beveger seg om det 

kun var enkeltinntrykk og det forrige ikke huskes samtidig. En bevegelse forutsetter inntrykket av to 

utbyttende tilstander, fra og til. 

Da kan vi gå løs på temaer av emosjonell karakter. Vi ser noe og husker dette, vi merker behov og 

husker dette. Etterhvert så kan vi snakke og si hva vi husker, og si hva vi vil ha. Vi lærer ord som spise eple, 

som betyr en slags tygging og svelging av en sak som kalles eple. En form for mat, næring, et behov som vil 

ha, en sansevirkning som vi ønsker, en blanding av sanser og behov, som også dekker smak og behag. Hva vi 

har lyst på nå kommer an på mange forhold. Hvor mye vi har beveget oss, hvor sultne vi har blitt. Hva vi 

husker eller ser som vi kjenner igjen, og som vi føler virker bra for oss nå. 

Barn kan lett like mye med fett og sukker, enten det er krem-kake, softis eller marsipan, eller 

sjokoladefett med sukker, sjokolade. Men følelsen for annen mat som pølse, kjøtt vi liker, egg, melk, saft, 

juice, en mengde saker, til og med brød og vann, kan virke attraktivt nok. Med tiden kan vi bli ganske kresne, 

eller ganske altetende, mye grunnet stemnings-formen vi er vant til ovenfor mat, enten det er oppdragelse eller 

egen erfaring som ligger bak dette. 

Men hva, hvorfor, hvilke årsaker ligger bak denne sult-følelsen, altså behovet for næring. Kroppens 

celler er forbrennings-celler, der dette tar opp næring, fett, sukker, proteiner og vannholdige stoffer, som slik 

kommer til cellene via magesekk, blod, lever, og fordeles ut til kroppens organer totalt sett. Cellene forbrenner 

fordi dette er energi og vedlikehold av cellen frem til neste gang vi føler sult.  

Cellene uansett organ, muskler nerver, hjerte-muskler, lunger, hjernen, nyrer og tarmer, trenger 

stoffene som forbrennings-energi for å få hele kroppen til å virke. Uten mat og drikke virker etterhvert ikke 

kroppen lengre. De fleste merker over tid hva de trenger for å ha en god energi, altså hvilke matvarer de får 

det best med for videre livsoppholdelse i den virksomheten man utfører, arbeid, læreprosesser. Om så lek og 

konkurranser.  

Hvorfor det er viktig å begynne med behovsorganer er fordi det hekt fra den første enkle befruktede 

cellen danner seg flere og flere celler og på ulike stadier så oppstår det forskjellige organer i en bestemt 

rekkefølge. De fleste forstår at vi neppe får et skjelett når det bare er en celle, eller straks etter den andre 

cellens ankomst. Det tar tid å danne en så stor celleklump, at noe som ligner en tarm dannes.  

Før cellemengden har blitt stor nok, trengs det ikke noen transportkanal av vann og næring. Men ved 

en viss størrelse så vil ikke de innerste cellene få vann og næring nok uten transportkanaler, altså lymfevæske-

dannelse og eventuelt blodårer. For å få næring hit til større områder, så treng det etter hvert slike celler som 

i tarmen, som har flagell som pumper vann igjennom seg inn til kroppscellene.  

Denne nye dannelsen på innsiden hekter flagellene sammen til et sammentrekningsbånd, og kalles en 

form for nerve, og nervecelle. Rundt dette igjen kan det dannes kalk-fester og muskelceller, slik at vi får 

festeanordning til muskler og nervetråder.  
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Når nerven trekker seg sammen så vil blod, lymfe, og muskler trekke seg sammen. En mengde 

koblingspunkter av nerver kalles nervesentraler, og slike kan danne små hjerne-sentraler for smak, lukt, 

kjemikaler, og berøring, støt, merke lys og lydtrykk.  

Forskjellige balansesystemer utvikler seg nå. Organer som har med fordøyelsen spesialiserer seg ved 

at en annen del av nye celler gir funksjoner som leverceller, nyreceller, hjerte-celler, lunger, eller gjelle-celler. 

Andre nervesentraler kobler de ulike sanse. Og behovsorganer sammen i et interaktivt tilpasset system. 

Leveren mottar signaler fra blodet som har informasjon fra andre celler i kroppen. Er det for lite vann så vil 

alle celler som har baser og syrer i seg, altså negativ og positiv ladning kjemisk, virke veldig sterkt konsentrerte 

fordi det er for lite vann. Cellen er i ferd med å tørke ut.  

Kroppen kan miste for mye vann når det er varmt og for mye sol, men også i kulda da kroppen mister 

mye varme, som egentlig da også betyr at vi damper ut vann. I begge tilfeller trenger vi tilførsel av vann. 

Legen vil her si at vi er dehydrert. Også mangel på sukker, fett og proteiner, næring ellers, mat, kan gi samme 

problemer. Om vi får for mye næring og vann så kan cellene rett og slett sprekke.  

Om cellen tørker ut eller sprekker, at hele organer er utsatt for at det er for mye eller for lite, så vil 

cellene tørke ut eller sprekke. Leveren merker dette fra blodet som har med seg signal-molekyler fra andre 

celler samt mengden vann i blodet, og vil sende ut hormoner som går til magesekkens hormon-produksjon 

som igjen sender ut sult-hormoner. Sultsentralen i hypothalamus-hjerne-organet i hodet merker dette, og også 

andre sult-nervesentre i mer primitive deler av hjernemarg, ryggmarg, andre deler av hjernen som har med 

sult å gjøre også i storehjernen, lillehjernen.  

Lillehjernen og flere andre deler av hjernehulrommets funksjoner, gir beskjed til lyst, angst-sentraler, 

ikke minst til lyst-funksjon som gir beskjed, jevne signaler om at bevisstheten trenger mat, altså som følelses-

styrkevirkning av sult inn i bevissthets-feltprosessen, sammenligningsprosessen her. Hva, hvor mye, hvem 

type avgjøres nå ved at husk, vane, erfaring fra kombinasjonen sult og mett som vi kjenner til, gir bevisstheten 

informasjon om hva vi trenger.  

Dette signalet sammenlignes med sultsentret også slik at husk og bevissthet kan synkronisere dette 

ganske godt: Ja takk, bare to brødskiver. Eller jeg vil ha masse poteter og en stor biff. Det kan være fisk eller 

bare frukt og grønnsaker også, om så termitter, alt ettersom hvor lite eller mye man har å ta av i jordens 

distrikter. Det samme gjelder også desserter, godterier. Det er ut fra vaner og erfaringshusk ulikt hvor noe 

merker begrensning eller setter begrensning for ikke å bli dårlig eller uvel. For mange kan bare smaken virke 

så sterkt at de ikke klarer å begrense seg.  

Også nerver kan virke slik. Noe er galt, farlig, utilfredsstillende. I slike tilfeller virker det som varme 

og kulde, og nærings-mangel. Man vil da stappe i seg heller mer fordi man føler at man kan miste energi en 

trenger å ha til å gå på til neste endring av et godt holdepunkt dukker opp. Det er ulikt hvordan man styrer 

dette, og her har sinnsstemninger noe å si. Dette kan regulere ganske mye av behovs-vurderingen eller 

behovsstyringen. Sinnsstemningene har styrkefølelses-signaler i bredere perspektiv enn de enkelte følelses-

opplevelsene, fordi stemningen til sinns-funksjoner er bundet til behov, bevegelses-system og sanser.  

Mens vi kan få en viss følelse av å se noe, noe vi kan forbinde til bevegelse, anstrengelse fysisk, til 

lukt, smak, hørsel, hudberøring, ansikts-utrykk og virksomhet ved slikt, så vil sinnsstemninger i høyere grad 

utgjøre en felles-stemning for hele syns-senteret eller hørsel-senteret som da er en mengde kompliserte 

balanse-funksjoner som ikke egentlig skal endre seg uten at noe radikalt hender. Og sult er radikalt, likeså 

tørste og puste, og at kroppen utsettes for farer.  

Lyst og angst er slik knyttet til sinns-stemnings-summer, og alle sanse og behovs-sentraler danner også 

en felles stimulerende virkning som en essens av de forskjellige sinnsstemnings-summer for alle sanse-, 

behovs- og bevegelses-sentre. Egentlig summen av hele oss, også husk/erfarings-impulser. Sinns-stemnings-

forholdene har sitt å si for hvilket lys, følelse vi har ovenfor de ulike saksforholdene vi møter.  

Vi lærer ofte å tilpasse oss eller styre oss, det vil si styre stemningspresset vårt og gi stemnings-

stilstandene våre god grunn for å virke i det miljøet vi er i til best mulig for oss, som kan bety for andre også. 

Men her er det mange som ikke alltid har så gode referanser og opplysninger som gir god styring og forståelse 

for tilpassing som kan virke optimalt for seg selv eller samfunnet. 

En erfaring må også huskes. Når vi sies å være født med visse sammenligningsfunksjoner egenskaper 

som virker, så betyr dette at slik som smak, syn, allerede har en effektvirkning i seg på deb verden som den er 

bygget av, maten og endringen av bygge-mønsteret som gir øyet som en av celle-egenskapene, og som er 

basert på virkningen og retningen av lys, knyttet til reseptorer på nerveceller.  
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Nervecellene fyrer av mye energi når de påvirkes av noe, slik nerveceller i øret merker lyder, synet lys 

og bevegelser av ulike hastigheter, og slik smak og lukt, hudberøring kan merke sin kontakt med noe fysisk, 

slik som vibrasjoner som kulde og varme, støt og stikk, gode eller dårlige berørings-mønstre og formene på 

det som berøres. 

Når kulde og varme også har med vannmengde i celler å gjøre, dehydrering eller overskudd av væske, 

som kan få cellene til å tørke eller sprekke, så er det tydelig at cellene trenger en balanse. Altså gjennom fett 

sukker, proteiner og vann, mineraler, slik at dette som baser og syrer er i et balansert forhold, mengde til de 

celler som gjennom syrer og baser regulerer trykket til cellene, gjennom et balansert stoffskifte, som går opp 

og ned i takt med hvor mye vi utøver fysisk, og tydelig også bevisst, handlinger, følsomhet, anstrengelser ved 

å forstå forholdene, kunne behandle forholdene. 

Husk og bevissthet er begge deler del av erfaringen. Sammenkoblinger av informasjon bevisst, er en 

sammen-føring som gir tilbakemeldinger om relasjoner til sansesentre, bevegelsessentre, og til behovssentre. 

Og gjett om: Hva skulle bevisstheten ellers være godt for, om den ikke har en funksjon i sammen-styring av 

behovsorganer, sanser og bevegelses-mønstre for en kropp som ikke overlever uten en viss balansering av 

sine egenskaper.  

Organ-Behovene, sanse-behovene, bevegelses-behovene gir styrkevirkninger som samler seg som 

sinns-stemnings-summer, et humør, som bakgrunns-stoff for bevissthetens aktuelle fokus-funksjoner, 

opplevelses-aktiviteten og reaksjons-grader på dette, fordi sinnsstemningene selv er en balansegrad av sanser, 

behov og bevegelsesstyrker, da de er styrkesummer av de forskjellige nervesentraler og styrke-følelses-

signaler, utgjør en følelsessum i bunnen av den dominante følelses-styrke-formen som i ulike mengder 

ankommer bevissthets-feltet og blir en del av styrkevirkningen vi alt har i denne. 

Slik sett er sinns-stemningene med sanse-følsomme styrke-virkninger også en del av hendelser med 

verden i bakgrunnen. Sett under ett er det meste av bevisstheten en styrkegrads-sammenligning som er i 

formasjoner. Altså til en viss grad gjentar formasjonene vi opplever gjennom deres styrkegrader og retninger 

på disse styrkene som årsak-virknings-dannende rekkefølger, og som nok har hatt erfarings-husken til hjelp 

for å nettopp ordne rekkefølger i relevante ordninger, mest mulig logisk i samsvar med sak, Så sant ikke saks-

data vi får er gale, og innordnes etter galskapen eller feilinformasjoner. 

Mellom alle disse sentrene, målbare virknings-effekter fysisk, ved EEG, og en mengde nye metoder 

av måle-utstyr, samt kirurgi og obduksjoner av lik, har man kartlagt nervesystemet i kroppen, samt 

lymfesystem og kjertler, organer som arbeider med trykkvirkninger, lyd, lys, nervesignaler, der nerve-

systemets alle deler er koblet sammen en eller annen vei slik at alle behov og sanser samt bevegelsesimpulser 

kan merke hverandre. Men det meste av denne aktiviteten er ubevisst, inntil de siste tiår av forrige århundre, 

altså fra 1950-60, og frem til 2010, også har vært ukjent, men jevnt bedre avdekket frem mot nåtiden.  

I den samme perioden begynte også omfattende kombinasjons-forskning av psykologi og fysiologi, 

nevrologi, som ender med at man avdekker sanseoppfatninger vi ikke visste at vi hadde, og en mengde husk- 

og hjerne-funksjoner vi ikke visste at vi hadde, samt hvordan manipulasjons-teknikker vi ikke skulle kunne 

tro var mulig, men nå vet hvorfor virker på andres avgjørelser og forutsigbare handlinger. 

Nervefunksjoner i dyr, elektriske virkninger i dyr, også i døde dyr, har man forsket på siden 1790-åra, 

og avdekket mengder om dette som nervefunksjoner og sentre for slike, nerver mellom 1800 til 1950, men 

også frem til i dag. Det er slik man har funnet koblingene mellom syn og hørsel en mengde steder i hjerne og 

ryggmarg, mellom balanse og syn, hørsel, og mellom bevegelsessystemets nerver og syn, hørsel, balanse, 

lignende for smak og lukt, slik som koblinger mellom syn og smak, hvor meget alt dette har hatt å si for 

hvordan synet av noe, og smaken kan kobles logisk sammen til samme husk-funksjon.  

Men denne visste man ikke om fysisk. Man trodde at dette kun skjedde gjennom logisk fornuft, og 

logisk følelses-sammenligning, i bevisstheten, og så kan det hende at bevisstheten får informasjonen om at 

disse er sammenkoblet uten at bevisstheten forstod dette. Også lystsignalsentre knyttet til alle sanser og behov 

er ganske godt avdekket. Man vet om flere tilfeller, der noen ikke er født med smertesensorer og hvordan man 

kan sette smerte-sensorer ut av drift.  

Vi har funnet ut at om vi tar lobotomi, at lyst og angst blir nesten borte, mens seksual-driften fremdeles 

er til stede. Man vet også at om man opererer vekk binyrene som produserer adrenalin, så forsvinner angsten. 

Uten dette virker altså angsten lite eller ikke. Slike tester er gjort ved de som har måtte operere dette vekk. Vi 

kan nå gå løs på en del sansevirkninger og behov, og se hvordan dette virker på bevisstheten, der vi vet at 

husk er koblet inn i bildet.  
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Vi kan ta syns-senteret som utgangspunkt. Om vi ser en regnbue, så skifter vi ofte sinnsstemning til en 

viss grad. Regnbuen har en enorm bredde som gjør at det ikke bare er en av tappene eller stavene i øyet som 

mottar frekvenser av fargene, og styrken på lyset der og da i regnbuen. Vi ser et langt og bredt felt og tusenvis 

av slike reseptorer i øyet merker en mengde fargenyanser i overgangene mellom farger som gjerne kan være 

flere tusen, og ikke bare de 6-7 mest markerte fargene.  

Når flere hundre nervetråder sender mengder med ulike blandinger av signaler slik fra øyet til syns-

senteret, og også til bevegelsesnerver da disse innstiller seg etter om det er fare-momenter til stede i 

synsinntrykket, noe som kommer bevegende mot øyet som kan skade øyet, så har vi en viss kroppsreaksjon, 

muskel-reaksjon, kroppsspråk, selv om det er så lite eller vanlig at vi knapt merker dette. Det finnes ikke en 

sans som ikke virker inn på bevegelses-nervesystemet vårt samtidig med sansningen.  

Alle nyanser og styrker i stor blanding når syns-senteret vårt. Med målinger, EEG, så kan vi merke en 

større mengde endringer av energier i syns-senteret grunnet regnbuen. Denne styrken er lignende som 

smaksinntrykk, noe som ofte er en stor blanding av smaker. Energi-styrken og blandinger av energi-styrker 

fra syns-senteret som viser åpning av kanal mot bevisste arbeids-områder, der vi er mest energiske når vi 

tenker, synes nå mellom syns-senteret og det vi kaller assosiasjons-senteret.  

Den følsomme virkningen, uansett om denne virker akutt, refleksiv, instinktiv, altså affekt, eller mer 

moderat mykere styrkevirkning, og slik stort sett virker som kanskje en litt lystig følelse for bevisstheten, så 

er bevisstheten en sammenlignings-prosess som merker følelses-styrkeforskjellene, enten det er affekt eller 

roligere styrker som følelse fra denne summen av inntrykkssignaler fra syns-senteret.  

Dette betyr at vi både som affekt og som roligere, eller mykere grader av signaler fra syns-senteret får 

inn hele denne blandings-mengden av tusener frekvensvirkninger, men nå stort sett som pulser som gjengis i 

ulike mengder av elektroner og lys gjennom nerveceller og dendritter, ikke minst som ione-utløsninger av 

nerve-celle-molekyler som pumpes ut. I bevissthetsprosessen må disse signaler omformes som lignende 

mengde feltstyrkeforskjeller som også blander seg proporsjonalt med styrkemengdene i signalene.  

Virkningene er blandingsstyrker, og slike blandingsstyrker antar jeg er styrken til summer av signaler, 

men som vi kaller følelser. De utløses som styrkemengder inn i bevissthetsfeltet som overtar energidriften 

som en indre sammenligningsprosess. Altså både av form og styrke som virker synkronisert som gjengivelser 

bevisst. At det var kjelen som var så varm at man nesten brant seg.  

Men rundt syns-senteret og i syns-senteret så virker også energi-blandingsmengden både innad og utad, 

slik at jeg går ut fra at dette også er stemnings-funksjonens kilde for dette senteret og at det ut fra behandlings-

tiden virker slik at sansevirkningen varer en stund, sammenlignes med husk-sentre, husk-funksjoner, og med 

lyst-funksjoner erfart av syns-signal-inntrykk.  

At signalet går til både husk/opplevelses-rekker, erfaring/hendelses-lagre, og til lyst-sentrene som til 

alminnelig reagerer når en sans, også synssansen sender signaler inn i nervesystemet. På denne måten kan 

bevisstheten få en ny opplevelse av både hendelses-saks-forhold, styrken på dette, og en avgjørende bra/dårlig-

dom-fellelse fra lyst eller angst-sentre, som kommer til bevisstheten, ved siden av at synsinntrykket sendes en 

ganske direkte vei også fra syns-senteret til bevisstheten.  

Bevisstheten kan da sammenligne forskjellen på huks-signal av syns-inntrykk og fra selve 

sanseopplevelsen syns-senteret har hatt som styrkevirkning, egenskaps-informasjon, retning. 

Jeg antar at det er lignende med smak. Vi gjenkjenner en million forskjellige matvarer i butikkene og 

slik sett er det ikke rimelig å snakke om at vi kun har 5 smaks-løker, reseptorer på tunga. I dag vet vi at vi har 

flere forskjellige reseptorer her. Men forskjeller oppstår ikke bare ved hver av de 50-60 mulige grunnstoffene 

eller molekylblandingene av disse. Ett pepperkorn kan sende mange gjentagende virkninger til samme 

smaksnerve-signal om pepper-krydret ikke flytter seg vekk. Et mindre mikro-pepper-korn kan kanskje sende 

kun ett virknings-signal slik.  

De andre smakene virker også tidsmessig forskjellig og med ulike fordelinger. Vi kan spise syltetøy, 

bær, og når vi tygger på bæret, så klemmer dette seg mere utover, og kan treffe flere forskjellige smaks-

reseptorer, og vil gi en reaksjon ved de fleste slike, selv om noen reagerer sterkt på syrer, eller sterkt på baser, 

eller om disse reagerer svakt på stoffet. Det blir en mengde slike forsterkende effekter av at et bær får klemt, 

bites i, at saftene tyter ut.  
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Større område på tunge og i gane vil nå sende signalvirkninger over kortere og lengere tid, gjentatt og 

noen ganger ikke, slik at vi får en bredde av smaksnerver som reagerer på alle stoffer, stoff-blandinger. Fordi 

smaken har samme funksjon som det vi kan finne i øyet, at det reagerer på forskjellige blandingsfrekvenser, 

overflatespenninger på molekyler og ioner som er i protein-blandinger, sukkertyper, fett-typer, og mineraler, 

vann, saft, melk, te, kaffe.  

Poenget er at smaksenteret får fra øyeblikk til øyeblikk en ulik mengde styrkevirkninger som vi 

forenklet kan si virket søtt eller surt, men egentlig er en mengde blandinger av slike ulike styrke-spenninger 

som lar smaksnerver sende ulke mengder og styrker samtidig inn i smakssenteret. Konsekvensen er at summen 

av smaks-opplevelsen, som krever en viss tids-funksjon fysisk, merkes i smakssenteret som lignende 

regnbuen, et bredt spekter med varierende styrker.  

Allikevel kan vi merke forskjell på Taco den ene dagen og dagen etter at blandinger og opplevelsen 

kan være litt forskjellige og gi ulike stemnings-tilstander. Blandingene merkes også som forskjell i aroma, 

smak, og gir også signaler til lystsenteret, angst-senter. Lystsenter virker rett og slett som en kosenerve, altså 

aksepterer signalet i ulik bra grad.  

Om det ikke er aksept her i tinningssonen, lystsenteret så sendes mange av disse signaler til tilbake-

treknings-systemet vårt, slik at vi kan trekke oss unna forsiktig eller i affekt, brått eller refleksivt, kalt 

instinktivt. Men om vi vender oss til noe, så kan vi altså endre en slik tilstand i mange tilfeller.  

Vi kan ikke gjøre noe med den direkte instinktive reaksjonen, men vende oss til den, og sp kanskje 

finne den positiv etterpå, og da like saken i stedet for å trekke oss unna. Om erfaringshusk, eller smertesensorer 

virker inn, eller betydelig mengde lyst-signaler ikke slipper igjennom så vil vi få en så sterk tilbake-reaksjons-

puls at det kan utløse forsterkerfunksjonen.  

Denne kalles angst og akselerer eller forsterker tilbaketrekningen, avvisningen, bevegelsesreaksjonen 

for å komme unna, eller kan gjøre at vi blir stivere, redde, sinte, føler sterk angst, skrekk-følelse. Angsten 

virker utløsende for å se etter løsninger, men vedblir som angst til problemet er vekk, og finner vi ikke 

løsninger vil et slik signal kunne gå i sirkel og eventuelle også kanskje forsterke seg mer. Denne loopen danner 

angsten, en egenskap uten søkesvar, inntil at svaret er funnet, og videre, også kan settes i verk å få vekk 

problemet i handling eller i tenke-måte.  

Bevisstheten får ikke bare mengden av styrker fra et mengdeforhold fra en sanse- eller behovs-senter, 

slik at både lukt-mengder, smaks-mengder, syns-mengder, og hudfølelses-mengder, sammen med en slik 

samle-virkninger fra hver som ofte danner en balansetilstand som varer en liten stund lengre enn det vi 

behandler i bevissthets-operasjonen, slik sett også blir en samlet sum sinns-stemninger fra opplevelses-

sentrene. Og den tilhørende husk-hendelses-erfaringen.  

En samlet mengde sanse- og behovs-inntrykk inn til bevisstheten er også det samlede blandings-

forholdet som skal sorteres, sammenlignes, å få oversikt over. Det later til at vi ikke har andre sentre som kan 

samle alle egenskapene på en gang til samlet balanse-vurdering av tilstanden, hvilken vei saksforholdene 

heller, og som vi må rette oss opp etter, eller mot-balansere, stort sett gjennom tilpasningsfunksjoner, 

sammenlignings-funksjoner. Finne en holdbar løsning på.  

Sinnstemnings-summen er her ganske likedan, men er en innvendig balanse før samlingen bevisst, og 

bygger slik sett merkelig sagt: Trykkretningen til bevisstheten ved siden av den strømningsmengden samlet 

sanser og behov hver for seg og samlet gir til bevisstheten. Sinns-stemninger er den som inntil tilbakemelding 

endring er satt, størst, eller mest vansklig å velte mens enkeltdata, de mindre saksforholds-mengder lagt lettere 

kan endres.  

Hovedmassen er altså vanskeligere å endre enn de mindre delene som er involvert hver for seg. Men 

det betyr ikke at smerte, adrenalin, et bie-stikk, irritasjon som gir en voldsom reaksjon på noen, nettopp kan 

omstille hele sinnsstemnings-mønsteret radikalt. At alt blir oppfattet fiendtlig for eksempel. De fleste kan ha 

opplevd et slkt øyeblikk i livet eller i drømme. 

Det å tenke seg at denne mengden av sanseinntrykk fra alle sansene, samles sammen med alle 

inntrykkene fra kropps-organer og bevegelses-funksjoner, alle behovs-funksjoner i kroppen, til hoved-

sentraler i hjernen, men også at alle disse funksjoner også får en aksept-avvisnings-signatur som signal-

retningsendring via lystsenter, angstlignende senter, som et resonans-signal som lyst/ulyst til hver av sakene i 

bevissthets-funksjonen, og alt gjenkjennes da også som sammenligning som like eller ulike med husk-

funksjon som det sammenlignes med, altså kjent eller ukjent og hvilken grad likhet det er med noe vi har 

erfart. Bevissthetsfunksjonen og sentre som er knyttet til husken, aktiviserer også samme husk. 
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For eksempel kan vi være mette, men se et bilde av en is. Vi kjenner at vi får lyst på denne smaken, 

men helst en is-blanding vi selv lager oss som vi liker godt. Selv om vi er mette vil vi kjenne denne kose-

smaken, i alle fall litt av det, eller mer. Husk-signalet, sender smaks-følelse som erfart til bevisstheten, men 

også, da det ikke er hindre for dette, signal som går til smakssenteret. Smaken vi tenker på er på husk, erfart 

som god, slik at akseptsignalet alt ligger i husken. Denne utløser da smakslysten for andre gang, og det blir 

vanskeligere for bevisstheten å takke nei. 

Vi får sanse- og behovs-rørelser, som setter i gang bevegelsesstøt som merkes gjennom elektriske 

negative og positive virkninger, baser, syrer, lyd, lys/elektromagnetiske virkninger, som også er temperatur-

energi. Virkning på reseptorer er et antall eller mengde av elektroner, trykkbølger, som når sanse-sentre og 

behandlings-sentre for disse styrkesignaler.  

Her fordeles de til nervesentre i hodet som omhandler det samme, og som ut fra sine virkningsmønstre 

sender signaler som virker i takt med berørings-styrke-endring der nervecellene gir tilsvarende styrkevirkning 

og at vi merker, tester oss, og finner at følelser også følger samme virknings-styrkeretning og styrkegrad. 

Denne styrke-formen kan bevisstheten innta i sitt eget virknings-felt, som også er bundet til en av og på-

virkning, søvn, annet vi opplever, om den sløves eller skjerpes. 

Om vi stikker oss på en spiss torn, spiss kvist, en nål, et bie-stikk, et myggstikk, så trekker denne hud-

sanse-nerven seg sammen. Dette skjer som en forplantning, Dette signalet går til ryggnerve-sentraler som 

utløser nye signal-nerver opp til ulike sentre i hjernen, alt fra samme ur-sentre som ligger i hjernemargen der 

ryggnerver har forbindelse, men også videre til både lillehjernens refleksive bevegelses-nerver, og videre til 

ulike hjernedeler, spesielt også slik at det i Thalamus og flere steder aktiviserer balanse, hørsel og synets 

muskelnervesignaler som retter seg inn mot det området som stikket, eller faren, kom fra.  

I ryggraden er det refleks-nerver til motsatt side av kroppen som får muskler på den motsatte side av 

kroppen til å bevege seg balansert motsatt vei av den bevegelsen stikk-stedet befant seg på. Dette kalles også 

en refleksbevegelse fordi det ikke er noen bestemt bevisst adferds-vurdering som skal til, i og med at disse 

nervesignaler enkelt er koblet i kryss mot hverandre, og ikke trenger noen bevisst funksjon for denne balanse-

reaksjonen. Denne signalvirkningen er allikevel koblet til sentralnervesystemet videre mot hjernen, og fordeler 

seg til mange ulike hjerne-avdelinger. 

Nervesignaler har slik flere indikator-signaler som når hud-nervesentre i storehjernen. Her er det 

områder som tar seg av hver finger, hver tå, hvilken legg og hvor på leggen et stikk er, eller ryggen, men også 

for ansikt, hode, armer, alt med hudnerver på oss.  

Når en rekke muskler, trekker seg sammen og massen vår, kroppen med stor vekt plutselig skal endre 

posisjon, hoppe vekk, raskt trekke seg unna, så er mange nerver, så og si hele kroppen, iberegnet at våre indre 

organer, og nettopp lymfevæsken må flytte på seg, og alle muskler som trekker seg sammen gir et overtrykk 

mange steder i kroppen, og slik blir det sterkere trykk i lymfevæsken og dens flyteretninger.  

Så langt er det flere funksjoner som gir en direkte refleks fysisk, og som vi i mange tilfeller knytter til 

instinkt-reaksjoner, fordi også sult, smak, syns-inntrykk har slike refleksvirkninger, også hørsel og balanse. 

Også hjerte- og lunge-funksjoner, nerver som merker forskjell slik trekker seg sammen, høyere puls, 

at binyrene slipper ut adrenalin i kroppen sikkert også utløser en del nor-adrenalin i hjernens kjertler for dette. 

Signalene vil nesten utelukkende gi elektriske, samt trykk-signaler til lyst-sentre vi har i tinning-sonen, og i 

hjernens indre hulrom med kjemiske aktiviteter, og slik kunne reflektere mellom om det er lyst eller signal 

som sendes videre til tilbaketrekningsreaksjoner og angst-utløsning.  

Det å påstå at lymfe-væsken er eneste årsak, og eneste grunnen til at vår reaksjon virker som ett lyn 

fra klar himmel, og ikke at nervesignalene også gjør det samme, er og blir sanse-feilaktig opplysning og 

forståelse. Både nervesignaler og trykk utløses i godt monn, stor nok mengde energier til å aktivisere den 

bevegelige reaksjonen.  

Bevisstheten har tidlig fått inn de første av de utløsende signaler, og ligger slik ikke så langt etter 

refleksreaksjoner med en bevisst oppfatning av at noe har hendt, og en viss koordinert oppfatning av hvor noe 

har hendt. Forståelsen kan det være så som så med akkurat i dette øyeblikkets etterdønning, fordi vi trenger 

gjerne å benytte flere sanser for å få en ide om hva som skjer. Om vi hører en brummende, og dirrende lyd og 

virkning, kan det være at vi identifiserer en humle som årsaken til hendelsen. Eller en spiss på en sten vi satte 

oss ned på. 
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Denne følelsen som merkes som sanse-virkning styrke-grads-virkning, er også vår følsomhet i huden, 

sammen med erfarte og nedarvede følsomme kombinasjoner i hud-område og hvilken stemnings-leie vi er i 

som vi merker bevisst, eller føler med ubevisst, og underliggende signaler for hvor mye et signal forsterkes 

eller demper seg på grunn av tilstanden vi er i kroppslig, psykisk, bevisst, 3 saker som henger refleksivt 

sammen i akutt-tilfeller, og egentlig normalt ellers også.  

Det er klart at selv smerter og behagelig strykning i et bestemt hudområde, også oppfattes som følelser 

av oss, og ikke bare som sanse-signaler, eller behovs-signaler, der nerver er knyttet til behovs-organer, blod-

trykks-nerver, pust og hjerterytme. Både trykkvæsken i kroppen og nervesignaler kan øke hjerterytmen, stort 

sett fordi nervelignende signaler er koblet sammen i fibre gjennom hjertet også.  

Både syn, hørsel, hud-sanser, lukt og smak, samt balanse, kan utløse reaksjoner via lillehjernen som 

har nerver knyttet til reguleringsentre for hjerte- og lunge-rytmer. Å forenkle nerve-signaler eller lymfevæske 

trykk-signaler som alene-årsaker, eneste virkning i helheten for både nerve-celler og for nervesentre, altså hva 

vi oppfatter fra sanseorganer og fra behovs-organer, er en reduksjon av bevisst rasjonalisering.  

Alt virker i ett ganske høyt tempo, slik at vi ved lyd, lys, elektriske reaksjoner og kjemiske reaksjoner, 

samt trykkvirkninger ganske fortere enn slik vi rekker å bli bevisst forholdene, finner slike reaksjoner som 

affekt-virkninger. Alle signaler fra behov, sanser kroppstrykk, er slike større eller mindre affekt-virkninger.  

Men alt som er under en viss terskel av energi, vil bli behandlet av oss som normalt, uten at stor lyst 

eller angst utløses, uten de spontane store reaksjoner, uten at vi mister fokus på de oppgaver vi holder på med. 

Ved hjelp av øyet, synet, vil vi i viten om å følge med rundt oss, legge merke til bevegelser, om dette 

vil avdekke noe vi trenger eller ikke, farer eller trygge forhold. Om vi derimot er opplært, har som oppgave å 

lese, så vil fokus i øynene følge med deler av bokstavformen og resten av ordet, for slik vi har lært, stokke 

disse øyne-bevegelser etter en frem- og tilbake-virkende avlesning for å identifisere slike signaler av 

lysvirkning skrift, konturer, som vi så behandler med syns-senteret og språk/tale-sentre.  

Ordene utløser den kjennskap vi har av hendelser, innlært og erfart husk-lagring vi har. Nå er det lese-

egenskap som fokuset i øyet retter seg langsmed etter slik at fokusområdet ved øyne-bevegelser, muskelfibre, 

slik opptar samme fokus sentralt som etterfølgende og sammenstilte posisjoner for nettopp lesning av 

informasjonsutløsende konturer, skrift. I samme fokus.  

Om vi leser en bruks-anvisning, så vil vi kunne koble dette til de bevegelser vi skal gjøre med muskler 

og nerver, sanse-følelses-styring, for å utføre en praktisk oppgave, å sette sammen noe vi har kjøpt, for 

eksempel en stol, et bord, et skap. Men også hva vi heller opp i gryta i riktig rekkefølge. 

Poenget er at det er koordinerende data knyttet til bevegelses-nervesentret som styrer musklene. Vi får 

disse signalene til bevisstheten også, som så har signalvirkninger tilbake til de forskjellige sanse-, behovs- og 

bevegelses-nervesentre som er knyttet mot husk, som der merker fra behovstyrken slik føler mengden for mer, 

mindre eller passe balansert styrke, på mat-inntak, muskelkraft, syns- og hørsels-konsentrasjons-styrke, 

koordinert styring av smak og lukt-bevegelser. Ja, kun to brødskiver er passe nå. 

Vi danner oss styrke-maler og vanestyrker som husk, enten fysisk husk-effekt, eller husk-erfart 

sammenlignings-husk, der bevisstheten kan være en større del av feedback-ordninger med husken. Da er det 

allikevel lett å ta for meget godteri, fordi lyst-virkninger for et stort tids-dominans-intervall i bevisstheten, og 

der behovs-organets egen balanse blir overkjørt av bevissthetsbildets lyst-signaler, lyst-følelse. Slike signaler 

med lyst-virkning til for eksempel sult-nervesentre vil utløse hormoner og nervevirkninger til magesekk og 

smaks-nerve-organer som gjør at vi produserer ekstra sult-hormoner og fordøyelsesvæske, samt utskiller mer 

spytt i munnen. Ala en saftig biff, og verdens beste kake. 

Jeg mener at alle, de fleste av oss, hverdags-arbeidende folk praktisk sett, og forskere, psykologer, 

bevissthets-forskere er likt stilt med å kunne forstå nettopp dette, at affekter, nervesignaler, smerte, lyst, behag 

og ubehag, det å like noe eller ikke, ville noe slik eller ikke, går ut på det samme, at følelser er noe som knyttes 

til alle begrepene, fra sinnsstemningers virkninger, til smak og behag, til sanse- og behovs-signaler, og til 

bevegelses-koordineringen og anstrengelsesgraden som ligger i dette.  

At følelser er styrkegraden til uansett hvilke signaler som helst, og at dette er en virkning uansett om 

bevisstheten oppfatter dette eller ikke. Om vi merker både salt og sukker-smak, pepper og vaniljesmak, så vil 

dette gi egne følelses-virkninger også, og selv i bevisstheten, så kan ikke bevisstheten noe for at to 

følelsesstyrker blander seg med hverandre. Vi tror bare at vi selv kontrollerer dette fordi at vi oppfatter dette.  
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Når vi er kreative så er det lignende husk-signaler som bevisstheten benytter, som utløser følelsessentre 

ved smak, lukt eller bevegelses-funksjoner, som igjen gir den samme lyst, ulyst som tidligere er opplevd i 

praksis. Når blandinger kan sammenlignes, så kan bevisstheten teste ut de forskjellige blandingene i noen grad 

uten å smake på sakene. Så kan vi smake på dette og finne ut at det ble så ille, eller så godt som vi trodde.  

Det samme gjelder praktiske oppfinnelser, bygg, biler, datamaskiner, programspråk. Vi kan ønske oss, 

og oppdage en vei for å legge inn at den funksjonen skal finne sted samtidig i samme programmet, og slik sett 

er program-utviklingen. Vi sammenligner altså x og y hele tiden, men som regel kjente sluttfunksjoner med 

kjente operatører, preferanser, slik som 0 og 1, alt som like/ulike, og språk, tall ut fra dette, eller tegne-/graf-

programmer. Vi kan si bilde-/film-behandling, virtuell behandling, også videre.  

Vi merker dette godt selv. Når vi husker noe så er også signal-husk for følelses-styrken og nervesignal-

mengder/styrke også lagret i husken, for hva vi likte eller ikke med mat, en person, en kjøretur, en konflikt, 

en middags-rett. Ett spill. Arbeids-plassen. Vi utløser denne, og tror kanskje at vi bare husker dette som 

fremkalt i bevisstheten.  

Men det som skjer er at et utløst signal slik har tilbakevirkende signal-virkning til det sanse- og de 

behovssentre som signalene opprinnelig kom fra, syns-sentre, hørsel, smak, sult og pust-sentre, muskelsentre. 

Vi får tilbake en eim, en refleksreaksjon fra de samme sentrene som da får lystsentre og angstsentre, i alle fall 

nervesentre til å reagere, og ikke uten at det gir kropps-væske-trykkvirkninger i alt fra mikro-grader til omtrent 

den samme reaksjonen som vi hadde når noe hendte.  

En plutselig innskytelse om en ulykke den andre var med i, kan få denne til å utløse en panikk akkurat 

når det sies, høres. Lignende kan det være om man mimer eller later som at det samme skal skje. Trusler virker 

ofte på den måten, at man grunnet bevisst trussel ikke klar å finne en god beskyttelsesgrad mot det som 

tidligere hendte kun en gang. Nå, under trussel fra en bevisst person, så kan det jo hende når som helst, hver 

dag, og slik fremkalle angst, panikk, panikk-angst. 

Det som skjer ved husk er at vi får utløst et samtidig signal med følelsesvirkning fra den graden 

nerveimpuls som slike nervesentre under omstendighetene, altså stemnings-situasjonen bestemmer. Er vi 

veldig trygge og forberedt, så kan vi faktisk føle på noe uten at det behøver å utløse for mye lyst eller angst. 

Vi merker en sanse- eller behovs-virkning ved husk-funksjonene. For eksempel glede om vi husker mye 

morsomt fra en tur, ferie, film. Også om det har vært veldig mye fint å se. Men det er erfaring verdt å vite om 

de skrekkelige sakene også. Slike saker kan få oss til å bedrive forebyggende arbeid med vår egen reaksjon 

og andres ve og vel. 

Vi vil altså ha en viss feed-back-mengde mellom husk, lyst, angst, sanse- og behovs-sentre, og 

bevegelses-funksjoner knyttet til sanser og behov, og som igjen også vil påvirke trykksystemet i kroppen som 

igjen vil påvirke hormoner og enzymer, og nervesignaler, slik at vi har en indre eller ytre kropps-virknings-

form, eller bevegelse, kroppsstilling. Dette er innkommende kraftvirkninger i bevissthetsfeltet, og som det 

ikke er behov for, om ikke bevissthets-senteret selv er et behovs-virksomt organ som gir tilbake-meldinger på 

blandingen som oppstår i dette feltet.  

Hvorfor og hvordan huske rekkefølger, og oppdage at signaler eller svar mangler og her er jeg 

overbevist om at bevisstheten samler utgående informasjon etter det vi kan kalle et SØK-Let-Finn-Signal med 

en viss identitetsform som søker gjennom husk-systemet og at sanser og behovs-strukturenes virkninger selv 

virker som faste variable huks-funksjoner for bevisstheten akkurat slik vi bevisst merker at kroppene og dens 

bevegelser er tilstede. Oy-sann; jeg har en kropp også, tung å dra på, eller sprudlende lett.  

Mange leser godt hvordan noe virker på en annen slik, men her er det også grobunn for å ta skikkelig 

feil. En løgndetektor behøver ikke å forstå når hjernen går i forsvar, dekning, føler angst med noe, slik at løgn-

signaler og sannhets-signaler kan slå ut helt feil. I enkelte tilfeller er det lett å merke på svar og reaksjon at 

apparatet faktisk ikke tar feil, men det kommer like mye an på program-behandlerne som av maskin-

virkningen.  

Gode forklaringer kan utløse fler heldige løsninger enn mange standardiserte svar, tolkninger. 

Bevissthets-senterne, senteret, bevissthets-feltet, er behovenes behovs-organ, eller behovenes nedfalls-organ, 

altså koordinatoren av samlinger; at vi ser behovs-rekke-følger, finner sorteringsformene i dette.  

Lyst eller ikke, er samtidig følelses-retningen, og følelses-styrken som er satt av styrke-virkningene 

fra sanser, behov, husk og nervesentre, og med helheten til de samme sentrenes stabilitets-attityde, som vi 

kaller styrke-formen sinns-stemning. Akkurat dette viser ikke så mye av behovs-sammenlignings-prosessen 

bevisst, men tas opp bedre i og om bevissthetsfeltets virkemåte annet sted i skriftet. 
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Nå kan vi få spørsmål om hva det er som hender når bevissthetsfeltet har fått sine styrke-blandings-

virkninger av informasjon og den pågående inn og ut-sammenligningen som foregår med husk, sanser og 

behovssentre, fra innkommende sansninger og følelsesvirkninger mens vi holder et saksforhold på gang i 

bevisstheten, en operativ sammenligningsprosess.  

At feltvirkningene må gi energiene ut av seg igjen, dersom ikke bevisstheten skal vokse seg til uendelig 

energi sammenlignet med andre energier. Den følger ganske sikkert balansen for energier denne også om vi 

skal tro forandringskraftens, eller differensialkraftens balanse-kraft-virkning uansett hvor komplisert ett felt, 

eller kraftutvekslingen er.  

Utgående signaler er uansett et mer eller mindre beslektet signalsystem som det kroppens sentre, 

nervesentre og husk har slik at disse kan reagere i balanse med det bevisstheten har som strukturvirkninger.  

Konsekvensen er at sammenligninger av mer, mindre, passe av styrkestrukturer vil berøre husk-lagre-

styrkestrukturer og struktur-styrkevirkningene til sanseorganer og behovsorganer med deres tilhørende nerve-

sentre, med de kropps-nerve-bevegelses-muskler og behovs-nervevirkninger som sendes ut sel, og med da 

tilbakemeldinger av struktur-kraft-sammenligninger her.  

I slik styrke-sammenligning kan vi snakke om at sammenligning og tilpasning av styrke-balansene er 

samme sak. Tilpasning, balanse, sammenligninger, er også årsaken grunnen, til at mange både kan synge, 

gjøre akrobatikk, mime, lage komedie, på en og samme gang, som en fortelling til publikum som da forstår 

sammen-hengen.  

Men publikum har vanskeligheter med å gjøre alt det samme selv, om denne personen er flink til det 

som gjøres. Noen ganger er spillet så krevende at ingen klarer å utføre det samme. Selv om det kan la seg 

gjøre. Både kropps-bevegelser og utrykks-måter kan være særdeles personlig unikt også. At det skal mye til å 

få til samme virkning utad for en annen. Alle som er i god normal form kan trene helt ekstremt på noe spesielt 

og slik få til noe som slett ikke de andre i forsamlingene etterligner uten videre.  

Det ser i alle fall ut til at de fleste sanser og behov er signalgivere som kommer innom nervesentre, og 

som utløser nervecelle-energier som lager en ny grad feltvirkninger rundt seg. Men å tolke hvordan disse 

feltvirkninger virker videre er vanskelig. Det er nå med denne virkningen at samme grad følelses-virkning trer 

frem i bevisstheten. Akkurat som vi arvelig og gjennom erfaring tilvenning, tilpasning reagerer på smaks-

virkning, og ut fra stemningen vi er i, slapp, fin form, humør, så ankommer en følelses-virkningsgrad også i 

bevisstheten vår, som betyr at styrkevirkningen har blitt en del av bevissthets-feltet vårt, og en del av identitets-

opplevelsen vår.  

Om det er særdeles stor omstilling mellom slik følelsesvirkning fra andre signalvirkninger i kroppen, 

sanser eller behov, så vil også dette føles radikalt for bevisstheten, men også hele signalvirkningen i kroppen, 

som slik kan bli sterk overgang mellom to bevissthetstilstander både som innkomne signaler og som 

tilbakemeldings-virkning fra bevissthets-omstillingen. Om disse virkninger ved nervecellene uteblir eller 

dempes med medisin, annet, så uteblir også følelsesutladningen for bevisstheten.  

Det samme gjelder bevissthets-styrke-feltet. Dette lammes eller våkner i samme grad som nerve-

sentere, sanser og behov i kroppen er påvirket. Lignende er alt tilfelle med søvn og våkenhet bevisst som for 

de samme kropps-signaler. 

Jo da. Masse informasjon, opplæring, fysisk erfaring, trening, kan virke sterkt preventivt på tenkning, 

eller omfattende for hva som settes sammen i bevisstheten, og slik være med på at reaksjoner og bevisst 

forståelse gir stor mestring og løsnings-orienterte utfall. Vi kan slik si at trening og langsiktige vaner, 

bestemthet, til en viss grad kan frembringe langvarige sinns-stemnings-plattformer.  

Ingen slik plattform kommer utenom at sanser, bevegelses-system, behovs-system, slik skaper en slags 

grunn-stemning, gjerne en av flere slike typer grunn-stemninger. Men det gir også da grunn-følelses-stabilitet 

for de samme vaner, ordens-strukturer.  

Utenom det så vil miljøene, andre arvelige faktorer, hendelser, sykdom, konflikter, prøvelser, gjøre sitt 

til at man fremdeles er fleksibel og mottagelig for nye stemningsvirkninger, annerledes stemnings-virkninger 

som igjen kan påvirke stabilitets-forholdene. Metoder for slike holdepunkter som er mer varige, øvelser, opp-

læring, er det mange eksempler på, fysisk trening, yoga, andre øvelser. Til og med usunne. 

Livssyn, livssynsgrupper fungerer først og fremst slik at ritualer og tro, ideologi, danner en stabil felles 

preferanse-ramme. Utøvelsene, praksisen kan være godt som holdbarhets-referanse, men kan også være svært 

dårlig, eller innskrenket.  
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Emosjonelle funksjoner: Følelser, humør, Sinnsstemninger 
 

Videre definisjoner på emosjonelle funksjoner, slik som affekt, følelser, humør:  

Utsagn B: «På samme måte som affekt, er humør en emosjonell tilstand, men humør oppleves 

gjerne uavhengig av en utløsende situasjon eller stimulus og er mer vedvarende. Affekt er gjerne bevisst, 

men kan ofte være ubevisst.». 

 Humør er også emosjonelt: Men denne sender også disse humørsignaler mellom seksjoner, men holder 

mengden mer konstant og i balanse, inntil signalendringer, reflekser, bryter balansestemningen med en annen 

humørsvingning som er i balanse. Slikt humør kan like godt svinge over lengre tid med styrke-endringer, slik 

at humøret da skifter, og skifter i styrke.  

Humørblandinger kommer av de samme sanse-organer og behovs-organer, men her er også miljøet, de 

organiske prosesser, fysiske omgivelser til væsketrykk og nerveceller med signaler i hjernen og ryggraden 

langt mer med i dominansen, slik at sanser og behov i kroppen ellers ikke er dominerende alene.  

Vi merker humør-innstillinger like godt på EEG og svingninger i humør i nerve-sentralene, likedan 

som forsøk med sanser og behov ellers, men sanser og behov er involvert grunnet at sentrene handler om disse 

signal-styrkene, og her sorteres, lagres, omfordeles innsendinger og utsendinger samtidig, og det er også da 

snakk om graden stabilitet i styrker som sanse-følsomme og behovs-følsomme nervesentre er i. Stemning. 

Da alle sentre slik for trykk og nervesignaler har sitt å si for bevissthets-innkommende oppfattelser, så 

blir et fellessenter for disse signaler til en samlet sinnsstemnings-sum. Altså en samlet blanding av retnings-

orienterende virkning, som kan lede bevisstheten avgjørelser om hvilke valg, eller sorteringer denne gjør. At 

en av sinnsstemnings-styrkene kan virke sterkere enn de andre er ellers alminnelig. Retning for styrkene. 

En svak eller sterkere dominans av slik stemning, virker også som en viktig del av dømmekraften, det 

vil si det man kaller skjønn, hva man synes passer seg for denne anledningen. Det stemmer at humør, lynne, 

sinns-stemningen, slik sett er en mer varig emosjonell virkning, fordi den gir en styrke som identifiseres som 

en følelses-påvirkende egenskap, og er selv en følelses-virkende styrke, følelses-bestemmende styrke.  

Altså en følsomhets-balanse eller følelses-regulator, så sant denne kan styre seg. Men alt tyder på at 

tilbakemeldinger fra erfaringshusk og bevissthet, samt hva som virker inn i sanser og behov i løpet av sinns-

tilstanden, også påvirker, styrer og endrer sinns-stemningen, slik at den selv er utsatt for regulativ følsomhets-

styrke fra sanser, husk og behov, samt altså lyst-senteret som har funksjonelle organiske virkninger fysisk. Er 

nerve-sentralt.  

Det er fullt forståelig at vi for det meste ikke klarer å endre alle sinns-stemnings-funksjonene for alle 

behovs-orienterte og sanse-orienterte funksjoners signalmengde. Vi bevarer noe av den foregående summen 

av tilstand det meste av tiden, ellers blir alt kaos for oss.  

https://snl.no/hum%C3%B8r_-_psykologi
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Følelser og ansikt-gjenkjennelse 
 

Vi har ut fra forskning lagt merke til at et spesielt sted og del av hjernen arbeider hektisk og med 

energi-stråling når vi møter andre mennesker og dyr vi kjenner, og er aktivt for typiske utrykk ved å kjenne 

igjen emosjonelle faktorer i ansiktstrekk slik som glede, sint, mistenksomhet, fredelige trekk, gråt og latter. 

Eller merker sinnsstemninger. Vi forbinder altså emosjonelle virkninger, alt fra affekter, følelser, stemninger, 

og med god grunn til at vi har lignende opplevelser selv som vi gjenkjenner som dette som er med i dette mål-

området. Selve trekkene som er markeringer av et annet ansikt fester seg gjerne godt når vi har direkte 

forbindelse med en person. Slik at formen på ansikt og formene av forskjellige utrykk vedkommende kan ha 

som endrer ansiktstrekket stort sett huskes og gjenkjennes.  

Etter min mening er det forbundet til en viss strategi med terrenget og hvordan vi skal forholde oss til 

bevegelser i forhold til den vi ser, godt beslektet med stedsans-celler. Samtidig representerer et annet 

menneske og dets ansikts-utrykk fare eller trygghet, eventuelt oppgaver, hvordan vi skal forholde oss til 

stemningene som utrykkes i ansiktene. Og ikke det, også kroppsholdningen, kroppsspråk knyttet til 

gjenkjennelsen av personen. At ulike variable tilstander, klær, bevegelsesmønstre gjenkjennes. Det betyr også 

at en annens ansikt raskt blir gjenkjent som fare eller trygghet som vi videre forbinder med angst og lyst. Det 

betyr at vi kan gjenkjenne et ansikt og få angst ut fra erfaring med at visse utrykk vi gjenkjenner forbindes 

med en farefull fremferd, vold eller trussel. Likedan kan det frembringe lyst og glede ut fra erfaringer og 

gjenkjennende trekk. For eksempel at vi merker at en venn har blitt sint på noe, eller på noen.  

Går vi videre betyr dette at angst-lyst-nøytral funksjon dukker opp i samme grad slik som på en 

arbeidsplass, at sjefen kommer og da må man følge med å gjøre noe ordentlig så det ikke får dårlige følger, 

likedan om påpasselighet og oppmerksomhet når den andre snakker til seg. Instrukser fra han, eller vi må gi 

denne sjefen. Noe lignende gjelder idrett og konkurranser. I mange tilfeller kan spill være lek, men kan bli en 

utfordringer på lik linje med alvor for mange. I mester-skap i spill blir det lett alvor for mange, spesielt 

toppidrett og topp-viktige spill der mye kan stå på spill om anseelse og økonomi, men også prestisje som 

applauderes av andre. Annerkjennelse kommer inn i ansikts-gjenkjennelses-forbindelsen også. 

Blant annet kan utrykkene vi merker fortelle oss at en motstander er usikker, eller at den tenker på 

visse trekk. Når det gjelder Magnus Karlsen, stormester i Sjakk, så er slik undersøkelse gjort, og han brukte 

den delen av hjernen som til alminnelig blir brukt som ansikts-gjenkjennelse. Grunnen er at motstanderne stort 

sett har følelser, sammen med fornuften, bundet til prestasjon og motstandere, og at det kan ligne det å bli sint 

og bli glad, være glad eller være sint. Men det er jo forbundet til å vinne også, og til da den motstanderen en 

ser ansiktet til. Ansiktet, personen og konkurransen som handler om å klare å unngå, eller fronte motstanderen 

gjør at også sjakkbrettet og dets brikker i forandring utrykker deler av følelser og oppmerksomhet ved disse 

bevegelsene av motstanderen og slik også utrykker et slags følelsesmønster, grad grunn til å ta en annens trekk 

alvorlig, fordi det er både et emosjonelt og fornufts-basert spill. Sjakkbrettet blir det viktigste utrykket for 

møtet med den andre motstanderen slik at bevegelser her gir også utrykk for overlegenhet og underlegenhet 

som også er en emosjonell virkning mellom to ansikter direkte.  

Dette er min begrunnelse for hvorfor mange i spesielt viktige oppgaver der det er bevegelige deler som 

utrykker en tilstand der følelser settes opp mot hverandre mellom to personer som konkurrerer, og ikke minst 

på et mer alvorlig plan. Krigføring er ekte nok, og der er det i alle fall oftest viktig å oppfatte motstanderens 

ansiktsvirkning. Det er derfor, selv på turer i naturen, og i mange samfunns-relasjoner som betyr noe for oss 

at vi kan ha ulike tilstander vi trekker inn mot ansikts-gjenkjennelses-området.  

Uansett: Ett eller annet, eller om så over lang tid, vil bygge ut en hjerne som bearbeider det som virker 

mer statisk og rolig slik som terrenget i forhold til bevegelser vi selv gjør, og bevegelser det utenfor oss gjør. 

Ett eget, eller mange egne, ut fra hva slags egenskaper det er snakk om vil spesialbehandle bevegelser, slik at 

det ikke blir like meget rot over alt for bevisstheten. Ett eksempel er øyets fokus-område, skarpblikket, og på 

den andre siden hva som kommer inn i sidesynet, og omstilling til mørkesyns-følsomheten vår.  

Noe lignende skjer da med disse aktiviteter i syns-nervesenteret som skal sortere et sammen-lignende 

bilde innvendig, og videre hva som da sendes til bevisst og følsomme områder, eller får signaler fra slike som 

tilbake-melding og justering av dette, bant annet i forhold til vane-strukturer, erfaringer og husk i lagrings-

funksjoner i hjernen. Også i bevisstheten tas det ut et fokus-område som behandles, og ikke minst en part av 

en følelses-art som dominerer.  
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Følelsen av synet, det som høres, kjennes. For eksempel at noen, på film, synes ved at kun armen ses 

i trappa, og at det er en pistol i denne hånden. En annen er en dans på en eng ute i naturen til musikk vi liker, 

eller gjenkjennelse av motorduren til en biltype. At hørsel og syn forbindes til lyst og angst, men også god 

følelse og smerte-følelse.  

Det vil være ulikt til hvilke områder visse bevegelses-variasjoner blir behandlet i hjernen. Vi vet fra 

forskning, at følelser, emosjoner normalt arbeider sterkt i den ene delen av hjernen, mens den andre arbeider 

mye med de fornuftsbaserte og kognitive løsningsforholdene, selv om dette ikke er en statisk fast tilstand hos 

alle, og heller ikke til enhver tid. knyttet til bare den ene delen slik, og at avdelingene er knyttet sammen til 

sakstilfellet vi oppdager. Husk, angst, lyst, behov, andre sansevirkninger, og følelser er slik knyttet til begge 

sider gjennom kommunikasjons-linjer.  

Av en eller annen grunn er alle sentrene i kommuniserende forbindelse med bevegelses-nervesystemet, 

slik at indre nerver i kroppen og i muskler slik påvirker et eller annet som krøker seg, kjenner virkninger, og 

slik gir en form for kroppsspråk, selv om dette kan bli feiltolket etter slike trolige betydninger. Man kan i 

mange tilfeller mene noe helt annet enn det kroppen virker til å si. Prosessen for utførelse av en bestemt fysisk 

akt er derimot ofte behandlet i flere faser, der ikke minst emosjonelle vurderinger er med i sosiale 

sammenhenger og lignende tilfeller til dette.  

Dersom mennesker er usikre på om dyr, mennesker, fiender, men også gode hjelpere, ånder, engler, 

demoner, onde krefter, eller også bar sinte mennesker eller dyr, når slike tilstander kan oppstå, men også 

emosjonelt, hva som er emosjonelt, så kan dette gjennom de underbevisste forbindelser like gjerne virke inn i 

ansikt-gjenkjennelses-området der forskjellige sansevirkninger er med å pusle frem noe som ligner øyne og 

emosjonelle utrykk, og at man ser ansikt-lignende formasjoner, øyne og utrykk i busker, trær, i de mest utrolige 

elementer som bygninger, stolper, knauser også videre eller formasjoner i bølger og gjenspeilinger i vann og 

skyer.  

Når tester viste at omtrent 10 % av japansk befolkning som var med i en slik test, her usikkert hvor 

mange som ble testet, kunne fortelle om at de så ansikter i omgivelsene, trodde forskerne knapt at dette var 

mulig, men man vet ikke om dette er generelt ellers. Kommer sikkert an på forskjellige livssyns-lære også. 

Det er ganske store deler av befolkningen rundt omkring som har alternative syn på saker, eller som har en 

del okkult lære med seg, og om at dyr, bjørnen, annet, er slektninger og brødre, slekt, uten at dette anses som 

artsbundet, men en del av helheten, om så sjelevandring, gjenfødelse som dyr. 

Hos mange kinesere er det slik at man kan besverge seg til kommunismen som samfunnsform, ha med 

seg Tao-læren og forandringens kraft, helhet som lik del av positive og negative sider, yin-yang, og i tillegg 

spor av gammel bjørne-lære, at man har en kort seremoni i forhold til en gammel sjamanistisk natur-lære slik. 

Eksemplene finnes over hele verden. Astrologien har heller ikke en sperre mot noe underliggende eller i-

liggende av slike egenskaper. Hvor nær eller fjernt står den som studerer noe den eldre læren om slikt, og hvor 

går grensen for selv oppfatte noe slikt som del av omgivelser og seg selv? 

Det er altså ulike grunner til at hvilket som helst fenomen kan dukke opp i ansikt-gjenkjennelses-delen 

av hjernen, selv om noen tilfeller er mer alminnelige og kjente, og har sine logiske grunner for dette. Men 

ulike kaostilstander kan føre til det samme. Det finnes sikkert forhold som kan starte en pulselignende funksjon 

selv i en mer stabil eller glatt flate vi ser også, det som normalt skulle være rolig.  

Angst kan av ulike årsaker får en tenkt slik rolig, eller en stillhet, få dette slik som ligner alt uventet, 

at noe dukker opp fra en skråning, fra en ro, fra en trygg tilstand, eller som i en drøm, at uventede saker kan 

skje, og at man ikke har noen god indre kontroll med informasjonene. I en krig kan jo alt skje. Er du alene i 

skogen i åres-vis kan mange vanskelige tilfeller oppstå. 

Men det er ikke bare ansikt-gjenkjennelsesdelen som kan kobles til slike tilfeller. Bare det at en angst 

ikke finner en løsning, svar, beskyttelses-sikkerhet, kan være nok til at man ustanselig hjemsøkes i alle deler 

av hjernen så og si. At sentrene reagerer, fordi det er felles at slike forekomster i hovedsak blir kjent i vår 

bevissthets-funksjon. Mange vil mene at det gode eller onde hjemsøker oss.  

Hjemsøke, synonymt, plage, pine, henge seg på, herse med, beklage seg, og mange andre ord og utrykk 

som treffer oss et eller annet sted mer enn andre utrykk. Slike funksjoner gjør mer uro enn om hva som står 

bak tilfellet. Å Distrahere! Krever oppmerksomheten lignende en god eller dårlig følelse som ikke alltid passer 

seg, eller meg. Annet; er om emosjoner og bevissthet generelt, men også moral-tilstander, som finnes i andre 

deler av skriftet. Om så viljer mot viljer. Er viljen ovenfor et reelt eller innbilt behov eller egenskap?  

Som Don Quiote, at man har dårlig syn, vil være helt, tror man slåss mot fiender, og så har man skadet 

sauer. At det likedan sammenlignes med å sloss mot vind-møller: Altså helt ute på jordet. Nytteløst, håpløst. 
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Kvantitativ, kognitiv, fornufts-logisk følelses-styrke-sammenligning 
 

Kvantitativ, kognitiv, fornufts-logisk sammenlignings-prosess av følelsesstyrker, blir ofte kalt følelser. 

Bevisste følelser, men er her logisk sammenligningsfunksjon av verdier, mengder på styrker og hvor godt 

disse kan passe, tilpasses med andre funksjoner og emosjonell signalvirkning fra kroppens sanser og behovs-

funksjoner, som også inkluderer sanse-signaler og behovs-signalers normal-tilstand og erfarings-husk. 

 

Affekt brukes i psykologien som et overordnet begrep som blant annet dekker emosjoner, stemning 

og sentiment, (affektive holdninger til noe). Men for å forstå hva en affekt er, må man forstå komponentene. 

Det har ikke blitt oppnådd enighet om hva emosjoner egentlig er, men forskere er enige om enkelte egenskaper 

ved dem. Emosjoner kan defineres som en kortvarig og intens respons til viktig stimuli, som har intensjon og 

som utløser aksjonstendenser, subjektive følelser, tanker og atferd.  

Intensjon betyr at emosjonen er rettet mot et objekt, for eksempel at en er sint på noen, eller glad for 

noe. Aksjonstendenser er ifølge Frijda, en klarhet til å respondere på spesifikke måter. Hver emosjon er 

kjennetegnet av egne aksjons-tendenser, og de kan sees på som priming, om-regulering, respons, i retning mot 

et handlings-mønster. For eksempel kan sinne bringe med tendenser til aggresjon, mens frykt kan føre til 

tilbaketrekning. Frijda sier her det samme om parat-tilstand hos sansende virkninger som Burke sier i 1720. 

Dette er en roligere, balansert, eller nøytral tilstand som reagerer med negativ eller positiv elektrisk 

base/syre-virkende endring som sender signaler for mer, mindre styrke. Og roer seg igjen, balanse-tilstand. 

Grunnen til at det ikke har blitt oppnådd enighet om hva emosjoner er, er fordi at forskerne 

helleroverhode ikke forstår seg på dette. I de fleste tilfeller har noe som gir en respons på noe en plattform, 

funksjoner som mottar, og har en virkning som da sender en tilbakemelding.  

En tennisball som kastes mot en vegg spretter gjerne tilbake, grunnet at veggen har en konsistens, en 

være måte som i forhold til ballen er virkende, og virkningen er her slik at ballen spretter tilbake. Riktignok 

forklares en del av dette med fysikk og kjemi, med atomfysikk og de feltkrefter man kjenner, til og med 

kvante-elektro-dynamikk. Men heller ikke disse fysikere klarer å tenke seg en virke-plattform og funksjon 

som kan være grunnlag for slike effekter som virker på denne måten. De slår ut med armene og sier hvem vet. 

Det samme gjør psykologer, sinns-forskere, adferds-forskere, hjerne-kirurger, bevissthetsforskere som 

stort sett kun vil herme det som skjer og gjenta rekkefølgene, men ikke noen gang stille krav til noen plattform. 

De visste faktisk ikke at en slik plattform fantes, og virker. Eller hvorfor det virker. Alle disse emosjonelle 

funksjoner viser at det er et mottak, et mottak som kan ha forskjellige strukturer, virkninger, men ofte med en 

stor likhet for de forskjellige funksjoner, slik som latter, depresjon, lystige farger.  

Men de klarer ikke å knytte dette opp mot noe. De antar at om det er styrke som virker fysisk på oss, 

og at nervefunksjonene viser slik styrke, og at hjernecelle-sentraler der den fysiske virkningens styrke slik blir 

overført, at denne viser varme, blod og energi-utvikling, styrke, og plutselig etter dette, at vi får en følelse, en 

sinnstemningsvirkning, en affekt-virkning som plutselig er uten styrke.  

Men selv om noen av disse mener at det er vel med styrke dette også, så har sinns-stemningene ingen 

plattform, mottak, utsendelses-rampe, egenskap å sortere, og gi ut en viss gradsretning av styrker videre. 

Platformen skal også liksom være styrke-løs, men om noen mener at denne ikke er styrke-løs, så aner de ikke 

at det kan være en struktur på den eventuelle sinns-stemnings-plattformen, eller at noe av denne kan utvikle 

seg mer eller skades, kanskje bli helt satt ut av spill.  

Denne plattformen som mottar, og omformes til styrkeregulering for følelser, følelses-styrkegrader, er 

det heller ingen oppfattelse om, enda energistyrkeendringen kan måles. Men de mener at de finner rekkefølger 

for eventuell lyst, angst, at det foregår en sortering der. Men ikke at det er en strukturinnstilling som da gir en 

styrkevirkning, eller at lyst-følelsen kommer av et system i plattformen, et system som godt kan omstille seg.  

Videre så kommer følelsestyrker og emosjonelle variabler som ikke er godt navngitt frem til 

bevisstheten, men også sterkere reaksjoner, styrker, affekter som lett overtar dominans i bevisstheten, om det 

ikke fortrenger det meste av det som befinner seg der i fokus. Nå klarer de heller ikke å tenke seg hva som 

skal til for at bevissthetens sammenlignings-prosess, sammenlignings-funksjon, skal klare å sortere mellom 

følelser, og mellom følelser og fornuftstanker, det de kaller kvalitativt eller kvantitativt, eller om begge 

tilstander må være til stede samtidig. 
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De klarer ikke å tenke seg bevisstheten som en plattform, en funksjonell kraftstruktur med sorterings-

funksjonelle forskjells-egenskaper for like og ulike, eller at følelses-systemet er en slik plattform som enten 

er midlertidig, eller umiddelbart på besøk i bevisstheten, eller at bevisstheten selv har sin følelses-detektor, 

som sier at det er følelser som kommer eller ikke, og hva som skal til for at vi skal oppdage noe slikt.  

Et nødvendig ONDE når man ikke kan fotografere en funksjon, er at man må simulere at en mottaks-

funksjon eksisterer når denne gjøren-egenskapen er tilstede, uten å bare flytte den videre til et annet sted, til 

en annen dimensjon eller til Gud, der samme problemet oppstår ved Guds bevissthet. Og dermed tro at det gir 

noe svar. Akkurat som at det er forskjell på like/ulike med eller uten utstrekning. Pøh! 

Som eksempel kan vi nevne Rudolf Steiner. Ett eksempel fra en slik teosofisk variant er at husken vår, 

eller ide-sammenslåing, det vi oppfatter, lurer på, (hvordan kan vi det?), sendes til Gud som benytter nord-

stjernen cirka 3000 lysår unna som kontor, hvor produksjons-hallen for sortering og sammensetning befinner 

seg av varige ideer.  

Gud kommer selv på jobb og sorterer de 7 milliarder sekunderte tanker for lik en super-computer slik 

uten hjelpemidler slik da svarer på saksforholdene og sortere dette i riktig rekkefølge med eventuelle tillegg 

og sender en ferdig ide, forestilling tilbake 3000 lysår for at rekkefølgen skal være like ved hodet til Steiner 

og 7 milliarder andre. Kult nok, men forteller ikke noe om funksjonen som nå er flyttet inn i Gud.  

Nå slår dette inn som en refleks inn i et slags følelses-bevissthets-system som form og styrkeretninger 

for fysisk handlingssammensetning av kroppen slik at fysisk natur omformes, og vi har oppfunnet hammeren 

eller spaden. Vi kan ikke bevisst se forskjell på noe som helst. Om vi har en bevissthet om noe tror vi, så er 

dette den neste sendingen Gud har sendt ned i hodet vårt. Men hvordan pokker kan vi bevisst oppdage den, 

om vi ikke har bevisstheten og alt ser forskjell på like og ulike og årsak-virknings-gangen til slikt? 

Men Gud har også et problem. Han også har en bevissthet, og han har også sine problemer med å forstå 

alt. Han må selv registrere forskjell på følelser, sinnsstemninger og affekter, og sette disse ut i riktig rekkefølge 

til alle. Men hva om Gud ikke hadde hatt en følelses-virkende respons-plattform, eller evne til å se forskjell, 

å kunne respondere på ulike styrker og former.  

Han er like vanskelig i sin bevissthet han som det vi er. Når vi flytter dette problemet til han så har vi 

ikke løst opp i noen følelser, emosjoner, sinnsstemningsfunksjoner, eller virkningsdrift, virknings-funksjoner 

av den grunn, og vi forstår ikke noe mer med å tro at en annen forstår dette? Skyver vi mennesker alt for lett 

saks-problemene unna oss? Og langt unna? 

Det finnes tusenvis av lignende fremmede ukjente dimensjoner som er mystiske som alle mener er 

årsaken. Men alle har det til felles at de skyver saken fra seg til noe annet som liksom kan dette, men slett ikke 

med til forklaring til hvordan. Det forklarer fremdeles ikke virkningskraften, virkningssignaler, eller hva som 

virker selektivt i kreftene, slik at vi ser forskjell på noe. Helt uløst fordi det mystifiseres. 

Det er derfor jeg mener at vi må simulere en plattform som er tenkt som et virkelig mottak, fordi at det 

finnes jo. Og det er en større sammenheng mellom de innvirkende faktorer og disse plattformene enn man 

tror. For eksempel så kan vi få et fysisk slag mot magen, eller et elektrisk støt slik at vi får hjerteslag eller 

hjerneslag, eller begge deler, og dette går ut over følelser og bevisstheten vår, og ikke minst sinnsstemningene.  

På lignende måte kan vi bevisst og logisk sammenligne tall for å finne ut av hvor feilen ligger i en 

radar, og her har vi kanskje utskrift av 15 meter med tall etter hverandre på en 60 cm bred rull, der hver linje 

har cirka 50 tall, og da i en lengde av 15 meter slik som skal analyseres for å se om det er avvik i ett av tallene 

fra det som kan gi en homogen radar-parabol.  

Hvor er feilen, og er det i antennen, parabolen, overføringen eller måleinstrumentet feilen ligger. Jeg 

kjenner personlig til en som hadde denne oppgaven og fikk hjerneslag under denne kraft-konsentrasjons-

øvelsen bevisst, logisk kognitivt.  

Slike teoretiske eller også kvalitativt følsomme bevisste funksjoner, bevissthets-arbeid, kan føre til at 

vi får hjerte-slag og hjerne-slag. Vi ser her at fysisk styrke kan gi bevisst-følsomme funksjons-kriser, og videre 

at aktivt bevissthets-arbeid med kognitive og kvalitative oppgaver altså logiske og følsomme løsninger, kan 

gi styrker ut som kort-slutter kropps-livs-funksjoner, og da det fysiske arbeid og en fysisk endring i den fysiske 

verden, at kroppen får funksjons-krise. Og uten at det nødvendigvis er telepati med i bildet.  

Poenget er at den tendensen til å ikke akseptere eller tenke ut mest mulig om grunnlag for hva 

en bevissthet må ha som reflektor, refleks-virkning, resonans-feltstyrker, for i hele tatt å bedrive 

følsomhets-sortering og logisk sortering, eller for å få oversikt, det vil si det som bevisstheten fullstendig 

er, en sammenlignings-styrke-prosess, en virksom, helst gjerne feltkraft-egenskap som kan registrere fysiske, 

følsomme, logiske feltvirkninger som den kan sortere eller sette opp som oversikt, er utilgivelig.  
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Det samme gjelder for følelses-funksjonen, følelses-styrken, følelses-virkningen, og en slik allmenn 

plattforms-struktur for egenskaper som må ligge i bunnene for at følelsen skal virke. Og det samme for sinns-

stemninger. At her er det ikke bare gifter, medisiner, tortur og rekkefølger etter hverandre som skal ivaretas, 

forstås, men virkningen også, og funksjonen, ikke bare lokalisere rekkefølger slik forskere gjør.  

Her er det snakk om de systemer som skal være holdbare eller som kan bli skadd, og hvordan de kan 

virke, med økende mulighet til å forstå fysiske og psykiske og bevisste problemer: og som mange tenker, 

hvordan fikse deg igjen? Altså uten tortur eller å brenne deg, da holdbarheten var målet, ikke hva du tror.  

Allerede ved disse eksemplene blir vi klar over at bevisstheten og begrepet husk-funksjon må finnes 

til stede og virke. Vi kan da spørre oss om det bare er Gud som bevisst kan skille mellom noe, eller vår 

bevissthet på en lokal måte kan skille mellom noe. Det at vi sier at jeg snaker, og om hva.  

At jeg ser farger og hvilke. Først og fremst må vi som regel ha foreldre, eller lytte og se, for å lære å 

snakke, og hvorfor må foreldre og lærere sitte å lære oss opp i snakk, språket, og si hva som er bra eller dårlig 

så langt vi vet noe om dette selv. Enkelte foreldre kan svært lite, og kan ikke lære bort noe spesielt til barna.  

Noe forunderlig er jo også at ut fra likt stadium der hode, kropp/rygg, underkropp akkurat har skilt seg 

ut, så ser vi ikke forskjell på enkelte fiskelarver, froskelarver, krokodille/øgle-larver, fugle-larver, pattedyr-

larver, elefant-larver, giraff-larver, katte-larver, ape-larver, muse-larver og menneske-larver. Kinkig. For de 

som er glad i katter er dette nok Nasty. 

Om barna med lite informerte foreldre, da ikke kommer i kontakt med andre, eller tv og radio, naturen, 

så lærer de også svært lite. Ved siden av dette bruker de forskjellige barna veldig mye tid på bevegelser for å 

lære å reise seg, lære å gå, lære å løpe, lære å bruke utstyr, mestre kroppen sin, klare dobesøk selv, kle på seg, 

og klær til rette værforhold. 

Vi må lære hva alt i butikken heter, hva som er hva i samfunnet, forskjellige praktiske yrker, og 

teoretiske yrker, service-yrker, og hva som er de viktigste kommunikasjons-midlene, eller hvordan vi skal få 

hjelp til å komme oss frem. Og farer eller trygge omstendigheter i naturen både lærer vi av andre og erfarer 

noe om selv. Ikke alle lærer seg det samme, og i alle fall ikke på likt, med mindre det som er emner i en og 

samme klasse, eller i idrett, lek, spill. Også de første arbeidsplasser vi er på. 

Og hvorfor vet vi forskjell på tristhet og glede, på smaker og følelser, på sanser og behov vi har. At vi 

må spise, drikke, puste, bevege oss, sove og gå på do, er noe alle lærer som en felles behovs-sak. Det neste er 

at vi også må lære oss forskjellige saker med alle sansene, og her er det også veldig mange likedanne behov 

som orientering som handler om det samme. Hvilke farer, smerter som de forskjellige sanser kan få, og de 

ulike orientering vi stort sett har felles ut fra sansene. Vi snakker med hverandre om slikt, og om dyr. 

Jeg ønsker med dette i alle fall utrykke meg om det jeg mener funksjonelt, og som merkbare styrke-

virkninger, gir grunnlag for å si noe om effekt-egenskaper ved slike platt-former, det vil si feedback-systemer 

og sammenlignings-funksjoner. Både språk, tanke og fysisk virkning har struktur-formasjoner som finnes på 

ordentlig. Eller kunne vi ikke se forskjell på tanken mus, arbeid/lek, og giraff. Spørre, svare. 

Følelser: 

 

Utsagn: følelser er fenomenologisk, en opplevd del av en emosjon, den delen som er mest 

fremtredende i bevisstheten.  

Min orientering om begrepet: Fenomenologisk er en type forståelses-form vi har i øyeblikket og 

dermed også definisjons-grunnlaget vi har av følelse der og da. Fenomenologi er forståelsesformen for det 

definisjons-pregede forståelses-innholdet om begrep/sak. Denne kan jo endre seg med videre erfaring.  

Her er det snakk om det av en følelse vi får for en enkelt sak, sans behov, stemning, eller ovenfor noe 

vi kan sortere, telle eller føle på, og som vi merker form eller virkning til. Mest av alt er følelsen vi har slik 

fremtredende noe som reguleres av de blandede virkninger av flere faktorer, kanskje flere sansevirkninger og 

behovs-virkninger, under øyeblikket stemnings-tilstand, stemningsstyrke, stemnings-retning.  

Emosjon er noe merkbart, det er liksom både sanset og følt på en gang, og når det er en egenskap hos 

oss skulle vi tro at noe i oss fungerer slik at dette kan knyttes til et eller flere behovs-funksjoner vi har også. 

Dette fremlegges som at følelsen, selv om den er bevisst, og noe av denne er mer fremhevet enn andre 

deler av den, eller annet som dominerte inntil denne følelsen, emosjonen tar plass, som at følelsen ikke har 

noen egen-virkning, ingen styrke, ingen form.  
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Som at bevisstheten helt alene avgjør om følelsen er tilstede. Er ikke bevisstheten tvunget til å merke 

følelses-virkningen og dens styrkegrad? Er følelsen liksom kun opplevelsen. At det ikke er noe som oppleves. 

Kilde-løs virkning bevisst. Er det bare abstrakt, teoretisk, som at bevisstheten er helt uten referanser og styrke 

angående følelses-virkningen?  

Hvordan kan vi da vite at denne sekken var anstrengende å bære? Følelsen anstrengende, slitsomt, 

følelse? Emosjonelt lite tiltrekkende? Er denne bevisste virkningen av en smerte, en søt smak, noe 

referanseløst styrke-løst som kommer til bevisstheten. Hvorfor skulle bevisstheten merke styrkemengde på 

det søte eller på anstrengelsen, som bare ene og alene er et fenomenologisk fokus, mer fremtredende dominant 

enn ande deler av den? 

Er vi så sikre på at bevisstheten ikke er noe heller, samtidig som at den like gjerne regnes som av 

mange som årsaken til alt? Da er det på tide å analysere, granske, undersøke begrep som fenomenologi, 

abstrakt og definisjon på nytt. Hvor langt unna noe som sak er vi når begrepet opplevd kun er samle-

betegnelse uten referanser overhode. Må vi undersøke begrepet hendelse, og at noe skjer, en gang til.  

Har vi aldri gjort et forsøk på å forstå slikt. At alt så til grader er menings-løst, tomt, uten vår 

innflytelse på hva som kunne vært en mening for oss som noe holdbart, eller som virknings-funksjoner til alle 

slike emner. Jeg vil påstå at følelser, emosjoner, er som bevisstheten, er et styrkefelt. Kun at det ikke er direkte 

partikler, men kraft-felt-virkninger.  

At slik bevisstheten er et kraft-felt, slik som finnes som kraft/styrke i de innkommende data. Hvorfor 

skal jeg godta at emosjoner, eller sansning, behov kun er noe opplevd, kun fremtredende uten noen 

referanse-virkninger, referanse-styrker, forskjells-egenskaper, som gir en virkning. Når opplevd ikke er 

definert av noen uansett. Kun at det er i bevisst form, og som ingen vet hva er. Men bevisstheten behøver da 

ikke å være referanse-løst, eller bare teoretisk abstrakt, likt som ikke noe, eller bare mystisk. 

Min konklusjon er at bevisstheten er noe. Den er virkende, og den er styrkevirkende, og her passer det 

best med begrep som kraft-felt, for forståelsen sin del. Vi ser jo hvordan magnetisme er håpløst usynlig, selv 

om jernspon innordner seg på papiret. Men vi ser ikke de magnetiske kreftene eller kraft-linjene for det. Så 

hvorfor skulle ikke bevissthets-kraft-feltet virke usynlig? Det behøver faktisk ikke en gang å være abstrakt!  

Og heller ikke innholdet i bevisstheten behøver å være abstrakt. Luft er i fysikken et konkret stoff, likt 

som med vanndamp som kjøles, fryser, blir vann eller is, snø. Er det 196 minusgrader er luften flytende den 

også. Om vi skriver at luft er konkret på en prøve i språket, så vil en religiøs lærer som ikke forstår noe av 

fysikken, sende deg på gangen og gi deg dårligste karakter. 

Atomer er så små at vi ikke ser disse, like greit som at minste biter luft, ild, jord og vann ville vært 

usynlig. Men de er like konkrete som når det er mange av dem, håndgripelig. Samtidig så er begrepet om at 

noe er håndgripelig eller ikke, slett ikke nok for å bedømme hva et stoff, eller en kraft er, og heller ikke hva 

og når noe er abstrakt eller ikke. Abstrakt-konkret, og håndgripelighet, er rett og slett ikke noen 

funksjons-forklaring til nytte for noe i det hele tatt. Hverken det fysiske eller det bevisste. 

Alle sansevirkninger, behovs-virkninger, fysiske slag, middags-lukter blir også bare opplevd i 

bevisstheten, ellers visste vi ikke om dem. Videre så beskrives følelses-tyrken som er i takt med styrke-

virkninger i sanser, behov og fysiske slag, til og med koselige stryk, og snill fysisk hjelp, slik som opplevelse 

i bevisstheten. Et hardere klyp, større nervesignalstyrke, større sanse-virkning, større følelses-virkning, 

større bevisst følelses-styrke? Hvordan vet bevisstheten det om den ikke opplever styrken? 

Følelsen tilknyttet alle opplevelser opplevd i bevisstheten regnes her som abstrakt, fenomenologisk, 

definisjons-fremtredende formasjon, uten noen energi. Alt opplevd er kun en navngitt samlebetegnelse på 

alt som kan oppleves, selv om dett er energi eller noe, men som i bevisstheten påstått opphører å være en 

kraft, en virkning, en energi, noe som holder visse former og retninger, virkninger tross alt. Jeg kan neppe få 

meg til å tro at det er et slikt stadium forskerne står på, for det virker faktisk ille. 

Det finnes også mengder av forskere som mener at bevisstheten er noe, men de sammenligner det ofte 

matematisk og geometrisk, likt totalls-systemet og datasystemer: Kun at spørsmål, prosess-gangen, og svar 

er saken. Denne tankegangen er fremdeles opplevd abstrakt. Enkelte anser det som elektrisk, konkret. 

Partikkel-felt. 

For å ta ett eksempel. Om vi har et nøytral-nivå i et kraftfelt, og som vi like gjerne kunne sammenligne 

med rent vann i en beholder, som like gjerne kunne illustrert bevissthets-kammeret når denne ikke er supplert 

med egenskaper slik den fremstilles. Blankt ark. Så kan vi la det komme rør inn som liksom er sanser, behov 

og fysiske bevegelses-virkninger, men kun som ulikt farget vann.  
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Synet kan liksom her være alle rød-nyanser, og bevegelse alle blå-nyanser, og smak alle gule nyanser. 

Vi vil se at fargevannet sprer seg ut i de rene vannet. For at bevissthets-beholderen ikke skal sprekke av 

uendelig mengde, så slipper den ut en lignende mengde vann og holder seg i en viss balanse. Men vi kan se at 

det blir blandinger av forskjellige inntrykk av farger i beholderen. Det rare nå er at vannmengden, bevisstheten, 

nå er farget av det som kom inn, og at det som kom inn er en del av denne bevisstheten nå. At styrkevirkninger 

og følelsestyrker har ankommet og blandet seg til en del av bevisstheten så den har følelses-styrker i seg.  

Vi kan også prøve oss frem med kun kraftfelt. Alle sansevirkninger, behovsvirkninger stemninger 

ankommer beholderen som nå er et kraftfelt, om vi vil sammenligne med for eksempel magnetisme-virkninger 

eller et annerledes feltvirknings-landskap om vi vil. Nå ankommer alt til samme plassen som feltvirkninger, 

omformet tilpasset det bevisste feltets kraftvirkninger. Nå stiger kraften, og riktig nok blandinger av flere 

kraftfelt frem, selv om et av disse er svært dominerende som mengde, virkning, = opplevelse. 

Opplevelsen har preferanse-retninger. De forskjeller vi merker i Opplevelses-saks-forholdene som 

retninger er det vi legger vekt på. Vanen vår med bevisstheten gjør sitt til at vi ikke registrerer eller føler på 

kraften som annet enn retningene, altså orienterings-virkningen til sammenligningen i opplevelsen. Det er 

orienteringen i oversikten slik som dominerer vår opplevelse av opplevelse, og derfor blir det hele betraktet 

som en opplevelse, en orienterings-formasjon, med en slags retning fra eller til, som er det som vi og våre 

behov har behov for. Hva skal man ellers med denne styrken? 

Denne styrken forteller oss egentlig omtrent ut fra husk, hvor mye anstrengelse eller økt vi skal utføre 

for å kunne gjøre det som vi gjennom bevegelser, handlinger vil komme til å gjøre. Men det kan også føre rett 

over i neste husk, neste sammenligning bevisst med en videre del av opplevelse, ide-prosess, eller sammen-

ligning av følelsestyper for å finne ut hva vi står ovenfor, forstå følelser eller mulige konsekvenser, altså en 

neste orientering om saken enten denne faller ut med fordel eller ulempe. Eller en beregning. 

Dersom vi strekker oss enda lengre så kan det også være at et felles samlingsted for behov og sanse-

sentre som kan motta slike kraft-felt-virkninger omformet tilpasset til dette samlingstedets feltvirkning, for 

eksempel bevisstheten, så er det heller ingen ting i veien for at behov og sanse-funksjoner, samt sinns-

stemninger selv kan være med å danne den samme grad av bevissthetsfelt med mulig feedback tilbake til 

eventuelle sanse- og behovs-sentre for å sammenligne husk-erfart mengde med den balansemengde disse 

sentrene merker, og gir som svar; Nei, bare to brødskiver. Man føler en behovsstyrke, balanse-mengde. 

Nå er det klart at styrkene som kommer inn, eller virkningene som kommer inn alene ikke klarer å 

danne den holistiske kontinuitets-virkende feltvirkningen som bevisstheten har, og med muligheten til å kjøre 

levende filmversjon av dette i 3D, 4D, eller 5D, styrkegrad også. Slik sett har bevissthets-funksjonen en ganske 

stor virknings-grad utover kapasiteten til følelser og sanser, fordi det trengs en passe bra kompleks funksjons-

virkning for å få til dette: Men aldri uten husk. Husker vi ikke, så er alle elementer i bevisstheten ukjent, og 

vi må lære alt om igjen, men ikke uten husk.  

Vi må ha en samle-egenskap som utvider vår hukommelses-mengde slik at vi da har mere å sammen-

ligne med husk, opplevelse, erfaring, kall det hva dere vil. Som gjerne kan være nervecelle-koordinerte fysiske 

informasjons-lagre. Men at bevissthets-prosessen er så uendelig tom som den abstrakte teoretiske 

opplevelse kalt både kvalitativt og kvantitativt, definerbart bygget av struktur-gjenkjennelser som det 

vi har, og som kun tilregnes abstrakt-het, kun fenomenologisk, kun innholds-definisjons-form, som 

egentlig ikke forteller om noen funksjons-virkning i det helet att, det er litt tafatt.  

Om det ikke er styrke-virkninger i følelser fra de innkommende sanser, bevegelser, behov stemnings-

sentre for alle forskjellige virkninger på oss, der slike sentre har en mengde som det ikke er like lett å få helt 

ut av balanse med øyeblikkelige overganger konstant av hundre prosent omstilling hele tiden, men heller kun 

10 prosent omstilling, slik at ganske så mye av stemningsbildet holder seg: Ja at alt dette ankommer 

bevisstheten som at det ikke egentlig er noen virkning i det hele tatt: Det tilhører den mystiske mytiske og 

magiske tids abstraksjon av alle ukjente faktorer.  

I dag har vi fått det for oss at sakene fungerer som visse struktur-balanser som er i større eller mindre 

omveltning, gjerne med livs-virkninger rundt oss, at miljø og livsløp har noe å si for oss. Det skjer noe, og 

neppe noe så bevisst-løst som at vi bare har navn og samle-betegnelser på alt. Lat som at det finnes 

virkninger og funksjoner i tilværelsen, og hopp over den bevisstløse preferanse-talen for opplevd, 

fenomenologisk, eller referanseløse forståelses-virkninger, eller virknings-løse forståelser.  
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Skaff dere referanser og virknings-funksjoner, selv om dere ikke vet hva ånd og materie er: Men at de 

virker. Og tydelig med visse styrke-grader. Har du opplevd en anstrengende matematikk-oppgave? Hvorfor 

ville du heller ha båret en sementsekk 50 meter i stedet? Hvorfor vil du heller søke en pizza eller noen å kose 

med, enn å skrive en stil på skolen.  

Hvorfor ikke få sertifikat eller ferdig besvart eksamens-oppgave gratis i posten. Har vi hørt om juks på 

prøvene? Er det anstrengende og lære? Å tenke, å være bevisst på det vi synes er fælt? Hvorfor skal 

bevisstheten vår føre til grøss og skrekk? Er bevisstheten på etterskudd eller forskudd eller begge deler? 

Forsøk å forklare det kvantitative tallet 3 uten kvalitativ egenskap eller det samme tallet 3 kognitivt 

uten komparativ egenskap. Vinn en dollar! Vi må både skille/telle og sammenligne! Forklar 2.  

Utsagnet er fremdeles at: Følelser er den fenomenologiske, eller den opplevde delen av en emosjon 

– den delen som er mest fremtredende i bevisstheten.  

MITT SVAR ER: Det er den bevisste sammenlignings-funksjonen som er mest fremtredende i 

bevisstheten, like/ulike som en kognitiv behandling, sammenligning, årsak-virknings-konsekvenser, 

konklusjoner i bevisstheten som er den mest opplevde delen:  

MEN FØLELSES-VIRKNINGEN I BEVISSTHETEN ER TROSS ALT DEN STYRKE-

VIRKNINGEN VI MERKER AT FØLELSEN VÅR HAR, SELV OM NERVE-SIGNALER OG TRYKK 

GIR DEN EN STYRKE FRA SANSER OG BEHOV, NERVE-SIGNAL-STYRKER, SOM SÅ OMFORMES 

TIL EN TILSVARENDE GRAD STYRKE SOM FØLELSES-STYRKE-RETNING, INFORMASJONS-

REKKE-FØLELSES-STYRKE, OG SOM KOMMER MED SIN STYRKE AVLEVERT INN I 

BEVISSTHETS-STYRKE-FELTET!  

OGSÅ OM DET ER DEL AV EN HUSK-UTLØSENDE FØLELSES-EFFEKT, SOM GIR STYRKE 

OG STRUKTUR-RETNING INN I BEVISSTHETEN.  

Dette betyr at styrkegradene til følelsen er med å gi følelsen form og virkning inn i bevisstheten, men 

grunnet sammenlignings-funksjonen av følelsen registrert som data, menings-retning, følelsens saksformer, 

(eksempel, person, forelskelse, smilet, avslaget), gjør at vi overser følelses-styrken, og velger å beskrive disse 

følelser bevisst som kognitive logiske orienteringer som ordnede eller kaotiske.  

Vi kan ikke utelukke at følsomheten vi bevisst oppfatter også er tilsvarende virkning i effekten til 

nervesystemet som ligger nærmest avleveringen av signalvirkningen inn i bevisstheten, og vi kan ikke 

utelukke at en lignende effekt kan opptre i resten av nervesystemet heller, og at dette kan virke slik ubevisst, 

fornemmes og sammenlignes, på sett vis føles lignende som en slags virkning mellom nerve-celle-funksjoner, 

og som under-bevisste funksjoner.  

Blandings-følelser, eller blansingsfelt har oftest vibrasjoner, økende og synkende styrke, ikke ulikt slik 

vi biter av en bit i en sitron som gir økende sitrende styrke-følelse. Men denne smakslignnde følelsen som alle 

sansevirkninger og behvos-virkninger gir som styrkefelt inn i bevisstheten vi klart finne et bevissthetsfelt som 

i høyere grad sorterer og merker noe som tilsier at effekten i bevisstheten er noe for seg selv. Men bevisstheten 

må i tillegg oppfatte denne følelsen, og så se an, føle på, brå eller lengre reaksjon for hva vi skal sette denne 

følelsen ellers i sammenheng med.  

Vi har oppdragelser om seksualitet, om utseende, om oppførsel, og en mengde erfaringer og 

holdbarhets-oppfattelser, toleranse-funksjoner, som er med å føle på hva summen av kroppen, organer, sanser 

og behov tilsier i forhold til sosisal adferd, møte med andre, idealbilder eller ikke, som skal finne en eller 

annen form for harmonisk gjenklang som kan virke passende for oss. Og denne kan ligge langt utenfor hva 

som foresatte, eller samfunn i første omgang forventer elelr tenker seg.  

Vi får følelses-strømmer, og en rekke mulige paradoksale virkninger mellom hva vi ønsker, og hva 

som er forventet, selv av egne forventninger. At vi kan krysse oss selv for hva en sum av følelses-behov tilsier. 

Men ett eller annet i denne summen er der og da, eller over tid, noe som er vår egen virknings-følsomme 

behovs-orientering. Hvor mye vi gir aksess til lyster eller ikke, er ingen ferdig definert situasjon, og nettopp 

følelser taler sitt eget språk. Det er sjeldent at kropps-følelsen ikke er med i de angitte tilfellene.  

Vi velger altså å anse den bevisste opplevelse å være bevisst kognitiv på følelser og utelate den følelses-

styrke vi merker følelser har. Drifts-trykket i følelser, gjerne behovs-følelser, sanse-følelser, smaken på 

følelsen som god eller dårlig, noe vel estetisk beslektet, er det som vi nå bevisst skal ta stilling til. Den ene 

dagen går vi for saken, den neste ikke. Vi kan være distre lenge, kanskje hele livet rundt dette, eller vi kan 

følge opp hva vi liker og misliker ganske raskt, i noen tilfeller som i affekt. At vi bare måtte putte sjokoladen 

i munnen. Eller raskt avfeie noe. Men allikevel så kommer mange av følelses-virkningene fra sanse-behovs-

system, sanse-sinnsstemnings-sentre, der både lymfevæsker og nerveceller virker sammen aktivt.  
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Det er hvordan vi skal orientere oss eller forstå konsekvenser som er viktigst for oss. Opplevelsen av 

følelses-styrken er automatisk for bevisstheten, og vi har en tendens til å tro at emosjons-styrken ikke kommer 

inn i bevisstheten. Følelser virker direkte inn i bevisstheten. Vi vet derfor hvor sterke de er, ellers ville aldri 

bevisstheten kunne visst dette. Basta! Emosjon og følelse er det samme fordi vi ikke kan ha noen viten om 

noen emosjon uten følelse, eller en følelse uten som et emosjonelt spekter. 

At det er forskjell på affekter, reflekser, sinnsstemninger og enkeltfølelser, sanse og behovs-følelser 

generelt ellers, er klart. Vi har slik ofte sterke seksuelle følelser også. Også ved bevegelses-anstrengelser, og 

ikke så rent lite annet. Alle 3 virker som styrker av følelser inn i bevisstheten. Brå, langvarig, lokalt sakstilfelle. 

Selve begrensningen av dette går ikke lett da tilværelsesfølelsen er en kontinuitets-variabel der disse 3 ofte 

danner blandinger med hverandre, overlapper hverandre, virker som feedback-reguleringer på hverandre, og 

neppe fullt ut til alle tider klarer å skille de fra hverandre.  

Påstand/Utsagn: Følelser: Begrepet er altså ikke et synonym for emosjoner, slik det er i 

dagligtalen. Emosjon er virkning, styrke-retninger, styrke-form, mens vurderingen av denne er kognitiv. 

Begge deler virker og merkes i bevisstheten i saksforholdet følelser.  

Svar: Det burde det kanskje bli, som del av det samme, eller av samme virknings-funksjon. At det er 

samme effekter som benyttes i ulikt tempo og lengde, og alle som følelsesstyrker. I dagligtalen kan vi ikke 

avgjøre sikkert om hvordan den ene eller andre oppfatter begrepet følelse: Det kan godt være at den slett ikke 

oppleves kognitivt i særlig grad, og heller kvalitativt. Ikke bare som kognitivt resonnement.  

Nekter for definisjon av bevisst følelse definert som kognitiv opplevelse alene. Det er en følelses-

styrke-virkning om vi tenker på dette, bevisst. 

At begrepet ikke er et synonym for emosjoner i daglig-talen er nettopp fordi det er den kognitive 

logiske sammenligningsfunksjonen som merker forskjell på like og ulike, rekke-følger ut fra sansevirkning og 

behovs-virkninger som er den prosessen som vi legger vekt på.  

Vi føler også her, men nå føler vi på hva vi kan vinne av lyst eller ulyst i saken, nettopp ved at vi igjen 

ikke bryr oss om den emosjonelt følsomme virkningen, men hvordan oppnå eller se for oss at noe bra eller 

dårlig inntreffer. Slik sett så ligner denne måten å sammenligne følelser på, som objekter, mye på fortjeneste, 

det vil si makt, penger, sex, annerkjennelse, behag, å ha det godt, som alle er energigivere vi kan kalle 

omsetnings-midler for mer energi, flere muligheter, som ofte kanskje sikrer behov som bevegelses-frihet, 

valg-frihet, nærings-midler, komfort knyttet til alle de primære behovene våres, bedre ligge-underlag, dyne, 

klær, bosted, beskyttelse.  

Dette ligner ganske mye mer på det politiske og religiøse målet med reguleringer, hierarkier. Som kjent 

så er det her ordens-strukturer som settes høyest på listen som styring over følelser og behov, og hva som er 

tillat å sanse. Vi kan kalle slike systemer et behovs-oppfyllende hierarki, der de som er nederst på rangstiger 

ikke har lov til noe, behovs-dekning, mens de som er høyere rang har lov til stadig flere behovs-dekninger. 

Det samme fører også til en viss konkurranse, kamp, for å oppnå høyere rang, helliggjørelse, annerkjennelse 

for å få bedre behovs-dekning. Slik sett er verdi-normeringen, egentlig en reduksjon av verdier, behov. 

En slik verdi-normering som regulert redusert behovsdekning, er ikke helt i tråd med en normal 

behovsdekning. Normalen for å beholde kropp, psyke og bevissthets-funksjon normalt intakt vil ett sted på 

rangs-stigen i de fleste samfunn føre til at de som befinner seg ut fra et vist trinn rang vil få mindre behovs-

dekning enn det som gir normal holdbarhet slik. Vi kan si at dette i alle fall gjelder mange som er under det vi 

kaller fattigdoms-grensen, og ellers verdens sultende, syke, ellers som grunnet behovsmangel blir dette. 

Det betyr at verdinormering ut fra en normal, slik sett ikke krever at noen har mer enn denne eller 

mindre enn denne, slik man med lov-reguleringer skaper for mer-verdi-normering og mindre-verdi-normering. 

På sett og vis så er det ikke at alle skal ha likt som er poenget, men kan opprettholde seg normalt. Mindre-

verdighets-normering, kan også ligne jante-loven, fordi janteloven har en viss tendens til å benytte seg av en 

nedsettende holdning til noe bra, positivt virkende for samfunn også. Og den fremheves slik om det kommer 

en god omtale av holdbare forhold likedan som at det skulle være negative holdbare tilstander som fremheves. 

Jante-verdi og mindre-verdi-normering benyttes på en måte til forsvar for seg selv eller som press-

midler, men tyder også på at overgrep i forskjellige former har blitt en normal hos individene. Tror du at du 

er bedre enn andre? Ganske avslørende utrykk: En som vil utnytte noe til sin fordel. Vinne dette på din 

bekostning.  
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Ett viktig poeng er at om vi ikke har en eim av følelsesstyrkevirkning til stede også når vi drøfter de 

kognitive fordeler for følelser, kjærlighet, forelskelse, opplysning, opphøyelse, så ville vi faktisk ikke vite hva 

vi snakket om, eller at en bra, god, følelses-styrke var et mål i denne kilde-mål-rekkefølgen. Vi behøver ikke 

å vite hva vi kan oppnå, annet enn å håpe på noe bra, eller holdbart slik.  

Normalt sett, om vi ikke er så høytidelige orientert til slik verdi-normering slik om følelser, så tenker 

vi ikke så mye på dette slik, og da kommer som regel følelses-tilstander dukkende opp et sted allikevel, som 

kan bli bra forhold, partner, jobb, fritids-aktivitet, noe som kan brytes av sykdom, ulykker og krig. At noe 

skader kropp, psyke, bevissthets-funksjonen vår, eller tilgangen til normal-drifts-behovs-dekning slik.  

Påstander: Beskrives uthevet og understreket: Og kommenteres, kritisk, uten uthevet skrift: 

Emosjoner er også forskjellige fra stemning/ humør (eng. «mood»). Disse er lavintensive og langvarige, 

og har ingen objekt eller medfølgende aksjonstendenser. Stemning har derimot sterk påvirkning på 

kognisjon, mens emosjoner i større grad påvirker atferd. Stemning legger også terskelen lavere for at 

emosjoner skal utløses, samtidig som at en eller flere emosjoner kan gå over til stemning etter hvert 

som intensiteten senkes.  

Emosjoner er også forskjellige fra stemning/ humør (eng. «mood»). Innlegg: En fremtvunget latter 

grunnet noe morsomt, er emosjonelt, følsomt, og kan ikke sies å være uten stemning, selv om de er stigende 

og synkende, eller svært kortvarig i enkelte tilfeller. Er den mer langvarig er det over denne tiden en tilstands-

balanse vi kan kalle humør-stilling, stemning: I begge tilfeller har det direkte utslags-virkning for de fleste 

kognitive sammenligningsfunksjoner, ubevisst og bevissts-funksjonelt. Mood/modus, type modul, tilstand, 

referanseinnhold, betyr her hva som er grunnleggende faktorer, funksjoner i en tydelig merkbar varig tilstand, 

og som neppe er styrke/følelses-løs.  

Poenget er bare at en sum av virkninger for stemnings-setting av behov og sansesystemer innvirkende 

for bevisstheten grunnet en omliggende kraft-formasjon slik, også preger bevissthets-oppmerksomheten, slik 

at sinns-stemningen nå er del av den bevisste kraft-retnings-innstillingen. 

At emosjoner grunnet arv, kropp, behovsinnstillinger, sansevirknings-normaler, virker slik at vi har 

forskjellige ro eller ikke når vi mottar signalstyrker, altså emosjons-balansenivået vårt, vår sensitivitet ovenfor 

noe, er også følsomt og sinns-stemmende. Forskjellen er stort sett at emosjonsnivået får en bølge eller et 

dragsug i seg som endring brått opp eller ned som sterkere eller svakere følsomhetsstyrke.  

At stemnings-spekteret tilhørende sansning, behovssignaler, balanser her, til hver egenskap vi har, 

settes i gang med endringer som kan være blandinger av flere aspekter i et stemningsleie, behovsvirkning, 

hvor bra eller dårlig man føler seg, og virkningen dette har på andre følelses-styrker som ankommer 

bevisstheten. Altså dempende eller forsterkende for en viss retning følelses-virkningen har i forhold til et 

saksforhold, sans, behov, bevegelser/berøringer.  

Det er jo helt klart at inndelingen av emosjoner er tids-sammenlignbare kognitive bedømmelser. At 

om noe er så varig eller en av de vanlige kjente som stemning hos de fleste til tider, eller som et særpreg hos 

en person over lengre tid, eller er dominerende i løpet av dagen eller i arbeid, kvelds, måltider, så er det 

gjenkjennbart og lettere å forholde seg til bevisst. Det varierer da ikke for mye. Er en person derimot ofte noe 

slem, lunefull, så vil det jo klart som vanlig virke frustrerende på oss. Det medfører stress-følelse.  

Denne tilstanden innebærer mulige ustabiliteter, farer, utrygghet. Men allikevel en kjent stemning, 

følelses-bestemmende virkning på oss. Hva som virker bra eller dårlig virker til å variere mye hos 

vedkommende, og det gir klart forskjellige følelses-styrker, følelses-typer hos vedkommende.  

Om vi smaker på noe er det likedan følsomt, følelses-virkende, følelsesstyrkende inn mot bevisstheten 

samtidig med den plutselige refleksive reaksjonen, som i alle slike tilfeller også kalles instinktivt som en 

behovsdekkende beskyttelse angst- eller lyst-utløsning. Den er brå, og går brått over, og er grunnen til at den 

kalles affekt. Affekt knyttes alltid til en sansbar signalstyrke, uansett om sanse-virkningen er kjent eller enda 

ikke fått et navn.  

Men allerede det å merke forskjeller hvert øyeblikk er mer eller mindre store eller små refleksjoner, 

signalvirkninger, Er de svakere kaller vi de ofte for anelser, noe sterkere så er sans og styrke identifiserbar, 

men behøver ikke å avsløre kilden, og normal så merker vi både kilden og signalvirkningen slik at vi kan få 

et logisk bilde av hendelsen. Inntil da danner vi et bilde, bevisst, som vi identifiserer som intuisjonen. Men 

normalt er saksforholdene oppdaget, og med retnings-veivisning, årsaks-rekke-følger.  

Med flere godt utløsende virkninger kan v få frem plutselige store oversikts-bilder som ikke har så 

innskrenket tids-virkning, eller en mengde utløsninger av koordineringer som gjør at vi kan handtere en 

situasjon so er ganske akutt som vi ellers neppe normalt klarte å handtere. 
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Følelser som forblir over tid er i grunnen både stemnings-settende, eller i stemning, behov, og samtidig 

i følsomhetsvirkende, styrke-følelser in i bevisstheten, men begge deler kan avdekkes kognitivt, altså 

sammenlignbart og oversikts-orienterende. Følelser kan utløses i små sekvenser også, en klem, et kyss, et kort 

øyeblikks betraktning av hverandre, eller som jevnt vekslende gode følelser ved et stamsted vi liker. 

Følsomhet, eller emosjonell virkning er uunngåelig del av heltiden uavbrutt.  

Den er del av alle prosesser, grunnet styrkevirkninger. Enhver form, signal har styrkevirkning, enhver 

merkbar endring, samme hva, selv skifte av tankegang, emne. Vi kan si at følelser til vanlig, enten det gjelder 

kropps-følelse, sanse- og behovs-følelser, så er disse vikarierende utvekslinger gjennom hele dagen, og kan 

lett medføre koordinasjoner, det vil si sammenlignbare utløste kognitive sammenligninger etter behov, 

behovs-sanser, at: Jeg vi også se! Er det bra, dårlig, farlig trygt, tiltrekkende, frastøtende. En felles-nevner for 

dette er holdbarheten, og som vi har vanskelig for å være sikre på om er absolutt holdbare. 

Påstander: Beskrives uthevet og understreket: Og kommenteres, kritisk, uten uthevet skrift: 

Emosjoner er også forskjellige fra stemning/ humør (eng. «mood»): 

«Disse er lavintensive og langvarige, og har ingen objekt eller medfølgende aksjonstendenser. 

Stemning har derimot sterk påvirkning på kognisjon, mens emosjoner i større grad påvirker atferd. 

Stemning legger også terskelen lavere for at emosjoner skal utløses, samtidig som at en eller flere 

emosjoner kan gå over til stemning etter hvert som intensiteten senkes.». 

Både emosjoner og stemnings-humør har sin opprinnelse i en grunnleggende plattform, om så varabel, 

men tilstede-værende for styrkevirkninger utenfra, eller fra en indre arv, signalgivende kilde, som setter en 

viss ramme-variabel funksjon ovenfor ulike innkommende eller iboende signalvirkninger. Dette betyr at både 

humør-stemning og emosjoner kan være langvarige. Men det viktigste med emosjoner omtalt slik i en påstand 

er at vi har et grunn-følsomt system som god kan endres noe ved erfaringer, lære, eller grunnet endringer 

fysisk, skader, sykdom, ekstreme opplevelser. 

Her kommer hverken nervesystemet eller lymfesystem, organer behov sanser unna saken. Som regel 

er stemningen satt av den balansen et nervesenter har, eller er i som forbundet med et annet nerve-senter. For 

eksempel at bilde-form og farge-virkninger her, utgjør to sider av emosjonell oppfatning. Vi kan også oppleve 

at smak og lukt gir en blandet følelse, men også blandet stemning. Sult og puste-behov.  

En blandet stemning kan likedan være en ganske varig tilstand. Primært er de behovssystemer en 

stemning er tilknyttet de mest originale stemnings-strukturer. Etterhvert knyttes det en helhet, funksjons-

samarbeid, mellom stemnings-funksjonelle sentre. Stort sett er det stor tendens til å skille ut saksforhold slik 

at de nærmest ikke har noe med hverandre å gjøre. At halvparten av kroppen ikke har noe å si ford en andre 

eller at synet ikke har noe å si for hørselen, eller at emosjons-virkende medfødte egenskaper, affekter og 

følelser ikke har noe med hverandre å gjøre.  

Jeg er enig i at tilstanden av en humør-svingning kan gå over i en ny grunnstemning, eller vekke en 

bestemt grunnstemning til en stemnings-holdbar variant over tid. Eller omvendt at sinnsstemningen kan gå 

over i en type humør-signalisering en kort stund. At variable overskudd og formasjon kan ompreges som 

energi, virkning inn i den andre tilstanden. 

At emosjoner ikke har objekt eller medfølgende aksjonstendenser, er jeg ikke enig i. Da kan det 

ikke virke utad på noe annet, selv om stemningen ellers er stabil, eller er medfødt virknings-effekt. Med 

objekt så vil jeg påpeke enhver sak som kan påvirke stemningen, så selv om alt kan virke inn på denne 

på en eller annen måte, men at den holder balansen, tilstanden, ganske intakt, er noe annet. Det er mest 

at vi med emosjon mener at en slags virkningsform er til stede, men at denne påvirkes av HVIS:  

Altså alternative endringer i sin virke-plattform, virkningsstruktur, men mest av alt av 

omliggende påvirkende signalstyrker. Dette betyr a eller B, begge AB, eller hva som helst annet kan 

settes inn som signalblandinger inn til emosjons-varianten som nok er stabil, men allikevel en variabel: 

At tester og undersøkelser har vist dette. Emosjonene er slik i sakte eller raskere endring. En person 

som er emosjonelt upåvirkelig, vil aldri kunne endre sin tilstand på kort eller lengre sikt. Vi endrer 

stemnings-leie på flere områder og måter i løpet av livet. 

Stemnings-systemet vårt endres med hva vi opererer ut av hjernen eller kobler om her. Angst er 

en stemning. Om vi opererer vekk binyrene så forsvinner angsten. Uansett om signaler som adrenalin 

i blodet fra binyrene slik kommer til nervesentre i hodet, og ellers i kroppen, muskel-nerver, eller sanse-

nerver, så blir de, men også bevisstheten vår mer aktiv, oppmerksom, på vakt. Men det viser også at 

adrenalin påvirker nervesystemet, og dermed sanse- og behovs-organ-systemet vårt. 
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At stemninger fra lymfevæskens adrenalin-virkning, og nervesystemets påvirkning av adrenalin 

skulle bety at nervesignaler, og nerve-sentere ikke skulle ha stemningsvirkende betydning er tull å si. 

Slik sett så er både lymfevæskene og nervesystemet noe som fungerer som en viss normal-balanse i 

kroppen som er parat, merker noe bra eller dårlig i forhold til dette. Men dette betyr det samme for 

begrepet stemning eller sinnsstemnings-leier.  

Dette er også ut fra vår fødsel, arv, kroppslige funksjoner, og bevissthets-virkende system 

sammen med lymfetrykk, stoffer her, og nervesignaler noe som gir sinnsstemnings-funksjonene en viss 

balanse-funksjon, og parat, eller nøytral tilstand, eller varighets-tilstand. Å føle seg stadig irritert av 

noe, eller føle seg helt fornøyd med tilstanden slik.  

Når det skjer noe radikalt, så påvirkes sinnstilstanden også, ikke bare nervesystemet, 

bevegelsesvirkninger, bevissthets-funksjonen vår, men sinnstemningsbalansen påvirkes, og videre at 

denne på lignende måte virker tilbake på de øvrige funksjoner vi har. I større eller mindre grad. 

Virkninger er styrkegrader. Spiller ikke noen rolle om vi kaller det styrke, kraft, energi, hva vi vil bare 

målene settes med like grader og utgangspunkt for mengden det er snakk om, og hastighetene det er 

snakk om.  

Jeg faller tilbake på at alle slike egenskaper er funksjoner og holder meg til funksjons-grader, 

men som ofte kan måles, sammenlignes, og dropper normalt begrep som stoff, ånd, bevissthet og kropp, 

som helt separerte egenskaper, fordi det er virknings-funksjoner som helt tydelig er i kontakt med 

hverandre, og at kraft-felleskapet er av funksjonsdyktig betydning, og gir ut proporsjonale grads-

endringer en eller annen vei. Krise eller ikke. 

Vi er ellers nødt for å skille ut a og b, kilde-mål, rekkefølger, virkningsendringer, stadier, for at 

vi skal få saks-orienterte forløp, selv for kontinuerlige prosesser. Det er årsaken til i hvilken stor grad 

vi stenger inne en gitt forklaring til en sak, et objekt, stoff, bevissthetsegenskaper og følsomme effekter. 

Ellers finner vi ingen særegen del av en prosess, og vil neppe kunnesnu på retninger, foran og 

bak, før eller etter, over og under, det neste, forrige. Vi må bygge referanser for å kunne analysere 

prosesser, og gangen i disse. Dette betyr ikke at en definisjon behøver å være, bli, lukket, at ikke 

definisjonen kan utvides etter erfaring og behov.  

Og slik at vi kan definere noe som vi vil, bare en annen setter seg inn i dette, (typisk avdekning 

av Spinoza). Men tross en fast definisjon, så har mange en tendens til å forstå et begrep, ord, navn på 

sin egen måte. Ikke minst de forskjellige oppfattelser folk har av en og samme person. Og hva dette har 

å si for begrep om skyld, skjønn og dom, over handlinger personer, om så praktiske saker og 

naturforståelse, videre som ett hvert tema vi leser om. Film vi ser.  

At emosjoner ikke har medfølgende aksjonstendenser, er jeg heller ikke enig i. Aksjon betyr 

utløsende signalvirkninger, og ett ellers mer eller mindre stabilt apparat, plattform, funksjon. Det er 

heller slik at vi ikke lokaliserer synsinntrykk, hørsel, smak, behov, bevegelser, til rotsystemet og 

virkninger vi måler, til sinns-stemningssystemet fordi vi har definert det vekk fra de andre hendelsene 

og valgt at sinns-stemninger skal være en fast tilstand slik vi oppfatter enheter som meter, sekund, watt, 

eller en stabil stol, annet.  

Helt klart at for å virke så har energi inn og ut, spesielt om det er svært stabilt, en enorm 

virksomhet med å stabilisere inn og utsendinger i balanse. Sinnsstemningene vil ikke endres eller kunne 

utløses om det ikke er endringsbart. Om en stemning kun er en variant, eller om samme stemning kan 

endre seg til en annen, er også et spørsmål. Kan en ergerlig stemning egentlig endre seg til en god eller 

glad stemning. En spirituell til en melankolsk.  

Man har sett at det skjer med mennesker, men man vet ikke om det er samme stemning som 

endrer seg eller om det er bytte av stemnings-type. Du som vet dette må gå til forskerne å si fra og straks 

forklare dette og hvorfor det er slik du mener. Fordi det kan du sikkert da veldig mye om!?  

Når vi stort sett bare hører navn på sinnsstemninger, men egentlig ikke hva det er som gjør 

stemningen glad til glad, og stemningen ergerlig til ergerlig, melankolsk til melankolsk, og det samme 

som spirituell, positiv eller negativ stemnings-person, så blir også både begrepet sinnsstemning og 

sinnstemningstype like mystisk og likegyldig funksjonsløst i virknings-roten som alt ukjent.  

Men kan det knyttes opp til noe som kropp, bevissthet, funksjoner og styrkegrader, og en 

medvirkende gange der A har kontakt B, og helst omvendt også så ligger vi nærmere et mer klart svar 

på «fenomenet» stemning og sinn.  
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Sinn kommer også av og fra noe. Og det at sinne og humør, om du har glad eller sint sinna-

stemning avslører at sinn er noe bra, dårlig, passe som medfølger ett bevisst-virkende behovs-system 

som kan sanse og føle noe. Sjekk, eller tenk, arvelig eller erfarte grunnlag for stemningstilstand! At 

noen reagerer kraftigere på noe nn andre, nettopp av høy sanse- og behovs-følsomhet, eller dannelser, 

arvelig eller tilvendt av stemnings-leier. Hva vi opplever bestemmer goså veldig mye da det farger oss 

og modner stemningstilstander til det bedre eler verre. 

At det oppstår problemer med følsomhet av bevissthet og følelser, og stemninger, også sett fra 

den biologiske genetiske og kvantefysiske forskningen er også helt klart. Det virker som at 

sinnsstemnings-prosedyren og dens plattform, likt som bevisstheten og følsomhetens plattformer, og 

deres prosedyrer er helt uten en forståelse til virkningen, sammenhengen, styrkene, som det vi kaller 

oppfattet eller opplevd.  

I stedet for en funksjon putter man inn begrep som ide, forestilling, visjoner, kreativitet, om så 

kraft, men ikke hva den kan bedrive noe, en mengde totalt udefinerte ukjente opphavsformer rett ut 

fra intet. Sinns-stemninger har aksjonspotensialer men ikke av samme type virkninger som de mer brå 

reaksjoner. P den annen side så kan disse utløses og energiformer antagelig alle veier mellom hverandre.  

At sinnsstemninger/humør som mer stabile former enn de jevne føleses-endringer eller brå 

affektstyrker inn i bevisstheten, er allikevel riktig. Men en stemning kan også blusse opp via et 

nervesignal eller et lymfetrykk, men likedan for signal fra sans, behovsorgan og bevissthets-husk-akter. 

Altså medregnet nervesystemet så klart, rent fysisk respons-virkning. 

Om noen vant 10 millioner i lotto, og så hører at personen var glad og lykkelig et helt år, så er 

det jo tydelig en sinnsstemning. Vedkommende var tidligere ellers enten variabel, eller deprimert. Så 

hvor stabilt er dette? Hvor kommer behov sanser, bevissthet inn i bildet. Virkningsløst er det neppe! 

Vi har lett for å definere noe som spirituelt, eller glad, som at definisjonen er et fast spikret 

endringsløst tema, at man kan være enda mer sprudlende eller så lite at man nesten ikke er sprudlende 

mer i det hele tatt, eller at man kan bli enda gladere. Man tilslutter en mengde glad-forskjeller til 

tilstanden glad som fast enhet. Så lenge man er glad. Man typebestemmer mennesker også på samme 

måte som at man er født «skomaker», født «melankoliker». Og at det er endringsløst. Gjør man noe 

annet, så er det feil!?  

Emosjoner er også forskjellige fra stemning/ humør (eng. «mood»): 

«Disse er lavintensive og langvarige, og har ingen objekt eller medfølgende aksjonstendenser. 

Stemning har derimot sterk påvirkning på kognisjon, mens emosjoner i større grad påvirker atferd. 

Stemning legger også terskelen lavere for at emosjoner skal utløses, samtidig som at en eller flere 

emosjoner kan gå over til stemning etter hvert som intensiteten senkes.». 

Jo, normalt at stemning påvirker sammenligningsfunksjoner, men det gjør jo i langt større grad enn vi 

tror, emosjoner også, fordi disse må gi innspill til den endringen som skal sammenlignes, at det er en 

styrkevirkning slik, selv om emosjon og affekt endrer et fysisk behovs-forløp. Stemningens lokalisering av at 

emosjon, affekt dukker opp og fortrenger den stabile stemningen, betyr at bevissthetens 

sammenligningsfunksjon må arbeide. På lang sikt kan lære-prosesser derimot være heldig med stabilitet mens 

man lærer, altså en mer varig stemnings-tilstand, mens virkninger ellers er innkommende styrke-former. 

Stemning legger også terskelen lavere for at emosjoner skal utløses, samtidig som at en eller flere 

emosjoner kan gå over til stemning etter hvert som intensiteten senkes.». 

Jeg kan ikke si med sikkerhet at ikke det samme gjelder for stemninger som kan legge terskelen høyere 

for emosjons-utløsninger, eller at ikke en eller flere emosjoner kan gå over til stemning om intensiteten øker. 

Så meget at det fyller et stemningsleie en oktav høyere som normaltilstand. Stemnings-endring eller 

stemnings-bytte? Som vi ser så har ikke sinnsemning noe i kroppen eller hos mennesket å gjøre fordi det er 

uten objekt og aksjonspotensialer. Det er ikke noe bra eller dårlig med dette fordi det ikke virker, og det kan 

ikke forbindes til bevissthet eller kropp på noen beviselig måte; definert som i denne definisjonen. 

 

Innskytelser: 

 

Et eksempel er angst, og panikk-angst. Om vi ikke finner en løsning eller logisk, praktisk eller teoretisk, 

eventuelt en emosjonell virkning som et svar, en løsning for noe skremmende, enten det er en plutselig eller 

langsomt oppdukkende følelse, eller en saks-rettet opplevelse, trussel, så vil signalfunksjoner utløse 

angstsignalet på nytt.  
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Grunnen er at vi både fysisk, ubevisst, underbevisst og emosjonelt, samt fullt bevisst har funksjoner 

som sammenligner like og ulike, det vil si kjent og ukjent, som virkelige signaler som går igjennom kroppens 

alle funksjoner, eller en bestemt funksjon slik, og som virker som ubevisste eller bevisste søk: let-finn-

signaler, altså sammenlignings-funksjonelle signaler. Om det ikke kommer inn noe som gir et svar, en løsning, 

en avsluttende funksjon fysisk eller ut fra et bevisst-funksjonelt signal, så vil dette føre til at lyst-funksjoner 

ikke utløses, og at signalet gjentar sin gang inn i angstutløsende sone, for på nytt sende ut angstsignalet.  

Varselet krever en løsning, om så ubevisst. Men mest at bevisstheten merker angst-følelsen og dermed 

gjerne som brått, affekt, slik at vi har en vedvarende angst. Er det fysiske eller det bevisst emosjonelle 

virknings-bildet slik at det er brått, sterkt signal inn, så vil det kunne virke panikkutløsende fordi det fysiske 

og mentale, stemningsbetonte, og det bevisste vil ut av denne smertevirkende følelsen. Men loopen fortsetter 

inntil det finnes svar, løsning tilpasning, balanse-utjevning som gir ro.  

En mer langvarig virkning slik vil gi angst, men om det er sterke affektsignaler uten en virkende 

løsnings-funksjon så vil denne affekt-sterke virkningen, bråe styrkevirkningen kunne skape panikk fysisk og 

psykisk, med ubestemte mengder angstforsterkende loop-virkninger. Dette blir til panikkangst, vedvarende 

uløst angst, skrekk-signal. Skrekk og panikkangst er her ikke så ulikt. Alt som er forbundet til det som en gang 

ga oppstart av hendelsen, signalvirkningen er slik gjerne noe som hentes opp fra husk, erfaringen med dette, 

som gjentar mengden ille tilstand som godt kun kan forverres med ille følger for personen. 

Hos noen kan også lignende som angst, men også spesielle blokkeringer eller sterke signal-virkninger 

utløses slik at de samme forestillinger jevnt sendes til bevisstheten slik at samme rolige eller samme 

angstlignende bilde nesten virker som en og samme sekvens stillbilde, film-visjons-sekvens, og andre 

informasjoner kommer seg ikke lett til for å få normale funksjoner til å innta bevissthets-kraft-feltet. 

Når det gjelder sinnstilstander så er dette også et ankepunkt. 
 

Videre har vi en noe mindre dekning av at alle kroppens cellekoordinasjoner energi-koordinasjoner, 

som ved næring, pust, annet, og alle bevegelige koordinasjoner, muskler, nerver, hjerte, lunger, nyrer og lever, 

mage og svelg-funksjoner, tarmer, at kroppens koordinasjoner og balansesystem tas lite inn i funksjons-

tilstanden til sinnsstemninger.  

Likedan er husk og erfaring ganske lite lagt til som en påvirkning, like lite som at angstsentere, 

lystsentere, ala slik som at binyrer som er operert vekk og ikke sender adrenalin ut i kroppen, at dette får 

angstvirkningen til å forsvinne for det meste av bevegelsesoperasjoner, og at slike lyst og ulyst, smerte og 

lyst-signaler ikke tas med i den normale sinnstilstandsfunksjonelle sammenhengen.  

Utenom dette er alle sansesentre og behovsorganers påvirkninger og signalstyrkeutsendelse lite pålagt 

som innvirkende til sinnstilstandene, at syns-sentre hørselsentre, kombinasjonssentre for forskjellige sanser 

mindre pålagt som innvirkende til stemnings-funksjon i samme personen: Selv om alle tilstander sies å utgi 

seg i sinns-tilstandene også, alle stemningstilstander. Håper dere skjønner poenget mitt.  

At det er mye ny-innkomne data som ikke er samkjørte her. Og videre ligner dette samme seg for 

akupunktur. At også her er en mengde saksforhold og fysiske, genetiske, organiske funksjoner ikke tatt med i 

betraktnings-bildet. Alt for mye representerer fremdeles det vi kan kalle naturidealer eller myter som figur-

symbolske beskrivelser av hendelser, som kan lokaliseres mer direkte som skade eller reparasjons-funksjoner 

organisk og fysiske hjelpefunksjoner som kan avklare for eksempel veier til å få rettet opp fysiske og psykiske 

lidelser, blant annet. Petit: At det er vel en sak akupunktøren da føler på seg, eller føler seg frem etter. 

Andre tillegg til affekt, emosjon, følelsesbilde, sinnstemningstilstander må legges inn her. 

 

Modeller for affekt 
 

En sentral modell innenfor affekt og kognisjonsfeltet er Joseph Forgas’ Affect Infusion Model 

(AIM).[3] Den gjør den kontraintuitive prediksjonen at dyp prosessering fører til at affekt har størst påvirkning 

på kognisjon (affektinfusjon). Modellen gjør to antakelser, at forskjellig type og nivå av affektinfusjon 

forekommer ved forskjellige prosesseringstyper, og at man er kognitivt økonomisk. Det vil si at man bruker 

så lite kognitive ressurser som man trenger for å oppnå den ønskede responsen. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-3


 

 

581 

Forgas deler inn i fire prosesseringstyper, som er kvalitativt forskjellige, men som kan rangeres etter 

mengde affektinfusjon. De deles inn i om de har stor eller liten innsats (eller mengde kognisjon), og om de er 

åpne/ konstruktive eller lukkede/ rekonstruktive. De fire prosesseringsstrategiene er direkte (lukket, liten 

innsats), motivert (lukket, stor innsats), heuristisk (åpen, liten innsats) og gjennomgående prosessering (åpen, 

stor innsats). De to første har minst affektinfusjon, mens de to siste har mest. 

Feeling as information-modellen av Schwarz og Clore[4][5] bygger på at man bruker en «hva føler 

jeg om dette?»-heuristikk, og slik får informasjon om ens holdninger til, eller opplevelser av noe. Dette er det 

samme som Forgas senere har brukt i sin modell som heuristisk prosessering. De predikerer derimot at effekten 

av denne heuristikken vil falle bort hvis følelsen kan bortattribueres til noe annet. Schwarz og Clore[4] ringte 

rundt til et område med godt, og et område med dårlig vær, og respondentene ble spurt om hvor tilfreds de var 

med livet.  

Det viste seg å være en signifikant høyere lykkeskåre i området med pent vær enn hvor det var stygt 

vær. Hvis de derimot ble gjort oppmerksomme på været først, steg den triste gruppens stemningsnivå, men de 

lykkelige ikke ble mindre lykkelige. Eksperimentet viser at vi ikke alltid vet hva som påvirker oss og at hvis 

påvirkende faktorer gjenkjennes, får man en mer nøyaktig skåre. Det viser også er at bare de med negativ 

affekt endrer stemning etter en bevisstgjøring av bortattribusjonen. Schwarz[5] forklarer dette med at negative 

affekt kommuniserer at noe er galt, og derfor må gjøres noe med, mens positiv affekt symboliserer at alt er 

bra.  

 Risk as feelings bygger blant annet på feelings as information, ved at den tar antisipatoriske, eller 

forutseende følelser, med i beslutningstaking. Den bygger kanskje først og fremst på Expected Utility (EU)-

modeller, som er økonomiske beslutningstakingsmodeller som baserer seg på subjektiv oppfattelse av 

sannsynlighet x forventet utfall. Noen av disse tar med såkalte antisiperte, forventede følelser, med i sistnevnte 

kategori, men stort sett er økonomiske modeller rasjonelle i natur.  

Risk as feelings hevder to ting som skiller den ut. Både antisiperte og antisipatoriske emosjoner 

påvirker beslutningstakingsprosessen, og hvis det oppstår en motsetning mellom følelser og kognisjon, vinner 

følelser som oftest frem. Disse to kan komme frem til forskjellige resultater fordi de baserer seg på litt 

forskjellig grunnlag. Kognisjon baserer seg utelukkende på det samme som EU hevder, mens følelser i tillegg 

baserer seg på mer subjektive fenomener, slik som livaktighet (eng. «vividness»).  

 

Påvirkning på kognisjon 

Det er sterk evidens for at positiv stemning fører til en skjematisk, heuristisk prosessering, mens 

negativ stemning fører til analytisk, systematisk prosessering[7][5]. Positiv stemning øker kreativitet, åpner for 

ny input, minsker stereotypisering ved å ha bredere skjema og gjør en mer produktiv på sekundære oppgaver. 

Enkelte hevder også at positiv stemning fører til bedre problemløsning, men at det kan variere etter hvilken 

type oppgave det er, ettersom negativ stemning gir en analytisk og systematisk tilnærming.  

En viktig forskjell, og en klar fordel med positiv stemning, er at det er mulig å motivere seg for å bruke 

systematisk prosessering. Positiv stemning gir derfor mulighet til bruk av begge prosesseringsstilene, mens 

negativ stemning er mer eller mindre fastlåst til en systematisk tilnærming. 

 

Opplysnings-strofer hentet utenfra om pasjoner og affekter - som relevante for hva som skriftet 

inneholder i min analyse! 

Pasjon er en lidenskapelig interesse. En del definisjons-forsøk fra språk-studiet. 

Pasjon av latin pati ‘lide’ Derfor er det at Buddhismen i samme tiden også kaller både vondt og godt 

for lidelser; noe vi ikke kommer unna. Å ville ha, og ha det vondt som man vil vekk fra, er begge lidelser: 

Altså behov; Hvordan slippe unna behov. 

Ordet brukes også om lidelse, særlig om Jesu lidelse og død. I kunstenbrukes pasjon om en fremstilling 

av lidelseshistorien.I litterært, halvt foreldet språk, brukes ordet om en voldsom sinnsbevegelse; lidenskap 

eller lidenskapelig forelskelse. 

Pasjon (Musikk): Pasjon er en musikalsk framstilling av Jesu lidelse og død med utgangspunkt i 

evangelienes beretninger. Den musikalske kunstformen pasjon har røtter langt ... 

Pasjon (fra latin, passio, avledet av patior, jeg lider) viser til lidelse, og i utgangspunktet Jesu 

lidelseshistorie, også omtalt som pasjonshistorien.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz1983-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz1983-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Kognisjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-7
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://snl.no/interesse
https://snl.no/latin
https://snl.no/Jesus
https://snl.no/kunst
https://snl.no/litteratur
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Pasjoner i påsken. Kirkemusikkens gudfar Johann Sebastian Bach bidro med hele fem 

forskjellige pasjoner men bare to av dem er bevart for ettertiden den ...! Pasjon - substantiv lidelse, særlig 

Kristi lidelse og død, kunstnerisk (især musikalsk) fremstilling av Kristi lidelseshistorie voldsom 

sinnsbevegelse, lidenskapelig ...! Bokmålsordboka: Ordet 'PASJONER' er ikke et oppslagsord i 

Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor: ...! 

NRK Musikkparken: En pasjon er en musikalsk framføring av Jesu lidelseshistorie. De 

første pasjoner baserte seg på gregoriansk sangstil.  Musikken hadde ikke vært hørt siden komponistens død 

nesten 80 år tidligere. Verket var Matteus-pasjonen.  

Fakta. Bachs pasjoner. En pasjon er ...! Lær definisjonen av "pasjon". Sjekk uttalen, synonymer og 

grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene "pasjon" i den store norsk bokmål samlingen.  Tiden for store 

pasjoner: Men den historien Gibson forteller, Kristi lidelseshistorie, er i seg selv et drama. I pasjonene blir 

den ledsaget av musikk. Knyttet til kirkemusikken ... 

Pasjon: Definisjon i ordboken 

lyst · fyrighet · begjær · hengivenhet · patos · kåthet · fanatisme · ild · kjærlighet · brann · 

henførelse · glød · sinnsbevegelse · ømhet · lidenskap · sanselighet · temperament · begeistring · 

hengivelse · elskov · intensitet · attrć · varme 

Eksempler 

Demme opp. Som veiviser benytter han en sur ukrainsk gubbe og hans sønnesønn, en gutt som har en 

sterk pasjon for den amerikanske popkulturen, men ikke er særlig dyktig i engelsk.WikiMatrix  Kan smågutter 

uttrykke en slik pasjon? Deres gjerninger og martyrium har blitt nedtegnet i en Simon og Judas' gjerninger 

som var med i samlinger av pasjoner og legender som tradisjonelt har blitt assosiert med den legendariske 

biskop Abdias av Babylon, og skal etter sigende ha blitt oversatt til latin av hans disippel Tropaeus Africanus, 

i henhold til Legenda Aurea (Den gylne legende). 

Betydning pasjon  Husk: At til hvert begrep er alle ordene sammenlignings-funksjoner. 

Hva betyr pasjon? Her finner du 5 betydninger av ordet pasjon. Du kan også legge til en definisjon av 

pasjon selv. Tommel opp eller ned! Pasjon er en musikalsk framstilling av Jesu lidelse og død med 

utgangspunkt i evangelienes beretninger. Den musikalske kunstformen pasjon har røtter langt tilbake i 

middelalderen. Allerede på 1100- [..] 

Pasjon (fra latin, passio, avledet av patior, jeg lider) viser til lidelse, og i utgangspunktet Jesu 

lidelseshistorie, også omtalt som pasjonshistorien.  

Pasjon har også betydningen lidenskap, en sterk følelse. Andre avledede betydninger kan være: affekt 

Synonymer: fornemmelse · ha antenner · kjensle · instinkt · sensibilitet · følsomhet · emosjon · 

opplevelse · sinnstilstand · nerve · følelse 

Grammatikk affekt m. Eksempler 

Demme opp: Han driver de andre til vanvidd med sitt mas og ender opp med å bli drept i affekt. 

Affekter og affektbevissthet: Et bidrag til integrerende psykoterapi-modell. Han brukte hovedsakelig 

musikalske affekt-formler som stammer fra italiensk opera. Det at de [jødene] kom i affekt på grunn av emnet, 

kan føre til at noen foretar en grundigere undersøkelse enn hvis de hadde hørt oss under rolige og ordentlige 

forhold. I affekt, ja.  l avisen stod der, det skjedde i affekt, men han sagde, der ikke var nogen affekt over det. 

Gruppene er anbefalt tatt ut av DSM-5: Paranoid type: Vrangforestillinger og hallusinasjoner er til 

stede, men tankeforstyrrelse, uorganisert adferd, og avflatet affekt er fraværende. 

Bleuler beskrev de viktigste symptomene med fire Aer: flat Affekt, Autisme, nedsatt Assosiasjonsevne 

og Ambivalens. Jeg hadde aldri truffet noen av Jehovas vitner, så jeg lurte på hvem disse farlige menneskene 

var som brakte ham i affekt på denne måten. Det viser også er at bare de med negativ affekt endrer stemning 

etter en bevisstgjøring av bort-attribusjonen. 

 Den må ikke begås for vinning eller i affekt, men være vilkårlig og tilfeldig. Jeg antok det var et 

uforsettlig drap begått i affekt. Det gjorde så sterkt inntrykk på dommeren at han i affekt slo i bordet med 

knyttneven og ropte: «Disse folkene er ikke forbrytere eller forrædere, men en gruppe troende som ikke bare 

består av to—tre, men hundrer og tusener!». Hun er drept i affekt. De stygge skoene kjøpte du i affekt. 

Schwarz forklarer dette med at negative affekt kommuniserer at noe er galt, og derfor må gjøres noe med, 

mens positiv affekt symboliserer at alt er bra. 

Det rimer ikke med noe begått i affekt. Det har jeg Drept i affekt. Barnet lærer, gjennom omsorgs-

personens speiling, om sine egne affekter, og senere følelser, og lærer å kunne tenke om dem. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Latin
https://no.wikipedia.org/wiki/Jesu_lidelseshistorie
https://no.wikipedia.org/wiki/Jesu_lidelseshistorie
https://no.wikipedia.org/wiki/Pasjonshistorien
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I litteraturen er skillet mellom begrepene emosjoner, sinnsstemning og affekt uklart. Det kan derfor 

være vanskelig å få oversikt over hva disse begrepene egentlig innebærer. For å få et grovt bilde av hvilket 

begrep som er hva kan man rangere dem ut fra hvor spesifikke de er. Nye sammen-lignings-begrep. 

Affekt: Hvis vi tenker oss en pyramide vil affekt være det nederste og grunnleggende trinnet.  

Batson m.fl. (1992) hevder at av affekt, sinnsstemning og emosjon er affekt den mest 

generelle tilstanden. Affekt har valens (positiv eller negativ) og intensitet (svak eller 

sterk). Affekt avslører preferanse, ved å informere individet om hva det verdsetter mest. 

Endring fra en mer verdsatt til en mindre verdsatt tilstand følges av negativ affekt, 

endring motsatt vei følges av positiv affekt. Uten preferansene som reflekteres av positiv 

og negativ affekt ville de erfaringer man gjør oppleves som nøytralt grå. Tilsynelatende 

har man en innebygget preferanse for positiv affekt, i forhold til negativ affekt. 

Sinnsstemning  

Sinnsstemninger, som kan betraktes som det neste og mellomste trinnet i pyramiden, er en spesifikk 

affektiv tilstand. Sinnsstemninger induseres av behagelige eller ubehagelige opplevelser, eller av at man 

trekker positive eller negative erfaringer frem fra hukommelsen (Clark og Isen, 1982). Sinnsstemninger 

involverer altså, i likhet medaffekt, valens og intensitet.  

Men i motsetning til affekt involverer sinnsstemninger også en mer eller mindre velformulert 

oppfatning av hvorvidt det er sannsynlig at man kommer til å oppleve nytelse eller ubehag (altså positiv eller 

negativ affekt) i fremtiden. 

Sinns-stemninger tar kun for seg den delen av denne oppfatningen som er utsatt for relativt midlertidige 

svingninger. Den midlertidige endringen i forventningen om fremtidig nytelse eller ubehag, kombinert med 

den affektive tilstanden som denne forventningen utløser i øyeblikket, utgjør sinns-stemningen. 

Emosjoner 

Sinnsstemninger skiller seg fra emosjoner, som kan betraktes som toppen av pyramiden, blant annet 

ved at de er mer avdempet og varer lengre enn emosjoner (Goleman 1997). 

For eksempel er det svært sjeldent at man føler sinne hele dagen, men det er derimot vanlig at man kan 

være i en gretten eller irritert stemning, som kan føre til at man opplever kortvarige utbrudd av sinne. Dette 

underbygges av Power og Dalgleish (1998), som hevder at sinnsstemninger er tilstander der visse 

emosjonsrelaterte evalueringer har større sannsynlighet for å inntreffe. Sinnsstemninger kan altså betraktes 

som midlertidige endringer i hvordan man ser på verden, som endrer sannsynligheten for at visse emosjoner 

oppleves. 

Videre nevner Power og Dalgleish (1998) begrepet disposisjon, som reflekterer en mer 

permanent sannsynlighet for å foreta evalueringer forbundet med visse emosjoner. Ulike mennesker har ulike 

temperament, noe som gjør at ulike mennesker er tilbøyelige til å vekke til live bestemte emosjoner og 

sinnsstemninger.  

For eksempel kan ett menneske 

være melankolsk og trist som person, mens et annet menneske kan ha en mer munter 

personlighet (Goleman, 1997). 

Sinnsstemninger og emosjoner skiller seg ytterligere fra hverandre ved at mens sinnsstemninger 

reflekterer en endring i forventningen om den generelle sannsynligheten for positiv eller negativ affekt i 

fremtiden, reflekterer emosjoner eksistensen av et spesifikt mål eller av en oppfattet endring i ens relasjon til 

et spesifikt, nåværende mål. 

Emosjoner har nemlig en kognitiv komponent, i motsetning til sinnsstemninger. I tråd med dette er 

emosjoner nært knyttet til spesifikke adferds-typer, noe som innebærer at emosjoner kan avbryte nåværende 

adferd og resultere i adferd som er rettet mot et annet mål (Clark og Isen, 1982). Sinnsstemninger skiller seg 

også fra emosjoner ved at de ikke er knyttet til et spesifikt objekt (Planalp, 1999).  

Men selv om emosjoner og sinnsstemninger er forskjellige på mange områder kan de ikke skilles helt 

fra hverandre. Sinnsstemninger og emosjoner inntreffer ofte samtidig, fordi de betingelsene som utløser 

emosjonene også kan utløse en sinnsstemning. For eksempel kan emosjonen sinne inntreffe hvis man opplever 

at man blir urettferdig behandlet, og den samme hendelsen – i tillegg til emosjonen – kan også utløse en 

negativ sinnsstemning (Clark og Isen, 1982). 

Her legges det inn noen betraktninger fra buddhistisk hold, hvor postene kan sammenlignes med 

de forskjellige temaer og artikler jeg skriver om de samme emnene. En del saker matcher jo helt tydelig. 
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Emosjoner (følelser) 

 

Hva er buddhismen? 

Buddhismen er en “ikke gudelig religion” og livs-filosofi som er basert på læren til den indiske 

prinsen Siddharta Gautama som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal 

Siden buddhismen er rundt 600 år eldre enn kristendommen og Islam regnes buddhismen i dag som en 

av verdens eldste praktiserende religioner. Det anslås i dag at det finnes omkring 500 millioner buddhister i 

verden. Hovedvekten av dem lever i sør-øst Asia (Burma, Thailand, Laos, Kambodsja), Sri Lanka og de 

nordøst-asiatiske landene Tibet, Mongolia, Kina, Korea, Japan og i Taiwan hvor buddhismen er den 

dominerende religionen.  

I disse landene er det mange som praktiserer buddhisme sammen med sjamanisme, animisme, 

taoisme, konfucianisme, shintoisme + andre tradisjonelle religioner og filosofier, men det er også mange 

buddhister som ikke er knyttet til noen organiserte trossamfunn. Sammenligner vi buddhismen med andre 

religioner er det lett å se at hinduismen og buddhismen alltid har påvirket hverandre i ulike retninger, noe som 

har sammenheng med at de begge oppsto i India. 

Buddhismens tre juveler 

Buddhismen er bygd opp av tre juveler som er: 

1. Buddha – buddhismens lærer 

2. Dhamma – selve læren 

3. Sangha – felleskapet til dem som slutter seg til læren (klosterlivet)  

4.  

Hvem var Siddharta Gautama (Buddha)? 

 

Buddhismens grunnlegger Siddharta Gautama var en prins i et lite kongedømme i Lumbini, et sted 

som i dag tilhører Nepal. En bortskjemt prins som vokste opp i en beskyttet og luksuriøs tilværelse i sin fars 

palass. Når han ble eldre fikk han for første gang se en gammel mann, en syk mann, en død mann og en munk.  

Han begynte å lure på hva dette livet egentlig var for noe. Spesielt gav hans møte med en munk et 

inntrykk for freden han søkte etter. Han bestemte seg derfor å gi opp det sløve livet i palasset, med kone og 

barn for å bli munk. Han var nå 29 år. 

Han gikk i lære hos to guruer og praktiserte askese med sine fem egne disipler. Senere gav han 

opp askesen og bestemte seg for å søke middelveien mellom askese og rikdom. Når Siddhartha var 35 år 

opplevde han en oppvåkning i Bodh Gaya, der han: 

– husket alle sine tidligere liv  

– så sammenhengen mellom ett liv og det neste  

– innså de fire edle sannhetene  

Opplevelsen gjorde Siddhartha til en buddha som betyr  «en som har våknet». Selve begrepet 

«buddha» stammer fra verbet «budh», som betyr «å våkne» eller «å bli opplyst» og «å begripe». 

Siddhartha fikk denne æresbevisningen fordi han skjønte hvordan alt henger sammen og fant en metode 

for å gjøre slutt på all lidelse i tilværelsen og oppnå nirvana gjennom å følge en åtteleddede vei. Denne 

oppvåkningen og det den lærte han er idag utgangspunktet for buddhismen. Siddharta var med andre ord ingen 

gud eller sønn av gud. Han var født som menneske men oppnådde en visdom som gjorde at han ble mer enn 

et menneske – en buddha. 

Etter oppvåkningen vandret Buddha rundt som lærer på store deler av det indiske subkontinentet i 45 

år for å lære folket veien som fører til slutten på lidelsen og nirvana, før han selv gikk inn i nirvana 80 år 

gammel. På veien ordinerte han sine følgesvenner. Først bare munker, senere også nonner. 

Hva er lidelse? 

Buddhismen går i korte trekk ut på å fjerne lidelsen i folks liv gjennom å følge en åtteleddet vei. For 

å forstå buddhismen må vi derfor forstå hva buddhismen legger i begrepet lidelse. Buddha skiller mellom tre 

ulike nivåer for lidelse: Alt vi til vanlig oppfatter som en lidelse, f.eks. fødsel, sykdom, alderdom og død, 

ubehagelige opplevelser etc. er en lidelse. En lykkelig følelse eller en heldig livssituasjon er ikke evigvarende. 

Den forandrer seg før eller senere, og når det forandrer seg vil dette medfører en lidelse. En lykkefølelse er 

ikke evigvarende. Den vil før eller senere resultere i en lidelse. 
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Verden er full av fysiske og mentale krefter som til sammen danner vår selvoppfattelse 

(individet/»jeg»), men siden disse kreftene er i stadig endring vil også vår egen selvoppfattelse endre seg over 

tid. Noe som skaper et nytt sett av lidelse før vi igjen finner harmoni i tilværelsen gjennom å følge en 

middelvei. 

 

De fire edle sannheter 

 

Buddha så på det fysiske livet på som en kontinuerlig lidelse, hvor man er bundet i et livshjul (Samsara), 

inntil man når en fullstendig oppvåkning. 

Grunnlaget for Buddhas lære er “De fire edle sannheter” som forklarer årsakene til lidelsen i 

tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes. 

De tre første læresetningene (sannhetene) er egentlig ikke noe annet enn logiske trinn i et resonnement, 

som leder frem til det fjerde hovedpunktet som forklarer hvordan denne lidelsen skal fjernes gjennom 

å følge en middelvei. 

“De fire edle sannheter” er: 

Sannheten om utilfredsheten 

Mening: Livet er fylt av lidelse, frustrasjoner og mangel på lykke som et resultat av at alt forandrer seg hele 

tiden. Livet er “en dal av tårer” pga. forhold som hat, sjalusi, misunnelse, misnøye, sykdom, alderdom og 

vissheten om døden.  

Sannheten om utilfredshetens opphav 

Mening: Årsaken til denne lidelsen ligger i begjæret; klyngingen til verden på en slik måte at den fører til 

lidelse – pga. ønsket om sanseglede, ønsket om å gjøre slutt på det ubehagelige, begjæret etter å fortsatt leve 

osv. Et begjær som fører til konflikter mellom mennesker og nasjoner. 

Sannheten om utilfredshetens opphør 

Mening: Veien til å fjerne lidelsen ligger derfor i å fjerne dette begjæret og klyngingen til verden. Lidelsen 

er kun midlertidig, slik at når dette begjæret fjernes oppnås Nirvana. 

Sannheten om den åttedelte veien 

Mening: Lidelsen og begjæret fjernes gjennom å følge “den åtteleddede vei“, også kalt middelveien, 

hvor mennesket fullstendig oppgir, undertrykker og tilintetgjør alle de 12 ledd som finnes i årsakskjeden til 

Buddha. Lykkes man å følge denne middelveien vil dette føre deg til fullkommen erkjennelse og nirvana, 

som er den opplyste tilstand i sinnet. Det er med andre ord kun gjennom å følge den åtteleddede vei vi kan 

komme ut av livshjulet og lidelsen. 

 

Disse fire edle sannhetene lærer oss: 

At smerte eksisterer. 

At det er årsaker til at det vonde finnes. 

At det eksisterer en tilstand der det vonde ikke finnes. 

At det eksisterer en vei til den tilstanden der det vonde ikke finnes 

Buddha fortalte sine elever: 

“DET ER TO YTTERLIGHETER SOM MÅ UNNGÅS AV ET MENNESKE SOM ØNSKER Å 

GI AVKALL PÅ VERDEN.  

DEN ENE AV DISSE ER Å GI ETTER FOR IMPULSENE SOM ER KNYTTET TIL DE 

STERKE FØLELSENE, OG SPESIELT LIDDERLIGHET. DETTE ER LAVT, 

USIVILISERT, UVERDIG OG FORMÅLSLØST.  

DEN ANDRE YTTERLIGHET ER SELVPINSLER SOM ER SMERTEFULLT, UVERDIG OG 

LIKE LITE FORMÅLSTJENELIG.” 

 

DE 2 SISTE VIRKER FORBUNDET TIL: 

Den åtteleddede vei 

 

 Slik sett ser det ut til at Buddhismen og Buddhas målsetting, og min ikke skiller seg fra hverandre. 

Men, at kropp, bevissthet, psyke, verden; det behøver man ikke gi avkall på i mitt mål! Men at man rydder 

opp i dårlig oppførsel. Kort og greit det, pluss opplysningen! At det er et her også! Som ikke behøver å fritas 

fra eksistens-holdbarheter. 
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Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområde. 
 

Sinnsstemning kommer originalt fra lymfesystemet, og den mest primitive delen av hjernen. På den 

andre siden kommer følelser fra frontallappen. Med andre ord, kommer følelser fra abstrakt tankegang. 

Men sinnsstemninger er medfødt og genetisk bestemt som resultatet av evolusjon. 

 

R. Bergersen. At sinnsstemninger er medfødt bestemt evolusjon, arv. Det er riktig at stemningsleie, en 

slags følsomhets-innstilling, sansestyrke-virkning slik sett er medfødt, men denne endres kraftig med celle-

delinger, alder, erfaringer, infeksjoner, lymfocytter, medfødte og nye, men stemningen kommer likedan fra 

alle celler og fra nervesystemets bygning, og dermed fra alle balanse-virkninger i kroppen.  

Stemningene går gjennom sorterings-funksjoner som endres i tiden, fra både lyst- og angst-sentre, og 

danner slik en husk-grunnstemning også. De mest refleksive systemer, affekter, og sanse-sentre er dypt 

involvert i dette, men mest de originale behovs-systemene våre. De er også i endring, og under påvirkning 

ganske konstant. At følelser, det vil si styrkegradene bar kommer fra den kognitive prosessen i frontlappen 

stemmer neppe.  

Det er heller slik at en følsomhet for stemnings-følelser og for behovs-følelser, og sanse-følelser, 

iberegnet angst lyst-sentre, og i sterk grad også de mest primitive hjernefunksjoner som alt fra seksualdrift, 

pust, sult i fra hjernestammen til pattedyrhjerner er sterkt involvert. Vi tenker oss ikke at nå skal vi føle det og 

det. Det er en blanding av følelser relatert til formsignalvirkninger som blandes, balanseres, ut fra tilstanden 

personen er i, og hva slags behov og interesser som er mest aktuelle, som gir bevisstheten retningsveiledende 

følelses-stemning, der følelser er både akutte og i annen sammenheng langtidsvirkende følsomhets-mål.  

At man vil dekke visse behov som vi merker er tilfredsstillende, eller tror er tilfredsstillende, eventuelt 

vet er tilfredsstillende, hvilket betyr at husk er dypt involvert i følelser. Men uten husk hadde vi nok ikke 

identifisert noen følelse som kjent, bevisst. Da ville de opptrådd som sinnsstemninger de også. 

 Om sinnsstemninger kommer fra lymfesystemet og den mest primitive delen av hjernen, så kan det jo 

like greit være konkret og fysisk virkning. Om følelser kommer fra frontallappen i en fysisk hjerne, så kan 

denne jo like godt være fysiske kraft-virkninger. Hva i all verden er det som får oss til å tenke at dette er 

abstrakt tankegang?  

Det kan jo være svært smått, fordi vi må jo ha millioner atomer for å se dem. Og elektromagnetisme 

og gravitasjon ser vi jo ikke i det hele tatt, bare merker virkningene, trekk-kraften. Kan det da kalles konkret-

fysisk abstrakt? Hvorfor behandles aldri grunnfunksjonene. Fysisk, bevisst, -definer! Det fysiske, tekniske, 

har vi sett, klarer jo også å danne romslige synlige former og som med laser, holografiske bilder, visjoner i 

3d, eller film, 4d-format.  

Med rette lyd-innstillinger så kan vi få lyden slik at den virker fra en bestemt plass i rommet. Barn må 

lære hvor lyder, hastigheter på det som lager lyd, og retningen dette kommer fra, selv om vi allerede er godt 

balansestyrt på dette ved de fysiske medfødte organer for balanseretninger og lyder i kommunikasjon mellom 

de to sidene av hodet, øre/balanse-organet sitter. 

På den annen side: Om sinnsstemnings er medfødt og genetisk bestemt som resultat av evolusjon. Ja 

hva da? Altså, jeg protesterer ikke på at nervesystemer og lymfesystem, og celle-organeller i kroppen med 

stoffskifte danner soner som sinnsstemnings-signaler utløses av. Og da med lyst-angst/frykt-senter, mange 

navn på de lokaliserte sentraler her.  

Men jeg reagerer på at dette ikke er i stor miljøpåvirket endring som foster, som med medikamenter, 

som med behovstilstander som endrer seg, og skader, erfaring og husk, at alt dette ikke virker inn på, og 

omstiller sinnsstemninger bit for bit, fra tid til tid, og kanskje tilbake til en tidligere vane-stilling for denne, ut 

fra saksforholdene vi er oppe i. Vi er ikke født med den sinnstilstanden som vi finner konsentrasjons-leir-

fanger i med det som de kalte nerve-sjukdommer. 

 

Innlegget, kapitelet, skal legges til eller leses som informasjon inn til behandlingen av begrepet Moral! 
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Affekter sekundær-kritikk 
 

Når vi hører at noen mener at vi skal oppleve alle slags livsformer, at vi blir født på ny i alle former 

senere, at vi på en måte blir alle, fordi vi i det ene livet er en snill hjelper og i det neste livet er en voldelig 

tyrann, og at alt dette skal gjøre oss endelig opplyst, at vi forstår at vi har en samtidighet med alt annet, at når 

vi slår noen, slår vi på en måte oss selv, at vi både er offer og voldsutøver samtidig, så kan vi på nytt spørre 

om hva i all verden moralen er. Den er det ingen plass til, altså holdbarheten vi søker. Den finnes ikke! 

At om denne ikke er å være i best mulig hold fysisk, psykisk og bevisst til hverdagsoppgaver, livet vi 

lever, men bytter ut alt dette med at alle fortsatt bare gjør det de vil, og at dette holder for dem eller oss, hvor 

er moralen da. Hva er holdbart med denne tankegangen når du skal være i alle former nettopp som skade-

virkende for deg selv og andre. Dette minner også om all lære som finnes uansett livssyn:  

At alle som ikke tenker som deg skal dø, brennes, tortureres. Hvor er den moralske holdbarheten da, 

ikke minst når mestrene og Gud gjør det samme, det vil si hevn, straff, hvor godt eller dårlig liv du skal ha, 

som plan i årsak-virknings-rekke forutbestemt, som det perfekte gode. Akkurat det samme forutbestemt som 

det djevelen gjør. Hva er da meningen. Hegel foreslår at alt dette er at Gud og menneskes oppvåkning er i ett 

som en og samme bevissthets-oppvåknings-prosess av væren, alt.  

Så sovner man til intet og det hele gjentar seg igjen. Hverken Kant, Hegel eller Marx visste hva moral 

egentlig var. Men de anså det som at kroppens fysikk var noe underordnet bevisstheten. Fordi de oppdaget 

ikke at kroppens holdbarhet hadde noe med moralsk oppførsel å gjøre ved at kroppens holdbarhet var en del 

av selve poenget. At skader vi denne forstyrrer vi bevissthetsevner og følelsesevner, psykens ve og vel, 

holdbarhet.  

På samme måte blir bevisstheten oppdratt til nettopp å skade alle som ikke er som oss i mening eller 

utseende. Kort sagt, at den sagnomsuste verdensfreden alltid legger opp til ny krig uten at folk selv forstår 

hvorfor, utenom at alle skal gjøre det de vil som passer seg. Slik markerer grupper territorier og kapring av 

slike. På samme måte har mange ideen om dommedag, selv om denne ikke kommer uten vår egen hjelp stort 

sett. Men det kan jo komme en så enorm asteroide eller vulkansk aktivitet at større organismer dør ut, slik som 

mennesker.  

Men overbevisningsprosessen som foreldre og samfunnsgrupper leverer til barn, via bøker eller 

gruppesamlinger er interessante nok, i den forstand at når de vonde handlinger skal bli akseptert av oss, så er 

manipuleringen pakket inn i silkepapir med rød sløyfe på, og klarer vi da å være kritiske til dette. Vi loves jo 

så masse marsipan og sjokolade, eller penger å kjøpe det for, at vi nesten svimer av. Med full støtte om 

riktigheten av dette fra våre nye forbundsfeller.  

Vi skal bare blande blod og siden gjøre hva vi vil, eller det som mest mulig passer oss, med legitimasjon 

til å drepe, om nødvendig. Agent 007. Midt oppe i dette kommer forstyrrende elementer som folkerett, 

krigsforbrytelses-lover, menneske-rettigheter, forskjellige kriminelle lov-forslag og ødelegger så mye at vi 

kan risikere å bli ofret for at gruppen skal gå fri. Vi vet dette inne i oss. Så hvor går vår moralske bedømmelse.  

Parti-politiske organisasjoner har alltid en grobunn i seg fra en religion eller ideologi som skiller seg 

ut fra «de andre». Kafka-opplegg. Reglene er alt satt opp, og man skal bare realisere disse mål. Nytenkning er 

et vanskelig tema for disiplene som er løpere for livssyns-gruppens herskere. Så når et samfunn får problemer 

på ordentlig, så er det kaos i politikken. Ingen visste noe om hva holdbarheten var, men de prøver sitt beste. 

Gjetninger slår ned på hverandre, med hvilepauser som enighet mellom slagene.  

Her samler man bare på de andre gruppenes feilvurderinger. Klar for å overta makt-spillet. Et ekte 

eventyr kalt alvor. Mens all utøvelse, deri ofte vold eller ressurs-stengsler, ender med en større økonomisk 

vinning for leder-gruppen. Så oppstår sinne over dette, og sjalusi, og det dannes sterk opposisjon. De svakere 

gruppene må betale prisen jevnt. For vi spør gjerne om hva kroppen, psyken og bevisstheten er, virker, har 

som mål, mening. Mer heller det enn å finne ut av hvordan det virker og hva som er holdbart ved disse 3 

faktorene. Det krever blant annet å forstå hva noe av dette er og hvordan det virker.  

Om vi tror at det å ikke lyve, stjele, drepe dermed har gitt forklaring til, og årsak for; hvorfor ikke, og 

for hva vi ikke skal gjøre dette, så er det stort sett for ledelsens bestemmelse eller Gud, Jesus, Mohammed, vi 

ikke skal gjøre dette. Aldri for de andre menneskenes skyld; det vil si at kropp, psyke og bevisstheten skal få 

fungere normalt, virke til normal-behov. Det er heller ikke offeret, ofrene som skal avgi og avgjøre skyld, 

skade, men hva «de andre synes», jury, dommere, ledelsen. Mens ulike ordninger av straffer, skader, tortur 

fremdeles er tillat, og at alle hedninger skal drepes. Vanskelig å se menneskets holdbarhet i dette. Den saken 

er en sagablott. Det er forbudt å ikke gjøre det! Skal gjøres skade, tilintetgjørelse, fra det høyeste. 
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Andre religioner og kosmiske årsak-virknings-modeller finner det også rimelig at alt slikt skjer, er 

forutbestemt og skal skje, slik at man ikke trenger å argumentere mot grusomheter fra kosmisk lov eller 

bestemmelse. Men dette er ikke holdbart, MORALSK, som de kaller det. Dette er ikke vern mot at kropp, 

psyke og bevissthet skades. Mange mål, men ingen referanser, holdbarhets-mål, for hva, eller for oss.  

Å leve alle liv som barbar, rev, moder Theresa, hjelper ikke noe når man skal leve alle slike liv i sjele-

vandringer, fordi da gjør det du vil, enten du skader noen eller ikke. Uholdbart. Det forstår vi jo som 

konsekvensen av karma, eller avlats-former, for å gjøre skade i stedet for noe holdbart. Vi hører jo dette fra 

alle verdens ledere, der verdi-normeringen er at noen er noe verdt og andre ikke. At vi skal ikke skades, men 

dere kan skades. Typisk helse-politikk og livssyns-politikk. Å ikke hjelpe når midlene er tilstede, er nettopp 

slik vi håndterer hverandre. Holdbarheten må vente til skaden er ødeleggende, og ikke kan repareres. 

Vi kan si at kropp, psyke, bevissthet slik er hva som bør og er det holdbare saks-element. Og til dette 

hører da automatisk egenskaper som gir dette virkning: Sanser, Behov, Følelser, Husk, Stemnings-summene, 

bevisstheten, og om dette virker godt eller dårlig som da holdbarheten gjelder for. At vi merker, føler, sanser, 

god form eller skadevirkninger, sykdom. Det emosjonelle, affekter, følelser og sinns-stemninger uansett 

varighet og styrke gir følelses-virkninger uansett. Det er derfor viktig å se hva de mest nærliggende teorier, 

behandling, forståelses-former sier i dag. 

Aristoteles mente at om det er slik, så har Gud skapt jorden og mennesket med en fornuft, på en slik 

måte at det skulle klare seg selv. Hvilket betyr at vi bare har vår fornuft å benytte for å ta vare på oss og andre. 

Gud holdt avstand mente han, og betraktet sitt skaperverk. Vi levde bare et liv, og et overkjørt menneske eller 

frosk, var en død kropp og lenger ingen livs-egenskap, sjel. Slike egenskaper var borte da. Vi døde bare en 

gang. Når hele verden med sine arter etter sin syklus gikk til grunne, var også denne død. Men nå kunne 

eventuelt alt dette gjenta seg på nytt, foreslår Aristoteles her. 

Aristoteles anser det at vi ofrer livet i den tro at vi premieres med et annet liv, eller anser det som helte-

virksomhet, er farlig å ha som ideal, at det ikke bare var å tro at man kunne gå ut i krig, dø, og bare stå opp 

igjen. Skader i verden kan det se ut som han anser skjer gjennom vold og sykdom, uhell. Han appellerte til 

legevitenskapen, og at generell vitenskap trengte nøye undersøkelser, og ikke bare teori, tanke, filosofi. Han 

skilte her vitenskapen ut som egen gren, ved siden av religion og filosofi. 

I følge dommedagstanker er det slik at Gud, Kali, andre, slik sett tilintetgjør alle mennesker gjennom 

at de dømmes til helvete eller himmel, eventuelt skal få et nytt rent liv for de utvalgte senere. Men med skikker, 

regler, moral, bud og lov-kontrakter, så er og blir dette ment som at: Det er på jorden, i verden disse bud, 

moralen, gjelder, og ikke når vi er ferdig dømt til helvete eller himmel da dette slik er ferdig avgjort for verden. 

Med andre ord, At det er i verden at moral og bud har gyldighet, også da for oss, menneskene.  

Dette blir adressert av mange til andre dimensjoner, verdener, som kort og godt er en videre-sending 

av en selv, eller lisvevne, bevissthet, til andre nivåer; med «nissen på lasset», moral og amoral, hensyn og 

hensyns-løshet. Til verdener med følelser uten fornuft, eller fornuft uten følelser, eller begge deler av 

destruktiv eller konstruktiv betydning. Så meget frihet rundt dette som «passer seg». Om du selv, eller at du 

kjenner andre, som signaturen passer til slik? Hmm. 

Det samme kan vi si til alle som snakker om mange liv og oppførsler med og uten moralsk holdbarhet. 

At vi lever kun dette ene livet; mens vi lever det; Hvilket betyr at moral, bud, skikker, holdbarheten vår, er 

gyldig i nettopp det livet vi lever, og ikke slik alternative livsformer som barbar eller annet ødeleggende anses 

som et stadium av, fordi det da ikke er en holdbar livs-førsel det ene livet vi har her; før en endring fra dette 

livet skjer. Dette betyr at emosjoner, begrep som bra, dårlig, lidelser, følelser, affekter, sinns-stemninger altså 

er avgjørende mengder synkroniseringer som har noe å si for moralen og moral-bedømmelsen for hva som er 

holdbart. Buddhismen har definert driftene stort sett til lidelser, og forsåvidt med rette. Liderlighet med. 

Konklusjonen er: Kun i livet: Det ene livet vi har, eller dette ene livet denne ene gangen vi er her nå, 

at moralen, holdbarheten, bevarelsen og funksjonen til kropp, psyke og bevissthet gjelder, har en hensikt: Ikke 

i skiftet mellom to sykluser. Ikke når en domfellelse fullbyrdes som Død fra dette Liv. Heller ikke som dømt 

til Himmel, Helvete. Der den moralske tilstands skjebne er avgjort.  

At det er kun her på jorden, og kun i livet at moralen teller. Vi kan selvsagt kanskje se for oss andre 

verdener, vesener, om vi vil sjeler: At Bud, leveregler og holdbarhets-råd, moralen, gjelder her og nå! Men at 

vi kan bringe, slik kanskje de kunne bringe til oss; at holdbarheten i møte med andre slik følger samme 

bevarelse-virknings-dyktige holdninger til dem, dem til oss. Vi har allerede, hos mange, følt på det samme alt, 

noe annet enn mennesker, men med de samme organer, nemlig dyrene, kjæledyr, produksjons-dyr, eksempel 

melk/egg! 
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Egentlig er innlegget ment kun for å legge vekt på holdbarheten av mennesker: Kropp-Psyke-

Bevissthet! Og dette er fordi som følge av innføring i det fysiske, kropp, bevissthet og emosjonelle 

virkeforhold, så er dette et omriss for holdbarheten, bevarelsen av det samme normalt fungerende. Derfor 

dekker dette et eget felt som vi kaller etisk, etikk, moral, den veiledende holdbarhets-orienteringen vår. 

Gjennom kropp/fysisk-system, er også sanse-behovs-virkninger, (Smak), å kjenne vondt/godt/estetisk. 

Det vi kan kalle estetisk, hvordan smaksvirkning livet har som bra-dårlig, og det etiske som er moral-

orientering eller moral-regler, vi da har for å beskytte det som alt dette virker sentralt igjennom, kropp, psyke 

og bevissthet, betyr at det estetiske området, emosjoner/følelser/affekter, nettopp er orienterings-varslere for 

tilstanden vår nå i forhold til annet vi merker i oss og er i kontakt med rundt oss.  

Slik sett er det signalgivning mellom det fysiske kropps-system og bevissthets-funksjonen. Nå kan 

også samme energi, kraft kanskje danne begge systemer i et samspill. Men det kan også hende at andre syns-

måter på religiøst og naturen har funksjonelle ideer for det samme, det vil si hensynet mellom tilstandsformer 

som godt holdbart mål. 

I tillegg må vi ta med sanse- og behovs-organ-virkninger som kroppsvæsketrykk og nervesignaltrykk, 

med felles utveksling som trykk-nerve-signal med hensyn til hva vi merker i styrke, følelses-styrke, inn til 

begrep som angst, frykt, smerte, trygghet, tilfredstillelse, lyst, og det samme som følelser, for at vi gjennom 

dette merker den fysiske verden, men også tilbakevirkende gjennom nerver og trykk utløst av lignende 

signaler, følelser, tilbake til bevegelsessystem, sanser og behovs-organer.  

Det emosjonelle har altså en del preferanser å holde seg til som vi kjenner, og vi kan merke oss at å 

sanse en katt, klappe en katt, tenke å løfte opp katten, vil løfte katten, husker at vi løftet katten, er bevisst-

virkninger i relasjon til følelse og bevegelse som holder en takt med hverandre i styrkeforhold. Stemninger 

har ofte større bredde for hånden og hudens sanser som føler kattens tyngde, og bløte hår, synet av den, kjenne 

bevegelses-effekter i katten, male-lyd, betyr mange sanser og balansebevegelses-sansning vi ikke tenker over, 

men som er med i summen av stemningsbildet.  

Dette viser at mange blandinger av sansespektre og behovs-signaler virker som stemningssummer og 

følelses-summer som tydelig har blandings-virkninger i de samme bevissthets-øyeblikk, der vi ikke klarer like 

klart å skille ut de enkelte sanse og behovsvirkninger. Det sier seg selv at alt ved fargeblandinger virker dette 

på oss ofte blandet slik at vi ikke klarer helt å forstå feltkraft-virkningen lenger kraftblandingen, men som er 

en ny-blandet kraft-virknings-styrke.  

Det gjør sitt til at den underliggende følelsesbalansen styrkebalansen med blandinger som kalt sinns-

stemninger, heller ikke så lett lar seg forklare. Når vi føler på oss selv, om hvordan formen våres er, så er det 

en mengde summer av helhetsblandingen av alle sansevirkninger og behov vi føler på, og graden bevisst 

deltagelse vi føler ved dette. Bevisstheten kan langt lettere skille ut den logiske sammenligningen, enn å skille 

ut følelses-blandinger. Men vi kjenner til det; at det er frisk luft, men allikevel et utsøkt lukt og smak på maten. 

En kulinarisk, aromatisk, skjønn opplevelse.  

Tusenvis av slike smaks-følelser, sensuelle smaks-navn, pasjons-navn, er da også det emosjonelles 

estetiske tilsnitt: Estetisk, hvor godt og vondt vi til enhver tid føler at det gode er og hvor godt og vondt vi til 

enhver tid synes det vonde er. Det kommer an på formen og vanene, samt sanse og behovs-tilstanden vår hvor 

mindre skjønt vi synes det skjønne er, eller hvor lite ille vi etter hvert synes det grusomme er, om det da ikke 

tiltar i stedet. Summen slike virkninger preger en gjennomsnitts-stemning og underliggende balanser 

sinnsstemning som virker pekende, retnings-strømmende, pregende for følsomhet og tenkning. 

Er jeg, forfatteren, religiøs, eller har jeg kun ett natur-vitenskaps-syn ene og alene uten tro på annet. 

Her svarer jeg ingen av delene: Jeg prøver å finne sannheten om, uansett hvem i verden, hva i verden, 

hva i natur-tro eller Guds-tro, hvilket livssyn som helst, sjamanistisk eller kun kvante-elektro-fysisk syn, om 

hva som er holdbart eller ikke, slik at noe er i stand, holder seg, innenfor det vi kan kalle normalt oppegående 

funksjoner kalt mennesker, og hva som helst annet. Altså er stoff, ånd, likegyldig i forhold til utsagn om 

holdbarhets-funksjon, eller forståelsen, virke-funksjonen vår. Det er helt klart at tro og viten ikke holder.  

Vi vet lite om helheten til den tro, og den viten, de tema vi er engasjert i, i fohold til hvor uveskrivelig 

mye vi kunne ha visst om det samme. Dermed dekker tro og viten bare brøkdeler av helheten, også overlevert 

viten. Funksjonene alt har, samme hva, er eneste holdepunkter vi har. Alle har ofte med ødeleggelses-

funksjonen i mange livs-handlinger, der både små og store handlinger, selv de som ikke var ment slik, virker 

ødeleggende for andre, og kanskje oss selv. Vår funksjon, og vår holdbarhet, er altså det vi har som moralsk 

funksjons- og virke-veiledning. Innsikt. Altså en grundig analyse av funksjoner, virkninger, fra hva skrifter 

forteller, og hva vitenskapen enda ikke har sagt om holdbare referanser.  
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OKEY! Det er da ikke rart at tegningen av, og modifikasjonen av vitenskaps-bildet eller en ny livs-

syns-beskrivende tro kan ta form! Og med god grunn! Dersom begrepet God var det vi var ute etter, ment 

som holdbart oppegående liv. 

Nå analyse og konklusjoner av innlegg som beskrivelsene vi får om affekter og emosjonelle tilstander, 

følelser. Definisjoner som er nærliggende opp til våre dagers oppfatninger som teoretisk stadium, og kanskje 

ikke etterfulgt i behandlings-systemet for helse enda. Kan være veiledende for helsepersonell muligens i 

rapporter. Andre tillegg til affekt, emosjon, følelsesbilde, sinnstemningstilstander må legges inn her. 

 

Modeller for affekt 

Modell A 

En sentral modell innenfor affekt og kognisjonsfeltet er Joseph Forgas’ Affect Infusion Model 

(AIM).[3] Den gjør den kontraintuitive prediksjonen at dyp prosessering fører til at affekt har størst 

påvirkning på kognisjon (affektinfusjon). Modellen gjør to antakelser, at forskjellig type og nivå av 

affektinfusjon forekommer ved forskjellige prosesseringstyper, og at man er kognitivt økonomisk. Det vil si 

at man bruker så lite kognitive ressurser som man trenger for å oppnå den ønskede responsen. Forgas deler 

inn i fire prosesseringstyper, som er kvalitativt forskjellige, men som kan rangeres etter mengde 

affektinfusjon. De deles inn i om de har stor eller liten innsats (eller mengde kognisjon), og om de er åpne/ 

konstruktive eller lukkede/ rekonstruktive. De fire prosesseringsstrategiene er direkte (lukket, liten innsats), 

motivert (lukket, stor innsats), heuristisk (åpen, liten innsats) og gjennomgående prosessering (åpen, stor 

innsats). De to første har minst affektinfusjon, mens de to siste har mest. 

 

Modell B 

Feeling as information-modellen av Schwarz og Clore[4][5] bygger på at man bruker en «hva føler jeg 

om dette?»-heuristikk, og slik får informasjon om ens holdninger til, eller opplevelser av noe. Dette er det 

samme som Forgas senere har brukt i sin modell som heuristisk prosessering. De predikerer derimot at 

effekten av denne heuristikken vil falle bort hvis følelsen kan bortattribueres til noe annet. Schwarz og 

Clore[4] ringte rundt til et område med godt, og et område med dårlig vær, og respondentene ble spurt om 

hvor tilfreds de var med livet. Det viste seg å være en signifikant høyere lykkeskåre i området med pent vær 

enn hvor det var stygt vær. Hvis de derimot ble gjort oppmerksomme på været først, steg den triste gruppens 

stemningsnivå, men de lykkelige ikke ble mindre lykkelige. Eksperimentet viser at vi ikke alltid vet hva som 

påvirker oss og at hvis påvirkende faktorer gjenkjennes, får man en mer nøyaktig skåre. Det viser også er at 

bare de med negativ affekt endrer stemning etter en bevisstgjøring av bortattribusjonen. Schwarz[5] forklarer 

dette med at negative affekt kommuniserer at noe er galt, og derfor må gjøres noe med, mens positiv affekt 

symboliserer at alt er bra.  

 

Modell C 

Risk as feelings[6] bygger blant annet på feelings as information, ved at den tar antisipatoriske, eller 

forutseende følelser, med i beslutningstaking. Den bygger kanskje først og fremst på Expected Utility (EU)-

modeller, som er økonomiske beslutningstakingsmodeller som baserer seg på subjektiv oppfattelse av 

sannsynlighet x forventet utfall. Noen av disse tar med såkalte antisiperte, forventede følelser, med i 

sistnevnte kategori, men stort sett er økonomiske modeller rasjonelle i natur. Risk as feelings hevder to ting 

som skiller den ut. Både antisiperte og antisipatoriske emosjoner påvirker beslutningstakingsprosessen, og 

hvis det oppstår en motsetning mellom følelser og kognisjon, vinner følelser som oftest frem. Disse to kan 

komme frem til forskjellige resultater fordi de baserer seg på litt forskjellig grunnlag. Kognisjon baserer seg 

utelukkende på det samme som EU hevder, mens følelser i tillegg baserer seg på mer subjektive fenomener, 

slik som livaktighet (eng. «vividness»).  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-3
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz1983-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz1983-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-6
https://no.wikipedia.org/wiki/Kognisjon
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Modell D 

Påvirkning på kognisjon 

Det er sterk evidens for at positiv stemning fører til en skjematisk, heuristisk prosessering, mens 

negativ stemning fører til analytisk, systematisk prosessering[7][5]. Positiv stemning øker kreativitet, åpner 

for ny input, minsker stereotypisering ved å ha bredere skjema og gjør en mer produktiv på sekundære 

oppgaver. Enkelte hevder også at positiv stemning fører til bedre problemløsning[8], men at det kan variere 

etter hvilken type oppgave det er, ettersom negativ stemning gir en analytisk og systematisk tilnærming. En 

viktig forskjell, og en klar fordel med positiv stemning, er at det er mulig å motivere seg for å bruke 

systematisk prosessering. Positiv stemning gir derfor mulighet til bruk av begge prosesseringsstilene, mens 

negativ stemning er mer eller mindre fastlåst til en systematisk tilnærming. 

 

Gjennomgåelse av modell A affekter. 
 

Modell A AIM= Affect Infusion Model av Joseph Forga 

Sentral modell innenfor affekt og kognisjons-feltet. 

Den gjør den kontraintuitive prediksjonen at dyp prosessering fører til at affekt har størst påvirkning 

på kognisjon (affektinfusjon).  

Affekt kjenner vi til som emosjonell virkning. Dette betyr at vi merker, eller måler en styrke, eventuelt 

kjenner, merker bevisst, at en smerte, en smak, en brennvarm drikke, et stikk, den umiddelbare reaksjonen og 

følelses-styrken som oppstår når vi berører noe, og der affekt som regel fører til en nerve-muskel-bevegelse 

eller helhetlig bevegelse som merker lyst som slurper i seg mer refleksivt av isen, eller trekker seg unna den 

brennvarme drikken.  

Da reaksjonen kommer litt brått sammen med bevegelsessammentrekninger, så virker smaks-

fornemmelsen og bevegelses-reaksjonen så raskt og samtidig overlappende at det ikke gir så spontant god 

skille-evne mellom smak og bevegelses-reaksjon. At sammenhengen er der, merker vi, men affekten gir oss 

ikke tid til å bedømme dette ved grundigere analyse, men at vi bevisst blir vitne til den plutselig lyst- eller 

angst/ulyst-reaksjonen vår.  

Allikevel må vi bare godta at reaksjonen fysisk er der, men med en slags forstyrret smaks-følelse som 

har retning, gjerne nevnt som en instinktiv arvelig egenskap for et utvokst organ som har reseptorer for 

sansesignaler, som også da er behovs-signaliserende virkninger som til en viss grad kan reguleres ved erfaring 

tilvenning, og bearbeidelser av bevegelser og innstilling til smak, smerte, den virkningen noe har som søtt, 

surt, illeluktende. Affekten kan like gjerne være at en luftboble eller gass i magen sender smertesignaler 

gjennom trykknerver herfra, eller følelse av opp-blåsende område med lavere trykk.  

Å fise behøver ikke å være vondt, noen ganger godt. Men ofte kan man merke at det ikke er lett å holde 

den tilbake, hvilket også kan virke som brått, affekt-virkning. Et host, et rap, et smil, kan virke på samme 

måte, også en kropps-innstilling. Affekten er altså i slekt med sinnstemningsvirkning på den måten at den 

virker som et del-produkt av en stemnings-tilstand. Riktignok et kort tidsrom. Nerver som merker slikt, øyne, 

hudnerver hørsel, smak, lukt, magenerver, vil ofte utløses før vi merker endringer i lymfesystemet.  

Det vil si på en hudnerve et stikk, eller at en matbit i tarmsystemet trykker mot en trykknerve, og slik 

at det første vi kjenner er nervesignalet og ikke lymfe-trykket. Vi kan heller ikke spesielt si at tarmene her helt 

spesielt er lymfesystemet, selv om det går igjennom dette og er dirkete i en form for trykk-balanse med dette. 

Men det betyr ikke at blodtrykk, hormoner, sporstoffer har rekt frem til sentralnervesystemet med sin virkning 

før nervesignalet har nådd hjernen. På den annen side kan det vel være de som definerer nervene til 

lymfesystemet, men det redegjøres det ikke for til folk flest.  

Affekten har en styrke som også føles som en form for følelses-styrke, men er altså ikke like lett 

identifiserbar som når vi har oversikt over de handlinger og forventninger vi har. For eksempel forsiktighet 

med den varme men gode grøten vi skal spise. Da vil vi også få samme affektvirkning, men kan moderat stille 

inn andre justeringer av bevegelser og hastigheter i forhold til maten, men også andre stramninger av 

nerveområder, som demper effekten.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-7
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-8
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Bare det å være sanse-merkbart oppmerksomme gjør at vi har en viss husk-erfarings-bevisst kontroll 

med forventet følsomhet eller affekt-utløsende kilder. Intuisjon gjelder for at vi merker en forskjell. Altså en 

logisk funksjon. Men ofte benyttes intuisjon for de sammenhenger som vi merker i mindre grad, der vi setter 

sammen en eller flere slike svake signaler som gir en anelse av retning, årsak-virknings-mulig inntredelssak. 

At vi aner at noen kommer til å gå inn døra igjen. Eller at vi merker at noe er innkommende på grunn av lyd 

eller lukt. Kanskje til og med hva det er, før det dukker opp.  

Også sammenhenger, små nesten usynlige virkninger som danner ett skissebilde for oss, der vi 

plutselig gjenkjenner hva sammenhengen ligner, gjerne med noe ulik plassering enn det vi er vant til. Slik kan 

virke lite eller mye fortellende. Om det er mye fortellende så vil vi få en aha-opplevelse eller en overraskende 

innsikt i noe. Alt fra ide, oppdagelse, oppfinnelse, sammenheng, oversikt, orientering.  

Intuisjon kan slik også virke plutselig men ubestemt, men allikevel alarmerende likt som et bie-stikk 

uten at vi har fått klarhet av hva som vi har med å gjøre fysisk eller bevisst sammenheng. Eller følelses-saker. 

Hva partneren kanskje holder på med. Intuisjonen som begrep brukes mest om saker som man aner før noe 

har avdekket seg enda.  

Da kan faktisk også slik intuisjon være å merke sammenhenger som man kan kalle gode sosiale 

antenner. Mange trekker nesten alltid feil slutninger av en merkelig grunn. Slik sett danner det seg et bilde av 

intuisjons-forskjeller, for hva som er like med noe og ulike med noe. Da snakker vi om logisk intuisjon og 

ulogiske slutninger, om vi vil mystisk intuisjon.  

Mystisk intuisjon kan også innføres som logisk intuisjon overfor andre. Alternative retninger handler 

ofte mye om hva en kan føle er en retning, forventning av noe rart, farlig eller mystisk, eller noe veldig godt, 

og slik sett spiller det ikke så stor rolle om hva dette er, bare det sammenfaller en del med innstillingen til den 

person, forsamling, man sier det til som en merkbar forventning til saksforhold, tro, eller spennings-

opplevelse.  

Lignende om vi forteller eventyr eller skrekkhistorier. Men begge deler kan settes helt i normale 

sammenhenger for hendelser også, allikevel som eventyr. God, dårlig historie.  

Vel: Affekter er reaksjoner, signalstyrker vi merker brått fra behovs-systemet vårt og behovs-ut-

stikkende hjelpe-systemer kalt sanser, sanse-følere, følelses-sanser, behovs-sanser, rett og slett behovs-

organer, koordinerings-følere for behovs-kropp/bevisst-søk i fysisk verden. Alle snakker om været.  

Vi føler på noe så enkelt som været. Alt som orientering for kroppens behov av kontakt med næring 

og kommunikasjon med det omliggende, altså behovs-systemet vårt. Andre fysiske egenskaper som foregår i 

et arbeid, data-arbeid, skjer for visse behovs skyld dette også, produkter, service, helse, og da for penger, 

byttemidler næring, for å dekke primærbehov fysisk, for så å som regel skape fysisk relasjon til samlivs-

alternativ partner, der penger til pynting, ferie, kommunikasjons-former er aktuelle.  

 Samme sanse-behovssignaler er også koordinator-følere for bevissthetens styrke/mengde-

sammenligning. 

Kognisjon (fra latin: Cognitio erkjennelse) viser innen moderne psykologi og nevrologi til temaer som 

oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, avgjørelser ("decision 

making"), resonnering, språk og kommunikasjon.  

I høy grad så betyr det elementer i mengder, og som sammen-stilles oversiktlig, årsak-virkning, en 

slags form for logisk kvantitativ sammenheng, om vi vil fornufts-orientert, uten at løsningene behøver å være 

fornuftige konklusjoner. Her mener definisjons-forfatterne at vi oppfatter noe, at det er grunnlag for det som 

kommer frem bevisst i bevisstheten enten vi forstår det eller ikke, men at det tross alt handler om tenkning, 

sammenlignings-funksjoner vi merker bevisst. Slik sett er det en følsom styrkepreget komparativ funksjon med 

som sammenligningsfunksjonen for at vi skal forstå begrepet 3, eller et tre. Erkjennelsen er at det har kommet 

frem bevisst. Sammenligningsbart som kjent/ukjent. Like eller ulike. Bevisst betyr her at det inneholder de 

faktorene som den definisjon av emner nevrologer og psykologer legger inn her. 

OBS: Dette definerer ikke bevissthets-funksjonens sorterings-funksjoner og sammenlignings-

funksjonen den besitter, og gir ingen referanser slik. Den definerer heller ikke tenkning, at det går an, at 

oppmerksomheten skjer, virker, eller begrepet persepsjon, hvilket lys, tilstand vi ser noe i virkende på oss, 

bevisstheten, og heller ikke hukommelsen, hvordan avklarer dette begrepets virkefunksjoner o forhold til 

fysisk kropp eller bevissthets-kraft-feltet. Funksjonsfeltets referansearbeid. Det dekker heller ikke hvordan 

problemløsning og avgjørelsen skjer, hva som er automatisk eller godkjennelsessignal-årsaken her for 

avsluttet avgjørelse konklusjon.  
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Det er da lettere skjematisk sett å beskrive resonering som er selve sammen-lignings-element-

prosessen, samstilling, rekkefølger, noe som tilpasses/sammenlignes. Altså logisk evolusjonært også. Språk 

og kommunikasjon, pekerne, to forskjellige utrykks-måter for samme element. Objektet uansett navn 

grammatisk. Å gjøre er her et objekt. Følelse er et objekt. Noe med virkning eller tilstand er objekt: Hvorfor: 

Fordi det kun er gjenkjennelse av like eller ulike det gjelder uansett substantiv eller predikat. At navnet, ordet 

og hendelsen, objektet gjelder for det samme. 

Slik sett er erkjennelsen av alle disse saker at vi blir bevisst like og ulike og kan handtere sammen-

ligninger bevisst. Cognito som samlebegrep slik er greit nok, fordi man vet hvilke egenskaper man da sikter 

til. Kogniisjon virker ellers som en virkning. Umulig å sammenligne noe, to like eller ulike om det kun er 

enkeltinntrykk som er mulig, fordi vi da kun får stillbilder som ikke kan sammenlignes, eller utskiftninger 

som ikke kan sammenlignes. Vi må altså ha en kontinuitet der vi ser begge objekter samtidig og forskjellen 

kontinuerlig mellom disse i samme hendelser. Eller om vi vil i samlet fortid-nåtid, intensjonsrettet fremtid. At 

bilen som kom derfra kommer til å kollidere. Nei og nei, henne kommer til å slå opp, altså hvorfor? 

Det er klart at tenkningen slik viser tilbakevirkende sammenheng i årsaks-forløpet, og fremover. Det 

er ikke en lukket prosess-samling ord for ord. Men altså et hendelses-persepsjons-sammenlignings-

kontinuerlig bilde. En rolig eller aktiv hendelses-kontinuitet. 

Den gjør den kontraintuitive prediksjonen at dyp prosessering fører til at affekt har størst påvirkning 

på kognisjon (affektinfusjon). Kommentarer meg: Kontraintuitive prediksjonen: Prediksjon, antagelse, 

beregning som gjelder et fremtidig forhold, forutsigelse basert på sannsynlighet. Den intuitive 

tilbakemeldingen som det her snakkes om, som gir en anelse, antagelse, basert på et eller annet gjenkjennende 

som likt, ulikt, kjent eller ukjent, som utløses fordi slike struktur-funksjoner med virkninger ligger til rette et 

eller annet sted i hukommelse som følelses-virkning eller ord, språk, opplevelser, og som da ikke trenger større 

direkte bevisste assosiasjons-prosesser for å melde en struktur, et signal, kode tilbake til reaksjons-funksjons-

utløsningen.  

Den husk som signalet utløser i retning av bevisstgjøringen av tilstanden og virkninger som denne kan 

assosieres med, altså mest sannsynlig, er da det som i denne dype virkningsprosessen inne i oss, kropp, 

sentralnervesystem, eventuelt samlingssted som gir summen av både tilbakevirkende bevegelsesreaksjoner og 

signalmengde til bevisstheten, og som affektstyrke lett kan dominere en del av eller hele bevissthets-bildet 

vårt, med en påfallende retningsstruktur, huskutløsende gjenkjennbar virkning for bevisstheten. Ja denne ja, 

var ukjent. Dette er en kjent sak. Og alt det kan forbindes med.  

Riktignok noe begrenset aktuelt til saksforholdene vi står oppe i. Kognisjonen betyr her at denne 

affekten virker mest inn på en bevisst innstilling til en påtvungen styrke-dominans, eller som element å ta med 

i betraktningen enten den passer til saks-forholdene eller ikke. At det virker inn på å tenke seg om, eller om 

effekten. Vi kan nesten lure på om det er forskjell på affekt og effekt. 

Vi kan si at det gir en logisk tilbake-virkende sammenligning, styrkesignal, ikke minst som bevisst 

sammenligning. Her velger man vel at affekt-infusjon, like gjerne er at virkningen presser seg inn i 

bevissthetens prosess-område og tilstand, utløser en tvangs-funksjon for bevisstheten. Da det er styrke med i 

bildet, så betyr dette samtidig at det føles, og slik er emosjonelt også. Det som sanses, føles også så å si. Men 

aktiviserer sammenligningsprosesser bevisst.  

Kontra-intuitiv, er å merke forskjell, sammenligning bevisst, følsomt, fysisk, der fysisk betyr 

tilpasning, og der både de bevisste og fysiske mot-reaksjoner, tilbake-koblings-reaksjoner, feedback, etter 

sammen-lignings-funksjonenes balanser gir ut graden signal-effekt tilbake. 

Det intuitive i Forgas forklaring tyder på at han oppfatter det intuitive til dels som en tilbakevirkende 

affekt. Det er neppe den bevisste operasjonen som sammenligning som egentlig låser seg, lukker eller åpner 

for handlinger. Responsen affekt har krysskoblinger til bevegelsesnerver som slik har gjort en type handlng 

eller låst seg, lukket signalvei, slik at personer stivner eller hopper unna, eller slår mot det stedet stikket 

kjentes. Operasjonen som en bevisst-følsom virknings-styrke medfører selvsagt langt flere virknings-

prosesser enn kun den som her danner en slik feedback, og en av disse er selvsagt at en eller flere tanker, 

oversikter, orienteringer av søk-let-finn-signal til husk-bevissthets-responsen settes i gang.  

Hvor våkne er vi ved hendelsen? Er vi slitne eller syke kan det hende at slike virkninger settes til side, 

slik at vi forenkler tilfellet til nesten likegyldig og ikke verdt å tenke over bare tåle, fordi noe annet vondt 

dominerer kraftig. Vi kan få angstsignaler, angstvirkninger utløst selv om vi ikke har noe bestemt objekt å 

feste signalet til, feil eller ikke i angst/frykt/lyst-virknings-sentrene. 
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Prediksjonen = antagelse, beregning, og som Forgas her mener som gjelder et fremtidig forhold, 

forutsigelse basert på sannsynlighet. De sammenligningsfunksjonelle tilpasninger bevisst/fysisk, gir den 

eventuelle styrke-beregningen heller automatisk, noe også bevisstheten gjør med sine operatørfunksjoner til 

verdistyrkegrader, nivåer som denne behandler. Det er ingen annen form for noe som gjelder et fremtidig 

forhold, forutsigelse basert på sannsynlighet.  

Det er at vi, bevisst vil finne de helt riktige forholdene hos de funksjoner som har tredd i kraft og 

balanserer like-ulike forskjells-styrkesignaler med hverandre, som gjør at vi står ovenfor også mange ukjente 

elementer i prosessen og dermed bedømmer dette som en sannsynlighet. Videre så mangler selve prosessen 

også koordinatsignaler av større eller mindre format for styrkevirkninger, retninger, som også gjør 

bevissthetens, eller en fysisk respons til noe som vi kaller sannsynlighet.  

Virkningseffektene og retningene blir akkurat slik disse er i stand til å bli. Om vi skal definere en stol, 

en tallerken kniv og gaffel, hvor grensene for dette går, så er det omtrent uendelig ubegrenset. Men om vi 

kjenner til de sakene vi kaller ved navn og bruk i eget hjem, og lignende med ulike former vi kjenner fra 

butikken, så øker kjennskapen og bruks-vanen vår til at vi vet hva vi mener med stol, gaffel, tallerken. Om vi 

skal snakke om definisjonsgrenser mellom tallerken og suppetallerken og suppe-skål er vi allerede på tynn is.  

Og vi kan bruke alle til det allikevel. Men vi bruker som regel det som klarest og lettest skiller seg ut 

til bruken vår slik, og at vi ikke har problem selv med å. Se forskjellen, Begrepene er ellers nesten hundre 

prosent like for navn og bruksgjenstand overalt, det vi si hva vi kaller bruksutstyret på vårt språk. Også bevisst 

som begrep, og som teoretisk funksjon for prosesser, handlinger, reaksjoner, så finner vi mye brukslignende 

begrep. Men hver person vil allikevel ha sin forståelses-form, selv om alle i huset stort sett kan mene det 

samme veldig likt. 

At antagelse, beregning slik også blir nesten-tilnærmet, eller holdbart nok, så betyr ikke dette at 

innstillinger fra husk, nervereaksjoner, husk-bevisst-orientering at dette virkelig behøver å være en antatt 

kalkulert beregning. Det kan fint være en feedback vi bevisst bare blir vitne til, oppmerksom på.  

Modellen gjør to antakelser, at forskjellig type og nivå av affektinfusjon forekommer ved forskjellige 

prosesseringstyper, og at man er kognitivt økonomisk. Det vil si at man bruker så lite kognitive ressurser som 

man trenger for å oppnå den ønskede responsen.  

Forgas deler inn i fire prosesseringstyper, som er kvalitativt forskjellige, men som kan rangeres etter 

mengde affektinfusjon. Kvalitativt betyr her følelses-sammenligningsbart, eller emosjonelt sammenlignbart 

eller estetisk, hvor stor lyst-ulyst, lyst-angst-styrker, som alt det samme som form, mengde og styrke virker 

som kvantitativt, med unntak av at styrkeblandingene, styrken er den følsomt kvalitative funksjonen.  

De deles inn i om de har stor eller liten innsats (eller mengde kognisjon), og om de er åpne/ konstruktive 

eller lukkede/ rekonstruktive. De fire prosesseringsstrategiene er direkte (lukket, liten innsats), motivert 

(lukket, stor innsats), heuristisk (åpen, liten innsats) og gjennomgående prosessering (åpen, stor innsats). De 

to første har minst affektinfusjon, mens de to siste har mest.  

Kontraintuitiv prediksjon betyr stort sett at sammenligning skjer, gjerne etter årsak-virknings-rekke-

følger sammenstilling som slik er orienterings-retning for bevissthetens oversikts-sammenligning, men som 

også kan reagere like spontant på fysiske signaler, følelses-signaler, og selv gi like raskt responssignal tilbake. 

I det tilfelle en bevissthets-affekt grunnet umiddelbar respons-styrke. Antagelses-preferansene har sine 

verdier. Men de er ikke antatt, anelse.  

Også prosess-styrken er satt i tilstands-styrke-formen, så dette er heller ikke en antagelse, konklusjon, 

hva som gis ut, prosesseres; så vi bevisst får oversiktsbilde, eller registrerer handlingen vår, altså ved affekt-

reaksjon, men at det er sammenligningen vår ved tid til å behandle hva som er rammen for svakt, sterk, retning, 

muligheter total sett, eller som mest aktuelt å sammenligne med, som får oss til å mene at det er en antagelse, 

sannsynlighet, som at vi beregner dette.  

Husk/erfaring, innøvde og arvelige egenskaper er med i denne funksjonen, slik at vi kjenner til visse 

standarder vi kan sammenligne med og som mulig den fysiske reaksjonen kan sammenligne, tilpasses med. 

Hvor dempet, forsterket signalet virker, er også påvirket av sinnsstemnings-tilstanden. Av det jeg til nå forstår 

av sinnsstemninger så vil jeg sammenligne dette med virkninger generelt for eksempel fra hele synsvirknings-

nervesenteret.  



 

 

595 

Masse koordinerte retningsinnstilte virkninger, men en balansegrads-tilstand, og med en viss retnings-

innstilling. Om et slik senter er regulert til eller fra saksforhold som en type affekt, affekter, altså heller i 

retning vekk fra, eller i retning mot å bli påvirket, eller til å bli påvirket, altså til en viss grad det same om man 

er åpen eller lukket for svake eller sterke signalvirkninger, ligner det som Forgas melder inn som den kognitive 

sammenlignings-prosessen, men som skjer så effektivt fordelt til handlings-funksjonelle områder som mulig.  

Men om det er ganske så refleksivt som feedback på innkommet affekt, så er det neppe noen virkelig 

kognitiv bevisst sammenligningsfunksjon for sannsynlighet, beregning som utfører den første affekt-

reaksjonen som kontra-intuitiv direksjon. Bevissthets-prosessen oppfatter heller dette samtidig, eller ganske 

samtidig. Vi har som regel reagert før den bevisste akt har avgjort noe, fått oversiktsbilde av situasjonen.  

Det er dette Forgas mener med kontra-intuitive direksjon som vi ikke kan ta for god fisk. Men 

gradsforskjeller av ulike sanse/behovs-styrkesignaler direkte, affekt-styrke-typens nivå/styrke, varighetsgrad, 

om vi vil en type effekt, så er det lite vi egentlig kan gjøre med dette bevisst. Han må så snakke om en fysisk 

kognitiv, intuitiv, merkbar størrelses-sammenligning, som ut fra erfarings-husk, en struktur-styrke-formasjon, 

og stemnings-innstilninger, styrker, og deres baner, signalveier, slik finner en balansert utløsning som 

motvirkning, i og med at en rekke fysiske logiske innstillinger klarer slike logiske refleks-aksjoner.  

Kan da bevissthets-kraftfeltet utføre lignende reaksjoner refleksivt spontant? Vel: Det vet vi naturligvis 

ikke, men det kreves for å tenke, det vil si utføre sammenligninger og merke styrkeforskjeller. Og de kommer 

jo inn fra det fysiske systemet. Ellers kan vi ikke merke dette bevisst.  

Det er her ikke ment hva Forgas selv mener om abstrakt, bare om funksjons-bakgrunn for hendelsen.  

 

Ganske mye tyder på at vi har reagert på slike affekter gjennom det fysiske nevrologiske systemet, 

eventuelt da med nerveceller, om så til hjernens slike sentre og refleksivt i forhold til lillehjernen eller 

autonomt refleksivt nervesystem, før bevisstheten er klar over hva som har skjedd. Etterfulgt av at virkningen 

også når bevisstheten som da kan merke følelses-styrkeforskjeller som den ikke kognitivt skaper selv, eller 

blandinger av slike styrker og derfor kun kan utføre en tids-forlenget kognitiv kvantitativ sammenligning av 

styrker-følelser og artstype styrker, affekter og etter-følelses-styrke-dønninger av dette, gjerne forbundet til 

respektive sanse- og behovs-sentra, samt erfaringshusken vår.  

Om vi ikke husker noe fra erfart, definert, lært, øker sjansen for at vi ikke forstår noen sammenheng i 

det hele tatt fordi alle faktorene er jo da ukjente. Da vil bevissthets-sammenligningen bli et referanseløst kaos.  

Sanse-sentre, husk-sentre og behovs-sentere har allerede en standard-styrkevirkning, adapsjon, 

lagring, utløsningsfunksjon fra det arvelige spennings-systemet de er bygget opp av fysisk sett for fysiske 

signaler, men dette er justerbart gjennom graden slitasje, oppkonstruksjoner, grader forverring og forbedring 

av funksjons-nivået, og samtidig justerbart gjennom husk, følsomme signal-styrker ellers, og via bevissthetens 

respons-styrkevirkninger, der lyst-angst-funksjoner også er medfødte bindingsveier for nervesignaler, og som 

også lymfesystemet virker inn på. 

At både lydtrykk, vanntrykk, væsketrykk-bølger og elektroner gjennom nervetråden går parallelt 

gjennom spinalvæskekanaler i ryggraden likeså som at blod og spinalvæsker knyttet til lymfe-væske-systemet 

møtes i nerve-celle-reaksjoner, gir aksjonspotensialets balansestyrke, sprednings-effekter, og videre til 

dendritter eller andre akse-tråder til andre nerveceller, er slik som gir en større bredde nerve-styrke-signal-

effekter som når frem til bevissthets-sentrale hjerneavdelinger som bearbeider dette i det vi kaller kognitive 

assosiasjons-prosesser.  

Men styrkevirkningen merkes, også mengde-virkningene, fra de samme funksjoner, altså at det er både 

en kognitiv og komparativ, kvantitativ-kvalitativ virkning samtidig fra samme signal-mengde, som vi klarer å 

skjelne fra hverandre ut fra behovet vi har for dette. Har vi ikke behov for å skjelne dette, så anser vi ofte dette 

som en og samme sak der det vi merker forskjell på er smeltet sammen, nærmest en funksjon.  

I noen tilfeller har vi mer behov for mengde-sammenligninger enn styrke-sammenligninger, og 

hastighets-funksjoner for begge disse arter. Virknings-lengden av noe. Styrkenes varighet styrkenes størrelses-

mengde, eventuelt holografisk, orienteringsrettet sammenligning, gjerne kalt intensjonalvirkende, årsak-

virknings-rekkefølge retning, som da bestemmes av at saksforhold fra kilde-utgangspunkt, og behovs-mål som 

regel er med i dette, og som vi da oppfatter som forutsigelses-retning, å oppnå noe, fremtidsretning, egentlig 

orientering mot å ha, eller ikke ha tak i noe, som behovs-akten.  

Alle disse reaksjoner og følelser, styrker og mengder, handler alltid om tids-perspektiver, det vil si alt 

som kommer inn og går ut av oss som fysiske og bevisste virkestillinger, bevegelse og handling. Det finnes 

ikke noen fortid og fremtid for reaksjonen slik, kun det neste. 
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Det neste er dekning av behov, eller en akt-virkning, både som bevisst virkning og fysisk virkning. De, 

det fysiske behov og det, bevisstheten, har samme mål, behov og i vareta. Men sjansen for at vi forstår 

behovene våre, og våre følelser og vår bevissthet, den er ikke alltid så stor, eller fullstendig.  

Dypprosessering av data, informasjon, virknings-styrke-formasjoner, betyr vel egentlig både grader av 

kompleksitet og mengde forplantende ring-virkninger av de fysiske signalstyrker og behandlings-områder, og 

de følsomme sanse- og behovs-virkende, samt samme sentrenes sum stemnings-tilstands-virkninger vi har 

som formasjoner som gir effekt til bevisstheten.  

Bevisstheten er alltid det foregående, selv ved forutsigelse som kan slå ut feil. Men retnings-

orienteringen er der. Styrkevirknings-informasjon inn til bevisstheten, vil også da bli hva NÅ gjøres til, for så 

summere en respons, feedback, som er av emosjonell, logisk kognitiv, stemningsrettet, blandinger av disse, 

som igjen krever bevisst og fysisk behovs-respons. 

Jeg antar at type og nivå betyr sansetype, behovstype, og at nivå betyr det vi kan kalle styrken og 

aktivitets-graden til signalet. Affekt-virkninger er ofte ikke bare ett sjokk, og kan godt sitte sammen av flere 

etterfølgende virkninger i samme affekt-utløsende virknings-preferanse. Da sier Forgas egentlig at det er en 

utløsende nerve eller trykk-virkning i kroppen, nerve/lymfe-trykk: sanser og Behov: Fysisk med-virkning. en 

styrkevirkning som kropps-systemet reagerer på ganske refleksivt direkte, og at signalet vi merker bevisst, 

kommer uten at vi har styring, kontroll, med dette. At uansett hvilke fysiske veier signalet går, eller utløser av 

ande fysiske virkninger, så kommer det også et nærmest refleks-lignende sjokk, styrke-bølge, et kraftfelt som 

virker inn til bevissthets-prosessen også, hvilket jeg kaller et sammenlignings-kraft-felt, som ikke kan fungere 

om det ikke merker styrkegrader også.  

En affekt vil stort sett bety at det går tilbakevirkende balansesignaler ut fra de relative innstillinger, 

prosesser som er i gang, som slik sett må omstille seg til styrkesignalet, affekten, og derfor at dette fokuset 

også er ganske umiddelbart, og derfor gjør første del av responsen.  

Intuisjon er likt som alle logiske funksjoner ved alle fysiske egenskaper og bevissthet/følsomhet, at vi 

kan kunne merke noe, om det er en forskjell, at vi ser like og ulike, som betyr at vi ser at noe fremdeles står i 

samme stilling som det inntrykket vi har mens vi følger med, eller titter på det en gang til, der husk-bildet og 

saksforholdet fremdeles er likt, og når saksforholdene er ulike, at noe skjer.  

Å merke signal-utløsning fra kilden slik at vi kan registrere den er en forutsetning. Mange tror at vi 

kan oppfatte kilden uten at det er noen virkning fra den. Men da kunne vi ikke registrert den, stillestående 

eller bevegende.  

Noe sender en egenskaps-virkning uansett, der det vi kan kalle fysiske sanse- og behovs-signaler, også 

de som vi ikke registrerer godt bevisst, men som påvirker kroppen, det som er å finne ellers i bevisstheten som 

ikke er i bevissthetens oppmerksomhets-fokus, og det å merke forskjell er da logisk uansett, selv om vi ikke 

tydelig merker hvilke små og store virkninger som samlet sett danner stemningsleie og videre-signal fra 

stemnings-leie.  

Slik sett er intuisjonen, å merke en forskjell, logisk, men det logiske har også husk-preferanse for lik 

og ulik med noe, og da vil vi merke likt og ulikt slik som kjent eller ukjent. Der husk blir oppkalt av signal-

strukturen, og husk og bevissthets-saksforhold da skal sammenligne fokus. Kjent eller ukjent så er dette 

intuitivt. Det er her vi kan si at en fysisk reaksjon er en kroppslig instinktiv refleks, men som vi kan påvirke 

gjennom bevisst sammenligning og bevegelsesstyring ut fra at styrkevirkninger i bevisstheten kan utløse 

nervesignaler som til slutt ankommer bevegelsesmuskel-nervene.  

Forskerne har lett for å behandle et tema internt, del av prosess, på en slik måte at referansene rundt 

det intuitive, sanser og behov, reaksjon i kropp stilt sammen med stemninger, nervesentre, virkninger av trykk 

i den aktive behandlingen i hodet, et hode man er avhengig av for at det skjer en slik prosessering, som de 

snakker om.  

Min kritikk her er at: Man må ikke miste tråden eller søket, beskrivelsen som forteller noe om hva 

slags karakter intuisjon, sansevirkninger og behovsvirkninger har, og hvilke faktoren i kroppen, følelsene, 

bevissthets-virkningene har. Referansene som tas vekk i saken, skaper mangel-full forklaring, funksjon. 

Okey. Reaksjoner på det øyeblikkelige berørings-utløsnings-signalet, sansning, behovs-signal, 

eventuelt smak, smerte, lyst, er at de har ulike styrkegrader og av strategisk kroppslig behovs-viktighet. Også 

følelse, bra, passe, dårlig Jeg må plutselig noe veldig på do. Bien stakk meg. Den smakte jo godt. Den 

umiddelbart øyeblikkelige virkningen ved disse tilfellene.  
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Poenget er hva kroppens nervefunksjoner og trykk-systemer reagerer på i en viss varslings-form og 

graden for dette. At forskeren og andre merker dette som behovs-funksjonelt, kan merkes på inndelings-

formen til disse emosjons-grader som de henviser til.Det virker like «abstrakt populært» og ha med en eller 

flere faktorer som «ikke-forståelige»! 

Forgas deler inn i 4 prosesseringstyper, som er kvalitativt forskjellige, men som kan rangeres etter 

mengde affekt-infusjon.  

De deles inn i om de har stor eller liten innsats (eller mengde kognisjon), og om de er åpne/ 

konstruktive eller lukkede/ rekonstruktive. Min innskytelse: Avviser eller aksepterer, Viktig, likegyldig! 

Blokkerer eller åpner for signaler, videre virkninger handlinger. Vi kan si det slik, at om du blir stiv av skrekk, 

stille, eller gjør en mengde handlinger, affekt-bevegelser fysisk! Ikke klarer å stoppe det med en gang. 

De 4 prosesseringsstrategiene er direkte (lukket, liten innsats), motivert (lukket, stor innsats), 

heuristisk (åpen, liten innsats) og gjennomgående prosessering (åpen, stor innsats). De to første har minst 

affektinfusjon, mens de to siste har mest.  

Delvis Konklusjon på Forgas AIM-forklaring. START: 

Det Forgas sier oss, med alt dette er at: Affekter her er delt inn i prosess-virkninger, Affekttyper som 

emosjonelt, følsomt kalles kvalitativt, sensitivt, at det gir en god, dårlig, passe smak, eller smaksløst, svakere 

eller sterkere, og gir denne effekt som Affekt-innsprøytning, Affekt-injeksjon, samt Affekt-styrke-grader = 

rangering, inn til kognisjon: Tanke/oppfattelse/Bevisst virkning; en svakere eller sterkere assosiasjon, 

sammen-lignings-prosess, med respons som kan virke tilbake på affekt-prosessens kilde-mål-funksjoner, 

eksempel bevegelse, som en bevisst påvirkning, bevegelse eller bevissthets-forståelse.  

Dette gjelder i forhold til bevisstheten, kognisjon, tenknings-påvirkende, også det som er knyttet til 

bevisst virksomhets-grad fra andre egenskaper, eksempel erfarings-husk. Du merker forskjell på styrke-

typene, signal-virkningene. Du merker økende og avtagende styrker, styrke-nivåer ved alle.  

Kort sagt: Samtidig med affekttypen og dens styrkegrad, så merker vi også mengden bevisst 

anstrengelses-styrke, arbeid, sammen-lignings-prosess/kompleksitet, og at de kan virke åpne konstruktive, 

utvidende, eller lukkede, i verste fall rekonstruktive, nedbyggende. En direkte innsats er nærmest refleks, 

utestenger andre virkninger, tenkning.  

Mens motivert er som lyst som gir handlingen til eller fra noe/lyst ikke -lyst, at handlingen er effektiv, 

men aviser annet som virker påtrengende.  At den stiller seg åpent, har stor virkeflate for respons også 

tenkning, sammenligninger, kalles heuristisk, stor forståelses-mulighet, eller en gjennomtrengende prosess-

behandling som er åpen, med stort potensiale for å realisere sammen-lignings-prosesser for løsninger. 

Delvis Konklusjon på Forgas AIM-forklaring SLUTT. 

 

At en affekt bare virker slik som en sammenheng vi kan gi for dette, mener jeg at raskt ut fra andre 

stemninger og tilstander, kan endre seg betraktelig, slik at det vi avleser i hjernebølger, løgndetektorer, hva 

slags opplevelser og forståelse vi har av andre, stemninger som er under endring, forstyrrer en vel definert akt, 

som mal for nye lignende affekt-tilfeller. Allikevel er et slikt satt eksempel et godt sammenlignings-grunnlag. 

Vi ser da lett når noe varierer fra normalen, gjennomsnittet. Den strake isolerte forklaringen, Funksjonen! 

Hvor sterkt en sanse-/behovs-trykk-signal er med hvilken virkegrad, styrke, infusjonen til bevisstheten, 

men som da trenger en bevisst etterfølgende prosess, varierer altså, Vel vi tenker jo om vi sklir på isen, tross 

at ryggraden ofte er med på å danne motsatte reflekser automatisk, uten kognisjonens innvirkning, før signalet 

sener når disse behandlingsområdene. Om det er en liten eller stor styrke spiller da mindre rolle bare det forblir 

til affekt-refleksen eller virker påtrengende å tenke over saken, eller bevisst styre kroppen saks-orientert til 

affekten/refleksen/instinktet, motivert.  

I en større grad er ikke begrepene vi benytter spesielt dybde-forklart, eller fullt avdekket, slik at vi har 

ofte en ganske begrenset referanse-forståelse i hva erkjennelse består i, tenkning, assosiasjon, bevissthet, 

abstrakt og konkret. Og ikke minst for begrepet affekt: Årsaken til at det ikke er enighets-konsistens i 

definisjonen av «Det emosjonelle» og hva dette er! 
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Gjennomgåelse av modell B følelsen av affekten 

Modell B 

Feeling as information-modellen av Schwarz og Clore[4][5] bygger på at man bruker en «hva føler jeg 

om dette?»-heuristikk, og slik får informasjon om ens holdninger til, eller opplevelser av noe. Dette er det 

samme som Forgas senere har brukt i sin modell som heuristisk prosessering. De predikerer derimot at effekten 

av denne heuristikken vil falle bort hvis følelsen kan bort-attribueres til noe annet. Schwarz og Clore[4] ringte 

rundt til et område med godt vær, og et område med dårlig vær, og respondentene ble spurt om hvor tilfreds 

de var med livet.  

Det viste seg å være en signifikant høyere lykkeskåre i området med pent vær enn hvor det var stygt 

vær. Hvis de derimot ble gjort oppmerksomme på været først, steg den triste gruppens stemningsnivå, men de 

lykkelige ble ikke mindre lykkelige. Eksperimentet viser at vi ikke alltid vet hva som påvirker oss og at hvis 

påvirkende faktorer gjenkjennes, får man en mer nøyaktig skåre. Det viser også at det bare er de med negativ 

affekt som endrer stemning etter en bevisstgjøring av bort-attribusjonen.  

Schwarz[5] forklarer dette med at negative affekter kommuniserer at noe er galt, og derfor må gjøres 

noe med, mens positiv affekt symboliserer at alt er bra.  

 

Fullt enig med Schwarz/Clore, at vi merker noe, både kognitivt og komparativt, altså kvantitativt-

kvalitativt ved samme funksjon, hendelse, å merke forskjell, enhver logisk intuisjon, selv om vi har så lite 

informasjon eller behandling av signalet at vi bedømmer saken feil. Det hele gir en feelings. Nå må 

bevisstheten og de fysiske systemet, begge gi ut en balanse, et tilpasnings-forhold vi kan kalle en 

sammenligning, der sanser, behov og husk er involvert for at vi skal kunne sammenligne noe, eller det fysiske 

skal sammenligne, tilpasse, balansere hendelses-signalet. Både bevisstheten og det fysisk-biologiske systemet 

er sensitivt, altså en følsomhets-virkning i videste definisjon/forklarende forstand.  

Enhver balanse, reaksjon, sammenlignings-utløsning, betyr at det fysiske og det bevisste tvinges til å 

møte noe annet med den innvirkende energi, som igjen betyr at energien virker videre på noe annet, og da kan 

sammenlignes med SØK-LET-FINN preferanser: Husk, tilkommende nevroner, trykkvæsker, erfarte fysiske 

og bevisst hendelser i større sekvenser. Ofte fysiske eller bevisst tilvenning. Justeringer. Hvor mye det fysiske 

går igjennom fysisk, justeres, og hvor mye bevisste funksjoner går gjennom, bevisste justeringer. Bevisst 

justering i den forstand at det påvirker bevissthetens vane-bedømmelser. Vi endrer oss også! Hvorfor det blir 

en signifikant stigende og synkende stemnings-grad! Eller bevisst følelses-virkning. 

SØK-LET-FINN er alle tre, og i sum sammenlignings-funksjoner, reaksjon på like og ulike, også som 

finn: Husk-info. Men også at tilpasningsstyrker, signaler fysisk, likedan er: Sammenlignings-funksjon. Det er 

et veldig stort slektskap mellom den bevisste og fysiske reaksjonen slik. At vi ser en bil kjøre fra høyre ti 

venstre: Fysisk, og at kroppen kan merke dette, måles fysisk, og bevisstheten husker og bevisst oppfatter at 

bilen kjører fra høyre til venstre. Her er ikke det åndelige og materielle, abstrakte og konkrete tatt med, bare 

det funksjonelle!? I slik opplevelse blander vi som regel ikke alle mystiske oppfatninger, hva som er bestemt 

eller ikke, de dypeste årsaker, ufoer, ukjente dimensjoner, inn i bildet. Hva vi mener er årsak, tror eller vet er 

årsak eller ikke kommer oppå saksforholdet.  

 

Jeg syntes Schwarz/Clore-feelings,  virket mer normalt og greit folkelig forståelig, men også langt 

lettere som erfaring for de fleste av oss. Dårlig vær, regn, vinterstorm, er slikt som kan kreve vern, regnfrakk, 

paraply, annet skotøy, varmere klær, mye som utfordrer sanser og behovs-systemet vårt for vern eller 

løsninger. Erfaringen, husk, er her sterk sammenlignings-faktor. Vi erfarer forkjølelse, forfrysning, at vi lett 

kan skli i regnsøle og på snø/isen, og vi vet også fra opplevelses-husk at mange løsninger har vært krevende 

under dårlige vær-forhold.  

Man er ikke direkte født med den automatiske tilstanden slik. Egenskapene våre er tøyelige, kan endres 

i ulik grad ut fra tidsløpet, spesielt fra spedbarn og opp til skolealder, men like gjerne senere i livet. Det finnes 

folk som blir helt entusiastiske og optimistiske når det er farer, eller dårlig vær. Derfor er ikke heller denne 

forklaring b særlig sikker for en positiv eller negativ reaksjon på samme saker, hvilket er meget kjent for folk. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz1983-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz1983-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-Schwarz2001-5
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At vi bruker en slik «Hva er det jeg føler om saken, med all bredde-forståelse man kan legge inn i 

dette, sett fra flere vinkler, sider, ståsteder som man tidligere også har opplevd; altså hva skal jeg sammenligne 

med; er en automatisk reaksjon: Dette er fordi sanser, behov allerede er følere, og da nærmest 

sammenligningsfunksjoner for noe som skjer, og som sender ut den effekten de klarer med slik apparatet er 

bygd opp.  

Da med-følger det at bevisstheten som sammenlignings-funksjon vil ha bedre forhold, en orienterings-

vei i det dårlige været, eller tenkt om det dårlige været, og det klarer ikke bevisstheten å finne ut, uten at den 

er med på å sende ut signal til sanser, behov, husk-erfaring, altså søk, som er føl deg frem, eller nysgjerrighet, 

og let opp like/ulike, og dermed finn, altså Søk-Let-Finn som er sammenlignings-funksjon for alle deler av 

prosessen. Denne kan foregå fysisk eller under-bevisst, men at noen signaler har alt verifisert at finn-områder 

finnes i det man gjenkjenner saks-innholdet. Det er nå avgjørelsen kommer.  

Selv om noen reagerer negativt på noe som de fleste synes er positivt, og reagerer positivt på noe de 

fleste synes er negativt, eksempel likt som omvendt psykologi, med ros for gale handlinger og straff for gode 

handlinger, så synes det at lyst, ulyst, angst, glede, at en slags smak for mer eller mindre av noe finnes i alle 

tilfellene av effekten, og så affekt-følelsen, og spesielt inn til bevisstheten. Slik sett regnes den positive og 

negative virkningen allerede sammenlignet og avgjort et sted på veien fra berøring til oppfattelse bevisst. 

Affekt av for mye peper eller at man brenner seg på tungen, eller reagerer spontan på at man gjenkjenner noen 

på tv som man ikke forventet skulle dukke opp der.  

At sanser og behovsorganene selv allerede er balansert, ikke for mye syre og base normalt sett, gjør at 

vi merker for mye eller for lite av noe slik som sukker, salt, men også sterk pepper, eller noe som er for varmt 

å drikke, at vi brenner oss. Dette ligger alt i nervesystemet og kan ha forbindelser som er avgjørende for at 

nerver mottar signaler fra nettopp dette inne i et organ, eller fra lymfesystemet, lymfe-væske-endringer, som 

godt kan være utløste hormoner, enten det gjelder sukker-balanse, insulin, eller adrenalin. Trykkbølger 

gjennom væsken, skjellet, lignende lydbølger og energi, kraften i trykket, når nervesystem og cellefunksjoner, 

i de registrerte følsomhets-/assosiasjons-områdene, og gir både fysisk og bevisst-følsom tilbakevirkning. 

Det å ringe rundt å spørre om hva man synes om livet, lykkelig eller ikke, lar seg prege av gode eller 

dårlige saksforhold enten det er en avlyst jule-feiring, eller dårlig vær, eller sol og sommer. 

At dette har en heuristisk, det vil si stor sannsynlig verdi, gir oss en opplagt oversikt før vi undersøker 

saken, er ikke så rart. I grunnen så er dette uansett tilfelle at utfallet er bra, passe eller dårlig, for alle varianter 

av det gode, godt, bra, eller vonde, vondt, dårlig for alle sansevirkninger, behovsvirkninger, lyst, angst, kos, 

smerte, det vi kan kalle estetiske egenskaper, sensitiv grad, og som nettopp reagerer så mye på skadelignende 

virkninger, og anelsen av disse, altså en logisk mulig huskerfaringsutløst følelse til bevisstheten.  

 

At heuristisk, stor oppdagelsesverdi, ligger i evnen til å merke bra, dårlig også. Men det er følelses-

styrke-retningen som virker slik, at det har en terskel som kan stige eller synke noe i forhold til signaler, og 

som et gjennomsnitt til når det går over til bra eller dårlig fra en rolig balansert tilstand. Hvor rolig tilstanden 

er kan vi spekulere på, men stort sett så setter vaner og justeringsvirkninger en gjennomsnittsmal som sans 

behov, nerve, følelse, husk, vane-erfaring, har gjort med vårt fysiske og psykiske, samt husk-bevisstheten.  
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Gjennomgåelse av Modell C Risk as feelings. 

Tar med beslutnings-prosess. 

 

 Denne bygger blant annet på modell B feelings as information. 

Risk as feelings[6] bygger blant annet på feelings as information, ved at den tar antisipatoriske, eller 

forutseende følelser, med i beslutningstaking. Den bygger kanskje først og fremst på Expected Utility (EU)-

modeller, som er: 

At Økonomiske beslutningstakings-modeller og baserer seg på subjektiv oppfattelse av sann-

synlighet x forventet utfall. Min Com: Rasjonalisering, elliminering av mindre følsomme usikre styrker. 

At Noen av disse tar med såkalte antisiperte, forventede følelser, med i sistnevnte kategori, men stort 

sett er økonomiske modeller rasjonelle i natur. Tar med risiko-popularitet 

At Risk as feelings hevder to ting som skiller den ut.  

Of sure: Både antisiperte og antisipatoriske emosjoner påvirker beslutningstakings-

prosessen, og hvis det oppstår en motsetning mellom følelser og kognisjon, vinner følelser som 

oftest frem.  

Disse to kan komme frem til forskjellige resultater fordi de baserer seg på litt forskjellig 

grunnlag. Følelser og fornuft som veies i samme sak, er typisk dømmekraft ut fra skjønn 

Kognisjon baserer seg utelukkende på det samme som EU hevder, Oversikt, innsikt fornuft 

- mens følelser i tillegg baserer seg på mer subjektive fenomener, slik som livaktighet 

(eng. «vividness»). Følelses-motivasjon, hva som føles passende, synteshet, utsråling, 

humør-skapelse, gjerne optimisme, i opposisjon til pessimisme 

 

 Denne teorien, modellen, forklaringen, legger en tyngre vekt på beslutnings-prosesser. Det vil si noe 

som utgir en slags konklusjon eller eventuell fysisk reaksjon ut fra sammenlignings-informasjon, signaler. 

Hvor vidt bevisstheten kommer inn i prosessen, kan være vanskeligere å definere sikkert, annet enn at den er 

påvirket og kan ha noe å si for denne, for eksempel ved vaner, husk/erfaing, noe som gir en sammenlignings-

respons i det fysiske-bevisste følelses-systemet, affekt, følelses-grader, bevisst følelses-medvirkning. Altså en 

bevisst eller ubevisst kognitiv medvirkning, bestemt eller ubestemt kognitiv medvirkning. 

Denne prosessen igjen bygger kanskje først og fremst på Expected Utility (EU)-modeller, som er 

økonomiske beslutningstakings-modeller som baserer seg på subjektiv oppfattelse av sannsynlighet x 

forventet utfall. Kommentar meg: Subjektiv er altså igjen noe som man ikke kan vite om man kan noe for 

eller ikke! Vi vet ikke om vi er kontrollert bestemmende, med vilje, kan noe for at vi har, og får den 

oppfatningen vi har Subjektivt. Summen av disse punkter gir gode forutsetninger for beslutnings-tiltak. 

I denne teorien er det sannsynlighet som dominerer sammenlignings-grunnlaget som kan variere i saks-

tilfeller, virker inn på avgjørelses-prosesser, oppfatninger, som kan være ulike fra gang til gang, selv for 

samme tilfeller signalvirkninger på grunn av andre egenskaper som virker inn eller justeringer av tidligere 

oppfatninger, fysiske og bevisste innstillingsgrader. Sannsynlighet er her regnet som konklusjon i den forstand 

at bevissthetens prosess, eller fysisk prosess, eller begge deler sammen fører til en feedback, respons, virkning 

som gir et utfall, mulig som emosjonelt, kontra-affekt, kontra-intuitivt, handling eller forståelsesform som 

konsekvens av signalprosessen.  

At her regner de med at alt skjer den raskeste korteste vei, at som affekt så kan heller ikke responsen 

vente lenge på seg, mens som åpen nok for at signalvirkningen ikke lammer oss eller kun gir refleksvirkende 

bevegelse, så kan altså en bevisst følsomhet av retninger og assosiasjon finne sted, også så rasjonelt som 

mulig, altså en slags økonomisk balanse, eller enkleste balanse som mulig ut fra stemningsforhold, fysiske 

saksforhold.  

Det som kun antas som nødvendig skjer, er utsagnet, og at dette er så kort som mulig for å innta en 

stilling, fysisk eller assosiativ reaksjon på signalvirkninger og behandlings-tid, behandlings-prosess fysisk og 

bevisst. Som emosjonelt er det snakk om at vi gjerne altså oppfatter dette også, hvilket humør vi er i, og 

hvilken følelse vi har av plutselige endringer, bevisst. Å oppfatte, mer eller mindre forstått, og mulig assosiativ 

medvirkning, at en bevisst prosess, avgjørelse signaliserer en reaksjon, eller forståelse, og mulig i enkelte 

tilfeller begrunnet, mulig erfart reaksjons-inn-virkning. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Affekt#cite_note-6
https://no.wikipedia.org/wiki/Kognisjon
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DETTE sier teorien følgende om: Noen av disse tar med såkalte antisiperte, forventede følelser, 

med i sistnevnte kategori, men stort sett er økonomiske modeller rasjonelle i natur. 

La oss se på begrepene som benyttes for signal-endringen/virkningen og dets følger i denne Expected 

Utility (EU)-modeller:  

Forventede sannsynlige utfall. En slags gjetning, testing, med høyest utslags-skår. Eksempel: I 92 

prosent av tilfellene gjorde individene det, eller følte det, trodde/mente følgende. Reagerte slik. 

Begrepene: antisiperte og antisipatoriske: 

Antisiperte: hun aner hva; hun antesiperer. At man forventer hva noe er, skal skje, forutser. 

Antisipatoriske: forutseende følelser, anelser, og med i beslutningstaking. Forutseende er at vi husker 

kjenner, forstår et mulig utfall til en viss grad, slik at vi kan ha en innstillings-form, et stemnings-leie og anelse 

om hva som skal skje som affekt, følelses-virkning, uten at det behøver å være bestemt hvor ille eller godt det 

skulle eller vil være. Også hvor bra, dårlig noe er kan vi også ane, se for oss, ofte. Vi kommer ikke unna at 

noe virker bra, dårlig, passe eller ikke oppfattet.  

Antesipasjon, foregripelse, forut-tagning, behandling av en sak før tiden, før den står for tur. Å merke, 

ane noe, kalles intuisjon. Usikkert, eller ganske klar oversikt. 

 Antisiperte bevisst antagelse av, antisaptorisk føler på seg at, oppfatter noe, begge i forhold til noe som 

skal skje. At vi vet at en affekt, sanse-følelse, behovsfølelse vil oppstå, eller tenke seg hva noen vil si. 

Ikke avgjort hvor mye følsomhet/assosiasjon som skal tillegges hvert tilfelle, som affekt, stemning, følelse 

fordi vi merker jo alle disse, men at de til tider også kan være ubevisst, og at de virker uten at vi må tenke ut 

at de skal virke, det vil si alt vi føler, sanser, behov, sinnsstemninger, direkte berøringer, affekter, en brå 

virkning i forhold til bra, dårlig, med etterfulgt dom som bra, dårlig, passe, usikkert, umerkelig. 

Det er helt klart kritikkverdig å tro at stemning kun er lav-intensive terskler for følelses-utbrudd. Når 

vi er bevisst på hva det er vi skal smake på eller gjøre, for eksempel spikre på noe vanskelig tilgjengelig og 

vet at vi lett kan treffe tommel eller hand, så vil vi ha et visst mulig forventnings-potensial med som vil endre 

reaksjonen når vi smaker på noe eller slår tommelen. Reaksjonen er ikke lik med hvordan vi har det når samme 

effekt, følelser, dukker opp når smak, slag, er uventet.  

- økonomiske beslutningstakings-modeller som baserer seg på subjektiv oppfattelse av 

sannsynlighet x forventet utfall.  

- Noen av disse tar med såkalte antisiperte, forventede følelser, med i sistnevnte kategori, men 

stort sett er økonomiske modeller rasjonelle i natur.  

- Risk as feelings hevder to ting som skiller den ut.  

o Både antisiperte og antisipatoriske emosjoner påvirker beslutningstakingsprosessen, og 

hvis det oppstår en motsetning mellom følelser og kognisjon, vinner følelser som oftest 

frem.  

o Disse to kan komme frem til forskjellige resultater fordi de baserer seg på litt forskjellig 

grunnlag.  

o Kognisjon baserer seg utelukkende på det samme som EU hevder,  

o mens følelser i tillegg baserer seg på mer subjektive fenomener, slik som livaktighet (eng. 

«vividness»).  

Kritikk til begrepet økonomisk, som kan være dyrt eller billig, samme hva. Begrepet forenklet er 

bedre. Forenklet betyr da så direkte som det er mulig at noe kan skje ut fra saksforholdets karrakter og den 

stillingen, tilstanden som individets funksjoner kan behandle dette. At da blir det rasjonelt, eller mest mulig 

forenklet som direkte konsekvenser av signaltype og behandlingssystem.  

Forenkling og begrepet direkte, er ikke avhengig av begrepet økonomi eller rasjonalisering. Forenklet 

og direkte, er grader av logiske funksjoner, altså grader like og ulike i sammenligningsprosesser, graden vi 

har klart å definere, forstå, eller fysisk kan reagere på noe bevisst, psykisk, emosjonelt, og bevisst prosess, og 

deres kombinasjoner. Tilpasning avs styrkene. I forståelses-måten er økonomisk og rasjonelt tillate begrep. 

Antipisert, antisipatorisk, kan byttes ut med forventnings-grad fra ingen til full overenstemmelse med 

saks-gange og saks-utfall. Vi har erfart, absorbert, godtatt noe som mest vanlig, alminnelig husk-respons. 

Følelsestemninger, behov, behovsdekning og sanser sansevirkende dekning, tilfredstillelse, likedan 

som fysisk tilstand, sinnsstemninger, og effekt-reaksjons-balanse, er følsomhet, og som der dette 

saksforholdet, signalvirkninger inn i vårt system slår tilbake som følelsesgraden som passer, hvilken grad det 

passer, følsomt.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Kognisjon
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Dette vil klart skille seg fra kognitiv, det vil si logisk tenkning som kan sammenligne dette med 

tilstander som skal oppnås uten hensyn til hva vi føler også, men som regel tilpasset til følelser, og så langt, 

tenkning, bevisst aksjon som kan sammenlignes og balanseres med følelses-tilfredstillelsen. 

Forventning er gjerne vaner, hva vi normalt erfarer, husker, eller vi til vanlig har akseptert, og som 

pleier å skje. Med kunnskap om en sak, en vennine, et produkt, vær, følelser som er ganske karakteriserte, 

alminnelig utfall, så vil vi ofte få svar som er helt i forventet utfylling: Enig! Eller et tilsvarende vanlig svar.  

At det skjer et utfall, resultant-virkning av signaler som kan oppfattes, eller virker i det fysiske 

systemet, eller bevisst, som reaksjon på sanser, behov med affekt-virkning, følelses-virkning, stemninger og 

følelser som slik gir tilbakemeldinger, er altså avgjørende for disse forskerne.  

Det ville vært svært trist om disse forskerne aldri hadde tenkt på at signaler ville virke som en videre 

hendelse, at alle emosjoner, affekter og følelser ga kun STOPP, og aldri noen bevisst, psykisk eller fysisk 

respons. Ett stikk, en smak, fysisk aktivitet, ville aldri ha hendt uansett hva vi opplevde. Lignende er det med 

husk, erfart, at vi har noe å sammenligne med. Uten det vil vi ikke kunne huske, og ikke forstå et begrep, 

hendelse neste gang vi opplever dette. 

Gjennomgåelse av Modell D Påvirkning på kognisjon 

 

Utsagn modell D: «Det er sterk evidens for at positiv stemning fører til en skjematisk, heuristisk 

prosessering, mens negativ stemning fører til analytisk, systematisk prosessering. Positiv stemning øker 

kreativitet, åpner for ny input, minsker stereotypisering ved å ha bredere skjema og gjør en mer produktiv på 

sekundære oppgaver. Enkelte hevder også at positiv stemning fører til bedre problemløsning, men at det kan 

variere etter hvilken type oppgave det er, ettersom negativ stemning gir en analytisk og systematisk 

tilnærming. En viktig forskjell, og en klar fordel med positiv stemning, er at det er mulig å motivere seg for å 

bruke systematisk prosessering. Positiv stemning gir derfor mulighet til bruk av begge prosesseringsstilene, 

mens negativ stemning er mer eller mindre fastlåst til en systematisk tilnærming.».  

Denne modellen legger sterk vekt på stemningen, altså sinnsstemninger, der sinnet og bevissthets-

relatert underliggende virkninger legges til begrepet sinn for det samme som bevissthetens plattform. Men 

selvsagt at det er mindre grad definerte vilkår rundt hva sinn-element, substans, virkning-potensialet, drivkraft 

er. Slik sett stiller sinn, sinnsstemninger på grensen til begrepet ånd-sjel, livskraft, noe som heller ikke er klart 

definert, drivkraft-funksjonelt forklart, utenom at også dette skal være det bevissthets-relaterte.  

Slik sett er Bevissthet, Sinn, Ånd, samme undersøkelser. Vi ser ut fra dette at følelser og affekter slett 

ikke er videre forklart, annet enn slik det defineres i modellene over. Alle kan nok brukes sammen en del. 

Vi kan si at det som ikke sies om sinnsstemninger i de 3 andre modellene sies det noe om her.  

Hva stemningen er, er ikke utredet. Bare at det er humør, lynne, holdnings-summen, og i stor grad en 

sammen-klemming av orden og oppførsel, en underliggende virkemåte. Spørsmål om hva og hvordan alt 

fysisk, biologisk, kan innvirke på stemninger, sinnet, tross at kraften som fysiske virkninger har, også spenner 

til, spenner opp sinnsstemningene våre, at det kjennes ut som en energisk virknings-forskjell.  

Denne prosessen blir så til grader abstrakt-preget forklart i de fleste tilfeller. Lignende er det med 

sanse-styrker, og behovs-styrker. Sinns-stemnings-endringer slik blir mer eller mindre forsøkt abstrahert fra 

styrkevirkningene, gjennom at sinns-stemningene blir veldig abstrakt forklart som hvordan det virker på 

bevisstheten vår, samtidig som at bevisstheten vår oftest merker sinnsstemnings-styrke-forskjeller. At kroppen 

gir sjokk-meldinger til bevisstheten eller til sinnsstemnings-plattformen, delvis eller med total virkning på 

hele stemnings-leiet. 

Utsagn modell D: Analyse: Kommentarer: «Det er sterk evidens for at positiv stemning fører til en 

skjematisk, heuristisk prosessering, mens negativ stemning fører til analytisk, systematisk prosessering. 

Det er altså sterke bevis for at en positiv stemning, som vi også kan kalle en optimistisk innstilling til 

saks-forholdene man står oppe i, pågangs-mot. Dette mener de i de fleste tilfeller som er undersøkt, viser at 

individene setter opp en del gode strukturer, oversikter, utprøvelser som kan løse opp i saks-forhold, finne 

løsninger. Det er denne oversikten, orienterings-forsøk, ureddhet, som gir best og flest åpninger for en videre, 

bred innsikt mener de. Dette er ikke helt ukjent fra våre erfaringer, fordi negativ holdning, negativ innstilling, 

eller depresjon, ofte skaper tregere tro og utprøvelse av saks-forholdene. En positiv stemning kan altså åpne 

lettere mot utprøvde veier. Dette sier jeg meg overveiende enig i! 
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Den negative innstillingen inkluderer ofte et visst forsvar, kritisk, med de holdninger man alt har til 

noe, og mer bruk av disse allerede mer bestemte kjente kriterier, og vil lettere føre til en logisk analyse på 

basis av de eldre opplysninger man har, heller enn å prøve alt nytt, eller godta alle nye løsninger som ikke er 

prøvd, samt at troen på løsninger som er annerledes ofte minsker. Da er man mindre mottagelig, mindre åpen, 

og benytter mest sine kjente tidligere kriterier som en mer systematisk prosess. Dette er jeg enig i. 

Men man kan også være både positivt og negativt innstilt, å utføre en kolossal mengde både 

skjematiske, systematiske, analytiske, heuristiske prosesseringer. Er man trent opp slik med skjemaer, med 

systematiske funksjons-oppsett av saksforhold, så er det ikke umulig og komme til samme sterke oversikter og 

muligheter av formidabel karakter. Slik sett stemmer utsagn D så langt at jeg er enig., Men det er ikke en 

bestemt lov.  

Det kan være at samme person stort sett følger opp den negative innstillingens større sperringer og til 

tider blokkeringer av løsnings-forslag, men som i ett gitt tilfelle kan være positivt innstilt til åpne forslag og 

utprøvelser av en rekke forskjellige grunner. Det med lyster kan være ris-ros-straff-belønning, sukkerbiter 

eller penger.  

Hva, hvor hen, hvordan kan stemning virke, noe innvirke på den, og slik stemning bevisstgjøres, 

hvilke preferanser, plattform-modeller, funksjon-modeller, virknings-funksjoner danner grunnlaget for 

inn-virkning. I-virknings-prosess, og ut-virkning, av sinns-stemningene. Hva skal man godta som ett svar?  

Alt tyder på at summen av innspill vi kjenner, fysisk, tenkt, husket, følt, lyst-virknings-signaler til 

sammen danner en plattforms-virkning og plattforms-funksjon som sinns-stemnings, der sanse-erfaring og 

behovs-erfaring danner gjennomsnitts-virkende funksjoner for innstillinger som har en varighet, selv om det 

ved affektvirkninger kan gi brå omstillinger. Lyst-følelser følger en styrke-grad fra signal-formasjoner. 

Stemninger og følelser er avhengig av at noe virker som kan merkes.  

Å vite at noe merkes, er å merke forskjell bevisst. Men bevisstheten kan være vag, slik at vi kan ha en 

bevisst undertone som ikke klargjør det vi merker men at vi merker det like godt for det. Her vil sinnsstemning 

og intuisjon virke sterkt inn, også underbevisste husk/erfarings-perspektiver og fysiske signaler som man 

merker ganske svakt også. Felles er en forskjells-virkning fra mer stabile virknings-funksjoner til varierende 

virknings-funksjoner.  

Det vi merker er en forskjell: Den gir grunnlaget til intuisjon, logikken, til sinnsstemningen, og fra mitt 

ståsted, at jeg ikke skiller mellom at det fysiske og bevisst-relaterte, sinnsstemninger har styrke. Som samme 

kraftmodell for alt, så er det kun forskjell på struktur-virkningene som jeg mener er årsaken til forskjellene. 

At det er ikke et hinder at den ene kraft-styrke-strukturen direkte kan påvirkes av den andre slik.  

Det kan ligne energier i fysikken: At det gjelder oftest et annet lov-oppsett for likestrøm og vekselstrøm 

som kan omformes til hverandre, likedan som et nøytralt legeme kan opp-magnetiseres med nord-/sør-pol, og 

likedan at masse kan gå over til lys, eller potensielle energi gå over i kinetisk energi, uten at energiene er tapt 

noe sted. Men virkningen fysisk er at den ene faktoren kan overta all styrken eller mangle hele styrken, så og 

si ved overgangsformen slik.  

Det fysiske og det bevisste aner vi har forskjellige strukturvirkninger styrkeformasjoner, men vi vet de 

dirker på hverandre. Jeg ser bare krefter med forskjellige styrke-strukturelle virkningsformasjoner, og ser 

stort sett kun funksjons-forklaringer som den egentlige oversikt. Med en gang vi er tilbake i naturen og 

hverdagen med gode og dårlige hendelser er vi igjen besatt, under direkte trykk, må, tvinges til følelser, 

stemninger, som slik forblinder oss fra store deler av dybde-forklaringer.  

 Positiv stemning øker kreativitet, åpner for ny input, minsker stereotypisering ved å ha bredere skjema 

og gjør en mer produktiv på sekundære oppgaver.  

Javel: Stort sett enig at den muligheten viser seg i undersøkelser, og kjent fra mange saksforhold vi 

opplever.  

Enkelte hevder også at positiv stemning fører til bedre problemløsning, men at det kan variere etter 

hvilken type oppgave det er, ettersom negativ stemning gir en analytisk og systematisk tilnærming.  

Dette er nettopp det jeg mente med forrige kommentarer. Slik sett er dette riktig undersøkt. Men her 

mangler kombinasjonen av disse to muligheter. I saksforholdet er det ofte ingredienser som man stiller seg 

positivt og negativt til, slik at saksforholdene nesten aldri er ensidige.  

Det er en aldri så liten yin-yang-kombinasjon til stede også. At et saksforhold kan inneholde et snev 

av elementer som kan virke positive med et lite negativt element i seg, og omvendt. Det vil si slik man oppfatter 

deler av et element, og stemninger man har, erfaringer husk, lyst/ulyst-følelser man har hatt og har, 

opplevelsen man har hatt med slikt tidligere. 



 

 

604 

En viktig forskjell, og en klar fordel med positiv stemning, er at det er mulig å motivere seg for å bruke 

systematisk prosessering.  

Positiv stemning er en optimisme, et energisk pågangsmot inntil man merker motgang. Men 

optimismen demper motgangen noe i de fleste tilfeller, og man kan lettere nettopp friske opp pågangsmotet i 

de fleste tilfeller, og det er lettere å selv kunne motivere seg, og for andre å motivere seg for å systematisere 

noe, det vil se oversikter, se flere sider av en sak, prøve litt til.  

Positiv stemning gir derfor mulighet til bruk av begge prosesseringsstilene, mens negativ stemning er 

mer eller mindre fastlåst til en systematisk tilnærming.». 

 Ja, det stemmer. Dette har jeg alt kommentert, trodde manglet, men her sier teorien altså det samme 

som jeg mener. Men vi kan ikke si at negativ stemning dermed utelater begge metoder, nettopp på grunn av 

det jeg nevnte, vanen, tillæringen, som under da kanskje sterkere kraftanstrengelse, en viss motstand mot 

saken, allikevel kommer frem til like utmerkede resultater, eller forsøk på å klare å mestre noe. 

Kritisk-analytisk: Ikke i ett av de ovenstående tilfellene, modellene vises det til nevrologiske 

funksjoner, sanse-/behovs-styrker, signalene og deres karakter som kan virke inn på oss. Heller ikke bevisste 

prosesser og husk-erfart, opplevelser og hendelser som slik virker inn på sinnsstemninger igjen.  

Fysiske og bevisste funksjoner står så lang ikke forbundet tydelig funksjonelt på stemningsleiet selv 

om vi nevner det slik, men ingen funksjon styrke, formasjon, ved siden av at sinns-stemningsplattformens 

funksjoner for stemnings-dannelses-strukturer og sinns-stemningsplattformer for de enkelte eller sammen-

smeltede sinns-stemnings-summer gir noen ramme-beskrivelse, det vil si for åpninger, lukkinger av videre-

førende funksjoner som må til for den videre utsendelsen senere. Input, prosesser i stemningsleiet, og utputt 

er ikke funksjons-beskrevet. Man hopper fra kvantenivå 1 til 2, mens transformasjonen er tilintetgjort. 

En til dels slutt-kommentar: Det beste med modellene er avdekning av trinn, som vi kan kalle 

preferanser, referanser nettopp av en del prosess-emner, men ikke noe om hvordan dette går til. Vi kan tenke 

oss til at vi kan sette inn alle slags alternative emner som logiske sammenlignings-funksjoner her, summer og 

produkter. 

 Men det viser at vi uten viktige primære funksjoner i livet, og viktige strukturer medfødt som kan 

justeres, også bevissthets-utviklende husk-forbindelser, er mye utelatt, eller overlatt til et annet saks-felt. 

Dermed kan sinns-stemnings-forklaringer av følelses-art, av affekt-virkninger, av stemningsleier, raskt bli litt 

mer innskrenket enn vi ønsker. Se til hva jeg vil si om bevissthetsfunksjoner og bevissthets-refleksjoner. 

 Skal ses i sammenhengende lys av alt annet jeg har skrevet om sinnsstemninger, affekter, begrep om 

følelser, styrke-virkninger og funksjoner for slikt. 
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Akademiske krav til forskning. 
 

Kan være alfa-omega for fremtidens verden.  
Tenk gjennom postene selv. 

 

Akademiske forventninger, krav til kunnskap som er riktig, uriktig, og krav studentene, hvor vi kan 

regne politiske og religiøse holdninger til hva som er korrekt og godtatt, og hva som universitets-ledelse, 

institutt-ledelse, antar som de viktige forsknings-feltene. Her er både åpninger og begrensninger for 

forskningen. 

Den neste seksjonen viser litt av det akademiske struktur-systemet for tenkt opplæring og innsikt i 

temaer, spesielt det som har med Pyskologi og adferd å gjøre. Grunnen til at dette tas opp og tas med, er for å 

vise at mange av postene faktisk skaper hindringer for innsikten, lærdommen. 

Studienivå (studiesyklus), Bachelor, Undervisningssemester, Høst Undervisningssted: Bergen 

Mål og innhold: Emnet gir bred kunnskap om forholdet mellom kognitive prosesser og affektive 

tilstander. Fokus er både på hvordan emosjoner er påvirket av kognitive prosesser og hvordan affektive 

tilstander påvirker kognitive prosesser. Emnet gir også spesifikk kunnskap om hvordan utvalgte kognitive 

prosesser er påvirket av affekt. I tillegg tar emnet opp forholdet mellom affekt og bevissthet, kognitive 

mekanismer i affekt-regulering, samt kulturelle og individuelle forskjeller i affekt. 

Læringsutbytte: Kunnskaper: Etter fullført emne skal studenten: 

• Redegjøre for ulike former for affekt, inkludert forholdet mellom emosjoner, affekt og følelser. 

• Redegjøre for hvordan affektive tilstander kan manipuleres eksperimentelt gjennom 

humørinduksjonsprosedyrer, og hvordan affektive tilstander kan måles. 

• Redegjøre for hva kognitiv vurdering er, samt drøfte betydningen av kognitiv vurdering i emosjoner 

med utgangspunkt i ulike teoretiske syn. 

• Redegjøre for hvordan affekt kan fungere som en informasjonskilde, og hvilke prinsipper som har 

vært formulert for å forklare dette innenfor "affekt som informasjonskilde"-perspektivet. 

• Redegjøre for hva som menes med affekt-priming, humørkongruens og humøravhengig 

hukommelse, og - med utgangspunkt i disse begrepene - forklare affektens betydning for menneskers 

hukommelse. 

• Redegjøre for hvordan kreativ problemløsning, kompleks problemløsning og sosial problemløsning 

kan være påvirket av affekt. Studenten skal også redegjøre for hvordan metakognitive følelser har 

vært studert innenfor forskning på problemløsning. 

• Redegjøre for når og hvordan menneskelige bedømmelser er påvirket av affekt. Studenten skal 

spesifikt kunne redegjøre for affektinfusjonsmodellen for sosiale bedømmelser, samt "risiko som 

følelser"-perspektivet innenfor forskning på risikovurdering. 

• Redegjøre for forholdet mellom affekt og beslutningstaking. Hva sier ulike teorier om når antisipert 

versus antisipatorisk affekt kan være informativ versus villedende for våre beslutninger? 

• Redegjøre for forholdet mellom affekt og bevissthet, og mellom affekt og intuisjon. 

• Redegjøre for hva som menes med affektregulering, med et fokus på betydningen av kognitive 

mekanismer. 

• Redegjøre for ulike teoretiske syn på kulturelle forskjeller i opplevelse av emosjoner, samt ulike syn 

på individuelle forskjeller i emosjonell intelligens. 

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studentane kunne: 

• Diskutere og evaluere de to hovedspørsmålene i faget: på hvilke måter menneskelig tenkning er 

påvirket av affekt, og i hvilken grad emosjonelle reaksjoner er påvirket av kognitive prosesser. 

• Beskrive og diskutere sentrale modeller for forholdet mellom affekt og kognisjon og sentrale funn 

som belyser disse modellene, med utgangspunkt i kunnskapen formulert i kunnskapsmålene for 

emnet. 

• Evaluere eksperimentelle design, metode og konklusjoner i forskningsartikler som tester modeller for 

forholdet mellom affekt og kognisjon. 
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• Etter fullført emne skal studenten kunne presentere en vitenskapelig artikkel eller bokkapittel 

muntlig, og kritisk drøfte styrker og svakheter ved denne i lys av annen litteratur. 

• Etter fullført emne skal studenten kunne presentere en vitenskapelig artikkel eller bokkapittel 

muntlig, og kritisk drøfte styrker og svakheter ved denne i lys av annen litteratur.»ne i gruppen bidrar 

i videoen. Videoen gjøres tilgjengelig i Mitt UiB for de studentene som tar del i denne valgfrie 

undervisningsaktiviteten. 

 

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studentene kunne: 

• Reflektere over hvordan ulike former for atferd er påvirket av forholdet mellom affekt og kognisjon 

Krav til forkunnskaper: Ingen: Tilrådde forkunnskaper 

Det er anbefalt at deltakere har kunnskap i psykologi tilsvarende førsteårsstudiet i psykologi. Kjennskap til 

kognitiv psykologi er en fordel ved deltakelse på emnet. 

Krav til studierett: Emnet krever studierett på et av følgende studieprogram: 

• Bachelorprogrammet i generell psykologi 

• Bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi 

• Bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning 

De spesifikke målene kan bli nådd gjennom deltakelse i forelesninger og seminar, selvstudium og samarbeid 

med medstudenter. Samlet undervisning utgjør 48 timer, som blir delt mellom nøkkelforelesninger, seminar 

og organisert gruppearbeid. Gruppearbeidet danner basis for presentasjon av vitenskapelige artikler i 

seminar. 

Videopresentasjon av tildelt faglitteratur (gruppeoppgave): Max. 10 minutter lang videopresentasjon av dei 

viktigaste momenta i kapittelet/artikkelen, samt faglege begrensninger og mogeleg kritikk. Videoen blir laga 

i grupper på 3 studentar, der alle studentane som deltek i denne valfrie undervisingsaktiviteten. 

Vurderingsformer: Faglig evaluering studenter 
4 timers skoleeksamen hvor kandidaten svarer på to av tre oppgaver: Karakter-skala: Ved sensur av emnet 

benyttes karakterskalaen A-F. Vurderingssemester: Høst og vår. Litteraturliste: Anbefalt litteratur er satt 

sammen av omtrent 1000 sider. Emneevaluering: Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet 

sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. 
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Angst 
 

 

Angst: Et utsagn: At skrekk er noe virkelig, reelt. Angst er en løgn, eller ren løgn. 

Andre forsker-utsagn. Smerte er ikke virkelig. Smerten er kunstig. 

 

 Vi kan dele forståelsen av begrep som angst, skrekk, smerte, inn i to hovedsakelige forståelses-

områder. Den ene siden av dette er de fysiske betingelsene, hvordan reflekser, og kompliserte fysiske nerve-

sentre behandler og omstiller seg, venner seg til, eller bygger ned virkninger av noe, eller forsterker signal-

virkningene. Dette omfatter alle sanser, og behovs-organer, fysisk, kort sagt svært legemlige, og i mange 

tilfeller noe som kan ligne datasystemers virknings-muligheter. Kropp i alle fysiske henseender.  

 Den andre siden av forståelses-området er den som virker bevisst som oppfattelse av følelser, hva 

vi sanser, behov vi er født med, men også behov vi tilegner oss sekundært på grunn av våre opplevelser og 

utvikling av lyster og interesser som vi i noen tilfeller virkelig trenger, andre ganger bare trives med, men som 

vi ikke trenger for et godt liv. Denne bevisste forståelsen forholder seg til følelses-virkningene og det vi kan 

erfare, oppleve, vet at i mange tilfeller er destruktivt for vårt fysiske og bevisste, for følsomhets-evnene våre, 

det psykiske. Det vi rett og slett forstår som smerte og lyst, som vondt eller godt, det onde eller det gode. Hva 

som er holdbart for oss, eller ikke.  

Måten vi forstår angst, skrekk, smerte som, bevisst, kan inneholde mer eller mindre forstått viten, 

erfaring, kunnskap, og også da mer eller mindre forståelse av kroppen vår. Det er derfor ikke så sjeldent at 

bevisst forståelse av angsten som innebærer følsomheten, sinnsstemninger, humør-innstillingen, 

motivasjonene, dermed har stor frihet til også irrasjonelle løsninger, irrasjonelle forståelses-bilder, fantasi og 

inbilling, uventede overraskelser der hjernen eller naturen spiller oss et puss. At vi kan ha eller få mystiske 

begrep om angst. Og i denne sammenhengen betyr angst og irrasjonelt, at noe er ukjent for oss. Ukjent årsak 

eller ukjent virknings-funksjon. 

 

Innføring om saks-forhold som innvirker på oss. 
 

 For det første så er smerte, redsel, gjerne forbundet til noe, for eksempel at vi får signaler fra indre 

organer som muskler, magen, hjerte, lunger, eller fra alt som berører huden på en sterk, brå måte, eller som en 

lengre slitsom virkning, og at sanseorganene våre opplever stikk, vondt, smerter i alle grader vi opplever som 

ubehagelig eller farlig ut fra erfaring om skader, og anelse om sterke smerter som vi enda ikke har erfart. 

 Alle nerver er virkelige uansett hvilke organer eller sanser vi henviser til som slike signaler kommer 

igjennom. På den annen side kan de samme nerver aktiviseres om vi tenker på dette, fordi vi husker følelsen, 

altså en viss styrke, og nyanser av forskjellige behovs- og sanse-følelser, fordi behovene er sterkt knyttet til 

sanse-organer og behovs-organene. Uten slike signaler fra behovs-organer, sanse-organer, så er vi stort sett 

uten husk, eller erfaring, om dette. Også uten å kunne forbinde sanser og behov sammen som livsfunksjonell 

virkning for dekning av behov. Både Freud og Jung ga sine versjoner av erfaring, husk, angst. 

Til flere erfaringer og utprøvelser vi har med behov og sanse-organer, jo bedre bedømmer vi balanse, 

bevegelser, bevegelses-følelser, hørsels-bedømmelser, gjenkjennelse av lukt og smak, og alle de forskjellige 

forhold vi merker med huden: Mykt, hardt, vått, tørt, kaldt, varmt, glatt, ru, piggete, kosete kontakt med huden 

og vond kontakt med huden, smerte og lyst-signaler fra huden. Selv om angst-signaler går gjennom fysiske 

kanaler, så betyr begrepet angst lite for oss, om det ikke fanges opp bevisst. Det gir hele poenget, meningen, 

forståelsen av angst-fenomenet.  

Bevisstheten er tilkoblet det å merke vanskelige eller farlige forhold kroppen gjennomgår. Bevisst-

heten er også et redskap for å behandle mange tilfeller av angst. Finne løsningen. Angst starter opp noe som 

redsel og skrekk ofte gjør, et søk etter løsninger. Vedvarende angst er oftest at løsningen ikke blir funnet, og 

signalet om vente-oppgave-husk, eller angst-senteret selv, eventuelt smerte-kilder, mareritt; fortsetter å sende 

signaler rundt i oss, i en loop, som søk, let, finn: En sammenlignings-funksjon for like og ulike, som kan løse 

opp i vanskelighetene. Svar; en handlingsmåte, tenke-måte, som befrir oss, fysisk og bevisst. En såkalt frelse 

for sjel og legeme, om det skal kunne sies på følelses-språket som ofte er religiøs innfalls-vinkel. Men det er 

de samme funksjoner vi snakker om. 
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Nervene, og alt annet som påvirker nerveceller, slik som spor-stoffer i blodet, at disse kan innføres i 

nerveceller uten at det går gjennom selve nervetråden, men at dette signalet utløser de samme angst-sentrerte 

områder av nerve-systemet, og slik sender smerte-signaler. Alle slike signaler er en slags type reflekser som 

får nerver og nerve-sentre som setter begrensning for hva som er umiddelbart bra eller virker bra, slik at vi i 

mange tilfeller umiddelbart, og i mange tilfeller over tid, finner ut hva som er skadelig eller ikke, hva som er 

sundt eller ikke. Vi har en god del forhånds-innstilte, arvelige sensitive grader av å merke salt, sukker, bittert, 

surt og harskt, søtt, råttent, og transmitter, og-reseptorer som merker fuktighet og vann, og smerte-sensorer.  

Med dette kan vi overleve bedre. Men det er ikke ferdig-gjort overlevelses-funksjon automatisk fra 

fødselen. Vi må som regel erfare noe som smerter, (Freud, angst og psykoanalysen, vår CV), og det som gir 

smerte hos et menneske behøver ikke å gi smerte hos et annet menneske. I noen tilfeller mangler det smerte-

sensorer i enkelte områder, organer, slik også andre sanser kan ha områder som mangler å merke visse nyanser, 

slik som tonehøyder, smaks-sensitivitet, og mangler eller forskjeller i hva huden merker.  

Om ikke balanse-regulerende kjemiske trykk-prosesser og elektromagnetiske prosesser, samt mengden 

tyngdekraft er innenfor balanse-funksjonene, som disse regulerer logisk ut fra sine spenninger og 

temperaturnivåer, så kunne vi ikke ha snakket om at disse behovssystemer hadde en overlevelses-struktur.  

Fysisk er overlevelses-strukturen nettopp det at vi har balansesystem i bunnen av den biologiske 

funksjonen kjemisk. Også i begrep om mirakler eller helt ufattelige reguleringer av håpløse sykdommer ser vi 

at de fleste nettopp har satt i gang en balansevirkende enzym-, hormon-, stoff-skifte-prosess, og at det er mulig 

i mange tilfeller å gjenta årsak-forholdene slik at vi kan lindre en ny sykdom. Vi kan ikke fnyse av kroppen 

og stoffskifteprosesser, det som gjør oss til levende i en fysisk natur.  

Bevisstheten merker nettopp alle sammenligninger som mere, mindre eller passe, like og ulike, selv 

om bevisstheten også her kan gjøre feil-bedømmelse. Det er slike balanser som er overlevelses-funksjoner, og 

de hører sammen med det behovs-systemet av balanse som er bygget fysisk. Vi kan selvsagt snakke om 

livskraft og kraft-modeller i bakgrunnen for disse fysiske tilstander og bak bevissthets-prosessens funksjoner. 

Det skal vi ta opp senere. 

I enkelte tilfeller er folk født uten smerte-sensorer, andre uten angst-funksjoner, og noen som kan 

mangle begge deler. Det merkeligste av alt slik forskere, kirurger, psykologer og nevrologer har erfart i det 

man ved å løsne hodeskalleben for å foreta hjerne-operasjoner, er at nerveceller i hjernens største funksjons-

områder mangler smerte-virkninger, fordi ellers hadde pasientene reagert når det skjæres, snittes, tas vekk 

vev, men smertene uteblir. Vi kan også utløse angst under slike operasjoner og sterke bevegelser som igjen 

kan sette i gang smerte-følelser. Men de fleste hjerne-nerveceller i hjernebarken og indre deler av de store 

hjernehalvdeler mangler altså smerte-virkningen.  

Om ikke lystsenteret i hjernen sender signaler videre som ikke slippes igjennom så uteblir angsten. Om 

Angst-virknings-sentrene ikke er intakte, defekte eller mangler fra fødselen av, så virker ikke angsten. En 

rekke rusmidler og medisiner kan slå ut angst-virkningen. Lobotomi i lyst-senteret, tinning-lapen, kan fjerne 

mye av både lyst og angst-virkningene. Om binyrene mangler, eller får en skade, slik at disse ikke gir fra seg 

adrenalin, så utløses heller ikke angsten.  

Mange kan øve opp en rekke strenge øvelser mentalt og fysisk til å tåle sterke redsler, og bevisst 

ignorere mye av virkningene, og utøve bevisst og praktiske oppgaver i forhold til angst-signaler. En slags 

psykisk ut-sliting eller immunitet. Andre kan innse at de vil dø der en anser livet som meningsløst, og kan 

kaste seg ut i ville akter, både i praktiske nød-tilfeller og redde folk, eller sette utfor i ekstrem-sports-tilfeller 

og vågestykker. 

At vi som regel har et intakt signalvirkende angst-senter, og intakte smertesensorer, er fysiske 

biologiske organiske systemer, som det går virkelige signaler igjennom, så slik sett er ikke smerten kunstig 

eller falsk, og heller ikke angst-funksjonen. Men at celler i mange tilfeller kun har refleksive virkninger på det 

som det utløses reflekser og bevegelser i, slik som kjemiske reaksjoner i celler og elektriske impulser eller 

trykk mellom celler, i nervebaner, er slikt som foregår umiddelbart hele tiden, og forskjellige sanser og 

behovsorganer merker slikt ganske jevnt hele tiden, uten at det behøver å gi smerte og angst. 

Vi er altså født med slike arvelige signalbaner, hvorpå fostertiden og barndom preger videre utviklings-

veier for disse funksjoner individuelt, men som oftest er ganske felles gjenkjennelige prosesser hos menneske-

slekten, arten. Disse funksjoner er allikevel refleksive, og vi kaller disse individuelle systemer for instinkter, 

noe som kan bygges ut, huskes, erfares, slik at det kan bli mer sensitivt, eller redusert, og slik danner en langt 

mer individuell og komplisert instinktiv funksjon.  
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Denne kan danne spesielle sinns-stemnings-virkninger, og kan involvere bevisste affekter, bevisste 

reaksjoner ganske refleksivt også. At vi ikke styrer affektene, som er en bevisstgjøring av de instinktive 

funksjoner, altså for smak og behag, smerter, er noe av det som gjør instinkter og deler av intuisjonen spesielt 

mystisk, selv om funksjonene sikkert er logiske nok, men vi klarer jo ikke å identifisere så fine prosesser uten 

at forskningen trer inn i undersøkelsene. Mange av disse slutninger forskerne gjør seg er fremdeles på 

tegneplanet, altså at man finner en systematisk virkning uten klart å kunne redegjøre for hele prosessen. 

Vi må lære å krabbe, gå, spise, drikke, snakke. Stort sett må vi lære hva som er spiselig, at vi ikke går 

på kanter som kan vippe, i mange tilfeller at redsel for høyde ikke virker, eller at noe vi tiltrekkes av får oss 

til å overse denne faren også. Vi går som barn rett over gata eller bort til et farlig dyr. At sansene, eller 

pasjonene, følsomheten, eller affektene automatisk betyr at vi skal overleve er ikke gitt bra nok.  

Dessuten har slike funksjoner flere funksjoner enn kun å overleve. Pasjoner er snakk om følsomhet, 

sensitivitet, følsomheten for omgivelser og andre mennesker. Men dypest inne i disse ligger også affekt-

utløsere, som ved svakere signaler oppfører seg som alminnelige behov og sansevirkninger. Men om sanser, 

behov merker tydelige eller sterkere virkninger, så får vi en ekstra bevegelses-reaksjon som betyr at vi griper 

fort etter dette, eller trekker oss fort unna.  

Ikke alle sterke virkninger behøver å virke skremmende. Men det er klart at om vi får et stikk i huden, 

en sterk peppersmak, eller kjenner en veldig vond lukt, eller noe stort eller lite som kommer kastende imot 

oss, så reagerer vi automatisk med bevegelses-systemet. Alle sanser som er knyttet til sanseorganer og behovs-

organer, har fysiske virkninger, som slik sett gjør at tungens muskler, nervebaner, reagerer, eller at vi vrir 

hodet vekk fra en for høy eller kraftig støykilde, vekk fra blendende lys, holder oss for nesen, reagerer på 

hudkontakt med bevegelser, fordi alle disse sanser og organer er knyttet til bevegelsessystemet via nervebaner.  

Refleks-bevegelser, affekt-bevegelser, sanse- og behovs-reflekser fra sanser og behovs-organer. Vi vil 

også merke godt at vi har spist for mye. Andre kan være født uten denne følelsen, eller metningshormoner, 

enzymer, slik at man da ikke merker at man har blitt mett, og andre uten sulthormoner som kan føre til 

utmagring. Slikt kan forstyrres via psykiske funksjoner og psykisk-bevisste funksjoner, hvor det oppstår en 

egen grad for sammenligningsfunksjon som ikke behøver å være heldig, eller konstruktiv.  

Vi kan her underdrive, overdrive, over-reagere ut over det normale. Sanser, behovsorganer, vil normalt 

forsøke å balansere overskudd og underskudd for kroppen, og hjernen, slik at manko og overskudd finner en 

balanse, en likevekt sammenlignet med normalt fungerende celler.  

Vi har også en del medfødte funksjoner som reagerer på høyde, mørke, krypende fenomener, og slik 

sett virke angst-fremkallende før vi har en direkte erfaring med stikk, eller skader i fall, og skader vi kan få 

ved å bevege oss i mørke. Ikke alle er født med alle disse funksjonene. Og da virker ikke dette systemet uten 

gjennom lærdom, eller spesiell opplevd erfaring med konsekvensene som berører andre funksjoner vi har.  

Angsten ser lett ut til å bli utløst når vi mister for mye kontroll fysisk eller i vår bevisste 

oppmerksomhet, selv om den klart utløses ved smerter og ubehag. Her er spedbarn ofte tydelige eksempler på 

angst-utløsning. Lignende kommer barn oftest noe over ett-års-alder inn i en periode hvor mange reagerer 

sterkt om det ikke er de kjente foresatte som holder dem, eller er til stede. 

Vi har for eksempel nervesanser som merker at vi må tisse, gjøre fra oss, i mange tilfeller kaste opp, 

vi merker sult, tørste, pusting og luftmangel, en rekke forskjellige smaks-følelser og lukt-følelser samt en 

mengde synsinntrykk, og uten noen sanser eller behov, så ville vi nok ikke ha overlevd. Men de er ikke 

automatisk utstyrt fra fødsel av slik at vi overlever. For eksempel uten foreldre eller omsorg for næring og 

passe varme, renslighet, så vil barna bare dø.  

Så sanser, behov, husk, bevissthet er forutsetninger som er i sammenhengende funksjon for at vi skal 

overleve. Hadde vi ikke husket, kunne minnes, erfare, lære noe, så ville vi vært døende. Om vi ikke hadde 

merket våre behov ville vi vært døende. At vi har næring, energi-behov, er ikke så rart. Alt trenger jo dette, 

selv det vi kaller dødt stoff, at like mye transporteres til og fra kildene som det som kilden har igjen som 

absorbert og gir i fra seg. At energiene fysisk sett er konstante. 

Om vi ikke hadde en bevisst, eller nær-bevisst, underbevisst, funksjon som merker forskjell, intuisjon, 

at vi merker forskjell i virkninger, så ville vi ikke hatt eller fått noen orienteringssans, eller orienterings-

informasjon, og vi kunne ikke bygget opp en oversikt over forholdene i vår bevissthet.  

For enten det er intuisjon eller sanse-observert forståelses-sammenheng ut fra husk, eller fra erfaring, 

opplevelser, hendelser eller lærdom, øvelser, så ville vi heller ikke kunne bygd en stadig større oversikt og 

orientering for rekkefølger i bevegelser og hendelser som vi oppfatter som årsak-virknings-rekkefølger for 

alle bevegelser og sanseinntrykk vi har, og behovs-rekkefølger opplevd, eller i en pågående funksjons-akt. 
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Jeg har i den korteste versjonen jeg har klart, definert estetikken som gradene av hvor godt eller vondt 

vi synes det gode eller skjønne er, og hvor godt eller vondt vi synes det grusomme, ob-skjønne, er. Og dette 

er klart noe som varierer med hva vi er vant til, og ut fra de forholdene vi opplever dette, og hvor lenge vi 

opplever dette, og i hvilken sinns-stemninger vi ellers er i, som også følger denne estetiske definisjonen her, 

som en sum av følelsesgrader som samles som humør, lynne, ja, sinns-stemningen.  

Både hva kroppen merkes som, og hva sansene, behovene merkes som, og vår husk, erfaring, hva som 

kan minne oss om noe, gir slike endringer i sinns-stemningene, humøret. Humøret kan være både velment og 

godt, og absolutt aggressivt og skadefrodig. Men også angst-frembringende. 

Uten sansene, lukt, behovene vi er født med som luft-behov, mat, drikke, og gjøre fra oss, og for å 

sove, og kunne bevege oss som er et veldig stort behov, komme oss til og komme oss unna, og slikt som å klø 

oss, vaske oss, så ville det være en stor fattigdom over det vi kaller estetisk virkning, det estetiske, aromatiske, 

og alle de forfinede ord vi har som kulinarisk, som analysert til bunns viser alminnelige egenskaper vi er født 

med, men som er kombinerte blandinger av forskjellige følelser. 

 I de religiøse fortellingene finnes det mengder av slike kombinasjoner som det er verdt å merke seg, 

slik som nåde, tilgivelse, miskunn, fromhet. Her kan man finne ut hva som dette er sammensatt av selv. Og 

hva det betyr som handling, hensyn, omsorg eller ikke. Hat, grusomhet minner mye om det samme. 

Av alt vi synes er forferdelig er det som regel slik at det hemmer oss, ødelegger for oss, for våre evner 

til å være i normal drift, og at det kan gi varige smerter hos oss, og at vi pines på ulike måter. Og svært ofte 

så er dette kombinasjoner av sår, skader vi har hatt det vondt med, at verre saker kan skje, og at tenner, knokler, 

blod og slim, ekskrementer, og en rekke av det vi er redd for som mørke, høyder og kryp vi ikke har kontroll 

over. Spesielt vondt er det om det går ut over noen vi er glad i, eller oss selv fordi vi vil gjøre noe for de som 

vi er glad i, ikke minst å beskytte dem. Man kan jo være glad i seg selv, og ville beskytte seg selv også. 

Når usikkerhet, eller nysgjerrighet oppstår, om hvilke behov, hvilke sanser, hvilke forhold vi har rundt 

oss som kan ha noe å si for sanse-forståelse og behovs-forståelse, og ikke minst følelses-grader som dette gir 

oss som forståelses-nyanser, om bra og dårlig, så vil vi undersøke dette, da det kan bety noe som kanskje er 

viktig for oss å være oppmerksomme på i forhold til behov og sanser: fare eller trygghet. Hvordan må vi 

innstille oss, orientere oss, være forberedt på. Er det noe vi har behov får å ha, få, ta, gi, eller er det noe vi har 

behov for å trekke oss unna eller dytte fra oss, en funksjon som også hoste og oppkast ofte er. 

Vi merker også at driftstyrken øker med signaler fra behov og sanser, og fra følelses-ladningene, 

styrken og nyansene i følelser. Selv om vi har mange følelser for begrep som frykt, opplever vi dette som 

forskjellige smaks- og lukt-funksjoner, og forskjellig om hva som er fasthet og mykhet, vått og tørt av dette, 

og de forskjellige følelser er slik delt opp i forskjellige nyanser med sine fortsatt styrke-effekter for hvor surt, 

hva slags surhet, eller i hvilken grad søte smaker skal sammenlignes.  

Individene har sine egne erfarings-sammenhenger med smaks-prøvene i livet, og det som kunne vært 

godt, kan i mange tilfeller virke som vondt ut fra erfarings-opplevelser. Vi har alltid det tilfelle med smak og 

behag, estetikk og det ob-skjønne, at vi ikke har det like godt med noe skjønt eller velsmakende, om vi kjenner 

en forferdelig vond lukt samtidig. Selv en forelskelse vil dovne om man blir sterkt utsatt for insektstikk og 

farer.  

Mange gode forhold kan lett bli satt på kanten av at det oppstår farlige forhold, smerter, eller vor 

eksempel allergier. Sykdommer kan endre våre følelses-grader betydelig, alt fra hektisk, dovnende, til å 

motsette seg det man likte godt tidligere. I andre tilfeller kan det også oppstå, avsky, hat, sinne, grunnet 

følelses-fornemmelser som kort og greit er fra de kjente sanse- og behovs-opplevelser som regnes som 

primært, og som alle har medfødt. 

Når et menneske ikke har smertesignaler eller smerte-reseptorer, eller at angstsentrene eller 

angstsignaler ikke virker, enten man er født uten dette, eller at en skade har ført til at man har mistet evnen. 

Binyrene kan svikte og ikke sende ut adrenalin som er viktig for angsten. Angstsenteret i hjernen, også 

lyst-senteret, kan mangle signalgivning. Og nervecellene som skal reflektere, reagere, fungere som angst-

virkninger, kan kort og godt være skadet, ha begynt å fungere annerledes, rett og slett ikke lengre produsere 

slike signaler, som for et helt legeme, en kropp, betyr at alle sanser og behov vi har i oss må unna fare-kilden.  

Om vi kjenner en sterk lukt som kan bety giftig, så trekker vi oss unna ikke bare på vegne av nesen. 

Som den ene befruktende cellen vi en gang var, så har alle disse sanser og behov opphav i samme legeme, 

kropp, biologiske prosess eller livs-egenskaps-kombinasjoner. Konsekvensen er at uansett hvilken sans eller 

behov vi har, så vil de sende mange like signaler til bevegelses-systemet vårt om at vi skal trekke hele oss 

unna, og redde både nesen, sansene og behovene ellers. 
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Angst er en signalfunksjon, en melding, og behøver ikke å ha et bestemt rasjonelt innhold, mening. 

Den kan ligne litt på en sjokk-melding med ett noe uidentifisert innhold. Andre ganger er det klart hva angst-

utløsningen kan innebære. 

På denne måten er angsten en feilmelding. Den varsler med eller uten grunn at noe er feil. Reflekser i 

nervesystemene er grunnet energier, fysiske virkninger, som biokjemisk betyr at noe utvider seg eller trekker 

seg sammen som ladnings-funksjoner. Ikke ulikt PH-virkninger. Baser og syrer. Det sendes elektriske signaler 

kjemisk eller elektrisk. Uansett støt, lukt, bevegelser, vekselvirkning mellom bevisst og fysisk virksomhet. 

Også sanser og behov gir fysiske virknings-signaler slik.  

Konsekvensen er at vi kan kalle det reflekser, men i og med at vi har forskjellige hemmende eller 

forsterkende kompliserte systemer i nerveender, nervebaner, nervesentre som også er knyttet til husk, erfaring, 

opplevelser, og at vi har følelses-sentre, inkludert lyst- og angst-sentere, som også reagerer med utvidelse og 

sammentrekning, altså gripe etter, eller trekke oss unna.  

Men også at vi kan bruke sanser og behov for å få oversikt, orientering til bevisstheten, og dermed en 

avventende tid før vi velger, eller får overbevisende signalmeldinger om noe kan være bra eller dårlig, 

interessant eller ikke, at vi enten er avventende, forholder oss i ro, eller er tilfredsstilt, i balanse, likevekt, at 

behovs-forholdet er dekket. 

Enten det er fysisk eller psykisk, eller bevisst virkning, enten denne er rasjonell eller irrasjonell, så er 

angsten et tegn på at noe er feil, en feilmelding. Den behøver altså ikke å være sann, men det kan være både 

en virkelig fare og en feilmeldt fare. Altså ingen fare. Men om angsten utløses av en fysisk årsak i angst-

signalsystemet, som ikke skyldes sanser og behov, bevegelsesfunksjoner eller omgivelser, så betyr dette at 

nerver, nerveceller har signalmeldinger som ikke burde være der.  

Vi kan si at skrekk, sjokk, angst smerter, tross alt har en felles kontakt-flate, ett felles område som det 

fungerer innenfor, bevisst eller ubevisst, og helt klart knyttet til følelses-funksjonenes negative reaksjon, som 

noe skremmende eller farlig, som kan føles vondt, eller et mye benyttet begrep, ondt.  

 

Sjokk, skrekk, angst, og post-traumatiske lidelser. 

 

Angsten som ikke stoppet å utvikle seg. 

Angst som fører til paranoide funksjoner og angst-utbyggelse, det vil si at den bygger vekselvirkning 

mellom forsvarsverk og nye angrep.  

At sinne er å dytte unna, få vekk, enten seg selv vekk, flukt, eller angripe å gjøre flukten veien fri fra 

det som oppfattes som et hinder, fare. 

 

Skrekk og sjokk 

 

Sjokk 

Skrekk 

 

Både redsel, angst, skrekk og sjokk, skader; kan ende som post-traumatiske lidelser 

 

Skader kan være av arvelig eller genetisk opphav, at det er svekkelse i blodkarsystemer, nervesystemer, 

behovs-organer. De kan komme av direkte sykdommer og ulykker, overfall, fysiske årsaker utenfra og fra 

medisiner, helsekostvarer, medikamenter gifter alkohol, narkotika, og uheldige kombinasjoner av både mat 

og drikke. 

Sykdommer, bakterier, virus, sopp, infusjonsdyr og deres egg og parasitter. Sykdom har også blitt 

benevnelse på en del svikt i immunforsvar og beinmargs-svekkelse, muskelsvinn og knokkelsvinn, Enkelte 

organer kan av ulike årsaker miste sin funksjon slik at de fungerer dårlig og åpne for sykdommer, og selv bli 

betegnet sykdommer, kanskje arvelige genetiske sykdommer. Uten at det er noen virus eller bakterier, sopp. 

Det finnes encellede alger som også kan skade oss, og amøber/flagellater. De kan komme av gikt og allergier. 

 

Hva angst føles som: 

 

Som uregjerlig, ustyrlig, ute av kontroll (som den rådløse, ustyrlige vilje). 

Som å jages hele tiden 
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Jages ut av seg selv 

Jages inn i seg selv 

Jages både ut og inn av seg selv 

En kamp på liv og død 

Klarer ikke å si noe eller sette ord på angsten, blir nummen, som om tiden er frosset i is, eller ild. Man 

er handlingslammet. 

Angst og skrekk er her ikke så ulike saker. 

 

Som et vondt smertegrep som holder det harde taket hele tiden, selv om det svinger mellom svakt og 

sterkt 

Noen ganger, for noen bare litt, for noen nesten hele tiden, at man lammes fullstendig 

At man stivner, en form for panikk 

At man løper, en annen form for panikk 

Å gjemme seg, eller også vise seg frem med angsten sin 

Handlingene en selv gjør blir oftest ikke rasjonelle, og kan være vanvittige handlinger 

Ikke alle hendelsesforløp, kropps-stillinger, plutselige overraskelser dirigerer reflekser direkte. I slike 

tilfeller der sanser og behov, kroppsbevegelser og orienterings-oversikten ikke har sikre utveier, kan det bli 

kryss-blanding av reaksjons-stoffer og nerveimpulser, slik at vi blir stående å dirre, eller bare blir helt stive, 

en slags avventning på om vi finner en utvei, eller føler oss endelig overrumplet av noe og ikke vet hva vi skal 

gjøre, og heller ikke kroppsreflekser finner en vei.  

Fra naturen av, eller om vi vil genetisk, er det typisk for mange dyr og refleksivt bli stående stille for 

å lytte, være gjemt, ikke vekke oppmerksomhet, enten det gjelder i jakt eller som forsvars-metode mot farene.  

Også bevisste forestillinger som påvirker psyken, husk, og følelser som husk kan utløse angsten som 

igjen kan få hele nervesystemet til å sende låste signaler til kroppsbevegelsesnervene, likedan som at samme 

angst kan sende lignende låst mønster til bevisstheten, slik at vi heller ikke klarer å åpne for en løsnings-

prosess, og i større grad leve i angsten, føler oss lammet, slik at vi ikke klarer å komme ut av en situasjon 

tidsnok, eller klarer å tenke klart, eller sette i gang handling. 

Ikke alle typiske angst-reaksjoner er virkelig angst. Man spille teater, man kan ha muskelkramper, 

celebral parese, man kan ha andre seksjoner i nervesentre som kan virke inn på et lignende senter, og alt dette 

selv om man skulle være født uten angstsenter eller ha egenskapen angst. Lobotomi, binyrer operert vekk, 

skader, kan få stoppet angst-funksjonene, men at bevegelsesmønstre mulig kan reagere noe lignende.  

Mange reflekser fra kroppen og ryggraden kan sette i gang lignende reaksjoner, og også ansikts-

utrykket kan gjengi slik frivilling eller ufrivillig ut fra husk-mønstre eller andre hjerne-senter-funksjoner som 

når frem til ansiktet, øynene, pupillene. Derimot kan reaksjonen skremme andre, eller gi andre denne 

oppfatningen, av at noe er galt med enten omgivelsene, eller med personen de oppdager.  
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Reflekser og instinkter. 
 

Mange mindre skapninger har en auto-nevral refleks, det vil si at om de kommer bort i en elektrisk 

eller kjemisk negativ eller positiv kilde, så vil nerven trekke seg sammen uten at det er noen tanke for dette 

annet enn rent fysisk reaksjon i stoffet. Men det er klart praktisk for de organismer, livsformer, som har ett 

positivt utbytte av dette. Når slike autonome reflekser får et mer komplisert nettverk rundt seg for veier og 

retninger som refleksen kan styres med ubevisst, så kaller vi dette et autonomt organisk reaksjons-system.  

Og det er ikke noen videre effekt av gitt bevissthet eller styring ved en slik reaksjon, og dette kan i 

mange tilfeller da kalles instinkt, fordi vi har to sider av dette, nemlig den siden som reagerer lignende sanser, 

og den siden der bevisstheten får meldingen om reaksjons-styrken og dens retninger. Deler av mer komplekse 

grader kan tenkes som mer bevisst-influerte reaksjoner. Her gir bevisstheten feedback, noe som med sterkere 

reflekser alltid skjer, men med mindre grad ved svakere berøringer fordi vi er vant til, og blir vant til at noe er 

litt varmere, eller varmt, noe er litt kaldere eller kaldt, litt harderere eller hardt, om så tungt å løfte.  

Slike venedannelser for normalt tilpasser vi oss gjennom bevegelses- og berørelses-effekter i livet. Og 

da reagerer vi ikke på dette som at dette er vondt, eller ondt. Men det er like før vi gjør dette om vi slår tåa vår 

hardt mot noe, eller en grein spretter tilbake og pisker oss i ansiktet. Også når mange veps og fluer irriterer 

oss, mens en flue eller veps som bare er borte ved oss et øyeblikk og flyr videre er greit. 

Barn og voksne kan kile hverandre og leke, fange hverandre og holde hverandre fast, uten at det blir 

forstått som dårlige handlinger, men vekker en glede og spenning i oss. Men når noen uvarslet ser stygt på oss 

og gir oss en fik, så oppfatter vi det truende, ufint, vondt og stygt, og gjerne ondt. Selve handlingen kan skje 

under lek også fordi at hender og ben naturlig vil gripe fatt i ting slik at vi går bortover, eller griper brødskiven 

vår, eller dytter noen unna i lek, eller om de kiler oss. Normalt gripe, slå over ende, jakt og sanking. 

Om hvor vidt noen er onde eller ikke, det vil si at de føler at de vil slå, sparke, spytte, være slemme 

fordi de ikke liker hva de føler inne i seg eller om noen andre, så kan det få lov til å kalles det onde så mye vi 

vil, bare de ikke utfører handlingen eller lyver til andre om oss så vi blir dårlig behandlet. Mange synes 

desverre dette også er morsomt og spennende, selv om de ikke har ment å være direkte onde.  

Mange er fascinert av slikt, me det får dårlige konsekvenser og uvennskap. Om noen blir sinte på seg 

på grunn av dette, så er det en del som ikke føler for å unnskylde dette men synes det er dårlig gjort at man 

blir sinte på seg, og derfor begynner å misslike de som de har behandlet dårlig. Andre har foreldre eller venner, 

eller noen ganger helt på egen hånd kommet frem til at det er tøft å sloss eller at de liker å gjøre vondt mot 

andre. Noen ganger ren missunnelse. Så ja; det finnes folk som liker å gjøre vonde ting med andre.  

Men om de ikke utfører dette, så virker det også sjeldent som et problem. På den andre siden kan 

lignende saker utføres psykisk, at man tilkjennegir muntlig eller ved blikk at man er aggressiv eler ikke liker 

den andre. Vi kan si at dette kan strekke seg så langt som til psykisk terror, og trusler om vonde saker. Har 

man opplevd dette så virker det nesten mer slitsomt over tid fordi man aldri vet når det skjer, og alltid blir 

anspent, og kan utvikle mye angst.  

Men overvinner man en slik frykt så føles heller ikke dette skadelig. Poenget er at den virkelige 

utførelsen av fysisk vold er noe annet enn dersom det skulle hende. Denne volden er virkelig. Her kan vi 

skades og få mye smerter, og det kan være skikkelig farlig. Denne fysiske virkningen vi snakker om som går 

løs på organer, hud, muskler, blodomløpet vårt, hode, øyne, ører, tenner og tunge, kanskje knekt nese eller 

hovne kuler i ansiktet og på kroppen, er slik at vi kan få varige smerter og problemer livet ut.  

Denne fysiske virkningen av de affektvirkende og spenningsregulerte positive og negative PH-verdier 

i oss, og elektromagnetiske og elektriske smerte-signaler, som endrer kjemien og holdbarheten i kroppen vår 

for kortere elelr lengre stund, og som kan gå ut over hode og hjernedelene våre som skal fungere innvendig i 

oss for syn og bevegelse, at vi får nedsatt tenkeevne, eller sanseevne, eller bevegelsesevne er alvorlig. Selv så 

langt kan den dårlige behandlingen noen gir slik gi.  

Det er viktig å poengtere at den fysiske siden av dette direkte vonde og skadelige ikke tillegges så stor 

vekt i den affektvirkningen en kropp utsettes for, slik at om vi spør om hva de vonde, eller det onde er i saken 

ovenfor vårt fysiske legeme, så er det ved direkte handling den fysiske skadevirkningen som er den reelt onde 

og vonde, i det som det medfører av lidelsen ondtvireknde vondt, og medførende angst-signaler av det vonde, 

smerten. Og den reelt mulige gjentagelsen av dette. Som da er psykisk påkjenning.  
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Men at kroppen, helsa, og derfor psyken og bevisstheten får det dårlig, denne fysiske kropps-saken 

legges det ikke vekt på: Heller at er det en fiende er alt tillat, at i krig og kjærlighet er alt tillat, en mengde 

slike syke innstillinger til andre mennesker i det hele tatt, enda det slett ikke behøver å være umulig å forsvare 

liv og helse mor fiender uten å tenke slik som at man skryter og bifaller alt det råtne. Dette er allerede en svikt 

i forståelsen av det vonde og av det onde.  

I historien så viser eksempler nettopp at det onde kun knyttes til den bevisst forståtte handlingen av 

dårlig oppførsel mot andre. Ikke personen i det hele tatt, at om en person aldri ble påvirket av dette fysisk eller 

bevisst, psykisk, så spiller det jo ingen stor rolle, fordi det ikke hender noe uansett hvor mye noen har lyst til 

slikt. Her tas altså det onde aldri med i de reele utførelsene og hva det er som har skjedd med ofrene, bar hva 

de andre syntes om gjernings-personen. Offeret kan man bare bekrefte skadene til, og man tror man retter opp 

disse kune ved å straffe gjernings-person.  

At det onde og vonde nå er flyttet over på offeret forstår man liksom ikke. Offeret er bærer av det onde 

i verden, og det grunnet den fysiske skaden og den fysiske handlingen. Den kunne like gjerne ha kommet 

gjenom at vi snubler elelr blir tryffet styg av et steinras, altså ulykke, og kan føles ganske lignende som en 

urettferdig straff med lidelser. Poenget er fortsatt at den fysiske skaden mot kropp uten tvil utgjør minst en 

tredjedel eller 50% av det vonde og det onde i verden.  

Vi skal legge merke til at Smith, Kant, Hegel, tildels Marx, Også skal-ikke-formen i bud og moralske 

regler og lov-verk, ikke til dags sato har klart å løse det ondes problem, altså heller ikke den fysiske delen av 

samme handling. Og den fyssiek skaden. Alle glemte kroppen og helsen her, at den ikke fantes, at det onde 

kun var moral a-priori. Mill-parets nytte-moral kan heller ikke svare på dette sprøsmålet. Egentlig er dette 

nesten ufattelig, men det er sannheten om den fysiske delen av ddet onde.  

Lignende kan forklares med skadevirkning og destruksjon av det fysiek system som er koblet til det vi 

kaller de psykiske funksjoner og de bevisste saker knyttet til dårlige hendelser i verden også, slik at vi nærmer 

oss at vi kan svare på hva 75 prosent av det onde er og hva det kommer av og hva det kommer fra. Til slutt så 

har vi et problem med slike handlinger ut fra bevisst og psykisk ståsted fra andre.  

At de er onde, og vil gjøre noe som gjør vondt med andre. Det som er sikkert er at et menneskes som 

skal oppleve det ONDE må påføres noe som virker skadelig for kroppen, for psyken og for bevisstheten deres, 

og som alle kan utføres gjennom fysisk vold mot det nevralt biokjemiske mennesket i verden. Ikke like lett å 

ødelegge de som ikke er i verden.  

Av de som tenker slik er det en mengde naturlige forsvars og hevn-metoder som står oppført i de 

religiøse og politiske skrifter som heier frem slikt veldig mye. Far og mor sier at du må sloss, ikke vike unna 

andre, forsvare landet og drepe fienden. Allerede dette kreves det av foresatte, litt av stateb også , og alle 

politiske grupper omtrent har sine soldater og oppviglere, provokatører, og lignende finnes jo i alle etter-

retningssytemer man dessverre er avhengige av, likt som militæret.  

Konsekvensen er at større gjenge-grupper av ungdom, men også en mengde mer ensomme, trener 

kampsport, eller at de trener på å tørre å slå. Slik sett utfordrer de både skyldige og uskyldige tilfeldig ved ad 

de bare slår til noen uten egentlig større grunn, for å vise at de tør. Og mage blir av den oppfatningen av at 

dette virker tålelig og greit, og gjerne slåss om noen vil det. Andre liker dette likt som de som liker å gjøre 

slikt uten alltid å forstå grunnen til det selv. Mange tror at verden er slik fordi de ser at slikt skjer, og mener 

det er eneste veien til å få respekt.  

En som er fredelig blir gjort mistenksom, som feig eller en rekke av mange andre grunner, en falsk 

sviker. At alle har det vel i seg, så hvorfo er ikke du ond eller gjør dårlige saker? Det er en gåte. Det er vel 

derfor de gjerne sloss og utover vold mot andre også fordi de ikke forstår nok om konsekvensene av dette selv, 

eller hva følelsen kommer av, og slik at det onde blir spennende: Kort sagt; at de spør da: Hva erd et ondes 

problem. Og Sokratess svarte som Platon, at det var manglende forståelse og kunnskap.  

Men at fysiske slag hadde med forståelse og kunnskap å gjøre som mangelvare det er ikke noe som de 

som liker sånt, et argument de finner som holdbart i det hele tatt. Idiotisk vi lde stort sett tenke. Heller da være 

en som andre vondt og være ond. Hva annet skulle de få lysten sin igjennom med når dette var lysten fremfor 

nesten all anne lyst? Det er klart at det tar litt lengre tid med samtaler med disse personene med eksempler for 

at det skal bære frukter, om det i det hele tatt gjlr dette. Den siste delen av det ondes problem, er at den enekelte 

person ikke forstår saken selv. Jeg får si det slik en politiker sa i en annen saksforbindelse: At det ondes 

problem er klinkende klart!  
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Dessuten er økonomi og seksuell gevinst ofte en del av denne volden. Å utøve vold av denne grunnen 

er neppe mer legitimt enn noe annet. Men de fleste vet at dette akselerer lysten på det onde, at det betaler seg. 

En egenform for rivalisering, MAKT, som mange politikere drives av også: Ikke for folket 

Problemet er den bessettende lystvirkningen for de som utfører det som ikke har analysert så meget 

om dettes nødvendighet eller ikke. Det har heller ofte betalt seg i penger, og slik kan vi se hvilke eksempelr 

som er involvert i større volds-funksjoner i samfunnene. Foreksempel en rekke politiske fanger, og 

undertrykkelse av folk, og barn som massakreres i kriger, og videre oppfordring til undersåtter om å begå 

slike handlinger for andre er ikke vårt folk. Mafiasystemer fungerer i alle salgs former, og har stwerk 

virksomhet slik, og likedan de store økonomiske interesse-grupper.  

Og i dag voldtar vi naturen med dens død til følge. Ta motorsaga og kvest de 25 prosenten som er 

igjen av den, og glem søppla.  

Hvorfor skal dette bare dukke opp da spør de som enda ikke forstår dette problemet. Når man ikke 

forstår dette problemet kan vi heller ikke vente noen løsning fra denne kanten annet enn den samme hevn- og 

doms-kulturen vi fremdeles har, styrt av de som både er enig med den, og ikke forstår den. 

Slik sett så kan mange sanser og reaksjonsmønstre innlæres, gjenkjennes, eksperimenteres med inntil 

vi har god kontakt med reaksjonene, og der det vi kaller intuisjonen, anelsen øves opp, og kjennskap til de 

reaksjoner som foregår helt i sansningens ytterfelt, altså i skyggen av hørsel, syn, smak, at vi værer det som 

ikke direkte sansene, men befinner seg like ved sanseområdene, som oppøvd så vidt enten kan sanses allikevel, 

eller som har blitt et komplekst mønster for slikt som er vanlig av mange daglige opplevelser som vi ikke 

merker ved normal oppmerksomhet.  

Det er slik helt klart at vi har med øyeblikks-oppfatninger å gjøre, som kobler inn kroppsreflekser, og 

skjerper sansene utenom det vanlige. Vi kan da også si at vi er på vei til å bli overfølsomme, eller over-

instinktive, eller spesialiserte. I faretruende livssituasjoner finnes det mange som opparbeider seg slike 

spesialiserte egenskaper for sanser, instinkt og behovs-reguleringer.  

Et instinkt kan neppe bli en erfaring eller reaksjon uten at preferansesignaler kommer inn, og da kan 

neppe uten videre det være at det er bevisstheten som er den utløsende årsak. Denne må slik lyst-signaler 

kommer inn, være fra behovsorganer som ikke er bevisst dette først, som signaliserer noe til bevisstheten. Om 

derimot husk, erfaring, spesielle hjerneceller eller bevissthetskanaler kan registrere eller merke slike instinkt-

faktorer, organer, nerver, om så temperatur eller trykk, så kan også bevisstheten være med i noe av prosessen, 

forberedelsen til signaler som kan komme. 

Slik sett vil hele graden av våkenhet, utvidet bevissthetsfelt, eller høykonsentrert bevissthetsfelt med 

oppmerksomheten rettet mot saks-forholdene, gjøre slik til at vi kan si at bevisstheten nå spiller en stor rolle i 

samspillet med instinktive funksjoner.  
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Bare følelser 
 

Bare følelser kan virkelig gi viljen og behovene en reel mening, eller ett årsak-virknings-forhold. Tenk 

om du skal vurdere noe uten følelser, eller finne et mål uten følelser. Styrke-Grader. Kilde-mål. Hva da? 

 Vi har sanser i hele kroppen. Først og fremst syn, hørsel, balanseorganer, smak, lukt, og ett utall 

kombinasjoner av hudfølelser som kombinerer følelse av former og temperaturer, trykk, aggregattilstandene 

og som alle merker fysiske reaksjoner.  

Ved siden av dette merker vi anstrengelse i bevegelsesnerver, om det gjør vondt eller godt i de indre 

delene av kroppen slik, og med nerver likedan i og rundt de fleste organer, så merker vi det vi kaller behov, 

sult, tørste, at vi må tisse eller gjøre fra oss, at vi har vondt i lever, i blindtarm, i tarmene med luft eller magesår, 

i milten som hold, og som trykk mot blodsystemet, i lunger og hjerte-muskler, om de får lite blod eller 

oksygen, og lignende med vondt i hode.  

Det vi ikke sier om behovene som her er nevnt, er at vi sanser alle disse også, like gjerne som vi sanser 

med de mest alminnelige sansene. For å snu det hele på hodet, så kunne vi kalt alle sansene for ivaretagelses-

funksjoner, altså rett og slett behovs-organer. Det betyr å holde balansen, vedlikeholdet, trykket på plass. 

På tidligere stadier i livet etter at den befruktede eggcellen har begynt å dele seg og blir flere celler, så 

skiller enkelte av cellene seg mer og mer ut som at de funksjoner som den enkelte cellen livnærer seg av som 

fungerer kjemisk likt lukt og smak, og registrering av lys og varme, øyne, eller følsomhet for varme og lys, 

ofte også retnings-orienteringer, balanser av ulike typer, så skiller altså nese-seksjon seg ut som den første 

påbegynnende del av hjernen, videre ører, øyne og ekstremiteter, tidlig med tunge med smaks-sensorer, munn-

seksjon, tarm-system, hud-sanser.  

Hud-sanser betyr ganske mye mer enn det vi tenker på det slik. Vi merker trykk, bevegelses-vei ved 

berøring, beføling, ofte forskjell på trykk og napp i huden, og gjennomtrengning, stikk, skade, sårhet, varme 

og kulde, frost og brennende følelse, vått og tørt, flytende, luft, gass, væsker, faste stoffer, seighet, klistre-

følelse, rue og glatte flater, og kan sammenligne tyngde med trykket vi får, eller trekk-kraft som oppstår på 

hud, ved siden av at muskler og balanse-organer merker tyngden gjennom anstrengelser, og vi kan merke 

vindens retninger med huden, varmekilder som sol, ild, skille mellom disse.  

Vi kan slik gjenkjenne de fleste gjenstander ved å ta på disse, og kjenne etter formen på disse. At vi 

tar opp det av lommen som vi kjenner forskjell på, ofte uten å tenke større over dette.  

Koordineringen etter erfaring, utprøving, forsøk som spedbarn, og videre bedre kontroll, gir oss 

merkbar følelse av presisjonsnivåer. Det føles gjennom fingre, andre kropps-deler, ansiktet vårt, og ved siden 

av dette om man har synet i behold, så gjenkjenner man vannspeil eller vanlige speil hvor vi ser oss selv, der 

vi knytter våre behovserfaringer og den personen vi ser, oss selv, sammen, oftest til et navn.  

En identitets-gjenkjennelse, kalleropet vårt, signalet meg, som vi ved erfarings- følelses-husk om hva 

vi kan, kjenner til, behovs-følsomt og stemnings-følsomt; gjengitt som jeg og meg. Jeg kjenner meg selv!  

Dette er 3 henvisninger til samme behovs-erfarings-gjenkjennende følelse, med merkbar bevissthet: 

Sammen-lignings-funksjonen vår. Sammenlignings-prosessen vår. Forutsatt at det kan se, merke forskjell 

på like og ulike, sortere i virkeretninger og preferanseformer, og selv er et kraftfelt som kan operere 

holografisk ut fra visse holdepunkter å formidle inntrykk over til den aktuelle saken vi er oppmerksom på.   

Å kjenne seg selv er i stor grad å kjenne følsomheten sin, om alt man liker og ikke liker, hva som føles 

som normalt og rolig, og ellers positivt, godt, lyst, eller negativt, vondt, smerte, angst. Hva vi føler som 

holdbart eller ikke. Noe som igjen forutsetter et behov, en balanse, hva vi har overskudd eller underskudd av. 

Dette som virker som behovssanser som vi kan kalle alt dette, selv om en enkelt-celle eller et organ 

ikke alltid sender så mye signaler ut, slik som der disse merker væske-mangel, blodmangel, næring, som slik 

setter i gang funksjoner som åpner for tilgang og trykkregulering i forhold til dette, så er det best forstått som 

behovssanser, eller sanse-behov.  

Sansene er forlengede og ofte adskilte seksjoner fra original-cellen som danner egne sanseorganer, 

behovsorganer for å merke omgivelsene til fordel for organismens forbrenning og stoffskifte, og hva som 

kroppen må gjøre da for å holde seg i form. Å kle seg i kulda, å tenne opp bål, å spise, drikke og gjøre fra seg, 

å sove, passe på seg. Sansene er altså utvekster fra en original celle, og er hele funksjonssystemet, stoffskiftets 

orienterings-organer for samme organisme eller individ, mennesket.  
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Vi kan reagere kraftig negativt på at behov, sanser, følelser, virkninger i oss forholder seg til visse 

balanser for hva som er passe i de ulike anledninger. At vi bruker ord som manko og overskudd, vakuum og 

trykk, aksept eller avvisning, åpninger og blokkeringer, for mye eller for lite av noe, og at det finnes rimelige 

behovsegenskaper og sanse-egenskaper i oss som har det akkurat slik også, fysisk, og at vi merker lignende 

med sinns-stemninger, med behov, sanser, følelser, som merkes bevisst på tilsvarende måte. Vi gjenfinner for 

mye og for lite også hva lystreaksjoner og angstreaksjoner angår, og igjen så er det ønskelig med ro, balanse 

at overskudd og underskudd på det som skaper vond følelse blir stille igjen, helst slettet.  

Men hvorfor skulle egentlig det ene og det andre følge hverandre så slik likedan, men også i 

rekkefølger: At det hender noe i naturen, en grein i vinden og den treffer oss på leggen så det gjør vondt. 

Naturen har en rekkefølge ser vi, og vi kaller det årsaker og virkninger som stort sett i naturen opprettholder 

en rekkefølge ut fra de fysiske lover vi kjenner, og der mange sier at rekkefølgen skyldes at noen har bestemt 

hele denne rekkefølgen i alt som skjer.  

Så skjer det samme, at vi ser at det blåser, kjenner det, hører at det er et knekk, at en grein suser 

gjennom vinden og treffer benet vårt. Vi sanser og føler dette, og det gjør vondt. Så undersøker vi bevissthetens 

forløp om alt dette, og finner det samme kopierende mønstre for hendelse her i ånd/tanke, altså i bevissthets-

prosess-feltet, med samme rekkefølge og virkning av det vi opplevde skje fysisk, og har altså et slags 

kopierende hendelsesforløp for de involverte gjenstander og deres bevegelser.  

Hvorfor skulle det være slik match om de enten da heller var satt i spill, som noens mening, eller rett 

og slett, at det er samme kraftverden som noe sammenhengende her, lignende Spinozas verdensbilde, at alt er 

en virkende logisk kraft som står frem som tanke og utstrekning i en parallellisme av psyko-fysisk virkning. 

Det er altså ikke lett å avgjøre dette om vi ikke finner et holdepunkt å søke ut i fra, lete i tilværelsen 

etter funksjonell sammenheng ut fra dypere prinsipper for både bevissthet og den fysiske verden. En fortelling 

om at alt er skapt, bevissthet og det fysiske og i visse rekkefølger, forteller slett ikke hvordan saker og krefter 

fungerer som virkninger og kan virke som de gjør. Her kommer vi til et nytt nivå tenkning, innsikt som før 

ikke er avdekket godt nok. 

Av den grunnen vil jeg foreslå at man leser seg igjennom enten boken «Forandringskraften», 1994, 

med et åpent sinn, og spesielt lese gjennom «Differensialkraften the df-force», august 2018, fordi det i langt 

høyere grad systematiserer forhold i det fysiske og det bevisste funksjons-området til en ny innsikt om slikt. 

Disse nevnte bøkene har en logisk produkt-forklaring til en slik virkende kraft.  

For eksempel: Hvordan skal vi bevise at Ohms lov er rett? Eller bevise at MadMax kan ha rett om at 

alt er helt matematisk, hvordan vise om Pythagoras har rett om bevegelses-konstant for alt, eller understøtte 

at det er balanse og et konstant regnskap som er holdbart ut fra slike forutsetninger og sammenligninger som 

CERN holder på med, eller at E=mcc, med noe annet enn bare målinger, som alltid kan ha en feilmargin på 

litt under en prosent eller promille, og ved målinger av enkeltpartikler, en feilmargin på 0,0 i -21-potens.  

Vi vet det jo ikke, eller kan man vise det logisk, uten at det kun er filosofisk logisk utsagn alene, men 

treffer den deduktive og logiske funksjon for matematisk-geometrisk måling og holdbarhets-sikring for mange 

av de fysiske lover. Hva skjer når naturlovene raper, resonans eller kaos-transformasjoner? 

Det vi ikke kommer unna, er at sanser og behov slik sett sender signaler, for det meste gjennom nerve-

systemet som refleks-bevegelser, elektriske impulser, som lys og varme, og som trykkbølger og lydbølger 

som nervesystemet oppfatter før eller senere. Impulsene vil her kalles fysisk organisk biologiske funksjoner 

med deres signal-funksjoner som er spontane, og som har refleks-hastighet gjennom kroppen med feedback-

funksjoner. At en bevegelses-seksjons nerver kobles mot mot-bevegelses-refleksive signaler som kan reagere 

som sanse- og behovs-affekter.  

Gjennom dette systemet er det forskjell på hvilke signaler som sendes ved skade eller tilfredsstillende 

opprettholdelsesfunksjoner av cellene og organene som utgjør den fysiske organismen. Dette fungerer slett 

ikke så ulikt på encellede dyr og flercellede dyr, og store dyr og mennesker. Allikevel så er det stor forskjell 

på organer og følsomhet for hva og ernærings-systemer, temperatur-avhengighet, som slik gjør at vi finner 

utrolige store forskjeller på adferden og virkemåten ellers.  

Det som vi tidlig kan merke på organismene er deres reaksjon på syre og base, på elektriske signaler 

som oppstår ved å berøre andre legemer, stoffer. Reaksjonen på skade, eller noe som er oppbyggende, eller 

rolig, tilfredsstillende, nesten signal- og bevegelses-løst, er at dette viser reaksjoner som å strekke seg etter 

eller trekke seg sammen fra kilder som syrer og sterke baser, og videre det som skaper lignende forhold ytterst 

i nerver eller celle-signal-veier for sammenkoblede celler, eller som sporstoffer ut i blod eller kroppsvæsker. 
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Dyr fra de minste en-celler, til de største dyrene rundt oss, og mennesker, virker slik at de får en sterk 

reaksjon ved skader, farer av visse typer virkninger. Vi vil kalle dette bra eller dårlige signaler, ofte vondt eller 

godt. Grunnen er at behovs-signaler og sanse-signaler som er fysiske slik i kroppen, går til nervesentraler som 

har slike funksjoner for aksept eller ikke, lyst eller angst-systemer.  

Her har vi allerede balansetilstander og for-preparerte funksjoner for sansefølsomheten eller behovs-

følsomheten som kan være forskjellig genetisk betinget i arv, eller forskjellige utformet av miljøpåvirkninger, 

og ut fra arv-miljø-vekst av hjerneorganer som virker forhånds-modifiserte for en viss aksept-klargjøring og 

en viss avvisnings-klarering slik som at man liker sukker, bra og misliker råtten smak, dårlig.  

Både farger, hørsel, alle sanser har en slik startfase eller tidlig erfarings-tilvenning til en forhånds-

betinget reaksjon som senere, stendig og kontinuerlig blir påvirket på nytt ut fra tilstanden rundt oss og i oss. 

Vi får signaler enten vi har erfart dem tidligere eller ikke. Det klarer vi ikke å bestemme så mye av. Åpner vi 

øynene kommer det inn millioner inntrykk på et øyeblikk. Vi kan etterhvert sortere og sammenligne bedre og 

skille ut hva vi har mest behov for og hva vi skal passe oss for. Bli bedre til å ordne opp for oss selv.  

Det at vi merker noe som godt eller vondt, er vel ganske sikkert det vi kaller følelser. Om vi klyper 

hardere er det hardere fysisk trykk, og det blir sendt flere signaler fra nervene rundt der vi klyper og det 

kommer sterkere og sterkere signaler fra nervesystemet som mottar det i hjernen som merkes på EEG-testen 

her, og fra reflekser i kropps-muskler, som også sender signaler til hjernen, altså en feedback refleks på 

kroppsspråkets reaksjon og stilling ved klype-testen.  

Det er nå vi sier at det kjennes vondt, føles vondt, at vi får følelsen. Følelsen virker slik at klypet som 

blir hardere i styrke, sender mer styrke som signal-mengde gjennom nerven som med mer samlet styrke trekker 

seg sammen, og som med mer energistyrkevirkning merkes, sanses, som behovsaktiv reaksjon, som igjen 

gjennom alle de amme stigende og synkende virkninger virker søm samme økning i følelses-styrke, her av 

den typen vi kaller vondt, og som kan føre til senere angst, redsel, eller tilvenning.  

Ganske mange sterke signaler kan også føles behagelige fordi deler av oss er orientert i slik retning, 

og det finnes en utvikling av tilvenning og sammenblanding av følelsestyper, for eksempel som kan oppleves 

som godt selv om det kan være skadelig, og burde vært oppfattet slik. Mange seksuelle aktiviteter, og sports-

aktiviteter kan bygges om til en positiv følelse gjennom en viss kontroll eller aksept for å tilfredsstille et 

bestemt behov eller en sterk ønskelig reaksjon. Følelsene reagerer ellers i takt med opplevelsene som kjennes 

i nervene.  

Vi kan godt premieres for dårlige handlinger, slik at hva som er av det gode eller onde som det sies, 

blir satt på hodet. Men den mest alminnelige reaksjon hos dyr og mennesker er at vi har følelser i takt med 

den fysiske styrke, nervestyrken, skade eller tilfredsstillende påvirkning fysisk, og i samme grad styrkene 

gjennom nervesystemet, og der sansesignaler og behov i nerver slik stort sett fungerer slik at skader virker 

dårlig på oss, og trygge oppbyggende og behovsdekkende funksjoner virker bra på oss. At godt og vondt slår 

ut som følelse av godt og vondt i samme grad og styrke som dette virker som skadelig for kroppen, 

behovsorganer og sanse-organer.  

Kort sagt: Følelser svinger som regel i takt som godt og vondt i styrkegrad samme veien som det 

fysiske og det nevrale utløser seg som ved fysiske påvirkninger, med alle de sansefunksjoner som vi kan merke 

naturen og indre kroppstilstander med og som. Hva skulle vi ellers hatt følelser som. Følelser kommer av at 

vi merker noe, fordi det er innebygd i oss, at et følelsessystem koblet til et nervesystem faktisk fungerer.  

I våre verste mareritt og beste drømmer fungerer det ofte likedan, og i tillegg at undersøkelse av de 

villeste drømmer og mareritt nettopp inneholder slike vonde virkninger som vi ikke er oppmerksomme på før 

vi analyserer om drømmen vil ha faktorer som påvirker ulike deler av det som vi får smerter eller lyster av. 

Erfaringer ikke minst. Men vi kan like gjerne utvikle angst for alt nytt. Spedbarn kommer gjerne i en slik fase 

at de kan gråte, få redsel, om det ikke er mamma eller pappa som holder i seg, at en fremmed skal holde seg.  

Hele poenget med denne innlendingen er å vise at følelser står i en sammenheng med et fysisk behovs- 

og sanse-virkende signalsystem som påvirkes av fysiske tilstander ellers og hvordan fysiske virkninger kan 

påvirke oss. Følelses-styrken varierer i takt med slike opplevelser av det fysiske og styrkegrader eller 

virkninger av dette. Om vi ikke følte noe, hva skulle da sanser og behov være godt for? Likedan er det om 

viljen ikke har noe fysisk, ikke noen sanser eller behov å forholde seg til, og at følelser var betydnings-løst for 

viljen og viljestyrkens som oppstår.  

Begrepet vilje som tydelig vil dekke et behov i saken, slik sett er avhengig at det finnes en følelse til 

dette. Det virker også ganske så sterkt som at viljen er en art følelses-reaksjon, og gjerne i forhold til et behov 

som det da er i mot eller er for som reaksjon. Å ville trekke seg unna, å ville gjøre fremstøt.  
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Aksept eller avvisning. Kan virke ganske meningsløst i forhold til en skjebne skrevet tro på at all 

følelse vi har og vilje er forutbestemt på en ferdigprogrammert hendelsestavle for frelsen til hver av oss. At vi 

skal gjennomgå alt vi gjennomgår.  

Det må vi med alle former for årsak-virkning vi selv ikke styrer så lenge, enten det gjelder Gud eller 

bare Naturen som skulle stå bak dette. Jeg er kanskje lit streng her når jeg sier at begrepet ånd og materie som 

teologer og atomfysikere ikke vet hva er og kan forklare bakgrunnen til, derfor heller har valgt den utdypende 

funksjonelle forklaringen av våre egenskaper og bakgrunns-funksjoner. Så kan man kalle det hva man vil 

etterpå! Men henvisning til begrep man ikke vet hva er, er videre ingen funksjons-forklaring av betingelser og 

saksforhold. Funksjonsforklaringen er ikke stengt for livssyns-funksjonene verden over. 

Poenget er igjen at følelser er en viktig styrke-avgjørelses-virkning i oss og med retningsstruktur på 

om noe er dårlig virkende eller godt-virkende. Vi kan slå fast følgende: Om det ikke er følelse til sanser, behov 

og viljes-aktiviteter, så vil vi neppe ha noe betydningsfullt forhold til vilje, behov og sanser, altså vår fysiske 

kropp, eller bevisstheten om slike funksjoner om følelser er kuttet vekk fra akten. Å merke det fysisk og det 

bevisste er å ha en følsom-het for virkninger, som er en slags form for styrkevirkning, som rolig, vanlig, ingen 

særskilt merknad, til svakere og sterke bra eller dårlige følelser om de virkninger vi merker.  

På den annen side uansett hva vi tror på, så virker målsettingen å inneha samme lignende funksjoner 

for troen på en annen verden av det gode, i verste fall en verden av det onde, nemlig at det innebærer følelse 

av godt og vondt. Uten slik følelse ville det være nyttes-løst å være bevisst og merke noe.  

Det eneste vi i høyeste grad ville merke var sammenligning, orientering, oversikt, årsak-virknings-

rekkefølger, som uansett vilje, lyst, sanser eller behov lenger ikke har noen virkning bevisst, og bevisstheten 

hadde mulig ikke funnet noe mål eller mening i noe, da godt og vondt er borte. Samtidig er det ofte slik at 

mange ikke får en god tilfredsstillende i behovene sine, at det er smerter ved å spise, vondt når man puster, at 

det verker i alle ledd alt for mye, at man ikke har seksuell tilfredsstillelse i slike akter som er slik, og at 

tilnærmingen til andre som full kroppskontakt virker skremmende, angstfullt.  

Alle slike funksjoner samt selvfølelse, kan slik tæres, og troen på at det finnes noe bedre enn slik man 

opplever verden er da sann. Men om hva det skal bety, eller hva man da skal ønske seg i stedet, er ulikt hos 

de fleste troende, og fleste ikke-troende. Hva skal erstatte dette? Og som regel har de forskjellige trossystemer 

ulik oppfatning om hva som skal skje et annet sted. Så bruker man tid på å overbevise andre om det man selv 

tror på. Betyr vel en slags tilfredsstillelse det også, at noen deler sitt syn på saken. 

 Tross alt: Følelser som følelses-styrker måles liksom med EEG-tester også. Videre for hvilke seksjoner 

som er aktive i saksforholdet, og som forskere finner ut er avdelinger for våre ulike egenskaper og lyst-angst-

funksjonsområder. Vi kan finne ut at vedkommende opplevde dette vondt og ikke godt, og godt, og ikke vondt. 

Så langt har vi kommet stort sett med fysiske tester.  

Men vi vet ikke hvordan følelsen ble koblet med annet, som kan bety at det kommer falske signaler 

om hvordan en slik følelse hadde virket i forhold til det ekte saksforholdet. Følelser er i alle fall den bevisste 

virkningen som det fysiske har på oss som likegyldig for vårt behov eller ikke. Som bra, dårlig eller 

reaksjonsløst forhold, likegyldig, ikke oppmerksomhets-signaliserende. 

 Å ha det bra! Følelseslivet betyr noe for oss. Det er ikke så rent lite ledende for hva vi ønsker oss i 

livet. Vi kan merke på utprøvelser i oppgaver og natur, i andre samfunn, at vår følelse er ganske veiledende 

for begrepet vilje og styrken som vi mener kan være rimelig å tenke seg ved slik viljes-utløsning av bra eller 

dårlig art.  

Vi snakker ofte om viljekraft. Ikke uten videre. Mange opp gjennom historien har funnet uten at hvor 

mye du vil noe også i praksis kan virke motiverende for hvor mye man yter, hvor skjerpet, eller hvor 

uberegnelig man kan bli. Dette virker også slik at om det er uenighet eller enighet, så vil forsvar og angrep, 

likedan som arbeidsoppgaver, lek og konkurranser, ofte avgjøre av hvor mye man vil noe, spesielt om to er 

like sterke.  

Men om den ene vil vinne og den andre tar det mer rolig, så vinner ofte den som vil vinne mest, gjerne 

kampen. Også kampen om å overleve som mange er tilhengere av, så gjelder dette som argumentasjon, og 

bekreftet som en vilje-sak. Men uten det behovet, hva da? Uten følelsen som merker forskjell på godt og 

vondt, lyst og smerte? Det virker som at sammenhengen er mer regulert enn man skulle tro, at det finnes en 

logisk sammenheng for virknings-følelsen vilje, styrke-følelsen hos vilje. 
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På samme området av våre begrep om vilje, knyttet til sanser og behov, affekt-reaksjoner, den 

plutselige smaken eller brennende varme maten, lukten av mat om vi er sultne, har en rekke umiddelbare 

konsekvenser, mens det middelbare får tid til å velge mellom når og hvordan noe skal skje, og eventuelt valg 

mellom forskjellige behov som står i kø.  

På dette punktet kommer det gode og lyst, det holdbare i et spesielt lys med tanke på Augustins 

udefinerte begrep av viljen, det gode, rettferdigheten, og som er ganske individuell oppfatning, og styres mye 

etter sinnsstemninger og behov. At dommen, inntrykket, inneholder feilvurdering. Da det gode og vilje blir 

slått sammen til den gode vilje, er det tydelig at husstanden, samfunnet, landsbyen, gemyttet, styrer dagen og 

miljøet noen lever i, og hva som skal straffes eller belønnes, skikk og bruk, vil ofte kollidere om fremmede er 

på besøk, eller den daglige dømmekraften i saksforholdene. 

Den gode vilje at man må ville det gode, eller så tuktes til det gode på tukthus, er altså en ganske 

umiddelbar udefinert stemnings-relevant sak som ikke sikrer at utfallet er av beste kvalitet. Heller ikke 

metodene. Augustin etterlater slik en merkverdig form for rettskaffent liv, og skriftene forteller ikke den ekte 

grunnen til bud, lover og skikker, og om og når slike ikke lenger holder mål for det gode, rettferdige og den 

gode viljen. 

Aquinas 800 år senere, rundt 1250-60 e.v.t. har en langt bedre fremstilling men ikke uten at det er 

verdt en kritisk vurdering. Hvorfor har vi slike affekter, reaksjoner, på direkten, ved våre sanser og behov 

spør hans nære lærde og svenner om? Aquinas svarer at smak og behag på direkten, affekt-reaksjoner, 

pasjoner, er «for at vi skal overleve, vel!». Kritisk vurdert så har vi funksjoner slik: Men om de virker slik 

så kan det jo hende at vi nettopp overlever. Det behøver ikke å være «for at vi skal» overleve. 

 Vi kan lett som et barn putte i oss noe som smaker lite bra, og svelge dette allikevel, særlig om vi er 

sultne, tross en brå reaksjon med en gang. Men smak og behag er ofte syre- eller base-belagt som naturen 

ellers og det oppstår spontane reaksjoner uten at det ellers er for at noe, begrunnet. Det er større sjanse for 

at en slik reaksjon fra naturens egne funksjoner virker slik at det bygges opp sammenlignende funksjoner 

rundt dette over tid som har en mindre eller større komplisert sammenligningsfunksjonell virkning.  

Om det er tilfelle så er affektene heller heldige evolusjonære egenskaps-utviklinger. Uansett så er alt 

som er for-at i slik betydning av skapt som menneske og med egenskaper lagt til en vilje, eller mening, at det 

er for at det skal virke slik. Men slik kan altså noe virke uansett, om det skjer sammenligninger eller 

tilpasninger.  

Vi finner ikke ved disse funksjoner om at noe er fysisk sammenlignings-tilpasset fra et naturprinsipp, 

naturlover, eller ved bevissthetens følelsenes sammenligninger, at det er noen sikre prinsipper som skulle gi 

at en bevissthet har en adskilt annerledes virkning, som kun gjennom mening og vilje da skal la noe virke slik.  

Vi kan bare si at det virker slik, uten å vite om det er funksjonelt ut fra, og hvordan fra noen kilde uten 

en logisk begrunnelse eller definert årsak til et slikt behov for slike egenskaper, annet enn som tro på den 

forklaring som varierer totalt gjennom alle religiøse og i mange andre ikke-religiøse livssyns-oppfatninger. 

Slik at dette med at det er for at vi skal overleve vel, virker på som en etterpå-klokskap, og slett ikke en 

begrunnelse for de funksjonelle tilstanders opprinnelse. 

Ikke alt virker sansemessig, behovs-aktivt, umiddelbart slik. Om vi har et behov, og vi har krefter, så 

vil vi bruke disse for å dekke behovet. Hadde vi ikke hatt behovet behøvde vi heller ikke å ville forsøke å 

få til noe. Altså ikke måtte ville dette. Uten et behov så har ikke viljen noe mål å dekke, slik som sult for 

eksempel. For mange frelse, beskyttelse, ha det godt, få oppreisning, opphøyelse. Å opphøye seg selv rituelt. 

Viljen varierer slik mellom det spontane og tids-utstrakte valg-muligheter, middelbart. Forskjellen på følelsen 

av ufrihet, tvang, valg-løst reaktivt, og tids-funksjon med varighet for valg-tilpasninger, sammenligninger 

bevisst. 

Det meste i verden som temperatur, vått og kaldt, vær, anstrengelser for å få tak i jakt, butikken eller 

på jakt, eller bær-samlinger, frukt, fisk, fugl og annet, å få puste, er ikke slikt som vi i utgangspunktet vil, men 

må ha, og som strammer seg som smerte rundt i oss om vi ikke får noe av dette.  

Ofte vil bie-stikk, myggstikk, en sint hund som biter, at vi faller på bakken når det er glatt, eller av 

andre grunner og slår oss, tilhørende en mengde av alt i et samfunn som vi kan støte på som gjør at enten ett 

behov blir forhindret slik eller at det oppstår smerter eller farer, som brått kommer over oss uten at vi vil dette. 

Sett ut fra egen individuell adferd, så er vi hverken bevisst på eller vil at det som skjer, skjer, slik som å være 

med i en buss som kolliderer. Men det kan være at vi vil ha godterier også og ikke får det.  
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Poenget er at vi påtreffer, eller treffes av opplevelser vi slett ikke ville selv, eller som individuelt er 

villet, vilje. Først etterpå så finner vi ut at vi ville ha det godteriet eller ikke ville ha en snøball i bakhodet. Det 

hendte ikke fordi vi ville det. Om vi ikke merket noe behov, for å holde oss i form, eller være uten smerter, 

eller ikke sanset med sansene noe som kunne virke dårlig eller smertefullt, eller veldig godt, så er det lite som 

forteller oss at vi skulle ville noe, eller dekke noe behov.  

Men det merkeligste med alt dette, er følelser. For å merke graden styrke, smerte, eller noe som kjentes 

bra, så må vi ha følelsen for noe med dette, og der følelser gir oss varsel om hva som virker bra eller dårlig 

for oss ut fra slik vi til et hvert tidspunkt er innstilt i humør, form, forberedt på noe eller ikke. Uten følelser 

vil vi ikke merke noen forskjell fra det vanlige og om noe er bra eller dårlig, godt eller vondt.  

Uten følelser så har vi heller ikke noe behov som vi kan kjenne, slik at sanser og behov utgår, og med 

følelser som ikke forteller noe, så har neppe en viljeskraft noe å ville. Vi kan da neppe føle at vi vil ville noe, 

eller vil føle noe, sanse noe eller vil ha behov for noe. Da må vi kjenne, føle, hva følelse er, å merke at noe 

slik er bra, for å ville dette. Uten å føle det slik, så vil heller ikke viljen føle at den vil ha det bra. 

 Hva godt er, og hva det vil si å ha det bra, kan vi se på rekkefølgen av behov, følelser, lyst, ønsker, hva 

selvfølelse utløses av. Om vi setter opp følgende: At: Hva behov gir som videre reaksjon: 

 Behov/sanser=Følelser=Lyst=selvfølelse=VILJEN til GODT for meg: Så kan det være en tyrann, en 

psykopat, et maktsykt menneske, og fornuften og følelsene kan begge være skadet, oppdratt etter omvendt 

psykologi, at en ikke får oppreisning uten å gjøre noe ille mot noen. Vi kjenner igjen dette fra kriminelle 

miljøer. Men vi har med tidens tann erfart at alle våre religiøse og politiske systemer og adferd fungerer 

likedan i langt større utbredte maktstrukturer som bestemmer om mennesker får lov til å fungere eller ikke, og 

videre som godtatt, ikke-godtatt, og gradert i noe som man kaller verdi-normering.  

Hvilken sin: Og er denne analytisk vurdert ut fra hva holdbarheten angår? 

Vi kan også lure skikkelig på dette med dyr og følelser. Når en katt bærer fire kyllinger med seg til 

fødeplassen for kattungene, og fire kyllinger og fire kattunger ligger ved siden av hverandre og dier, kan man 

lure. Det var jo ikke behov for kyllingene. Eller? Videre at en løvinne oppdrar en hjort i 14 måneder, som da 

blir spist av en hannløve. Året etter hadde hun fire hjorter som ble rundt 14 måneder gamle. En ape i Indonesia 

hadde fått seg en katt som kjæledegge. En stor hund ut mot villmarken på det amerikanske kontinentet hadde 

truffet på en rådyr-unge, eller et mindre hjortedyr, og de lekte sammen hver eneste vår og anledning.  

At mennesker og dyr kommer sammen er heller ikke sjeldent, og barn og dyreunger har lite angst for 

hverandre, og kan fint leke sammen i lengre tid uten at det virker annet enn som at de har det gøy, og her er 

det snakk om vill-durs-unger. En tiur, hønsefugl i de nordlige skoger som i Skandinavia, kan livstrøtt skli på 

snøen ned for å få seg ostesmørbrød fra skogshoggerne. Dyrene klarer også fint å etterape hverandre i mange 

tilfeller og hvem som blir betatt av hvem er ikke til å tro, slik som når en gaffelantilope og en giraff trives 

sammen, og antilopen hopper over et fire meter gjerde for å være sammen med giraffen. Dyr som har godt 

gjennom vondt sammen, kan gjerne bli venner for resten av livet.  

Når det gjelder sult, hud-følelser, sanser og organer har de fleste dyr stort de samme behov og sanser 

som oss, fra den minste fisk, amfibier, krypdyr, fugler, pattedyr, og de sistnevnte har livmor, og de fleste 

morkake og føder levende barn med melketenner. Vi har utallige eksempler på dyr som redder mennesker, og 

dyr som er venner er det ikke begrensninger i eksempler på heller. Undersøkelse av hjernen, reaksjonen på 

følelsessentre hos pattedyr, nervesystemet deres, er ufattelig likedant. Språk og oppgaver er det vanskeligere 

med. Men vi har sett høner spille, hunder synge, papegøye som sier at nå er husmor syk, og må på sykehus.  

Sjimpanser og gorillaer som kan 800 og 1000 ord på skrivemaskin, kan ordne setninger grammatisk i 

noen tilfeller, kan peke på både bilde og skrift å fortelle hva dette er på fingerspråket, slik at døvstumme barn 

kan forstå hva de sier, og døve kan se hva de sier. En hund ble overrasket da den prøvde å bjeffe til den lille 

jenta på filmen for å varsle at spøkelset kom opp trappa. 

I hvilken grad noen mener at dyrene er følelsesløse, eller ikke eier bevissthet, sammenligningsevne 

eller kan følge med på hva som betyr, har med behov og hva som har med lyst å gjøre hos mennesker, eller 

andre dyr, ja da kan vi heler undersøke de som mener at alt bare er instinktivt i stede. For med slik oppfatning 

så er mennesket aldri noe annet enn instinkter. Mange mennesker lever jo kun etter lukt og smak. Og vår 

verden, den og sine egne egenskaper, setter de seg ikke inn i: Etter deres liv i verden, kan vi trygt si at de aldri 

visste hvor de var hen, og forstod heler ikke noe av den. Mange varierer kun mellom sinne og lyst, makt elelr 

tilslutning, er parate og refleksive så og si hele tiden.  
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I hele dyreriket finner vi lignende saker, fisker som finner deg som godkjent i miljøet, blekkspruter 

som kan leke med deg og undersøke deg, og av havpattedyr er det også mange som oppsøker mennesker på 

land. Så finnes det noen dyr som ikke kan styre drifter, er veldig instinktivt orientert, slik som mange insekter, 

mange fiskearter som hai, brennmaneter, og de fleste dyr som har unger kan bli farlige.  

Men over til mennesket. Hva følelser, vilje, lyst, behov og sanser skulle ha med hverandre å gjøre. 

Graden følelse av sult, styrken her, pleier å styre hvilken styrke viljen har: Viljen har to faser: Å oppdage eller 

bli varslet, få oppmerksomhet om behovstyrken, behovsfølelsen og slik sammen med en underbevisst eller 

bevisst funksjon orientere seg etter matkilde, i noen tilfeller instinktivt gjennom lukt, og slik få et ofte også 

opplært mønster å følge, et erfaringsmønster for å nå behovskilder.  

Den andre fasen er utløsningen, oppgaven, som den tilmålte styrkegraden trenger, ved siden av 

erfaringen med hvor mye styrke som skal til for å få gjort det man skal, gjøren, altså oftest den bevegelige 

aksjonen mot behovskilden og fikse og svelge matkilden. Også her viser EEG hos dyr at de samme senter-

områder som ved pattedyr er aktivisert som følsomhetsstyrker.  

Det er ikke rart at stedsceller, navn-og ansikt-husk-celler, altså nerve-sentere for dette hos dyr og 

mennesker, at dyr blir undersøkt mye. Dette hjelper hjerneforskere med å vite hva de skal passe på, bevare, 

og hva som må suppleres med noe under hjernekirurgi. Men også i psykologisk og nevrologisk forskning om 

hjernen. 

At formen, fargen, smaken, lukten, hudfølelse, fingerfølelse, at presisjon eller ikke, så tyder mange 

signaler på at det ikke er det alminnelige fysiske signalet som er følelsen, men at denne oppstår når nerveceller 

får en ofte mangfoldig reaksjon på signalet som da utløser mengder av ioner som slippes ut og trekkes tilbake 

til cellen. Det er i dette monnet, dette mangfolds-spenningslandskapet at kreftene som merkes som følelser 

spontant imøtekommer denne styrken, og stort sett veksler likt i styrke med denne.  

En slik nervereaksjon skaper et nærmest irrelevant landskap av feltstyrkenyanser, og slett ikke så 

homogent og styrkevariabelt og holder seg oppe en stund. Kan det være følsomhetsfelt-kilden dette? Altså en 

slags variabel feltvirknings-styrke som ikke er likt so de enkelte vanlige lov-oppsett for fysikk og kjemi, annet 

enn at de oppfører seg slik, uten at vi klarer å kjenne etter om dette er virkningen. Jeg tror man har kommet 

så langt i forskningen at de kan sammenligne dette med vilje-følelsen og bevissthets-følelsen, som begge 

oppfattes i bevisstheten. 

Å få tid ti å velge kan ha mye å si for at vi mener at bevisstheten er noe svært annerledes, mens andre 

igjen kan mene at følelser tilhører en annen verden vi ikke kan finne noe ut av. 

Skal følelser liksom ikke være et orienterings-signal for behovs-formene våre? hva skal vi med 

sanser og følelser for noe da? 

Skal følelser liksom ikke være en måte å sanse på, altså merke styrken, og som regel bundet til en 

sanse-observasjon, eller behovsobservasjon. Styrken på sulten. Styrken på sanse-signalet, syn, hørsel, 

smak? Hva om det ikke skulle være noe å trenge, ha behov for som vi skulle sanse eller føle for? Sansene er 

knyttet til behovs-oppgaver, sentrert inn mot kroppens ve og vel, slik som mat, drikke, gjøre fra seg, få luft, 

og kunne bevege oss ved muskler for å finne mat, drikke og trygge soveplasser.  

De mer fornemme følelser vi legger i parring, samvær, begrep som glad i, forelskelse, kjærlighets-

følelse, kos og glede, virker stort sett som lyst-følelser som holder mennesker og mål, håp, sammen. I Logisk 

perspektiv slik helt mekanisk eller avbildende, så er reproduksjonen utvidelse av mat-økningen, altså en 

reproduksjon av stoffskifte-opptak, rett og slett et videre holdbart konsum for opprettholdelse. Signalsystemet 

som omfatter at en organisme nærmer seg en gitt alder, kan ha utløst denne funksjonens start-funksjon, eller 

lengre ikke kunne få sperret DNA inne i en låst situasjon.  

Ala proteiner som starter celledelings-prosesser. At disse organer ligger mellom fordøyelse og 

produksjons-kanalene, vil derfor ikke være så rart. Som med mange sanser, så skiller også disse organer seg 

ut ved å sende ut lyst-senter-signaler, men også et dypere internt senter slikt som stort sett oppfattes som et 

seksuelt nervesenter, i en litt mer primitiv del som mange kaller det, av hjernen. Mister vi lystsenterets 

funksjoner så trer denne indre funksjonen inn som eneleverandør av seksualdrift uten at man føler slik som 

kjærlighet også videre.  

Følelsene kommer ut fra at vi merker noe, og det med en viss styrke! Følelser merker forskjeller, og 

det spiller ingen rolle om dette er fra sans, behov, fra husk, fra stemninger, men at følelser er en del av 

puslespillet til alt vi kan merke forskjell på, og dekker sin del av begrepet intuisjon, fra skygger og ubestemte 

destinasjoner, orienterings-materiale, til de mer klare former eller veiledninger som fører frem til den mer 

klare innsikten i saken, at vi finner hvilke saker, hvilke sanser, hvilke behov det er som er operative. 
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Følelser er og blir signaler. Styrkesignaler fordi vi aldri har opplevd et signal av noen form uten en 

viss styrkevirkning. At det påvirker noe. Følelsen, det å merke noe, er å merke noe om de egenskaper og 

virkninger, holdninger, som alt i livet virker inn på oss, og vi ser at det som virker på oss, kan virke annerledes 

på en annen, og at det er ulikt hva vi tåler og mestrer til ulike tider og i de ulike egenskapene vi har. Eksempler 

kan være noe tragisk sli som sykdom. Den friskeste tålte det ikke, eller omvendt, av to som har fått en slik 

sykdom at den med minst krefter, ikke klarte seg.  

Følelser virker som regel utenom orienterende, tiltrekkende, frastøtende, søkende, også som en slags 

logisk forskjells-analytisk form, for like og ulike, og bestemmer i høy grad hva vi oppfatter som bra, dårlig 

godt og vondt, smerte-lyst, som det vi føler eller kaller det gode eller det onde: Alle fungerer etter det 

prinsippet at det handler om skadelig eller dårlige påvirkninger av kroppen eller holdningene våre.  

Det onde og det gode forbinder vi i slike begrep som det grusomme, skrekkinngytende, angst-

sprengende, som skaper varig redsel for noe vi ikke vet å hamle opp med, om vi ikke finner en løsning eller 

får hjelp. Det er helt klart at minst 1 av 3 viktige funksjoner som er truet: Fornuften vår, følelses-egenskapen 

vår, og kroppen vå som holdbar virkefunksjon, om det så bare er en vond tanke, et mareritt vi ikke kommer 

over.  

Det gode er det som gir oss trygghet, kos, noe skjønt, beskytter oss og som holder vår holdbarhet, 

opprettholdelse ved like, eller gir oss enda bedre egenskaper mot skadelig-gjøring, og evner til å utrette mer 

enn det vi til nå kan. Vi kan også betegne de 3 egenskaper for vårt fysiske, vår bevissthet og vår psyke.  

Hva vi vil beholde som holdbare virkefunksjoner, her i verden. Som regel blir det hos de fleste som 

ikke har helt klare oppfatninger av hvordan vondt og godt oppstår, fungerer, virker, at det blir en slags 

gjennomtrengende allesteds-nærværende ond-het, eller god-het, begge som en slags kraft som renner inn og 

ut av oss, og som vi kan ta inn eller slippe ut, stenge eller åpne for, eller i det minste, om vi kan må beskytte 

oss for og fra.  

Det gir en noe slitsom hverdag å ha en slik tykk masse av ond væske rundt seg. At det er bare ondt og 

bevisst og kan lenger ikke noe for dette som en universell motkraft til det gode som ikke kan noe for at det er 

godt og allesteds-værende det også. At det er en kamp mellom disse, og vi er brikkene i skjebnens puslespill 

med ferdige mål og meninger spilleregler, lover.  

Sett fra en distanse så langt vekk at alt dette ikke kan nå oss: utenfor Altet, så virker det dumt. At det 

er en byggende og en nedbrytende del som slik fungerer uten mål og mening. Men vi kan fastslå at både 

åndelige og naturfysiske livssyn som trosfaktor, har det som er godt og det som er vondt felles som at det ene 

vonde, er ødeleggende for oss eller ting, praksisen vår, miljøet, og det andre er at det som er godt stort sett er 

oppbyggende for oss, våre ting, miljøet og praksisen vår. At uten ødeleggelse og oppbygning, med mellom-

tilstanden som er en balanse, at noe er passe nok, holdbart er en oversiktlig måte å se hva innholdet i disse 

begrepene betyr.  

For de som ikke tror på slike demoner, kanskje heller ikke guder, så slipper de unna den formen for 

mareritt, og sitter tilbake med mennesker og dyr som oppfører seg slik allikevel. Men da er det i alle fall ikke 

en tykk ond tåke som er uhandgripelig i lufta, og det føles langt mer som at vondt, skadelige handlinger, 

ødeleggelse, i lang høyere grad er beklagelig og ønsket forebyggelse i mot. Det blir til syvende og sist et 

praktisk spørsmål om avgjørelser. Utholdenhet, eller nyttes-løst. Dette er heller ikke en lett måte å takle det 

meningsløse på. At vi lever for dagen: Rett og slett gjør felles løft for summen av helse og natur.  
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Emosjonelt eller følsomt. Følelser. 

Andre begrep er sensitiv egenskap. Fornemmelser. Sinns-

stemninger. Stemning. 
 

Sensuell er følsom, følsomhets-grader. Følelses-grader. Fornemmelser er også et begrep for merkbarhet. 

Pasjoner. Lyst-virkninger. Bra, dårlig. Smerte, lyst. Affekter. 

Reflekser og instinkter. 

Intuisjon. 

 

Vi kan kalle det signaler. Men signaler betyr også at vi merker noe. Signalet betyr at noe har virkning. 

At noe virker må da ha en styrke, et trykk, spenning, kraft, noe som skiller det ut fra ingen virkning i det hele 

tatt, og det er dette jeg kaller en kraft, eller en styrke. I fysikken: Energier. Noe som gir større eller mindre 

virknings-grad. Vi har vendt oss til å benytte begrepet energi for dette, kjente og ukjente energier. Spesielt 

som egenskap ved levende vesener, og bevissthets-relaterte virkninger av og som følsom karakter. Vi kan 

også snakke om nivået vi befinner oss på, vår egen styrkegrad, vår mottagelighet og merkbarhets-innstilling.  

Denne modusen, det vil si at vi har ulike åpninger eller lukkinger av gradene styrke-merkbarhet ut fra 

sinnsstemninger, vil si det samme som at vi har innstilt sanser, behov og bevegelse-merkbarhet i et av et utall 

mulige stillinger, styrkestillinger, energi-bruk. Signal er av noe, en slags form-virkende forskjell som her har 

en viss styrke til å trenge inn i oss, fysisk, psykisk, bevisst-relatert. Før vi merker følelsen, fornemmelsen, 

følsomhetsgrad eller stemning, må følelses-styrkegraden allerede ha blitt virkende og transportert.  

Vi kan merke dette gjennom erfaringer, av tid, ha på følelsen av at noe inntreffer, på sanser og behov, 

fra husk, erfaring, fantasi og tenkning, selv om vi miss-forstår eller ikke vet så mye om et emne som virker, 

og likeledes at opplevelsene vi har, om vi er slitne fra jobb, er lys våkne, har vært utsatt eller husker slikt for 

trusler, farer, eller lystbetonte saksforhold.  

Sinnsstemninger kan være affektpreget, at vi ganske refleksivt kan merke tilstander, eller selv komme 

i en tilstand ut fra omstendighetene som så setter oss i en viss kombinasjons-modus av følsomhetsgrader ved 

sinnsstemninger og følsomhet, sensitivitet. Hvor aktivt er så de forskjellige egenskapene i sinnsstemnings-

egenskapene våre. Vi kan være gretne, slitne, sinte, glade, oppstemte, blide, eller i lykkerus, eller depresjon. 

Vi kan ha angst, og vi kan være overmodige, trygge. 

Følelser og sinnsstemninger har begge en viss retning, stigende eller synkende, mer eller mindre på 

vakt, oppmerksomhets-spent. Og det handler da om sanser, behov, bevegelses-effekter, endrings-grader her, 

og da som følsomhetsgrad eller sensitivitets-grad. Sensitiv betyr ofte i mange beskrivelser som svært følsom, 

eller mer følsom enn vanligvis, og kan bety over-følsom. Men vi snakker også om lav sensitivitets-grad, at 

man ikke merker noe spesielt annerledes, at man merker noe svakere enn det andre gjør, og til en viss grad 

kan virke ufølsom, ingen sensitive egenskaper.  

Dette høres vel noe overdrevent ut. Når vi snakker om emosjoner så snakker vi om følsomheten vår, 

at vi er emosjonelle, at vi er svært følsomhets-reaktive, at vi opplever verden gjennom endrings-grader i 

følsomhet ovenfor det vi merker. Slik følsomhet kan være negativ, depressivt, anstøtende for oss, eller positivt, 

lystig, motiverende. Motivasjon er en omskrivning av å ha lyst eller ikke ha lyst på noe, eller virke, delta, i 

forhold til noe. Grunnen til angi grunn-stemninger for tiden hos folk som melankolske og spirituelle.  

Lignende behandlingen av sammenhengen mellom former og størrelser, fra språk til figurer og 

matematikk, slik som i IQ-tester, så har man lagd tester for å se an hvor mye vi kan oppfatte av følsomme 

tilstander, og hvilken adferd vi da innstiller oss etter. Dette har man kalt emosjonell koefisient og er altså en 

følsomhets-skala, eller sinnsstemnings-oppfattelsesgrad med hvilke forberedelser vi da kan møte dette med 

følsomt selv. Vi snakker også om depressive tilstander og optimistiske, livsglede, også videre. 

Det handler om å løse oppgaver, endre seg ut fra tilstandene på samme vis som vi gjør når det gjelder 

IQ, men at det her er følelses-tilstander som råder som løsningsveier for EQ-tester. Dogmatisk eller ikke. 

Når vi snakker om emosjonell oppfattelse, så snakker vi om hvilken oppmerksomhetsgrad vi har på 

om hvordan vi selv kan virke på andre gjennom adferd og hensyn, og likedan hvordan vi klarer å oppfatte 

andres saksforhold av humør og behov, det vil si de andres emosjonelle tilstand, og har en viktig funksjon 

blant annet for lyststemning i samfunn, slik som vi kan se forholdet av behov for den enkelte, individet, og 

for samfunnet. Hvem tolker din sinns-tilstand. Er test-koefisienten nok til å bedømme deg? 
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Vi skal også huske at begrepet intuitivt, intuisjon, videre seer-begrep for de som ser for seg hva som 

kan skje, er slike egenskaper som at vi merker forskjell i tilstandene og en viss retning i tilstanden, det vil si 

at vi merker en slags årsaks-virknings-rekkefølge, om så underbevisst. At retningen er til stede handler at om 

det ikke inntreffer noe fysisk eller bevisst, så har dette en liten mening eller kan være ubetydelige årsak-

virknings-styrkegrader.  

Om noen er sinte eller kan bli sinte på grunn av noe, er slike forhold som vi noen ganger kan merke 

tydelig, selv om vi ikke kjenner til at akkurat dette er noe negativt for den det gjelder. Intuisjonen betyr at vi 

merker former, virkningsformer, eller virkningsformasjoner som er under endring, at en styrkegrad hos det vi 

merker forteller noe om saksforholdet, noe uvanlig, eller noe så å si selvfølgelig.  

Vi merker dette gjerne som noe følsomt, og om dette passer eller ikke passer, uten at dette avgjøres 

sikkert. Om noe trer tydeligere merkbart frem, altså mer styrke i signalet, kort sagt styrkevirknings-formen til 

saksforholdet, så vil vi merke dette som en anelse. Å merke en forskjell. Om det trer tydeligere frem kan vi si 

at vi blir bevisst saksforholdet, alt fra i den minste grad til en mer helhetlig grad av saksforholdene. Oversikt, 

rekkefølge. Rekkefølge er pekere, det vil si orienterings-veiledende strukturer i signalformen, og som egentlig 

er styrkeretninger i lavere eller høyere konsentrasjon, størrelse tetthet.  

Intuitivt betyr å merke forskjell, merke signaler, merke en forskjell i de energier som er, merke en 

styrke. Vi kan ikke merke en forskjell om det ikke er noen tellende som mengde, en eller annen form for tetthet 

av noe i forhold til om vi merker mere eller mindre av den samme egenskapen. Intuitivt, å merke en forskjell, 

eller merke seg flere forskjeller, betyr da at vi merker en styrke-endring ut fra og utover den tilstand av det 

som vi alt har som virkninger. Signalet virker, og det virker som forskjellig mengde av det samme.  

Jeg påstår derfor at det er en kilde, en årsak-virknings-rekkefølge, en retning og en spesiell karakter, 

egenskaps-formasjon, på den virkningen som skiller seg ut fra andre virkninger, og som trenger seg inn i det 

kraft-bildet vi alt har med oss, slik som kjente irritasjoner, smerter, lyster, oppstemthet vi har, og konkluderer 

med at det er kraft, energi, eventuelt bevegelses-energi, virknings-energi, i det signalet som kommer til oss 

intuitivt, og som føles, merkes, at vi føler noe på oss, en rar stemning, eller noe merkelig, og også at vi i mange 

tilfeller kan ane noe i den retningen som har med saksforholdet til signalet å gjøre.  

Vi har ikke på grunn av begrep av ulike sider av kanaliserings-begrepet, beskrevet kanalens egenskap, 

eller drift, videre heller ikke hvilken form og kraft, felt-virkning som det egentlige signaler består av, eller 

hvorfor det virker som det gjør, og heller ikke om vi påstår at virkningen i overføringen, transformasjonen, 

parallell-virkning er øyeblikkelig eller at signalet bruker aldri så lang tid på å komme frem.  

Det eneste vi vet med sikkerhet er at det har skjedd en forskjell, selv om to forskjellige bevisstheter 

har felles forventninger til hendelser, om så drøftet dette, og ser etter det samme, mer enn at saken hender, 

eller hvordan, hvorfor virker som det gjør. I differensialkraftens funksjon som kraft-utvekslings-felt, så ligger 

slike paralleller i konstant balanse, og i utvekslings-tregheten, allerede tilstede for de fleste hendelser, at noe 

skjer, i at det er en forskjell som blir forskjell fra seg som grunnegenskap, og derfor drifter driv-egenskapen 

og der differensieringen har gjerne rom og bevegelse, og dermed fysisk tid som lik mengde ett hvert sted som 

grunnfunksjon. Å skje, hende, danne, var-er og blir, er her en forskjell fra tilstanden, (hele tiden). 

Signalet, også det intuitive, intuisjonens mottak, å merke forskjell, kan ligne på følelser vi har som 

godt eller vondt, behagelig eller ubehagelig, slik som vi kan merke med alle hud-følelsene våre. Med syn, 

hørsel, lukt, smak, vibrasjoner i kroppen, føttene, vibrasjon som trykkbølger gjennom luft, luftstrømninger 

ellers, vind, og vær, all smak og lukt, og alle grader av dette, og som vi også merker som behov slik som sult, 

tørste, gode stillinger, behov for luft, eller frisk luft, eventuelt som hos mange, behov for røyk, alkohol, 

medikamenter eller narkotika for å føle seg i en bedre form fra stress.  

Mange bruker medikamenter, narkotika og de andre nevnte sakene for å more seg, feste, andre grunner 

enn egentlig stress, eller mot smerter, nerver. Når sanser og behov, balanse, bevegelses-følelse, 

muskelanstrengelser, at alt slikt som er nervesignaler fysisk på alminnelig måte, og også som ekstreme tilfeller 

av dette, også ekstremt svake signaler av dette hvor vi ikke alltid identifiserer hvilke behov, sanser vi egentlig 

oppfatter, alt ut fra hvordan bevisstheten og følelsessystemet vårt ellers er opptatt, så vil signalet virke 

merkelig for oss, og at vi kun aner eller føler noe vi ikke kan sette fingeren på.  

Signalet er for det meste av det vi kjenner til fysiske signaler vi kjenner til og kan måle som alminnelig 

fysiske virkninger som vi reagerer med tilsvarende følelses-styrke på.  
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Det er denne styrke-endringen, press-graden vi føler i følelser, som vi merker også i vår bevissthet, 

altså i bevissthetsprosessen der bevisstheten fungerer som en sammenlignings-funksjon, og orienterings-rett-

leder, veilederen, veiviseren, i dette tilfellet, til det som kan være kilden for signalet eller energien, 

styrkevirkningen(kraften). Denne driften som er utløst av noe, er en del av drivkraft-potensialet vårt. 

Det som er spesielt med følelser i forhold til sanser og behov som vi har rikelig av, er blant annet fordi 

lukte-skalaen og lukt-forskjeller dekker så stort område, forskjeller, og likedan alle smaks-forskjeller og 

blandinger av smaker, og blandinger av smaker og lukter, samt syn, former og farger, og bevegelses-

graden til former og farger, virkning dette har på oss, så har vi også graden av kombinasjoner av alle disse 

følelses-funksjoner, følelses-egenskapers virkninger som blandingsforhold til omtrent enhver tid.  

Det er sjeldent slik at vi merker kun maten, uten å merke bakgrunns-musikken, eller den litt vonde 

lukten som begynner å sige inn, enten det er kloakk, eller noe som brenner et sted. Samtidig viser forskjellige 

eksperimenter at vi oppfatter en større mengde informasjoner enn det vi har plukket ut for å legge merke til i 

saks-bildet vårt, gjerne innenfor alle sanseområder, og behovsområder. Denne blandings-mengden skaper 

perspektiver langt utover at vi kun merker akkurat den tilstanden vi står oppe i.  

Våre erfaringer er slik at insekter og svaler, høyden de flyr i, lukter i vinden, fargene ved solnedgangen, 

kan gi oss et inntrykk som det sjamaner kan ha, at i morgen er vi sikre på at det blir fint vær, som et eksempel. 

Om vi ikke følger med vinterens lengde, er opptatt eller tilvant den, men merker at flere dyr, og fugletrekk 

plutselig er over oss, så forstår vi at det er vår i ankomst, og ikke bare for oss, men for hele naturen, og den 

delen av kloden vi er på og som innebærer en kaskade av alle de informasjoner vi har erfart tidligere. 

Når vi ikke kan sette fingeren på hvilke kilder som er avgjørende for vår mening, oppfatning, om at 

noe skal skje, eller er i ferd med å skje, at noe ikke stopper opp, eller hva det ender med, så vil vi også her 

kalle dette intuisjon. At vi merker noe i hendelser som påvirker våre behov, kjente eller ukjentes behov, eller 

tilstander for noe vi har behov for, slik som naturen. Vi kan plutselig komme på en forestående hendelse. 

Med en natur som er identitets-objekt for slike smaks-forhold, eller merkbare forhold gjennom sanser 

og behov, og andre opptaks-funksjoner som virker sansende for oss, indre trykk i kroppen, å gjøre fra oss, 

fordøye noe, alt er noe som har noe å si for de kombinasjoner av informasjons-signaler, virkningsstyrker, som 

så kan gi oss et perspektiv på naturen eller bevegelser fra andre mennesker og dyr, og naturen, været, selv 

visse ulykkes-truende forhold oppe i alt dette. Selv mineraler kan øke, senke, sensitiviteten vår. 

Eldre sjamaner, og tidligere sjamaner hadde som regel lengre erfaring og husk av hendelses-forløp, 

slik at de kunne si mye om hva slags væromslag som kunne inntreffe og hva som var på gang over tid i 

dyreriket, og videre på stjernehimmelen, som en slags kalender for tidsmålingen når noe endret seg i naturen, 

og hvordan folk pleide å reagere da.  

Hva slags stemning folk kom i, og deres handlinger var mer gjennom-skuelige i de gamle stammene, 

men mye erfaring er formidlet til følsomme personer senere som intuitivt klarer å se for seg hvordan gangen 

til et menneske kan virk eover tid fremover i forhold til deres behov. I mange tilfeller er det nok med behovs-

styrken man avdekker hos den andre for å si at den saken går gjennom, men også grad seriøsitet hos en person, 

og mangler som vil skape komplikasjoner for den samme saken. Hverken seeren eller den som spør om råd 

behøvere å være helt klar over hva som oppdages, annet enn at de virkelig føler på disse stemningene. 

Summen av slike tilstander kunne få sitt utrykk i og om hva vi kunne forvente oss, og hva slags 

stemninger dyr og andre mennesker hadde som virket forutsigende om hva man kunne vente seg av dette. 

Slike summer av helhetsinntrykk, av sanser og behov, tegner om ett mye større nettverksbilde av følsomhet 

og intuisjon enn det som er alminnelig med de hensynet og følelsen av kun de enkelte sanser.  

I kulturen så har det stort sett vært slikt at: nå hører du, nå ser du, nå føler du på dette, nå gjør du disse 

oppgavene, og innretter deg uansett hvilke behov og sansningsevne du har etter disse reglene, som adlyd. Noe 

ordre-preget. Dette har i mange tilfeller for folk, ført til at egen oppmerksomhet, følelsesevne generelt ofte har 

falt bort, blitt redusert. Det betyr på den annen side at intuisjon og følsomhet kan øves opp, trenes opp.  

I eldre tider; ment som at vi ikke hadde de tekniske redskaper og måleinstrumenter, og at signalene fra 

naturen var slikt vi måtte kjenne til, orientere oss etter, så ville de også begynne å merke hva som var på gang 

ut fra hendelser, da liv, naturen og dens vær, faktisk har en oppførsel, visse tegn på egenskaper og virkninger. 

Når det er avklart at et signal har en kilde, en kraftvirkende endring som bærer sin type 

struktur, form, feltvirkning, så betyr dette også at både kilde og signal har sine egenskaper og former, 

eller feltvirkende årsaker som struktur-formasjoner. Formasjoner betyr her at formasjonen også kan 

endres underveis, og all endring er enten lignende mer krypterende, mindre gjenkjennende, eller mer 

avklarende, om det skjer en endring. 
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Vi vet at mange slike virkninger blir tatt opp av det fysiske, og der sanser, behov, de primære, og annet 

primært fysisk i oss sanser og har som behov slike funksjoner for opptak av signalene, virkningsstyrkegrader. 

En ting er å snakke om balanse i bevegelse, og balanseorganer og refleksive reaksjoner på muskler og nerver 

grunnet endringer her, men også en vis oppøvelse av balanseevner på ulike måter, og bevegelsesmønstre på 

ulike måter, all sport, kampsport, ekstrem-utprøvelser, og nettopp kunstneriske funksjoner for balanse, om så 

korttriks og tryllekunster.  

Musikk ikke minst slik, der lyd, rytme og følsomhetsgrader er involvert som i noen grad, eller i større 

grad kan anses som en språkform med stor vidde. Poenget er at signalet som oppfanges som styrkevirkninger 

i kroppen stort sett berører nervesystemet, dets husk-lagringsfunksjoner, og bevegelses-modifikasjons-

endringer, samt at det samme fungerer som at signalet i den grad det er virkningsstyrke også følges opp av 

følelses-styrke som er tilsvarende og proporsjonal med innkommende strykeendringer.  

Vi kan reagere positivt eller negativt på dette lignende som at vi får ris for gode gjerninger og ros for 

dårlige gjerninger. Omvendt psykologi som det kalles. På den annen side kan det også da endre holdbarhets-

graden til moral, gitte forståelses-former for holdbarhet, hensyn, på tilsvarende måte som destruktive 

handlinger mot andre.  

Slik kan vi selv oppleve noe av egen erfaring der noe som skulle være bra, i sin uheldige sammenheng 

virker dårlig. Vi kan godt få en nydelig matrett, men kjenne en forferdelig lukt når vi skal spise denne, og 

dette kan føre til at vi kan få en negativ holdning til denne matretten, Lignende er at du er redd for noe og 

samtidig tvinges til å spise, selv om redselen gjør at du ikke er sulten, og at matretter slik kan føles som ett 

vondt press. Saksforholdene er grenses-løse.  

Egen erfaring, prøving og feiling, forskjellige saksforhold der vi kan slå oss, stikke oss, slå kne, panne, 

er slik som at; den steinen snubler jeg ikke bort i en gang til. Det er liksom ikke en større saksprosess der vi 

må involvere alle i samfunnet eller den allmektige bevissthet for å si er felles for dyr og mennesker, at smerten 

gir direkte en erfaring vi ofte husker godt. Og lignende er det om en dessert smaker bedre enn alt annet vi har 

smakt. 

I et tilfelle så mener noen at det er vilt, psykologisk umulig å forstå, at det klikker for en person, fordi 

det er en flis i hår-tuppen, eller et hårstrå som ligger feil. Men den som forstår seg på dette vet at det er andre 

forhold som ligger til grunn, og at forsøket på å rette på det lille, og feile her, er det som får begeret til å renne 

over grunnet over-presserende stress og redsel for summen av alt annet en opplever. Ofte om aksept av andre. 

Det betyr jo at man også har mistet en del av kontrollen, oversikten, om hva som er viktig og uviktig, 

men her kan det være en viktig sak som er årsaken til at det klikker for vedkommende. Ser svart, ed, gråt, 

depresjon, livsmot på vei over kanten. Men problemet behøver ikke å gi det utslag vedkommende tror. 

Nå er det slik at vi vet at kroppens celler konstant etterstreber et normaltrykk; ikke for mye, ikke for 

lite, for ikke å sprekke eller tørke inn, stivne, om stoff-skifte-funksjoner slår feil, eller press av ulik grad fra 

ytre miljøbetingelser som virker inn på en farlig måte. Dette er også en signalvirkende effekt som sendes 

gjennom kroppen, som blodtrykk, men også som alle slags typer av spor-stoffer og organiske blandinger.  

Dette virker igjen direkte på celler, nervesystemet i hjernen, og kan også gi store endringer i hormoner 

og enzym-utskillelser når disse helst ikke skulle dette. Dette virker også inn på følelsessystemet, som 

hemmende eller akselererende for virkninger som forsterker eller svekker følelses-styrke-graden. Vi vet alt at 

alle nerveceller fyrer av ioner i mengder når signalene som utgjør en styrkeforskjell fysisk kommer inn 

gjennom de fysiske signaler som elektroner, og lys, varme, og som lydtrykk gjennom væske-systemet og 

nerve-væsken rundt nervene, og når til hjernens ulike sanse-sentre og behovs-sentre.  

De fleste signaler er såpass at de merkes av lyst og angst-sentrene våre. Og om det ikke er aksess hos 

lyst-senteret innenfor eller i tinning-lappen, så sendes signalet videre til det som skal trekke oss unna, angst-

forsterkningen, om det ikke skjer en refleksiv affekt-reaksjon til bevegelses-nervesystemet straks. De fleste 

sanseområder har dirkete nerveforbindelse mellom sanseområdet og bevegelses-refleks-nerver, og er koblet 

opp slik fordi det er bevegelsen nervene er system for. Oppsøke eller trekke seg unna. 

Når vi ut fra disse nerve-trykk-endringer med ioner som har langt kraftigere effekt enn signalet som 

kommer inn, ikke skulle få forplantninger til de fleste nerve-sentere rundt, gjennom dendritter og sjokkbølger 

fra ion-utløsningen, og derfor at det er et sterkt signal for følelses-effekten vi får som forskjell i styrkemengden 

inn slik, så vet ikke jeg. Men at det er en styrkevirkning som sanser og behov sender ut fysisk, det vet jeg, slik 

biologer, kjemikere og fysikere gjør, og de som har biokjemi, celle-forskning og hjerneforskning, og som 

målbart og avklart. 
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Denne virkningen gir et inntrykk av de forskjellige faser, mengder, distrikts-eksplosjoner i nervefyring, 

som påvirker flere seksjoner og som kan virke inn mot angst-sentra, til de forskjellige andre sanse-sentra, og 

til behovs-sentra, og som ubetinget er koblet til bevegelses-reaksjons-systemet, at vi trekker oss unna en smert-

bar kilde, eller oppsøker en lyst-virkende kilde. 

Slik som at smaksenteret har nervetråder som krysser med syns-senter-nerver nok til at det kommer 

inn signal for at øyne husker at smaken var her der tungen berørte det vi så, og at smak og syn kombineres til 

en orienterings-oversikt for den maten eller lukten det gjelder, da også luktsenteret er involvert i samstemt 

husk av samme opplevelses-sak. Hva er så denne styrken som da følelsen har, om det ikke er denne eller 

lignende kraftstyrke-virkning som er strukturert som lukt-feltstyrke, eller synsfelt-styrke, som bevisstheten 

oppfatter.  

For dette signalet blir vi som regel stort sett bevisst, selv om vi ikke har alle slike informasjoner som 

det sentrale fokuset. Jeg er ganske sikker på at den fysiske kraft-virkningen når frem til den felt-virkningssone 

som kan omdanne denne energi-feltstyrken til en bevissthets-feltstyrke med merkbar adresse, feedback, eller 

signalspor som identifiserer dett som lukt. At husk aktiviseres, der erfaringsbilde kan gi, gjenta 

stedorientering, bevegelses-orienteringen til denne opplevelsen.  

I bevisstheten så møtes alle sanse-evner samtidig i formen av hvilken grad signalstyrker de har, og 

med fokus ut fra hva som er aktuelt, så stiller de andre følelses-styrker seg opp som side-årsaker til den 

virkningen som senere oppstår fra den lukt-styrken som er hoved-fokuset i saken. 

Del 2 følelser. 
Det jeg egentlig påstår i denne sammenheng er altså at følelses-styrkene, følelses-funksjonene, er til 

stede, at følelser er en del av styrke-funksjonen i oss, og at det ikke er en tilfeldig funksjon, men en del av hele 

stryke-landskapet, og som en litt annen strukturert felt-form enn de andre felt-formene. For eksempel er det 

slik at selv om alle nerveceller i hjernebarken ser ut til å være like, så omdanner de sin struktur til de signaler 

som de mottar der, hørsel, lukt, smak eller bevegelse, syn, slik at de får en eiendommelig virknings-karakter 

på slik bildet skal omdannes ved møtet i bevissthets-sentret.  

Forskningen viser at nervecellene her er like fra begynnelsen av i fosteret, men omdanner sin struktur 

og virkningsgrad ut fra henholdsvis om det er synsfelt-området de har havnet i eller hørsels-området, hva de 

sentrene som er koblet opp til eller befinner seg i hjernebarken. Jeg må få anta at det som regel er en viss 

mengde informasjon som oftest føres frem når syns-følelse, smaksfølelse, hudfølelser virker inn mot 

bevisstheten. Virkningen, forskjellen, og som merkes, eller danner omgivelsesfelt til hoved-fokus-signalene, 

danner slik sett et mønster som del av helhetsinntrykket av signalene som kommer fra det spesielle nerve-

senteret, slik som fra lukt-nervesenteret. 

Her er det både celleprosessens karakter, banesystemet for signalet, kanalene som mange kaller det, 

og selve mengden og konstruksjonen for avlevering av smaks-signalet som kan ha en annen karakter som 

avleverings-struktur-post enn det de andre sanser og behov har. Det mest alminnelige med følelser er at de har 

en viss kontakt med lyst, og angst-sentere, affekt-sentere, eller affekt-nerver, for slik at disse gir et god-

kjennelsessignal ved signalgivning til lyst og angst-sonene, men også god/dårlig identitetsgrad med seg til 

husk-lagre, og til bevisstheten om hva bevisstheten skal oppfatte følelsen som.  

At syns-følelsen ikke er akkurat lik med syns-nerve-virkningen, og øye-nerve-funksjonens reaksjons-

styrke, men slik sett at følelses-struktur-funksjonen heller ikke er akkurat lik bevissthets-funksjonens struktur 

eller behov/sanse-feedback-signalene for å identifisere tilfredsstillende gradsmål for oppfattelse av virkning 

inn mot balanse-tilstandene til de respektive behov, sanser som holdbare balanse-nivåer for påfyll eller 

uttømmelse av behovs-styrke-graden som virker tilfredsstillende for behovs-sentrene. 

 Med andre ord så påstår jeg her at det er en eiendommelig egen felt-virknings-struktur som virker 

videre som følelses-system i oss, men som ikke er uavhengig av, men bundet til de nerve-sentre som er hoved-

leverandør for signal-virkningen og styrke-mengden gjentagende mengde energi, over kortere eller lengre tid, 

og som gir et bestemt orienterende signal i retning av bevisstheten.  

Det kan være her ved siste avlevering at reseptorer, utløsnings-mekanismer, danner en egen virknings-

form som følelses-signal med adresse, som sammenligning med lyst/ulyst og hvilke styrker syn, smak, har 

som formasjon situasjons-oversikt ved smaks-episoden og miljøet her, stemningsforholdet som har oppstått, 

og som var til sammenligning som stemnings-innstilling forut for endringen i tilstanden.  

At det gis en noe annerledes virknings-felt-effekt ut i bevissthetsfelt-senteret, er utvilsomt, selv om 

energi-pådriveren gjerne er nervecellene og deres omgivelser, og selvsagt de organer som er involvert i 

signalprosessen, som er styrkegrads-signal fra begynnelsen av. 
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Slik sett er det ikke noe i veien å spørre den som det forskes med om hva denne føler bevisst, eller tror, 

om de tester som gjøres, og hva man opplever som behov og sanser, og graden som man liker, misliker, noe 

ved alt dette. Dette kan vise perspektiv-forskjeller som forteller hvilke andre saker som er involvert i følelses-

prosessen. Vi kommer ikke unna at følelses-spekteret er både negativ og positivt, at det kan virke destruktivt 

og konstruktivt, og at sinne og glede, optimisme og pessimisme, er sider av følelses-virkninger som er typisk 

for sinns-stemningene våre.  

Følelsene omfatter nemlig både reaksjonen på affekter, bra, dårlig, underlig, passe, og for andre 

følelsesområder av sanser og behov, men også hva som er husk, memory, minner. At det er jo merkelig at vi 

skulle huske så mye av akkurat det vi opplever der vi er, og langt mindre av det vi ikke har vært i nærheten 

av, og at hodet, synet, øyet, øret, smaken, er med oss på disse turene, og er en del av hyggen eller skrekken vi 

opplever her. At det var da vi følte oss mottatt eller avvist i følelser, opplevde natur og det vi møter.  

Angst og lyst virker som forsterkende sentere for at vi skal innta eller avvise det vi kan tro virker dårlig 

eller bra. Vi kan lett gjøre feil her. Fra arvelige funksjoner av, så har vi sensorer, reseptorer som til dels er i 

samsvar med de sentre som reagerer for aksept og avvisning av noe ut fra refleksive bevegelser, affekter, der 

refleksen virker inn mot sentrene for sanse-nerve-sentere og behovs-sentere.  

Disse virker slik at vi i utgangspunktet ut fra hvilke reseptor-forskjeller vi er født med reagerer mer 

eller mindre positivt på mengder av sukker, fett, salter, proteiner, altså smaks-løk-funksjoner. Noen merker 

det som er beskt bedre enn andre, og andre kan merke beskt meget godt og reagere positivt på dette. Hvilke 

arvelige gjennomslippings-effekter som står for dette er forskjellige, men alle kommer før eller senere som 

nerve-reaksjoner til lyst og angst sentrene.  

Vi ser barn prøver ut balanse, smake på alt, ta på, kjenne på, lukte på, høre og se på alt, og at de undres. 

Stort sett må det meste læres gjennom prøving og feiling, og normalt så kan det vel være lurt og gi barn et 

variert kosthold ved å tilpasse mengder i litt grad som passer for barnet sitt. Ensidig kost kan gi 

mangelsykdommer fortere enn ellers. Dette betyr ikke at vi automatisk liker noe selv om alle systemene slipper 

noe positivt igjennom til nervesentrene våre og bevisstheten. husken vår, erfaringen og vane-dannelsene.  

Men det går ofte bra. Om vi derimot finner mark i den gode maten vil det kunne gi en motstand mot 

akkurat denne gode maten. På den annen side kan en forferdelig lukt eller noe hardt i samme opplevelse av 

den gode maten, gi lignende avisende erfarings-følelse eller vemmelse over maten.  

Slik sett så kan vi altså lett også bli motstandere av noe som ellers nesten alltid er godt og svært helse-

bringende. Vi liker godt at noe vi har positiv følelse med, kan gjenta seg som ett av våre sikre holdepunkter i 

livet, gjennom sansepåvirkning og behovs-virkningene våre. At vi ikke ble dårlige i magen av å spise denne 

maten. 

Alt virker jo inn på oss. Men variasjonen i mat er ofte så stor at vi finner dekning for det som er godt 

variert kosthold i de fleste tilfeller. Vi kan klare oss med sparsom variasjon også. Alt ut fra hvordan vi vender 

kroppen til å forbrenne og hente ut den næringen vi trenger av dette. Det er ganske så mange fysiske faktorer 

som bestemmer mat, drikke, sult og tørste, pusten vår, avføring og å late vannet. At dette foregår på en 

tilfredsstillende måte.  

Likedan er det å bli vant med sansene våre, balanse og hudfølelser, slik at vi føler at vi kan omgå folk, 

natur, arbeid og lek, merke oss de informasjoner som omgivelsene sender ut og blir kjent med dette. Slikt 

betyr mye for tryggheten og motivasjoner for oss, selv om også redsel kan være pådriver for å stelle til gode 

ordninger for oss og våre.  

Alle nyanseforskjeller av de primære sansene våre, og primære behovene våre, der jeg påstår at ut fra 

samme celle, og vekst av individet, at sansene er behovsutløpende følere for de samme drifter av behov og 

på-pass av den samme kroppen behovsfunksjonen sitter i, altså da også bevegelsesmønstrene våre, og hensynet 

til å ikke skade seg for mye, gjelder for det samme systemet, og at det ikke er rart at det som kommer fra 

samme cellevekst, en befruktet eggcelle som blir et menneske, derfor har kryssende nervebaner mellom de 

ulike sanser og behovssystemer, og at det fungerer opprettholdende med en viss balanse for trykket til cellene 

våre, så de ikke sprekker eller tørker inn, og at likt ut og inn i energi ofte er grunn til god balanse.  

Kort sagt: At jeg har stor tro på at kryssende stryke-signaler gir større perspektiver for oss enn kun hva 

syns-sansen oppfatter som persepsjon og perspektiv i bevisstheten. Det er slik at behovene våre og de andre 

sanse-egenskaper farger disse perspektivene til en mer helhetlig følsomhet som er en blandings-form inn til 

bevissthetens oppstilling av de samme former og hendelser, som formasjons-opplevelse i visse rekkefølger 

eller oversikts-oppstillinger, som vi kan føle variasjoner med bevisst.  
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Og med ulike styrkegrad eller styrkevirkninger ut fra hvert øyeblikk vi synes at perspektivet, 

oversikten, orienteringen og årsak-virknings-retnings-rekkefølgene virker som sammenlignings-funksjoner 

for oss. Uten å kunne gjenta en feedback til sanser og behov, og bevegelses-systemet, vil vi ikke kunne avgjøre 

graden av styrke vi skal legge i strekninger for hente noen, gjøre noe, og hvilke mengder som er dekkende ut 

fra en husk, erfaringen vår, og med hvor grenser for behovs-dekning går for oss.  

Summen av alt dette gjør at de fysiske forhold i landskapet, fjell og sjøer, bekker og hav, skoger, 

planter, blomster og insekter, ville dyr og tamme dyr, himmel-fargen, fargene i naturen, slik sett gir oss mange 

muligheter til gode opplevelser. Blant annet er vi interessert til en viss grad hvordan steiner virker og 

fjellgrunn, og det handler også om faste holdepunkter selv om det er ulik interesse for disse sakene.  

Men virkningen av alt dette fysiske, også i og med at frukt, bær, rotplanter, gir oss mat, og trær ofte 

ly, byggverk, eller steinverk til hus, så vil også våre bevegelser og gange, løp og hopp, hva vi kan gjøre fysisk, 

være avhengig av dette samme terrenget. Om vi gjennom følelser ikke kan merke verden fysisk og hva som 

er holdbart eller ikke her for en trygg virksomhet for sanser og behov og dekning av sansefølelser og behov, 

og alle blandede nyanser av dette, så ville vi vært en verden foruten, om så ikke, vært døde i samme verden.  

Det er denne fysiske verden vi smaker på, og omdanner til luksus-senger og gull-stoler, og kapitaliserer 

og får aksje-avkastninger på, selv om datamaskinen ikke virker som den alltid har styring på dette. Likedan er 

det i samme verden vi fysisk begrenser andre gjennom å ha, ta, makt og nekte andre lignende fysiske goder, 

at vi med makt tar styring over annet. At vi her er bedre enn andre og har mer rettigheter enn andre. 

Poenget er allikevel at verden fysisk sett og sanser og behov vi har er samstemt, og kan ligne de 

bibelske fortellinger, at se hvor skjønt og godt og tilrettelagt alt er. Men vi misbruker vel disse forholdene 

også, uten at det av den grunn kan kalles en religiøs betinget misbruk. Vi vil ha for å dekke de samme behov, 

uten p vite eller forstå selv når behovene egentlig er dekket. Og vi går lengre, vil gjerne ha og eie alt, og kjøpe 

alt, og at andre helst ikke skal ha noe.  

Ganske merkelig tankegang, likeså at det er bare meg som er den rette her fyrste som skal bestemme 

alt og at andre ikke skal finne ut av levevis eller behovsdekkende forhold som er til å leve bra med. Troende 

eller ikke-troende. Det fysiske og spesielt det organisk-fysiske som vekst ut fra den samme fysiske natur som 

legeme, kropp, biologiske organiske livsformer, lever av denne steinbelagte jorden de omdanner til organiske 

midler fra de uorganiske gjennom planter og alger.  

Og som videre gjennom de mindre dyreformer kan preparere jorden med og gi grunnlag for føde til 

større planteetende dyr og til da rovdyr som lever av disse, slik mennesket lever av både planter og dyr; og 

her er fisk og egg inkludert så klart. Vi ville neppe lett funnet ut av å leve av bare planter i skrinne strøk, og 

vi kunne ikke klart oss i kaldere strøk fr tidligere tid om vi ikke åt dyr. Det er først når dyrkbar mark kom til 

stede og husdyrhold at valget mellom plantekost og dyrekost ble et luksus-valg. I dag kan de fleste si at man 

ikke skal spise kosedyrene sine. Også dyr har blitt en slik luksusvare.  

Men at vi skal jobbe i mot smerter og unødvendig adferd er jeg enig i. Forutsetningene er allikevel slik 

at vi neppe dekker alt gjennom plantekost i dag selv om forutsetningene finnes til en viss grad. Menneske-

mengden sperrer litt for dette, fordi mye oppdyrking bekoster den allerede innskrenkede natur. Veien er enda 

ikke tilrettelagt ferdig for klar dyrknings-økologi. Slik har vi levd fra naturen og synes i de gamle religioner 

og naturfilosofier også fra mytisk tid, sagn og saga.  

Alt det nye som muligheter er også av ny herkomst, ett fenomen som tidvis har vært gyldig for få 

stammer eller grupper, men som etter midten av det 20. århundret, etter andre verdenskrig, 1950-årene og 

senere, har blitt først en popularitets-alternativ stil, til å bli et seriøst og gjennomtenkt valg for mange. En 

stripe av dette har vært tilstede gjennom stor del av historien mulig lenge før Empedokles, pythagoreerne, for 

så etter 3000 år bre seg ut i en videre skala. 

Nå er ressurser av dyr nedadgående og vi kan ikke velge for mye av denne kosten om jorden skal kunne 

bære sin mengde livs-mase og samtidig fø oss. Samtidig vil i minst mulig grad ha det som er kunstig. 

Det vi er inne på er at om alle bøker ikke skulle bruke vær, storm, solfylte dager, sildrende bekker, 

snødekte fjelltopper, stormende regn eller orkaner, og sprudlende naturliv som kilder for blomsterklær, bøker, 

romantikk, grøssere for den sakens skyld og sammenligne dette med følelser som optimisme og depresjon, så 

ville vi hatt lite litteraturglede og ellers lite som det praktisk behovsdekkende som gir de fleste den store 

livsgleden i livet. Dette innebærer å holde mat, drikke, hus, vår fysiske kropp, og de sanser og behov som vi 

merker den samme naturen med og kan finne vår balansegrad i.  
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Dette gir så store mengder behovsdekning og sanseopplevelser, og ikke minst orientering som 

forskning og tekniske hjelpemidler, at vi neppe kan si at denne følsom-heten for den fysiske verden ikke er 

gyldig følelses-virkning i oss, og for oss. Men vi trenger jo også den bevisste natur i oss, eller bevisstheten, 

husken erfaringen, for å nettopp også ta hensyn, hensyns-regler, der moral er et begrep for holdbarhet, selv 

om denne ikke er dekkende nok for orienteringen vår, eller alltid er holdbar nok for individ eller samfunn. 

Det er altså ingen tvil om at vi har en eiendommelig følelses-feltstyrke-virkning i oss, og som har 

mange variable signalgivere inn til seg, variable virkninger mellom forskjellige sanse- og behovs-sentre, 

variabler under styrke-endrings-prosessen, og der ulike variabler fra sanser og behov møtes, og danner en 

mengde som virker inn på bevisstheten. Eiendommelig, ikke så rent lite, fordi det enkelte individ som det 

kalles, er den som merker smertene og lystene, og får sine erfaringer, og slik sett benevner dette bevissthets-

behovs-relaterte systemet som identifikasjonen «jeg». Uten at det definerer helheten av bevissthets-faktoren. 

Bevissthets-prosessens styrke og form-sammenligninger slik det bevisste bildet, feltet, selv har som en 

del av sitt konstruksjons-materiale. En hørende bevissthet, smakende, luktende, og som ser noe. Og her liker 

eller misliker det man ser eller hører, ganske så likt med smak, lukt og hudfølelsers lyster og ulyster. 

Hvordan min kropp virker, hvordan behovene og sansene har virket i meg og mine erfaringer med lyst, 

angst, sinnsstemninger, naturen, alt jeg føler ved og i dette behovssystemet, hvordan jeg var, ble, hadde det 

og har fått det slik, er hva vi identifiserer som Jeg-bevissthets-oppfatningen. Det er slike behovsvirkninger vi 

kjenner når noen spør hvem vi er, hvor vi kommer fra, hva vi har opplevd og gjort, og hvordan vi stiller oss 

til de som spør oss ut.  

Vårt bevisste situasjons-bilde, og bevissthetsprosessens virkning, som synbar og følbar, eller som vår 

følelse og opplevelse generelt som virkninger vi kjenner igjen i oss, vaner eller ikke, er det vi identifiserer 

som oss, jeg, og ikke et annet individ, som du, din opplevelses-form. Det utgjør også forskjellen på deg og 

meg. Jeg, deg er ord, og egentlig slik sett pekere til noe som skiller seg ut av fra alt annet i mengden. Jeg, meg, 

er altså en type strukturformasjons-mønstre som skiller seg ut fra hverandre på samme måte som to steners 

forskjellige hendelsesmønstre, eller som 2 kamera som opptar film fra forskjellig vinkel.  

De influeres på forskjellige måte av omgivelsene, kreftene. Fra arvlige betingelser er det allerede 

redegjort for forskjeller genetisk, slik som DNA-forskjellene, det vi har som forskjell som det menneskelige 

genom. At vi har forskjellige egenskaper som bestemmer sensitivitet i sanseorganer og fysiske, organiske og 

behovs-organiske systemer. Vi står ikke oppå hverandre på samme sted, og vi bor stort sett forskjellige steder 

med ulike omgivelser og bevegelsesmønstre, slik at vi er nødt for å oppleve verden forskjellig.  

Selv i troende kretser undrer deltakerne seg over hverandre, tross at de ønsker å ikke være dømmende, 

og enkelte går bedre sammen enn andre. Også her blir det klikker og hierarkier. At man innen samme tro 

skulle bli mistenkelige til hverandre, eller finne feil oppfattelser hos en annen, slik mange kan føle det, så er 

det tydelig at det er uro av forskjellig grad også her. Vi rangerer og verdi-normerer, og oftest ut fra innsikt 

eller behov, med en aldri så liten egoistisk-rettet orientering. Mange med «meg foran andre». 

At funksjonen bevissthet strekker seg langt utover saksforholdet meg, jeg, er det ingen tvil om, for 

ellers ville neppe andre vært bevisst med lignende funksjoner, eller dyr kunne identifisert oss, vært bevisst om 

noe, og kilden til dette generelt mener jeg ligger i den samme kraftmodellens utallige muligheter av variabler 

for hvordan kraftvirkninger kan virke, og virke mellom hverandre, i sammenheng. 

Her er alt egentlig kontinuerlig bundet, som en del av summen virkningskraft, slik at det er forbindelse 

mellom det fysiske og bevisste funksjons-landskapet. Inntrykket folk har hatt opp gjennom tidene, at kropp 

og sjel, legeme og ånd, bevissthet og fysisk er trykket sammen i samme leirklump-område, virker ikke helt 

bortkomment. Men mye tyder på at det utsagnet ikke forklarer noe virkelig funksjonelt.  

At en kropp kommer til oss med bevisstheten på slep, gir oss ikke videre innsikt om hendelsens 

funksjoner. Eller omvendt, en bevissthet med en kropp på slep. Bevisst opplever mange at det samme kan skje 

uten at en kropp er der, og om det er en kropp der, behøver ikke en bevissthet vise seg frem i noen større grad. 

Vi ser at dette ligner det samme som å si at vi tror alt er en egenskap ved naturen, eller at vi tror alt er en 

egenskap ved Gud.  

De egenskapenes funksjonsgrunnlag sier utsagnene ikke noe om, slik en teolog eller vitenskapsforsker 

ikke vet hva kraft er eller hvorfor, og slik en teolog ikke vet hva ånd er, kan fungere, eller atomfysikere ikke 

vet hva materie, partikler egentlig er og kan fungere. 
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Men når vi jobber oss fremover så kommer det tross alt frem en god del saklige funksjons-områder for 

slikt som bevissthet og følelser. Jeg finner ingen annen kilde enn funksjonen til den samme kraftmodellen jeg 

har kommet frem til, og vil slik sett helst referere til denne. Men det er ingen bestemt livssynsadresse, eller 

eiendom, heller noe for alle syn, og et supplement til disse, for de som ønsker seg dette. Jeg finner mange 

likhetstrekk lignende de gamle teologisk-orienterte filologer i Aleksandria som mente at det kanskje var den 

samme guden de trodde på, med forskjellig navn og virkninger for det samme.  

At de verdenssyn, livssyn, og indre funksjoner som de fleste henviser til som hendelse og kraft, og 

måten dette kan ses på, også som observasjon, så jeg likheter for det samme i både kvantefysikkens modeller, 

i Tao, i Buddhismen, for ikke å si i de generelle religioner, og naturfilosofiske modeller, i evolusjonsteori og 

i samfunns-ideer. Jeg gjenkjenner i alle fall temaene, og som endeprodukter eller del-produkter inn til det jeg 

føler er en kjerne i alt dette. Min fremleggelse er en funksjons-teori. Og så vidt jeg forstår, logisk. 

Jeg begrenser meg fra videre utmaninger om enkeltfigurer og sosiale hendelsesutsagn her, slik som de 

forskjellige former for skapninger som myter, sagn og saga, og de eldre religioner har, da jeg mener at det er 

duket for virkelige forklaringer bundet til saksforholdene for fremtiden, og ikke at de mer tolkbare lignelser 

gir samme grundighet.  

Jeg vil fortelle grunnen til at vi nettopp ikke skal, eller skal, i den formen at hva vi må, ikke må, henger 

sammen med om vi er enig i at vi skal støtte holdbarheten til individenes kropp, følelser og bevissthets-

funksjoner intakt og funksjonelt av nettopp de oppriktige holdbarhetskriterier for dette, enn det å få uferdige 

forklaringer som vi skal gjette på.  

Vi har da det til felles at de primære behov må vi alle dekke, og har behov for våre organer og sanser 

så bra stelt som vi kan, så langt vi også trenger til at vårt følelses-system og bevissthets-funksjon virker så 

optimalt som vi kan, ut fra en normal standard der vi legger en generell vekt på dette fremfor noe annet. 

Virksomhet og fellesskap, at vi da får dekket hverdagen meningsfylt på det ene eller andre settet, vil inngå i 

denne beskyttelsen av oss.  

Utgangspunktet er hva alle kjenner i seg selv, at vi må ha det primære og det følelsesbevisste i orden 

så langt vi kan, og det gjelder for alle, slik at vi har det som hensynet til holdbarheten. Dette inkluderer selvsagt 

naturens ve og vel på samme måte som livsgrunnlaget vårt. Vår private, individuelle tro, og gruppe-tro 

folketro, er ellers noe som gruppene, og individene har for seg selv, og kan utgi som synsvinkel. Men 

fellesskapet har vi felles. Og det er alle sin opprettholdelse slik som beskrevet her. Den malen kan da ingen 

overkjøre.  

Hva som skjer, og betydningen av forholdene som Job opplever, og de involverte her vil da få sin 

klarhetsforklaring i stedet for at det bare går bra til slutt med denne ene, av de som var. Her vil de mer 

oppriktige følelser og holdbarhetsforhold være veiledende for hendelsene og virkningene og betydningen det 

har for samfunn og holdbarhet. Eksemplene vi ofte hører om slik er ikke eksemplariske for holdbarheten 

generelt.  

Når det gjelder følelser, kan jeg henvise til tidligere benyttede begrep: Reflekser, affekter, passende 

mengde der følelser er i ro, tilfredsstilt, hverken gir bestemt mer-lyst eller mindre lystfølelse. Men ellers, så 

er følelsen det vi kaller lystig, positiv, ellers u-lystig, irriterende, smerte-full, og det vi kaller negativt. Stort 

sett er disse signaler noe som betyr mest sett ut fra holdbarheten vår, noe som indikerer om noe er konstruktivt 

eller destruktivt for våre kropps-funksjoner.  

Om vi sulter så vil jo en mindre eller større mengde mat ofte kunne virke beroligende og holdbart en 

stund og om det er vedvarende vanskelige forhold med å skaffe mat, gjentagende sult-følelse vil kroppen 

begynne å lagre mengder som ikke forbrukes i fettvev, i stedet for å slippe det ut av kroppen. Dette virker så 

sterkt for kroppen at genene våre slår seg på for lagring i fettvev. Disse genene kan arves til avkom gjennom 

flere generasjoner. I gode tider kan dette være en ulempe fordi man legger på seg lettere enn normalt. Sult 

virker inn på kroppen, men også sterkt inn på følelser/psyken, og bevissthet, fornuft.  

Det samme, eller kan deles i logisk intuitivitet og sinnstemnings-preget intuitivitet. Å merke 

styrkegrader og blandinger av dette, og være hemmet eller aktivisert av de samme styrkegrader, signaler. 
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Kapitel 9 Begrep og Definisjoner 

Forbindelses- og relasjons-ord, begrep, synonymer. 
 

 Det finnes mange ganger en underforståelse eller fortielse. Noe som forblir usagt. Vi kan snakke om 

at noe er usagt, eller at noe har blitt kastet ut i verden, i form av utsagn eller hendelser, påstander som vi 

bevisst forholder oss til. Men det som er sagt, sies, eller som er kastet frem, kastet ut, påstander, utsagn kan 

være om praktiske forhold, teoretiske forhold, om kjente og ukjente årsaker til hva vi tenker eller hva vi 

observerer. 

I Forandringskraften, og enda mere spesifisert i Differensialkraften har jeg tatt den friheten og definere 

og kreve at det spesielle «Absolutt Ingenting»-begrepet skal blir hørt, som slik sagt, utsagt, kastet frem, 

utkastet i verden, skal forstås som definitivt, som forklart ut fra visse betingelser, skal bli akseptert og være 

legitimt som en av de varianter blant alt annet som er sagt om ingenting eller tomhet, eventuelt form og 

mønster, egenskaper. 

Denne fungerer slik at alle verdeners væremuligheter, reel eksistens og virkning, alle disse verdener 

eller eksistensers endrings-muligheter, forandrings-muligheter, begrep om slike verdeners tid, tids-funksjoner, 

bevegelser, drifts-årsaker, virkninger, drivkrefter, signal- eller kanaliseringer, overførings-funksjoner, 

utvekslinger, samt deres egenskaper som former, mønstre, egenskaper som bare en eller flere kombinasjons-

muligheter som bevisste eller fysiske, kjente og ukjente funksjoner som eksistens-virkning, da skal tenkes som 

at de har blitt fjernet, fjernet for godt, og at de aldri mer kan gjenoppstå.  

Dette gjelder alt som måtte finnes personlig eller som et alter-jeg-forestilling kan inneholde inkludert 

seg selv, og alle begrep om himler, verdener, helveter, ukjente og kjente dimensjoner, og våre begrep om rom, 

tid, stoff, materie, alt som har med Gud, ånd, Natur, materie, felt-energier, og som sagt alle kjente og ukjente 

dimensjoner og størrelser, enheter og hva vi kaller abstrakt og konkret. 

 Konklusjonen er at ikke bare den virkelige funksjonen og væren til noen egenskap er fjernet, men også 

alle disse funksjoners muligheter er fjernet. Grunnen er ganske enkelt fordi at om noen egenskaper skulle 

finnes, så kunne jo kombinasjonen eller en viss kraft, virkningsegenskap rasjonelle eller irrasjonell, kjent eller 

ukjent, mystisk eller logisk kanskje kunne dannet en egenskap som var tatt vekk på nytt.  

Slik er ikke dette begrepet om det spesielle absolutt ingenting, men rett og slett slik at alle de andre 

egenskaper, årsaker og virkninger, grunner, bevisst, villet, fysisk, ukjent men eksisterende, har blitt fjernet 

slik at de ikke eksiterer eller finnes og kan oppstå på nytt igjen og danne noe annet eller andre egenskaper 

enkeltvis eller som en kombinasjon av flere egenskaper. 

 Da alle væremuligheter har en relasjon til eventuelt andre, eller til ingenting, og i tilfelle til et innhold 

av en egenskap som endring, virkning eller form, energi, kjent eller ukjent, så forholder alle verdener, plass, 

rom, dimensjoner seg som en relasjons-faktor, eller er bygget opp som en forskjells-karakter i dimensjonalt i 

strukturen, eller i forhold til noe annet, andre strukturer eller egenskaper. Konklusjonen av all matematikk, 

geometri, lengde, bredde, høyde, bevegelse i rom, og likedan for alle former i slike verdener, fungerer nemlig 

som det forrige og det neste, altså forskjells-egenskap som jeg har kalt en differensial-egenskap. 

 Det samme gjelder for alle endrings-funksjoner, at noe kan skje, virkninger, utvekslinger, bevegelser, 

og slik kort sagt at disse som endrer seg fra en tilstand til en annen dermed er en forskjells-funksjon, eller 

differensial-funksjon. Og likeledes er det med egenskaper fysisk og bevisst, materielt og åndelig, enten vi 

snakker om det gode eller det onde, følelser, lyst og smerte, glede og sorg, angst og trygghet, alle sanser og 

sanse-følelser, alle behov og behovs-følelser, og der summen av de forskjellige følelsesgraders styrke er 

summen av sinnsstemningene, uansett om det er bevisste eller fysiske, kjente og ukjente årsaker til 

bevisstheten, det fysiske, til sinns-stemningene. 

 Jeg finner ingen egenskap som ikke står i et forhold til enten intet, eller til noe annet, som forskjell fra 

den tilstand denne tilstanden ikke har eller er. At det er forskjell, forhold, det vi kaller relativt. Og dette gjelder 

helheten eller altet selv, inkludert begrep om Gud og Natur. At det er en differensial-egenskap. 

Definisjonen på Absolutt Ingenting er a følgende: Absolutt ingenting er uten forskjell, uten like og 

ulike, uten årsak og virkning, uten grunn, uten virkelighet og mulighet, uten tomt og fylt, fullt, uten noe fullt 

som kan tømmes, eller noe tomt som kan fylles. To like eller ulike tomheter eller fullkomne egenskaper finnes 

ikke. Det finnes ikke noe neste, eller forrige eller noe nå, eller noen evighet. Ingen Gud eller Natur, eller ukjent 

dimensjon. Bevissthet og materie, sjel og kropp finnes ikke. 
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Allerede ved dette begrepet om at det ikke finnes noen forskjell, så er vilkåret for at det ikke finnes 

noen mulighet oppfylt. Fordi det ikke finnes noen bevegelse, virkning, endring, ingen forskjell som kan gi at 

noe kan skje. At det ikke finnes noen like eller ulike, ingen forskjell og mulighet, betyr at denne tilstanden vi 

her henviser til ikke kan finnes. Uten muligheter er tilstanden UMULIG. Og den kan ikke virke. Ikke endres. 

Ikke noe kan oppstå fordi virkning og endring ikke finnes.  

Som umulig er det bare 3 alminnelige beskrivelser vi benytter for å forklare en slik tilstand som 

eliminert. Det er at kun det motsatte kan finnes, være, at kun det som er annerledes enn dette kan finnes, og 

som begge kan beskrives gjennom det som er felles og funksjonelt for begge disse begrep, nemlig at det må 

være en forskjell fra denne tilstanden som er tilfelle i stedet, og denne forskjellen som væren må være en 

forskjells-funksjonell tilstand:  

At i stedet for ingen forskjell, så har vi en total forskjell. Til hvert punkt og til enhver kontinuitet til 

alle dimensjoner, egenskaper, så viser for eksempel tid, bevegelse, virkning, utstrekning, form, egenskaper 

seg, som tilstedeværende for det forrige og det neste som danner egenskapen og dens virknings-mulighet, slik 

som for eksempel en snurrende ball. Det er ikke slik at det her er mulig med random tid, bevegelse, virkning 

og energi-egenskaper. Da ville aldri årsak-virkning eller proporsjonale forhold oppstå, og like og ulike ville 

aldri gi noen mening eller samvirkende funksjon, ingen interaksjon. 

 

Differensialkraftens oppstandelse og funksjon. 
 

Dette betyr at romutstrekningsfunksjonen som forskjells-funksjon og tid/bevegelses-funksjonen som 

virkende i utstrekning, bevegelse, og energi, felt-egenskaper, fysiske objekter virkende i utstrekning, at alle 

må være med i grunnfunksjonen. Ut fra dette kan vi slutte at en en total forskjells-funksjon, differensial-

funksjon, en differensialfunksjon som differensierer seg selv som både felles egenskap for utstrekning og 

bevegelse virker slik at bevegelsen ikke forklarer utstrekning og utstrekning ikke forklarer bevegelse, men at 

de som samme forskjells-funksjon i punkt og kontinuitet er slik at bevegelsen hjelper utstrekningen frem og 

utstrekningen hjelper bevegelsen frem.  

Som født fra ett tenkt 0-punkt om ingenting fantes, så ville denne eksplodert som en sammenhengende 

utstrekningsbevegelse som øyeblikkelig ville nådd uendeligheten der den ikke kan vokse mer og kun øke 

samme vekst-potensialet innvendig i likeverdige forhold av samme funksjon og dannet et absolutt trykk, 

som med differensial-funksjonen danner likeverdig balansert utveksling som kraft og motkraft. Konstant 

energi og virkning/bevegelse. 

 Kort sagt at en slik grunnleggende funksjon skaper de logiske funksjoner og en likeartet uendelig 

utstrakt kraft-motkraft, trykk-kraft, som utveksler balansert, hvilket dermed er i overenstemmelse med de 

fysiske lover vi har, og dannelse av preferanser, eksempel fysiske egenskaper og former, og bevissthets-

formasjoner, og som foruten logikken for like og ulike også danner relasjons-begrepenes forhold. Da 

egenskapen av en slik kraft ikke kan fjernes eller fødes, betyr dette at den alltid har eksistert og er evig 

funksjonell. Altet som en virkende logisk kraft. Og som ga de fysiske lovene og dimensjonene. 

 

For eksempel: Hva betyr: Til. Fra. Frastøtende. Tiltrekkende. Gjennom. På. I. Under. Ved siden av. Ja 

alle slike henvisningsbegrep som finnes som vi ellers ikke finner noen tydelig egenskap i. Eksempel. At noe 

hender, virker, beveges, at noe skjer. Og, eller, til, fra. 

 

Gjøren.  
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Relasjons-begrepenes forhold 
 

Til og Fra: Hva da? Intet, Noe, hva betyr dette? 

Avklaringsforhold: 
 

Vi får ikke noen henvisnings-begreper, relasjons-begreper, uten at vi har en forskjell, det vil si like og 

ulike i forhold til tilstanden som finnes. Om vi ikke merker eller påstår at vi har full stillhet, ro, ingen endring 

i en tilstand, enten denne er virkelig eller uvirkelig, så har vi med at tilstanden sammenlignes med seg selv 

eller en maken, en lik. At noe har flyttet seg uten å ha endret egenskaper ellers, eller at den samme tilstanden 

vedvarer.  

Da har vi med en likhet i tilstand å gjøre, at forskjellen er en lik med sammenlignet med seg selv eller 

den ordinære tilstanden, som slik gjelder for både bevisste og ubevisste funksjoner, bevisst og fysisk, eller 

som en ukjent dimensjon. Om det finnes en endring slik som i posisjon, eller som virkning, så er det en 

forskjell i tilstanden som er ulik med den tilstanden vi hadde, og da har vi enten bare den foregående tilstand 

å sammenligne med, eller også en annen tilstand å sammenligne med.  

Alle disse tilfeller gjelder også begrepet egenskaper, og det at noe skjer eller kan skje. Uten forskjell 

kan ikke noe skje, hverken som likt eller ulikt. Dette betyr at alle henvisningsbegrep må hvile på de logiske 

tilstander som forskjell, og som like eller ulike, der og, eller, enten-eller, både-og, er-lik, gjentagelse og 

alternativt hvis, som er-lik det som vi kan sammenligne i forhold til en bestemt sammenligning. 

  

 Derfor stilles her spørsmålet om Fra, Hva? Til, Hva? 

 

Om ikke noe fantes, kun en egenskap, forskjell isolert fra enhver annen forskjell, som her ikke finnes: 

Fra hva og til hva kan da dette endres. Det er jo ikke noe til, og det er bare et fra, nemlig den tilstanden som 

er. Om denne tilstanden, noe, skal kunne endre seg fra sin tilstand må den ha en ekstra egenskap, den som får 

til endringen fra den tilstanden som en bestemt egenskap er i. Dette betyr videre at vi da har med to egenskaper 

å gjøre. Nemlig den egenskap som er i den posisjon eller tilstand som er uforandret og det samme, til at den 

kan endre sin egenskap, og dermed at det er en virkningsfaktor i denne funksjonen også, i og med at andre 

egenskaper ellers ikke finnes.  

Det samme gjelder for til. Om vi ikke har noen andre egenskaper, hvor skulle da til være. Til finnes jo 

ikke. Alt tyder derfor på at Til og Fra er avhengige av hverandre. At noe kommer fra noe til noe som tilstands-

eksistens, væren. Fordi tomrommet finnes ikke, og ingen utstrekning og heller ikke noe neste. Det neste og 

forrige er låst inne i samme posisjon og virkning som egenskap og kan ingenting annet. Ingen forskjell, og 

mulig ensbetydende med at tilstanden er umulig. Det mest sannsynlige og logiske er at vi har noe som man 

komme til og noe som man komme fra som fra tilstand til tilstand.   

Om vi sier at et punkt eksisterer, og så snakker om å komme til eller komme fra et slikt punkt, så finnes 

i utgangspunktet ikke det som noe kan komme fra og til punktet, eller det som kommer fra punktet og til noe 

annet. Det neste finnes ikke, ikke på noe annet vilkår at det samme er det neste som endrings-funksjon, fra 

tilstanden i punktet eller om punktet flyttet seg, en destinasjon som ikke finnes. Av en eller annen grunn 

snakker vi om at noe kommer fra noe og til noe, eller kommer til noe fra noe, at noe annet er årsak-virknings-

bundet til en prosess.  

Om alle punkter eller et absolutt fast stoff, minste stoff, endrings-løst stoff, slik skal lanseres, ville kun 

refleksjon fungere, og da samtidig med at alle punkter eller stoffmengder enten ligger tett inntil hverandre 

eller blir tilfeldige bevegelser. Kun kraft-styrken, eller kraft-felt, feltkrefter, feltenergier kan da fungere som 

virkninger, men dett ville de klart like godt om de hadde romdimensjonen selv som del av seg, men at den var 

tøyelig slik energi-feltene er, at de kan spre seg ut og minke i kraft, likedan som en spredning av minstedeler 

som egentlig ikke virker, fordi feltkreftene gjør dette.  

Tiltrekning blir helt utenkelig, og egentlig frastøtning også, for slike endelige virkningsløse 

stoffpartikler. Men derimot om de har kraftvirkninger så kan like godt en kraft ha denne funksjonen like godt.  
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Nå har det seg slik at alle sirkellengder fra et stoffsentrum eller egentlig partikkel som det kalles, har 

samme mengde energi i alle sirklene samlet, samtidig som at dette gir bevegelse innover mot objekt-senteret 

eller ut av dette, og partiklets samlede masse som er lik E=mcc, og eller med Planck-massen pluss 

frekvensenergien, som det samme som E=mcc, fordi dette gir c, og c2 ganger massen er lik E-total, altså 

E=mcc, så viser partikkelmassen den samme energien som er i feltet totalt uansett avstand fra sentrum den 

måles.  

CERN-forskerne har også nå kommet på den tanken at det kan se ut til at hele massen egentlig er del 

av et felt, altså grunnlag for at masse og feltenergier kan anses som feltenergier, som kan peke mot at det er 

ett og samme feltkraftsystem som utveksler. I alle fall at verdiene fungerer som ett felt, som der energien 

fortetter seg, altså utveksler, og i den forstand at dette er tettheten som planck-mengden, planck-massen gir.  

Det er slik at en absolutt kraft, feltstyrke, vil være like hard, tøff, som det ett tenkt hardt stoff er, men 

det kan til gjengjeld operere med akselerasjons og retardasjon av kraftfelt-mengdene som kan transformeres i 

andre energi-funksjoner som vi lager formler for. Alt dette er påvist, og det er kun tankegangen, bevisstheten 

som har problemet med begrepet stoff eller kraft-felt. Kraft-felt løser problemet ved at det er utvekslings-

sirkulasjoner. Differensialkraftens hastighets-løkker. Altså balanserte likevektige kraft-motkraft-systemer. 

Dette har i en romtid-energi-styrke-formasjons/transformasjons-verden som utveksler i like mengder 

sirkulasjoner som balanseres, likhet med både de fysiske lover og E=mcc, og romtid-formasjonene vi kjenner 

og med krumnings-rommene som oppstår, og beholder proporsjonalitets-faktorene som tyder på den konstante 

energi i alt. Både en svak sakte styrke-bevegelse og en rask sterk styrkebevegelse som passerer et fiktivt punkt 

i rommet, eller en kontinuitetsarena, flate, volum, vil gi styrken sterk eller liten delt på dette energiløse tomme, 

som at svaret blir uendelig energi. 

 Det er umulig med henvisninger som fra og til, ved siden av, også videre, om det ikke finnes et forrige 

og det neste, eller relasjoner som finnes. At det må være relative forhold i en eksistens. Selv om alt er en og 

samme sammenhengende funksjon som en total differensialfunksjon for romtid-felt-virknings-balanser, her 

feltenergi-egenskaper/objekter. 

 I språk, tenkt som abstrakt eller ukjent, eller konkret og kjent, så vil også bevissthetens relasjoner i 

følelser og behov, husk, tanker og sinns-stemninger, bevegelser og virkninger, være avhengig av de samme 

logiske funksjoner og relative henvisnings-funksjoner ut fra dette. For ikke å snakke om det vi kaller det 

praktiske liv og arbeid, flid og teknologi, endeprodukter som miljøforurensning og skade på liv, tross alt. 

 Jeg holder på differensialkraftens egenskap til å danne former, preferanser, referanse-forhold, som 

logiske funksjoner uansett hvilken egenskap det gjelder, og at den samme logikken som gir forskjellene som 

like og ulike, de logiske funksjoner, sammenligningsfunksjoner, som inngår som grunnelementer for kjent og 

ukjent, enten det er logisk eller mystisk preferanse(logikk), og dermed danner gjenkjennelsen som husk og 

bevissthet er avhengige av, også er grunnlaget for bevissthetens sammenligningsfunksjoner, i og med at 

bevisstheten (selv), er en sammenligningsfunksjon, en sammenlignings-prosess.  

Hvilket betyr at Bevisstheten og dens preferanser og referanser er sammenligningsfunksjoner. Dette 

gjenkjenner vi som oversikt, orientering og årsak-virknings-rekkefølger. Og i utgangspunktet er det ikke noe 

annet som ligger bak at begrepet mening har blitt til som begrepet mening, at det ene virker på det andre eller 

i rekkefølge med det andre eller stiller seg sammen med det andre, og at det er forbindelser av virkninger.  

Det betyr ikke at det må være en bevisst avgjørelse bak alt, men for de som tror at det ikke finnes noe 

bakenfor det de tror på, Gud eller Natur, så virker virkningsbegrep bastante, at de låser seg og blir stive, og 

egentlig virkningsløse. Det er like stor sjanse for at både det bevisste og det fysiske har funksjoner som ikke 

har fremkommet av det vi forstår bevissthet som, eller det fysiske som, men fra ganske dypere underliggende 

funksjoner.  Slik at det finnes en årsak-virknings-funksjon som opprettholder alt, og ikke har sin høyeste basis 

av hva noen mener, eller vil, at viljen, bevisstheten er den grunnleggende av alle årsaker eller funksjoner i 

eksistensen. Heller at årsak-virkning har blitt identifisert som mening og omvendt, fordi vi er selvsentrerte og 

mener at vi er kilden til alt: Og hvis ikke så er en annens vilje eller bevissthet kilden til alt. Nei: Dette er 

hovmodig ovenfor eksistensen.  

 At differensialkraftens grunnfunksjon kan skape, danne, fungere som en romtid-utvekslingsstyrke 

som utveksler, der tiltrekning og frastøting er to sider av samme funksjonsforhold, så betyr det at vi fysisk kan 

få, og får, ett fra og ett til. Men likedan at vi kan tenke oss eller erfare, huske, fra eller til. Vi setter kilde og 

mål sammen uten å tenke på arbeids-styrken i mellom objektene. At for å kunne komme fra noe til noe, så 

kreves en transformasjon, og likedan for at bevissthetens tanker, begrep om fra og til skal fungere, at noe får 

ett fra og ett til, en kilde og et mål, til å fungere som prosessen fra og til, eller til og fra. 
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Ord Navn Begrep Definisjon Bevisst-fysisk 
 

 Vi lager lyder, vi peker, vi former ting etter behov, alt gjennom sanse-søkning, og behovs-organisk 

aktivitet, og fysiske bevegelses-funksjoner. Dette innebærer da de fysiske og kjemiske lover, gravitasjons-felt 

og elektromagnetisme og tilhørende felt-funksjoner, sterk kjernekraft, partiklenes frekvensnivåer, energi-

nivåer, kvantenivåer, men også planck-balansen som i grunnen er utvekslings-balansen i alle formasjoner som 

kan dannes, mellom den rette og kolliderende loddrette bevegelse med sirkulasjonen som balanse-

utvekslingen. 

 I vår verden er lys, radiobølger, beslektede partikler og vibrasjoner, temperatur, slik sett den mest 

kjente balanse-finjusteringen, forplantnings-utjevninger av energier i den fysiske verden. Da disse balanseres 

etter gravitasjonstrykk-forskjeller så betyr det at gravitasjonskraften er en absolutt balansefaktor for alt fysisk 

også, samtidig som at den er det mediet som forplantnngene foregår i. 

For verdier som ikke inngår i en ren sirkulasjon gjelder allikevel lovene om tettheten mellom 

feltlinjene, og dermed akselerasjon-retardasjons-faktorene, lignende gaussiske tilstander eller om så nyere 

logaritmer som er lettere og mer riktige å regne med. Dette bestemmer kroppsbalansen, sanser og behovs-

balanser, ved siden av at bevisstheten oppfatter sanser og behov i forhold til alt fysisk, og kan benyttes som 

styreverktøy for å orientere seg mot et best mulig forhold mellom bevissthet, bevisst følsomhet og bevisst 

velvære, det vil si også oppbyggende forhold mellom fysisk og bevisst egenskap i oss. Interaksjon: Verden. 

 For å huske noe må vi lagre sekvenser som er mest stabile, nærmest billedlig, men også som hendelser, 

aktiviteter som kan sammenlignes med filmsekvenser som også lagres som flere sekvenser for at de skal holde 

seg som årsak-virknings-stadier, og allikevel holde på en bestemt informasjon for innholdet i alle sekvenser. 

Bevisstheten kan så gjenta en bevegende formasjonsprosess uten å behøve å sekvensere dette, men 

holde en kontinuitet, tenk sakte eller fort. Uansett vil all oppfattelse likt som med partikler i den fysiske verden, 

tross øyeblikkelige utskiftninger av feltstyrkemengder holde balansen på plass.  

Bevisstheten vil slik, mange ganger mindre nøye enn i den fysiske verden, beholde et aktivitets-nivå i 

de elementer som finnes i bevisstheten, men også som omformende effekt, slik som å huske at en ballong ble 

blåst opp, eller en bil kjører. Både sekvensen og utbyttende eller kontinuerlige hendelsesforløp har 

akselerasjons-endringer i seg.  

Sagt med andre ord: Det er ikke bare den fysiske natur som er jevnt aktiv, men også det fysiske og 

bevisste som står for bevissthets-fremkallende funksjoner. Blant annet er det søke-funksjoner i bevisstheten 

som både koordinere utfyller, reparerer, sammenligner like og ulike jevnt, mens stillbildet eller bevegelige 

hendelser, sekvenser kjøres i oppfattelses-visualiseringen til bevisstheten. 

Dette betyr at vi også kan huske former, og anse de stabile former som varige, og også som navn, ord, 

lyder, visuelle symboler, å kunne vise noe til andre, gi symbolske funksjoner som har pekere til saksforhold, 

like og ulike, kjent, ukjent, gjenkjennelses-effekter, som bevisstheten som en sammenlignings-prosess den er 

enten den viser noe frem, ser forskjell på noe, sender en opplevelses-kontinuerlig sekvens-mengde gjennom 

bevissthets-feltet visuelle, våkne, oversikts-orienterende funksjon som samstillinger av noe, eller som årsak-

virknings-rekkefølger på hendelser, eller trinn. Vi kan bryte inn i alle sekvenser, lignende klipp og lim. 

Bevisstheten er en holografisk sammenlignings-funksjonell kraftvirknings-prosess. Like/ulike, rekke-

følger, sammenstillinger, husk/oppfattelse. Gjelder alle signaler. Å merke forskjell! 

Alt fysiske er altså under en utvekslingsprosess og utskiftningsprosess hvilket ligger til grunn for at 

noe forvitrer, råtner, ruster, nedbrytes, men som tross varige energier, altså endrer for med tiden. Hva er varig 

i livs-lengden vår? En hule, et hus, en stol, bruks-utstyr? Mange saksforhold holder seg i livslengden vår. 

Og at bruks-utstyr, nærings-forhold, beskyttelse, og at bevissthet, psyken og kroppen er holdbart 

normalt fungerende, er topp-essensen til moral-begrepet, og da ikke bare: holdbart for meg! Vi er avhengig 

av det rundt oss enten vi vil det eller ikke. Vi er i verden og verden har oss. Uansett hvilken vi er i. 

Men vi henvender oss også til blomster og trær, dyr og mennesker, hav og fjell, alt det som virker varig 

til en viss grad. En katt lever som regel maks en fjerdedel av den tiden vi lever, men vi rekker å ha stabile 

forhold en tid med blomsten, katten, bilen, jobb-plassen, mennesker vi har med å gjøre, inkludert oppførsels-

gjennomsnitt, stemninger som folk utgir. 
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Men dette betyr at for hver gang vi danner gjenkjennelsesbegrep. Navn, ord, skrift, tale, peker på noe, 

nevner en opplevelse eller hendelse vi enten kjenner eller ikke kjente til, så betyr den stabile lagringen at vi 

fryser den fysiske natur ned til null aktivitet i mange tilfeller, lignende som vi også gjør med ord, navn, språk-

innholdet, også slike begrep som er-lik, og, eller, ikke, pluss og minus. Her er alle funksjoner ved still-stand, 

fryse til, stillbilde, still-opplevelse, å peke til, og ved bevegelige aktive sekvenser, kontinuitet, slik at vi som 

ord, begrep låser saksforholdet til still, eller til begrenset sekvens-hendelse. 

Alt språk vil slik begrense personens eller de fysiske forholdene, de bevisste begrep, gjøremål til en 

låst tilstand. For å behjelpe dette har vi i en del begrep. Ord, forutsatt at bevegelse, tid, endringer, at noe skjer 

innebærer en mulig forskjell på kort eller lang sikt ved nettopp slike begrep og lignende begrep. Å løpe, at 

jorden går i sirkulerende baner rundt solen, at det blåser, at solskyggen beveger seg, spiser, følger med. 

Hva er så de ord vi bruker. I stedte for å kalle de abstrakte og konkrete velger jeg at de er aktive bevisste 

funksjonsprosesser, bevissthets-energier med form og styrke slik at vi kan merke forskjell på begrepet mus og 

giraff og hva de gjør, kan bety, som stive eller bevegelige, noe vi vet vi kan fysisk merke. Men vi kan også 

lukke disse energier inne, lage eventyr, at kun disse formenergier settes inn i tenkte virksomheter. Eller vi kan 

oppleve dyrene fysisk på ordentlig.  

Ord som på, i, mellom, og, eller, ikke, gjenta, og hvis, er relasjons-begreper, som virker for bevissthets-

prossesen og fungerer som aktørhandlingsfunksjoner i den bevisste sammenhengen. I praksis, hav er og og 

eller da? I praksis utgjør de forskjells-funksjoner som er de virkelige prosesser alt fra at deres eksistens og 

virkning som ukjent for prosesser til de sammenstillinger og sammenligninger som fysisk sett er energier som 

forflyttes eller sammenlignes, all fysisk tilpasning, der det fysiske som tilpasninger og balanser er materien 

og felt-kreftenes sammenlignings-språk, energi-reaksjoner, balanseringer ut fra kraftendringer.  

Dette betyr at og og eller inngår som virkelige fysiske prosesser for heleheten av det som skjer, som 

bevegelse, virkning, hastigheter på hendelser, og de objekter som hae´r egenskaper som er med i prosessene. 

Prossene kan være stive, stå stille, eller de kan være aktive energiendringer slik som at «Ola og Kari er ute og 

kjører bil i Valdres. Og og i er her en del av samstillinger som er i prosess, og i samstillinger. I og og er her 

deler av funksjonsprosessen og objekters relasjoner i funksjons-praksis, del av energiforholdets oppførsel. 

Både og og i er da lenger ikke så abtrahert som bevissthetsenergisk prosess eller fysisk prosess-

funksjons-energi som vi tidligere mente. Og de er avhengig av noe! De er avhengig av at det fines forskjell i 

stedet for ikke noe finnes. At forskjell er funksjonsprosess for alle dannelser som eksistens av like og ulike, 

som ikke kunne eksistert uten forskjellsfunksjonen. Og hender det noe så skjer en lik elelr ulik forksjll fr 

tilstanden noe er i. Det betyr at og og i ikke kommer til verden uten at de andre er der.  

Alle ord har ellers da en tendens til å drepe den aktive funksjonen til en eksistensform i språket, i 

definisjonen, i saksforhold, i hendelser. Livet betyr at vi går i gjennom en utvekslings-prosess kontinuerlig. 

Men dette gjelder vår forståelse også og også det vi forstår som begrensninger, slik som stolen, personen, 

bevissthetene. Det er viktig at folk forstår seg på vide forhold ved verden og ved menneske-moralske 

hendelser, det vil si hva det er som skjer og hva som finnes. 

Fordelen med sekvens-begrensning av ord, er at vi kan skille ut handlinger og elementer som settes 

sammen i pågående saksforhold, diskusjon, arbeids-prosesser, samtalen, den røde tråd, uten for mye 

innblanding av andre data og informasjoner.  

Uten å skille saksforhold, men holde kontinuiteten, så ville vi ikke kunne skilt månen og jorda fra 

hverandre, at alle krefter ville kun vist en sammenhengende prosess-endring uten referanseformer som fysiske 

objekter, ord i språket, skille ut rekke-følger, slik at det er betydning for årsak-virknings-forståelsen, altså at 

vi søker før og etter, samt nå.  

For å undersøke ledd for ledd og betingelser her er utskillelse, sekvens-begrensning nødvendig: 1-2-3-

4, osv.. Nå skal vi reise til ...! Her! Den andre følelsen, det andre molekylet fester seg til, at gjøren har et 

forløp, årsak-virkning, rekkefølge, kilde-mål, menings-sammenhenger, enten de er sanne eller oppdiktet, løgn. 

Dermed vet vi at språket er begrensning for saksforhold. Men vi merker lett at vi kan utvide og endre 

definisjoner, også levendegjøre begreps-funksjoner, og som bevisstheten gjør, forstår menings-sammen-

hengende som en kontinuitets-lengde, slik bevisstheten også danner seg bilde av en romslig kontinuitet eller 

tomhets-lengde, tomhets-rom.  

Mens vi tenker geometrisk i begrep som lengde, bredde, høyde, en slags begrensnings-hjelpende form-

referanse, så merker bevisstheten allikevel at det er en romslig kontinuitet og fyller ut denne automatisk. 

Eksempel er at tall, begrensede punkter eller utstrekningsløse punkter, om vi tenker uendelig av slike, så 

oppstår allikevel da ikke kontinuitet i lengde, rom eller bevegelser, virkninger.  
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Uten utstrekning ville aldri rommet, og lengden blitt bygget. Med andre ord; At bevisstheten får med 

seg senter-posisjon, sfæriske forståelser, og det indre roms kontinuitet i tenkte former, og gjerne det utenfor 

også, selv om ingen definisjoner i tall eller i geometrien klarer å gjøre det samme.  

De er sekvensert begrenset som definisjoner som referanser vi setter for å holde oversikt og rekke-

følger bevisst til saksforholdene som er aktuelle for sanser og behov, for menings-kontinuitet, fysisk og 

bevisst. Selv for sinnsstemninger. Oversikt og orientering ubevisst, under-bevisst, bevisst. 

Det viser seg også at om vi ikke benytter til og fra som et relasjons-forhold, eller en gjøren, eller noe 

bevegelig, noe i en hendelse, såfår vi ikke til og fra, på, i, og, eller, til og bety noe som årsak-virkning, eller 

menings-rekke-følger. Vi må henvise til et punkt i forhold til oss, i fysisk lengde, eller i forhold til 

våroppmerksomhets-sammenlignende evne.  

Det fungerer omtrent slik som: Jeg og punktet. Noe i forhold ti et punkt. Ett punkt uten realsjon til noe 

annet punkt, bare punktet, men som istedet forholder seg til en bevisst opmerksomhets-funksjon, husk, 

sammenligning, eller til intet, tenkt spm at det ikke fantes et punkt, slik at det viser at dette punktet skiller seg, 

selv om inge vet fra eller av det skiller seg ut.  

Også alle abstrakte begrep virker slik, så sant man da definerer bevegelse, tid, rom, tomhet som 

abstrakt. Vi vil da se at en fysisk konkret gjenstand, en meter-stokk, målbånd, en like lang grein, kan strekkes 

ut i et slikt rom. Normalt vil vi da måtte bruke både bevegelse og tid og romslig veistrekning for å legge 

greinen eller måle-stokken utover. Og denne strekningen bevegelse går ikke uten veien som er like lang i 

tomrommet.  

Til mer vi analyserer dette finner vi ut at både bevegelsen, tidens medvirkning, hastighet, og tomheten, 

rommets avstand dette skjer i er like. At det fysiske lot seg måle like langt som det tomme rommet, altså 

utstrekningen dette består av. Uten utstrekning hadde ikke rom og bevegelse fysisk vært mulig. Bevegelse, 

virkningslengde og tomhets-rom, og fysisk lengde er her samme sak. Vi får ikke noe fysisk uten at dette 

tomrommet eller rom er del av objektet, og heller ikke det bevegelse eller bevegelseslengde, hastghet, og at 

det var fysiske bevegelser som fikk dette på plass.  

Her er det nærkontakt eller fobindelse, relasjon, et forhold mellom tilstander vi neppe er så flinke til å 

se. Det er relasjon, forhold, relative tilstander, som slik skaper den gitte mulighet for gjøren, og uten at noe 

skjer, virker, bevegelse/hendelser, så blir relasjoner som til, og fra, på og i, meningsløse. Forhold finnes liksom 

ikke. Som regel betyr i og på, under, at vi har relasjon mellom disse, med tanke på hvordan treverket i bordet 

er innvendig, og at koppen står på bordet.  

I, på, gjennom, siden av, er relasjoner som ikke greier seg uten de andre som undebevisste relasjoner 

vi sammenligner dette med som lengder og størrelser, form, som ellers normalt betyr fysiske gjenstander som 

målbånd eller ting, bevegelser, arbeid, noe som gjøres eller føles. Energier får ikke fysisk størelse og 

utbredelse uten rom når vi snakker om fysiske gjenstanders størrelse. Fysisk å reise, dra fra og til, være i og 

på hytta. 

Det samme gjelder om alle begrep vi har om bevisste og fysiske objekter, form, ide, energi, som enten 

er stillestående og ubevegelige, eller ikke kan endre form, eller om de er flyttbare som posisjon i en natur eller 

tenkt som endring i en bevissthets-prosess, at noe kan endres, flyttes eller omformes. Da vil begrep som og og 

eller dukke opp, som betyr relasjonen mellom to gjenstander eller tanker, følelser, altså relativt, eller at de 

settes sammen eller smeltes sammen, eller skilles ut av hverandre elelr splittes.  

Dette går ikke uten at «eller» og «og», er aktivt med i prosess for sammenligning og sammenstilling, 

eller splittelse eller settes ut av sammenstilling. Her skjer det noe, eller at det er noe, som gjør at og-eller er 

del av stivheten eller prosessen. Og, eller, på og i, slike henvisnings-begreper og binde-ord, at de aktivt er del 

av tankeformasjon elelr bevegelses-formasjonen, elelr overføringstilstandene.  

Normalt vil vi tenke at dette ikke er noe. Men det nytter aldri å benytte begrep som og og eller om det 

ikke finnes noe. Da vil ikke noe skje eller ha noe forhold. Vi vil bare bli stående og si «og, og, og! Eller «elelr, 

eller, eller», der det aldri blir en relasjon, aldri blir en mening, og aldri blir en årsak-virkning, hendelse, energi 

eller objekt fysisk eller bevisst. Gjeenom i og og-eller er avhengig av at det er noe og prossesere, sammenligne, 

å og-e eller eller-e. Eller å gjennom-e, og i-e. At det har med virkninger å gjøre på et eller annet vis. 

Vi får det samme forholdet med kontinuitet, uavgrensethet i en lengde eller på ett metermål. Om vi har 

en meterlengde, målestokk, så vil 30 cm på denne uansett også da være 3/10-deler av stokken, selv om den er 

sammenhengende. Slik at forskjell, differensiering, som sammenstilling eller splitelse, eller som del og helhet 

slik kan benyttes som pluss og ganger eller som minus og deling. I oppdelte, og i kontinuerlige forskjells-

sammenhenger. At og og-eller ikke er med i noe forhold er heller ikke noe og-eller. Heller ikke. Er-ikke. 
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Men det samme er det om det ike finnes noe i det hele tatt, at da har vi ikke ER. Mens i praksis når vi 

sammenligner med tilstander og omforing av det som er, stivt eller foranderlig, så og-eller en del av funksjons-

prosessen enten som avstander, relasjonen, mellom noe eller del av en hendelse. Og-eller er funksjon for 

forskjellsvirkning i bevissthet og natur-energier.  

De er en del av differensial-funksjonen som er eksitens og endring. Del av energiene i praksis. Slik er 

også bygningen til utstrekningen: Rommet, tomheten. Og likedan alle bevisste tanker og operasjoner, ideer og 

forestillinger. At de kommer av noe som skjer, fremstiller, på en slik måte at det kan være søvn, at man ikke 

merker noe, ingen forestilling som man husker i alle fall, eller at det stadig kommer nye forestillinger.  

Dette er ikke slik Hegel eller mange trodde, at bare ideer skyves bak og foran hverandre, eller at alt 

bare er forestillinger. Det er forskjeller på gang, hendelser, at noe faktisk skjer. Hva er vitsen med telepati, 

telekinese tankeoverføring, å være seere, om det ikke er noe som skjer i bevissthet, følelser eller for eksempel 

en fysisk verden. Vi må da også spørre oss om vi har bruksgjenstander for noe, om vi har sanser, om vi har 

behov, om vi har bevegelsesevene og oppfattelseevne, bevissthet.  

Om da den fysiske verden er uten betydning for velvære her vi er, og da vi var, og når vi kommer et 

annet sted. Da glemmer vi at det er mulig med noe som er bra, godt, holdbart, bærende, eller dårlig, vondt og 

uholdbart her vi er. Altså at hensynet, moral her i verden ikke teller, bare når vi er der nede og der oppe.  

At dette kan veie like mye som å komme til en UFO-verden med superintelligente hvor alle behandler 

hverandre dårlig ved hjelp av det intelligensen måles som, og brukes til på jorda: Til dårlige handlinger, 

utnyttelse, kriminelle saker og vold. Intelligens eller fornuft, blir da ensbetydene med ødeleggelse. Men det er 

like mye og enda mere intelligens, holdbarhet generelt gjennom livet til alle dersom intelligensen og fornuften 

blir brukt til holdbare handlinger. Det finnes de som ikke finner ødeleggelse gunstig eller okey. Living for the day!  

Så lurer vi på «Hva er det onde». Og dets problem: Ødeleggelsen! Enten det skjer i bevissthetssystemet 

eller om det er i den fysiske verden, kropp, miljø. I helhetens omløp så er alle disse Det Samme i Funksjon. 

Mange glemmer at det ikke bare er fortreffelighet som finnes i en anne verden. I mytisk tid, i oldtiden, 

antikken, i middelalderen, og i rennesansen, samt i det meste av nyere tid, all forstand på kunnskapen, og dets 

grener, så klarer ikke mestrene å skille mellom fonuftig fornuft og ufornuftig fornuft, altså skille ødeleggelse 

og holdbarhet, oppbygning.  

Fornuft er sammenligning for oppgaver som er logisk mulig som oversikt, og man kan da velge mellom 

ødeleggelse og oppbygning. Fornuft er valg for å nå mål i forhold til seg selv, og det kan gjøres på god eller 

dårlig måte, der gode løsninger betyr at det også tar vare på andre, annen, holdbarhet så lang det rekker. Det 

passer derfor med logisk holdbarhet er lik den gode fornuft, oppbygning og holdbarhet.  

Når «Det gode selv» ikke har noen preferanser, innhold, så må vi se, vurdere, forstå, bruke fornuft eom 

er logisk sammenligning av følelser og kroppers holdbarhet sett som at både en selv og andre holder seg 

oppegående og friskest mulig. Med andre ord så trenger vi både viten, kunnskap, fornuftsevne, logikk som er 

se forskjell på like og ulike slik fornuften må skille ut holdbarheten, fordi ellers kan ikke det som tidligere het 

det fullkomne som holdbart forstås, eller ha en stigende effekt som oversikt. Vi trenger alle egnskapene våre 

til den holdbare prosessen og ikke bare til de uholdbare proseser. Ikke bare sveve på opplevelser av bra og 

dårlig uten tanke på holdbarhet. Fristende og farlig, altså spennende, men bør ha et holdbart mål. 

 

Videre beskrivelser er om bevissthets-feltet, prosessen, og forholdet til det man kaller emosjonelle 

funksjoner forbundet til behovs- og sanse-behovs-søkende organer, altså sanser og behov, og dermed 

signalveiene, hvorpå ingen funksjoner bevisst virker uten nervesystemets koordinering i slike tilfeller, affekter 

eller ikke. Bare nerver, bare lymfe-systemet er umulig, de opererer som samvirkende. Også kropp og 

bevissthet uansett hvor store feil det blir.  
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Definisjoner: 
 

Form: Har blitt definert fra tidlig som noe fast, uforanderlig og evig. Naturfolket har som regel sett 

for seg at former er tøyelige og foranderlige.  

Forandring: Heraklit mente at uro, bevegelse, alt som skjedde, virket, var en form for forandrings-

prosess som alltid var til stede i alt, og uopphørlig endret på alt, men ikke uten at han anså dette som at alt er 

ett, bevegelig, og gjenstridig, lignende kraft, motkraft og utveksling.  

Det er i grunnen dette han mener med at det er like mange, eventuelt uendelig med like mange like og 

ulike mengder av alt, men altså under omstokking til stadighet. Heraklit lette etter det endelig prinsipp, eller 

årsak til denne indre forandringsegenskapen i alt. På sett og vis ligner det på at vi har en konstant energi som 

kan omformes i forskjellige former og energitilstander, men at den totale energien i eksperimenter viser seg 

å være i behold. 

Form: Kan også anses som bevegelig eller endringsbart, lignende slik Aristoteles mente: Han mente 

at det fantes indre egenskaper i naturen, spesielt for livsformer, og at noe vokste eller utviklet seg etter et 

bestemt mønster, og slik sett ligner utsagnet her på arv, eller at stoff har flere indre egenskaper enn de vi ser. 

Men mengden av alt, og energien, samt drivkraften, energia, var konstant og Arisoteles lette også etter dettes 

indre prinsipp som alts årsak til årsak og virkning.  

At vi har ett froskeegg, at dette endres til rompe-troll, at det videre blir en frosk som krabber på land 

og hopper og kvekker, er sammen med det at vi bevisst kan endre meninger om en og samme sak, et eksempel 

på Aristoteles bevegelses-begrep, og at bevegelse var del av tenkningen henviste han til at politikere kunne 

diskutere en enkel sak en hel dag før de kom til noe resultat. Større treghet enn det å gjøre noe praktisk i 

mange tilfeller. Poenget er at Aristoteles mente at former hadde endringsbare egenskaper slik at den mengde 

vi hadde av alt kunne omformes. Om de minste enheter kunne omformes vet vi ikke ut fra Aristoteles utsagn. 

Former har også blitt sett som en kraft, noe nærmest flytende, så flytende at det kan være luft, vann, 

stivne til stoff, gå over i annen form ved hjelp av ild, smeltes, der ild er en av formene til denne flytende og 

sammenhengende formen som mange naturfolk og den greske ideen om eteren, trodde på, en slags blandet 

ånd-materie-kraft, der bevisstheten spilte en avgjørende rolle. Ikke så ulikt den guddommelige tanke hos 

mange. 

Formasjon: Betyr et samlet mønster av det minste til det største av hva som kan dannes, ha en form, 

eventuelt bli beveget og bøyd, splittet og satt sammen, lignende Demokrit og Empedokles bilder av minste 

urstoffer, atomer. Formasjonen kan være stiv, størknet, smeltende, eller foranderlig. Fordampe. 

Formasjons-prosesser, eller formasjoner, betyr i denne boken det samme, der jeg har valgt å la det 

som er mer varig og mindre varig inngå i den samme kraftmodellen. Her endrer helheten seg, både det minste 

og det største, unntatt virkningsfunksjonen som innebærer drivkraften, en indre ekspansjonsfunksjon som hele 

tiden presser seg mot den absolutte grensen overalt i alle egenskaper som den samme ekspansjons-drivkraften 

er grunnlag for som formasjonsskapende eller formasjons-omvandlende. Kan væe både sirkulære og ut-

ebbende, opphører, endres til andre sirkulasjoner eller en ikke-sirkulær form. 

Å se alt som formasjons-prosesser uten å bestemme lite eller stort, kun at det er en kontinuerlig 

trykkmasse, som utveksler og skaper tynnere og tettere strømningskraftfelt, vil da gi de samme verdier som de 

fysiske lover for lokale felts indre bestanddeler, og som kan omformes som energier uten å miste totalenergien 

i regnskapet. Dette er den beskrivelsen jeg gir til kraftmodellen, og der ett kolossalt trykk i et jevnt 

strømningsfelt med lite krumning totalt sett som vil gi likedanne proporsjonale utvekslinger til 

partikkeldannelser som stemmer med de fysiske lover.  

Og som trykk utveksling frekvenser som vibrasjons-trykk-utveksling. Når jeg benytter begrepet 

formasjoner så innebærer dette en dannelse til denne formasjonen en aktiv virkende endring i samme 

formasjon, og et stadium der denne senere vil bli omformet i en annen tilstandsform enn den vi observerer. 

Energi-omvandlinger. 

Formasjons-prosess kan være kortvarig eller holde seg gjennom hele feltlandskapets levetid, for 

eksempel at visse formasjoner kan holde seg intakte så lenge et bestem univers holder sine prosesser gående. 

Så hva som har øyeblikkelig omvandling etter et øyeblikk, visse subatomære partikler som danner en ny 

spesiell partikkel, med billion-sekunds levetid, og hva som er langsiktig, slik som galaktiske mønstre i 

universet, og gravitasjonsbalanser, er altså bredder vi kan sammenligne med som omformings-hastigheter.  
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Til forskjell fra mikropartikkelens levetid, trillion-dels sekund, og tiden en galakse kan bruke på en 

rotasjon rundt seg selv, 150 millioner år, så er det forskjell. Hvor fort vi kjører i tettbygd strøk, 50 km i timen, 

eller en snegles fart, er noe helt annet enn lyshastigheten som går 30.000 mil på et sekund. 1 lysår blir da en 

lang strekning. 

Vi må her se forskjell på stiv form, stive former i kombinasjoner, former som er tøyelige og kan danne 

formasjoner og former som virkelig kan endre sin form til en annen form. Videre at dette som oppdelte 

forskjeller som enheter, er i konkurranse med en kontinuerlig form-masse som kan sammenlignes med vann, 

der konsentrasjoner kan anses som at vannet fryser og danner små isbiter som flyter rundt og kan danne 

bindinger med hverandre, eller kan frastøte hverandre.  

En virkelig kontinuitet er også en forskjells-egenskap, men den er ikke enhetlig adskilt. Den er 

sammenhengende som en flytende væske uten enkeltpartikler, men ved utvekslinger kan den danne tilsvarende 

funksjoner, og faktisk bedre i forhold til fysiske lover, enn de modellene der vi har enhetlige deler med stående 

strålefunksjoner for feltkraft. I en kontinuitets-forskjell så fungerer slike lover optimalt.  

Forskjell er et begrep av to typer: a: Forskjell som enheter som er adskilt, og b: Forskjell: som er 

en kontinuerlig forskjells-funksjon. Lignende kan det være slik med virkning og bevegelse også, at det er en 

sammenhengende prosess, der alle tenkte punkter faktisk er aktivt virkende som del av hele kontinuiteten, og 

om det er samme kraft, at det er en konstant energi i trykk og drivmengde, energi-drivkraft. 

For forskjell ala typen bevegelse har vi ellers kun alternativet at noe må dytte på det andre for å få 

bevegelse eller virkning. Da vil en mangle at opphavet har en slik virkende funksjon, bare at den har det, men 

ikke hvorfor denne kan ha dette. Fordi da er man tilbake til att all eksistens/eksistense, må ha en funksjon som 

også gir drivet til å bestemme eller å bevege noe, virke, at noe skjer, en forskjells-funksjon. Uten denne kan 

ikke bevissthet eller stoff, natur, virke. 

Eksistens/eksistense: Det mangler mange ord i et språk: Eksistens betyr at noe eksisterer, eller måten 

det eksisterer på, fungerer på. Eksistensen betyr at vi fastslår at det som eksisterer, eksisterer i utgangspunktet 

totalt sett, med slik det nå en gang fungerer, eller endrer sine funksjoner. Men begrepet å eksistere, ferdiggjort, 

eller eksistensen som ferdiggjort, er noe annet enn spørsmålet om eksistens og eksistensen, og at det å eksistere 

er mulig.  

Eksistense av eksistensen, er slik sett både en variasjon av både mulighet og virkelighet som virke-

funksjon til eksistensen. Eksistense av eksistensen skal slik sett skille seg ut fra eksistens av eksistensen. Den 

forutsetter forskjellen mellom ingen eksistens og eksistens absolutt. Vi kan ikke benytte begrepet eksistere her. 

Vi tvinges til å benytte funksjons-muligheter og virkelig-gjørelse av det som virker virke-likt eller kan 

eksistere, eller også eksisterer, og som ligger i et begrep som eksistense av eksistensen. Finnes ikke i ord-

forrådet. Eksistense har en forbindelse til å mulig kunne eksistere, og om vilkårene er der, slik som; å kunne, 

å gjøre, å få til, hvordan. Ikke at det alt er gjort eller er ugjort, men funksjonen, eventuelt; (funksjonen?).  

Språket inneholder da visse hemmende funksjoner i hva det er som er tillat eller ikke å mene, å si. 

Forutsetningen er at eksistensen sammenlignes med virkeligheten eller virke-lik-heten, slik den er 

uansett hvordan, hvor og når. At den eksisterer, eller om den gjør, tatt som utgangspunkt. 

 Om det forstås riktig, kan vi benytte både eksistens, eksistense og eksistensen om det skrives, fortolkes 

som at det gjelder hav som ligger funksjonelt i og bak det som eksisterer eller kan eksistere. 



 

 

643 

Definisjon forklaring av definisjon 
 

Definisjon og definisjoner 
 

 Som oftest forstås definisjoner først og fremst som ord, som språk, at vi danner oss begrep, der begrepet 

er, eller viser, et omriss eller klart bilde av det vi peker til, kopierer, gjentar av noe vi merker oss. Hva som 

helst som vi kan oppfatte, danne en lyd av eller tegne, har som husk, og som vi senere kan velge synlige 

skrifttegn for som kan gjentas med samme lyd, snakk, som vi kan lese og skrive med. Det kan være en 

gjenstand, en hendelse, en følelse, et behov, eller hele setninger som er anvisnings-rekkefølger av saksforhold. 

Saksforhold kan være alt fra det at vi aner noe, til mer klare saker og rekkefølger som vi kaller meninger.  

Meninger kan settes sammen til større byggverk av slike, og kan da vises til oss i større former som 

fortellinger, underholdning, og ikke minst undervisning, veiledende som holdbare støttepunkter, slik gode 

metoder for å gjøre noe på i praktisk sammenheng, og i oppførsel, orden, og moral, altså antatte gode leve-

regler, i noen tilfeller, spilleregler. 

Definisjon, gjengivelse av former, mønstre, strukturer, at vi finner en eller flere referansepunkter, eller 

preferanser å sammenligne noe med, er den dypeste grunngivelse av begrep, også begrepet definisjon, og 

definisjoner. Gjelder alle virkninger og bevegelser og omforminger som formene er del i. Slike preferanser og 

referanse-punkter som vi merker oss i saks-forhold, eller som vi finner på for å anvise til et saksforhold som 

vi ikke lett finner preferanser eller strukturer i, og ofte må sammenlignes med noe som ligner litt.  

For eksempel kan en virvelvind eller en virvel i vann, noe som vi kan kalle en kaos-struktur i enkelte 

tilfeller om disse virvlene virker rotete, så finner vi preferanser i nærheten å sammenligne med slik at vi lettere 

kan se for oss hvor grenseområder og forflyttinger og mønstre i virvlene kan sammenlignes med, som på et 

stillbilde av dette, eller som en bevegelse, forflytting, virkninger av en slik virvel. Det er nemlig ikke så lett å 

se lufta som beveger virvelen da vi stort sett ser fnuggene som dras med i virvlene. På den annen side er det 

heller ikke lett å skille ut når virvlene egentlig begynner i vann eller årsakene til dette i alle tilfeller, da både 

vannet rundt som virker rolig og selve virvelen i vannet består av vann.  

Når vi snakker om at noe er tomt, eller sier at det ikke er noe der, eller ingen ting, så vet vi ikke sikkert 

om dette er tilfelle, at det virkelig ikke er noe til stede som vi ikke kan se, merke, men vi kan teoretisk tenke 

oss til en tilstand der det ikke skal være noen krefter, tanker, ting, noe annet enn at det er tomt eller ingenting 

der. Kjøleskapet er tomt, det er ingenting der! Dette betyr at vi bruker boksens vegger, gulv og tak som 

referanserammer, preferanser, for å vise til at ethvert angitt eller tenkt sted gjennom sanser, behov, følelser, 

bevisst vurdering, sammenligning med boksen selv, og ting som er utenfor og som kunne ha vært i kjøleskapet, 

ikke er tilstede i kjøleskapet.  

Kjøleskapet er tomt, har ingen «ting» der, som vi kan sanse som vi har behov for, eller klarer å finne 

der. At det er luft inne i skapet som er en gass, at det er bredde, lengde, høyde, volum, en utspent utstrekning, 

en plass, om vi vil en verdensplass, en utvidelse, det legger vi ikke merke til, og knapt at det skulle være en 

årsak, funksjon, noen grunn til at volum er mulig og finnes der.  

En slik oppgave ligger langt utenfor behovet for hva vi forventer oss eller tenker på om et tomt 

kjøleskap. Den formen for tomhet som kjøleskapet viser er bare en av en mengde uendelige former for tomhet, 

der vi ikke etterlyser «tomhetens dimensjoner», om det er gravitasjonskraft eller elektro-magnetiske felt der, 

tynn vanndamp, eller for den sakens skyld, et spøkelse.  

Et eksempel på en slik tomhet, ingenting, som egentlig tross alt er en plass, er at vi kan oppleve at noe 

plutselig dukker opp på nettopp en plass, eller i det vi oppfatter som tomt eller ingenting. Vi ser da ofte ikke 

årsaken, rekkefølgen, årsak-virkning til at dette plutselig dukker opp. Det dukker bare opp noe i ingenting, i 

tomheten, og hverken logisk eller mystisk årsak viser seg for oss. Vi vet ikke om det er en mystisk årsak, en 

logisk årsak, og oppfatter den virkningen vi plutselig opplever som til en viss grad mystisk spesielt fordi 

årsaken er ukjent.  

Om den var kjent så vil det være en logisk årsaks-faktor til hendelse. Kilden er kjent. Men hvordan 

kilden kan eksistere, fungere, få til at noe dukker opp eller dukker opp selv, behøver vi ikke å ha funnet det 

logiske svaret på, slik at svært mye kan virke mystisk rundt selv de mest logiske funksjoner vi merker oss. 

Slik har både guder og natur virket mystisk opp gjennom historien.  
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Men enkelte individer har fordypet seg i sammenhengen og spørsmål om bedre begrunnelser for en 

virkende verden. At svært gode modeller og forklaringer til hvordan verden fungerer, som igjen gir en 

oppdagelses-vei som nye funn stemmer med, og at det i sterkere grad viser en mulighet for at logiske 

funksjoner finnes inne i begrep som bevissthet og natur-fysikkens forhold, altså også for begrep som ånd og 

materie.  

Innen både filosofi, religion og vitenskap finnes det en rekke saksforhold og strukturer, funksjoner vi 

ikke lenger kan se bort fra, og at vi da er i bedre stand til å gi forklaringer til selv bevissthetsprosesser, 

sammenlignings-evnen vår, og begreps-forhold, slik formasjoner kan se ut til å være, og viser seg som, ikke 

bare hvordan de kan være, og som ofte kan påvises, men også hvordan de samme funksjoner kan virke, gi 

virkning, få frem virkninger, alene, eller sammen med andre virkninger, og derfor også gi virkninger som vi 

ikke ser som bare ting, men hendelses-virkninger, virkningsstyrker og deres omfang.  

Ikke bare det at en sterk magnet rører en spiker langt borte, men også slike virkninger som følelser. At 

følelser er en virkning vi føler når vi ser, tar på noe, lukter, smaker, kjenner været, temperaturene, hardt, bløtt, 

vått, tørt, stikkende eller glatte flater og formene som vi kan se på og som kan kjennes med fingrene og huden 

vår. Samt balanse-reaksjoner, at vi merker at en del av kroppen kommer ut av balanse og trekkes i en viss 

retning med en viss styrke.  

Styrken i sanser og behov, i muskelanstrengelse, går gjennom kroppen som merkbare signaler til nerve-

sentre, der vi merker at reaksjonene ved eeg-tester viser styrkevirkninger i en størrelse som kan sammenlignes 

med hvor godt og vondt vi føler noe. Angst og glede virker som forsterkninger eller vedvarende styrkevirkning 

som er følelser som stort sett virker på samme måte. Behov og følelser virker nærmest fast sammenkoblet, 

selv om mange behov vi danner oss, vaner, interesser godt kan byttes ut som om at de egentlige ikke var 

viktige behov for at vi kan leve godt allikevel.  

Slike utbyttbare behov virker ikke som grunnleggende behov for å kunne leve å ha det godt, men 

enkelte har tross alt mange faktorer i opplevelser som gjennom arv, tilvenning eller også ved skader eller 

sykdom, tvinger seg frem som helt spesielle behov for å klare hverdagslivet, altså holde ut psykisk og fysisk.  

Det er ganske viktig å nevne kroppen, sansene, behovene som sansene er følere for i en kropp, og da 

selvsagt for behovsorganene våre som disse har vokst ut som felles fra en og samme celle, som deler seg og 

danner via næring, mat-drikke-luft, fra en utvendig natur for kroppen, geometrisk, til dels fysisk, og slik 

skjønner vi at den samme cellen blir prosess-utgangspunkt for hele kroppen vår.  

Denne kroppen har altså behovssystemer, og orienteringssystemer slik som sanser, nerver, 

sirkulasjons-væsker, blod, immunsystemer, og en mengde mikroskopiske refleks-enzymer og refleks-virkende 

stoffer, der trykk og lys, samt elektroner, sender signalvirkninger gjennom kroppen spesielt til hoderegionen 

og merkes i bryst og mage i de fleste tilfeller der de mest sentrale behovsorganer er og som må sette inn 

reaksjonsendringer på omgivelsesinntrykk eller som signaler fra bevisste reaksjoner.  

Sentral-nervesystemet, den enorme nervebunten vi har i hodet og som vi har erfart ved ulykker, slag i 

hodet, eller som vi med tynne elektroder og nåler har stadfestet er sentre for syn, tommelfinger, rygg-hud, 

følelser i tær, hørsels-senter, talesenter, språksentre og talesentre, men også der enkelte av disse kan ta over 

for skadde naboområder for at vi kan klare å gjøre lignende saker allikevel.  

Alle disse egenskapene viser tydelig følelses-styrker, også for slike effekter og egenskaper som vi ikke 

kan si kjennes som godt og vondt. Men summen av alle virkninger påvirker hverandre slik at vi til de fleste 

hendelsesforhold vil merke noe i vårt behovssystem som passer, eller ikke passer, er holdbart, og der det blir 

følelsesutslag om det ikke er balanse og overskudd av noe bra eller dårlig som styrkereaksjon, og som vi 

merker som følelser.  

Beskrivelser av følelser viser ofte en mengde sammensetninger av behov og sansevirkninger som igjen 

slår ut i summen av sinnsstemninger, humør, som er reaksjoner som bra eller dårlig, eller passe tilfreds-

stillende, om vi ikke da sover dypt uten drømme-antydninger. 

Det som her er beskrevet om kropp, sanser og kropps-behovs-reaksjoner fra organer som kropp består 

av og de signalvirkninger som finnes her, er nødvendig for å vise en parallell likhet med bevisste forestillinger 

og følelses-virkninger, rett og slett for å vise at sanser, behov og tilhørende følelses-virkning, samt følelser 

generelt er faktiske virkninger med en viss konkret styrke, eller som vi kjenner som styrkevirkning ikke så 

ulikt slikt som når vi er slitne av å løfte noe gjennom fysisk styrke, eller som vi synes er lekende morsomt der 

vi forsetter med stor iver å utøve fysiske anstrengelser, slik mange elsker å bade, svømme i vann på ferie-

steder. Andre kan danse i times-vis. 
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Vi har altså kjente og ukjente faktorer forbundet til alt vi merker, og som vi merker gjennom sanser og 

behov, eller intuisjon, alt det i oss som merker en forskjell i tilstanden vår som i oss eller utenfor oss, men 

klart noe som ofte merkes bevisst, og som virkninger fra det underbevisste, at noe alt har virket på sanser, 

behov, nervesystem, husksentre, drømmesentre. Alt det som kan gi signaler gjennom kropp og til 

underliggende følelses-virkninger underbevissthet, og som også kan fremkalle drømmer, husk, innlærte 

inntrykk og begrep, erfarings-hendelser, som om det skulle vært tatt opp på bånd, avspilt, i alt fra klar til 

mangelfullt saks-gjengivelse.  

Det viktige er at om vi skal kunne kalle en definisjon en definisjon, så vil dette ha preferanser 

fra at en eller annen struktur, virkning, som skiller seg ut fra at det ikke fantes noen struktur i det hele 

tatt, ingen virkninger.  

Uten at vi har en bevisst sammenlignings-evne, bevissthetsprosessen og de preferanse-funksjoner som 

bygger opp denne plattformen som bevisstvirkende eller oppvåknende, som mottaker av struktursignaler, så 

kan vi ikke sammenligne noe, hverken med kjent eller ukjent, mystisk eller logisk. Dette betyr at vi må ha en 

sammenligningsfunksjon og sammenligningsvirkende prosess som har styrkevirkninger og eventuelt kan 

fungere som styrke-endrende og struktur-endrende for de preferanser og egenskaper i funksjonsstrukturen sin 

som behandler saksforholdene, virkningenes struktur-formasjoner. At bevissthets-virkninger og saksforhold-

virkninger som styrkeforhold blander seg sammen, der styrke betyr virkning og funksjon.  

Det er gjennom denne forklaringen jeg vil vise til følgende preferansestrukturer som viktige for 

definisjoner, det vil si både nedskrevne og uskrevne oppfattelser av et begrep, forståelsesbilde, og forståelses-

bilder som enda det ikke er laget et ord for, ikke minst den mengde perifere informasjoner som finnes og 

oppleves samtidig gjennom alle hendelser vi opplever. 

Dette er at preferanser må ha skilt seg ut, slik at vi i det minste kan sammenligne dette med andre 

preferanser eller merke at andre preferanser ikke er der. Altså alt og ingenting, noe eller ikke noe, fylt eller 

tomt, 0 eller 1, forskjell eller ikke-forskjell, like og ulike: Dette gir sammenligning, kjent, ukjent, gjen-

kjennelse, bevisst sammenligning.  

Sammenligninger er prosessen der virkningsforskjellen viser lik eller ulik utskillelse, og kan foregå på 

alle måter der strukturformasjonsvirkninger når hverandre i et samspill, at det avgjøres gjennom artstypen 

styrke, energi, at en virkning virker som en endringsprosess som viser seg som og sammenlignes for oss som 

en styrke. Om en lengde er litt lenger enn en annen vil vi sammenligne dette ofte med en erfaring med hva det 

koster oss gjennom behovsutøvelser å overkomme forskjellen, lengden eller tiden vi bruker for å oppnå noe. 

Og denne vanen er vel så sterkt tilstede at vi ikke tenker over den eller at vi bevisst sett til en viss grad behøver 

å merke den, at den virker bedøvd i forhold til saksforholdets styrkefokus.  

Dette var bare et eksempel på mulige styrkevirkninger i sammenligninger bevisst. Om det heller ikke 

er spesielle smerte- og lystsensorer knyttet til en sammenligningsprosess underbevisst eller bevisst, så gis det 

neppe særlige sterke følelsesvirkninger heller fra en slik prosess. Heller fra de saksforholdene som er ledd i 

samme prosess, det som sammenlignes i størrelser av sanser, behov, hendelser, følelser, angst-trygt-glede, 

lyst.   

Vi trenger for våre lagrede og innkomne signaler-preferanser et sammenlignings-prosess-system som 

vi kaller bevisstheten der sanser og behov markerer strukturer, og at det til sanser er knyttet behovs-føling, 

slik at vi kan merke smerte og behag i sanser, samt de behovs-organer slikt er knyttet til, og sansevirkende 

signaler fra behovs-organer også, slik som sult ved lite mat, og at det er kaldt, videre som at slike sanser og 

behov kjennes som følelser, følelsesnyanser, der særlig sterk virkning i følelser som utslag på sanse og behovs-

virkninger, virker som vondt og godt. Bevisst sett sammenlignet med bra eller dårlig, fare og trygghet. 

Vi definerer noe ut fra det samme som slik strukturene merkes fysisk for oss, og som gjennom 

strukturer fra sanser og behov og følelsesvirkninger fra kropp, behov, sanser, bevegelser og all styrkevirkning, 

der følsomheten, ofte som passe, bra eller dårlig, godt, vondt, balansert, ro-uro, virker på hele behovssystemet 

vårt og spesielt nervesentre, hjernesentre som reagerer med hendelsesutløsninger og husk-utløsninger når vi 

undersøker hjernens virkninger, også når det utløses følelser. 

Sanser, behov, nervesystem, styrkevirkninger av signalene gjennom disse og kroppens muskel-

anstrengelser, virker som følsomhetsgrader, styrke, stemnings-virkninger, ofte som humørsum, som følelser, 

innstemnings-variasjonenes totalsum som kan nå den bevissthets-prosess-plattformen som skal sammenligne 

alt dette som orienterende oversikts-bilde. Det samme kan til en viss grad lagres, huskes underbevist, slik at 

begrepsinnholdets strukturvirkning ut fra sammenlignbare informasjoner kan forstås ganske direkte av 

bevisstheten i det dette dukker opp bevisst i en eller annen anledning senere. 
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Men i utgangspunktet forstår vi de sammenlignbare struktur-styrke-virkninger som en bevisst til-

nærmet dannelse, selv om vi like godt kjenner til alt vi gjør og kan, ser som begrep, gjenkjennelser selv om vi 

ikke har definert dette gjennom ord-forklaringer eller har ord for dette.  

Begrep er inntrykk, er strukturvirkende rekkefølger, sammenlignings-funksjonelle struktur-

virkninger der strukturformasjonen har styrkevirkning. 

For å være bevisst begrep, og dannelse og analyse av begrep, saksforhold, som språk, så må vi sanse, 

ha og merke behov, føle disse sin stemning og stemnings-sum fra kropp med omgivelser, og husk, erfarings-

inntrykk kalt hendelser, lært, opplevd.  

Denne summen av strukturstyrke, følsomhetsgrad, intuisjons-strukturer, er signalvirkninger inn til den 

bevisste merkbare sammenlignings-orienterende oversikt av ord/bilde, eller tale/film, eller i den virkende 

opplevelse, opplysning, fremstilling, interaktive virknings-formasjon som skjer som en holistisk og 

kontinuerlig endringsvirkende bevissthetsfølelse med behovstyrken gjenkjent som slik vi føler denne 

opplevelses-akt, virkning i forhold til våre instante sanse- og behovs-virkende, styrke-virkende kropp, og 

generell erfarings-mengdes virkninger. Jeg-følelses-sum. 

Når vi nå bevisst skal behandle et begrep vi bruker, eller vil finne ut hva som kan passe å kalle et 

saksforhold, finne et ord for dette og forklare hva det betyr, skape pekere som minst mulig misforstås av andre, 

så vil analyse som bevissthetens sammenlignings-prosess være avhengig av følelsesstyrkevirkningen til 

strukturformasjonen, slik at følelse og struktur knyttes til samme sak, og at dette som senere husk-lagret 

informasjon, og ved oppkalling igjen til bevisstheten, reagerer på en slik innholds-definisjonen eller på selve 

ordet, hendelsen som skal huskes. 

Hverken husk, lagringsformen av begrep, hendelsesforløpene slik, eller bevissthetens opplevelse av 

dette, vil kunne defineres uten sammenligningen, følelsesstyrken og signalformasjonen. Når vi skal huske noe, 

eller forstå noe, så må vi forstå enten ordet, saksinnholdet, eller i det begrepet at vi forstår, finne forståelses-

begrepet som graden lik med noe. Forståelse = Lik. Graden forståelse, er graden lik. En definisjon er med 

andre ord at bevissthetens følelses-styrke-strukturformasjon er mest eller best mulig tilnærmet eller 

lik, altså i mest mulig overenstemmelse med virkningen av den faktiske tilstand eller opplevelses-sak, 

enten dette er kjennskap til det tre-materialet vi bearbeider eller om det er sykdom, en bil, en edderkopp-angst, 

morsomhet, eller alle ord og bruk av språket. Sagt på en annen måte:  

Ønsket eller ideelt så er en definisjon av et ord, det samme som en bevisst forklaring av ordet 

som er i overenstemmelse med de faktiske forhold, eller i alle fall så tilnærmet likt med slik at 

bevisstheten og de fysiske virkninger er tilpasset med hverandre: At vi har lært å gå der det virker en 

tyngdekraft nedover. I verdensrommet ville vi jo bare sveve. 

Ord Begrep = Sak Hendelse; defineres slik at: bevissthetsoversikt og fysisk tilstand er i korrigerings-

virkende overensstemmelse med hverandre. Det er troen, vitenen, tilliten vi setter til noe, at noe er i 

overenstemmelse med slik vi oppfatter noe.  

Definisjon=begrepet=inntrykket=Sak/hendelse=bestandighetsgrad/holdbarhetsgrad og ganske 

lignende som livs-virkende orienteringsgrad som holdbart liv=moral-grad/Etikk-veiledende/estetisk 

følelses-styrke som tro/viten/tilliten vi har til orientering/trygghet/holdbar vei-ledelse. 

Nå er vi også ganske lite nøyaktige og oppmerksomme, og lite undersøkende vesener. Slik sett ender 

vi med at vi ikke undersøker bakgrunnen til alt vi definerer. Vi kan ofte også av ulike grunner ha helt ulike 

eller unøyaktige, misforståtte, tvilende, usaklige, lite gode overensstemmende beskrivelser, og ofte også 

helt feil beskrivelser mellom et ord, utrykk, og det saksforholdet som det er ment å sikte til. En som aldri 

har sett en bil kan lett finne på å definere synet av en motorsykkel som noe slikt fordi kravet var å finne noe 

som vi kan sitte på og kjøre med som har motor. Personen har hørt om begrepet bil, men ikke fått noen 

beskrivelse av dette tidligere, og finner en motorsykkel som har noe likt med dette. 

Definisjon er forklaring. Ja. Men av en benevning, et ord som skal bety det faktiske 

saksforholdet. Følelser, sanser behov, fysiske egenskaper, samt bevissthets-sammenligningen og husk-

virkning, er avgjørende virkningsstrukturer for analyse og definisjon av begrepet definisjon og 

definisjon av andre begrep, ord, hendelser, følelser, behov, fysiske forhold, og bevissthets-begrepene. 

De forskjeller som er, og som det oppstår en forskjell i eller av: som dermed er dimensjonsskapende 

forhold, størrelser, grader utskillelser, forskjeller i tilværelsen som endres, blir forskjell fra slik tilstanden er, 

og dermed skaper preferansene overhode, også bevisst og fysisk inkludert bevissthetens og det fysiske sitt 

funksjonsvirkende grunnlag som egenskaper, med selektive kombinasjonsmuligheter, er forklart gjennom 

Kamos-Forandringskraften 1994, og i den vitenskaps-teoretiske Kamos – Differensialkraften 2018. 
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Sammendrag og Konklusjon om begrepet 

definisjon. 
 

 En definisjon er en sammenlignings-funksjon. Det betyr at vi finner en funksjon eller egenskap, og så 

best mulig finner de relasjoner og strukturer, virkninger denne egenskapen er og har som kan være flere 

egenskaper og virkninger, nyanser, og derfor at vi må forklare disse slik at det også best mulig ligner den 

funksjonen saken har, som fysisk, bevisst, tenkt om kjent og ukjent. Definisjonens forklaring har også til 

hensikt å skille saken fra alle andre saker som er forskjellig fra dette i alt det forskjellige som finnes. 

Vi forsøker altså å få et saks-tilfelle og vår bevissthets-oppfatning i høyest mulig grad ut fra vårt eget 

ståsted av bevisst oversikt, til å stemme overens med annet bevisst eller fysisk saks-tilfelle. Dette med å finne 

like og ulike som innstramming av rammen rundt en saks egenskap, og at vårt bevisste funksjonsbilde stemmer 

best mulig med saks-forholdet, fysisk, elle et annet bevisst saks-forhold, preger virke-funksjonen til begrepet 

definisjon. Slik er definisjons-begrepet og definisjons-prosessen. Men den kan også være enkel og liketil, 

likeglad, et gjenkjennelses-begrep. At han het Ola, eller hun het Kari. Det er en bil. Og ikke videre info. 

At det kom navn på alle artikler i alle butikker i verden, uansett om vi vet hva varen er eller skal virke 

som, at innhold er kjent eller absolutt ukjent. Vi tenker da; at kanskje noen har bruk for det, og at det er til 

bruk for noe. Denne gjenkjennelsen er den enkleste av definisjons-funksjonene, og lite til å stole på som 

referanse klar nok om og for en gjenstand eller et ord i et språk. Mange leser det meste av litteratur, eller hører 

på film, at det er noe som en ikke forstod hva var, eller gjenkjente, ukjent, men vi stopper ikke å lese, finne ut 

av resten av stoffet i boka av den grunn. Vi kan slå opp på ordet et sted. 

Definisjoner er stort sett bruks-anvisninger med en form for forklarende eller pekende adresse-

innhold til en virknings-egenskap eller et objekt, og alle bevegelser og virkninger om slike finnes ved 

samme objekter. Vi definerer som et forsøk å ringe inn et begrep slik at det minst mulig skal misforstås 

av andre. Stive eller bevegelige struktur-virknings-gjenkjennelser, med videre forklaring til egenskap. 

Definisjonen er en peker, en kopi, til like eller ulike i alt det forskjellige som vi henviser til, og 

der likheten, sammenligningen, fungerer som gjenkjennelse, husk/peker til, gjengir likedan, til et saks-

forhold. Definisjonen henviser til saken, gjenkjennelsen, enten vi forstår det vi gjenkjenner eller ikke 

forstår det vi gjenkjenner. Noe vi oppfatter som ukjent, mystisk, eller en tryllekunst, kan være slik at 

uansett hvor mye vi forsøker, så forstår vi ikke hvordan det virker, er; likedan som at noen kan kjøre 

bil, men ikke vet hvordan den lages eller hvorfor den klarer å virke såpass som den gjør. 

En ny sak gjenkjenner vi mens vi iaktar den, ikke før, men den kan vi enten oppdage selv, eller 

at noen informerer eller forklarer hva det er eller hva du skal gjøre med hva. 

Dette gir språk, yrker, behov og sanser sine funksjons-egenskaper for vår forståelse i den grad 

innsikt vi har oppnådd om saken. Forståelse betyr Er-Lik. Bedre; Graden er-lik. Kan bli helt ulik. Altså 

også: Graden lik eller ulik det saksforholdet vi forholder oss til. Er det likt, er lik forståelse. 

I andre tilfeller når noe er et kodespråk, så prøver vi å avgrense definisjonen, saksforholdet slik at bare 

vi selv eller en gruppe gjenkjenner betydningen av saken som begrepet henviser til. Koding og avkoding er 

svitching mellom de to tilstandene kodet, hemmelig og kjent, avdekket saksforhold. Altså hemmelig ord, 

tallkode, og hva det samme er som kjent avkodet. Endringskoder, ny kode, fungerer slik. Det er for å åpne, 

lukke veien til avdekning av sak. Bank eller hemmelig språk. Eller hemmelig signalvirkning, frekvens, puls. 

 Flere sider av definisjons-saken, og dets grunnlag. 

 Definisjoner kan være i overenstemmelse med saks-forholdene. Men definisjonen kan være mer eller 

mindre utfylt eller mangelfull. I utgangs-punktet kan vi si at definisjoner ligner på gåten om hvilke forhold 

matematisk det er som gir oss svaret og virkningen tallet 17. Det er uendelig med årsaker, preferanser, 

matematiske løsninger på hva som gir svaret 17. Om vi vil kan vi prøve ut dette på begrepet stol og begrepet 

«det å sitte», hva dette kan beskrives som. Vi finner da at det er uendelig med løsninger og forklaringer som 

kan godtas som en form for begrepet stol, hva som kan være stol og hva som kan sittes på, og hva det å sitte 

kan defineres som. Samtidig er det like mange muligheter for at definisjonen er feil, uriktig, mangelfull, har 

med saksforhold som ikke har med definisjonen eller forklaringen på denne saken å gjøre.  

 Som et ord og som en sak, kan vi også utfylle eller omdefinere begrep om saksforholdene selv, og vi 

kan også definere hva som helst slik vi selv vil, enten det er passende eller upassende med saks-forholdet. Det 

er klart at det er frivillige muligheter til å definere hva vi vil. Denne siden er nært holdbart definert nok. 
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Men om vi tar et saksforhold alvorlig og ønsker at vi skal finne best mulig frem til forståelse av dette 

er det stor sjanse for at vi kan treffe på en del viktige analytisk logiske funksjoner som skaper 

overensstemmelse mellom bevisst begreps-definisjon, peker-funksjoner i definisjonen, og det saksforholdet 

som vi sammenligner med som en virkelig sak, et faktisk bevisst eller fysisk saks-forhold. 

Definisjoner kan vi også beskrive som funksjoner. Eller utsagn, påstand, tvang. Dette med 

funksjoner er en fordel. Om vi ikke kan være sikre på at en teolog virkelig forstår hva en ånd er eller 

åndskraft eller det åndelige er, og at en atomfysiker ikke sikkert kan si hva substans, atom, materie, stoff 

og stoff-krefter egentlig er for noe, eller at dette kan være til og virke som det ånd og materie gjør, så er vårt 

eneste håp og beskrive hvordan dette virker og fungerer så langt vi klarer dette, som funksjon.  

Det er her vitenskapen har gjort sitt store fremskritt, og noe lignende med psykologien og 

hjerneforskningen, det vil si nervesystemets funksjoner. Konsekvensen er likedan for fordypelser av hva som 

kan ligge bakenfor dette. Hva kjennetegner og hvordan fungerer rom, tid, bevegelse, styrkefelt, gjenstander 

og stoff og hvordan virker deres kombinasjons-muligheter. 

Det er overhode ingen hensikt annet enn å fortelle hvordan vi ser sammenheng i funksjoner eller finner 

funksjoner som må være til stede ved psyke, bevissthet og den fysiske natur. Hva noe er forteller rett og slett 

ikke noe, uten at egenskapenes funksjons-egenskap kommer frem som det sentrale: Hvordan virker dette. Og 

det er også viktig i den praktiske nytte-sammenheng, at det er en sammenheng med hvordan disse stoffer 

fysisk virker og kan virke i kombinasjoner og når de aktiviseres av noe.  

Noen tvinger frem at det kun er nytten som vinning som teller, eller kun de praktiske behovsdekninger 

som er viktig, som i mange skrifter om slik holdbar livs-hverdag. Men allikevel så er forståelsen best ved å 

kjenne egenskapenes funksjoner og muligheter som funksjon en dypere forståelse for hva og hvordan noe er 

og virker, kan virke slik de gjør, nettopp at vi har de beste funksjonsforklaringer. 

En definisjon henviser enten til en sak, gjenstand, utenfor oss, fysisk eller bevisst, enten vi forstår oss 

på saken eller ikke. Da henviser det også til gjenkjennelsen/husk for like og ulike, som kan være kjent eller 

ukjent for oss. Eksempel er det kan finnes andre ukjente vesener som ligner hverandre, men ikke ligner på 

oss. De kan ha egenskaper eller bo i verdener som er ukjente for oss.  

Definisjonen kan også henvise til vår egen bevissthet, dens funksjoner, husk, følelser, egne sanser og 

behov, og alt i vår egen fysiske kropp, og føler om den. Definisjoner er samtidig som det er gjenkjennelses-

henvisning, også avdekkende eller avklarende, eller ikke, som forståelses-forhold. Om det ikke er avklarende 

som egenskap, så klarer vi ikke like lett å si hva saken er eller virker som, og vi kan gi rare eller usikre 

forklaringer av saks-forhold eller menings-innhold.  

Det er viktig å observere at en sak stiller seg i forhold til alt annet, som isolert fra dette eller i interaksjon 

med annet, slik at det vi opdager med en sak, da står i en menings-sammenheng med noe annet eller årsak-

virknigs-rekkefølge med noe annet, og i stor grad vil gjøre dette senere fremover også, at det er 

forbindelseslinjer som vi regulerer forståelse og handling etter.  

Vi har en merkbar følelse for alt, vel og merke som vi overhode kan merke, til forskjell fra alt det 

andre, slik at uansett hva vi merker har vi inntrykk av dette, selv om vi ikke har ord eller forklaring til saken. 

Men en slik egenskap der vi merker forskjeller er en slags indre definisjonstruktur, gjenkjennekse, peker til 

saken, hendelsen, følelsen.  

Ut fra dette med like, ulike, kjente og ukjente faktorer i oppfattelsen, kan vi lage symboler, språk, 

toner, lyder, snakk, skrift, språk, tale, lese, lage koder, mime, fingerspråk, fargekoder, kroppsspråk, tolkning. 

Også merke behov og sansning, følelser, som vi kan uttrykke for alle sakstilfeller som er mulig for oss.  

Forskjells-funksjonaliteten gir oss evnen til å se/merke forskjell som like, ulike, kjent, ukjent, sammen-

ligningen og gjenkjennelsen, husk, og bevissthetens sammen-lignings-funksjons-prosess, slik at denne merker 

saks-forholdet slik. Opp-konstruksjonen av bevisstgjørings-funksjonen, våkenheten, som blir bevisst 

oppfattelse av alt for oss, er tatt op i en annen artikkel i skriftet. 

 

Definisjoner betyr at vi har to funksjoner som skal sammenlignes. Det er funksjonsstrukturen som 

orientering i bevisstheten og funksjonsstrukturen til den fysiske verdens fysikk-egenskaper, natur-lover eller 

hendelses-virkninger her, og at disse skal tilpasses og være mest i overenstemmelse med hverandre. Eller i 

alle fall for den sak dette igjen skal forholde seg til etter behov.  

Til hit holder det med definisjons-vilkårene så langt. Det neste er videregående. 
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Vi har en driftsfunksjon som er sammenlignbar med en sammenlignings-funksjon i den forstand at noe 

skal være i likevekt, balanse med, og som er i overenstemmelse med den funksjonen som driver differensial-

kraften som et likevekts-balansert system for utvekslinger, enten det er bevisste eller fysiske funksjoner.  

Forskjeller i forholdet mellom likevekts-funksjoner som er i samlet lokalt, er at de som en felles 

utvekslings for likevekt også skaper dårligere og bedre forhold for flere av de funksjoner som skal være med 

i likevekts-utvekslingen mellom mange slike lokale samlinger. Det skaper forskjeller i bevisstheten, i den 

fysiske natur, i arv og miljø, som blir mer eller mindre gunstig for de lokale funksjoner som for eksempel 

organismer, og likeledes for de spennings-forskjeller som ikke er i nøytral balanse lokalt.  

Det oppstår lokale ubalanser i forhold til holdbarhets-funksjoners styrke og lengde i tids-varighet, eller 

dysfunksjonelle forhold, mens de i noen tilfeller kan danne ekstra gunstige betingelser for egenskaper. Dette 

er avgjørende for en selektiv pågående endringsfunksjon, i den forstand også for forløpet av det vi kaller 

utviklingsveien til skapningene: Utvikling og regresjon av utvikling. 

Nå kan vi da også sammenligne bevissthetsstrukturer med bevissthetsstrukturer som betyr at vi kan se 

likhet og forskjeller som ord, bilder begreper, følsomhet, og lignende at vi kan sammenligne fysikk-

egenskaper med fysikkegenskaper, slik som at vi kan sammenligne hvordan de kjemiske egenskapene til 

hydrogen og oksygen er, og når disse kan gå sammen å danne vann H2O, eller bare hydrogen H og hydro-

oksyd OH. Som regel H+ og OH-. 

Hvilke kombinasjoner som danner berg-arter og metaller, mineraler, sand, leire, jord, og hva som 

danner sukker, fett og proteiner som det organiske livsriket er avhengig av mange av de samme atomene og 

molekylene. Alt dette kjenner vi nå ganske overordnet godt til, og kan mestre. 

Forholdet er at to bevissthets-tilfellers funksjoner skal sammenlignes og tilpasses hverandre der det 

ene avgjøres av en bevisst sammenheng og den andre gjennom den virkning og funksjon som den fysiske 

naturs funksjonssammenheng virker som, og i alle disse tilfeller er det hvor i stor grad overenstemmelsen er 

mellom den bevisste koordinering, funksjon som samsvarer med den fysiske tilpasnings-funksjonen. Og når 

disse funksjoner samstemmer, bevisst, bevisst, bevisst fysisk, eller for stoffer, fysisk med annen fysisk 

virkning, så har vi oppnådd behovets oppfylling av målet med en forståelse eller funksjon ovenfor saks-

forholdene det skal stemme med.  

De samme forholdene gjelder for gjenkjennelse, at vi kjenner igjen andres viten og følelser, på vår 

egen opplevelse med slikt, selv om det er persepsjons-forskjellige opplevelser av dette mellom de det gjelder. 

Men tilnærmingen finnes altså i gradene fra 0 til absolutt lignende forståelses-grad, eller helt misforstått, mulig 

motsatt også. Poenget er at det normalt justerer seg til at likheten virker stor, og at foståelsen er ganske er-lik. 

Det smme gjelder den andre ovenfor oss. Vi kjenner igjen andres opplevelser på oss selv, i den grad vi har 

opplevd noe som er sammenligningsbart, eller har lignelses-forhold til dette gjennom en annen sak.  

Igjen så er alle bevissthetsfunksjonelle virkninger som egenskaper sammenlignings-funksjoner for alle 

den andres bevissthetsfunksjonelle virkninger som egenskaper som sammenlignings-funksjoner. Så da 

gjenstår forståelsen mellom to personer graden likhet, eller forklaring som kan gjenskape slik forståelse av 

den andres bevissthets-tilstand, meninger, opplevelser. Vi kan selvsagt ant at det finne en annen form enn slik 

bevissthet og fysisk natur som vi alle kjenner til, som noe mer ukjent for oss, med likedanne funksjoner i stor 

grad, men det gjør ikke saksforholde til bevissthtene annerledes enn det som er tatt opp her. Det kan selvsagt 

øke missforståelsene, om det er mange andre egenskaper som virker annerledes.  

Det er også klart at med differensialkraften som utgangspunkt for en natur, den fysiske, og videre 

transformasjonsfoskjellene mellom tilstandene som er uendelige, og er representert ved at de har styreøkning 

og styrke-svekkelse, varierer i styrke, til og med flytter energier gjennom variable felt, og selv frekventerer, 

så vil bevisstheten virke oppå eller utenfor selve utvekslingspartiklene selv med kvanteregulerte funksjoner. 

Det oppstår blandingsfelt som er aktive under styrkeendringene.  

Eksempler er smak, blande salt og sukker eller bare mere sukker. Lignende med fargefrekvenser der 

bølge på bølge fra gjenstander er givere av det som senere blir frekventerende og til slutt en sterk slik frekvens 

på tuppen av en nervecelle, eller som aktiv utløsning av hudrevis av ioner i blanding. For å få fysikere til å 

forstå at denne økende og synkende virkningen av styrker, og som kan blandes til en tredje grad av smaks-

fornemmelse, så må vi få fysikeren til å forstå at virkningene slik går gjennom et større felt som utveksler 

styrkene, og der blandingen foregår.  

Forskeren fysikeren er nødt til å kunne innrømme at styrke-ending skjer og også som blandingsstyrker. 

Dette skjer ikke med den stillestående signal og bevissthetvirkningen som regelrett forstås som en diode eller 

transistor der en spenning kun når et stabilt punkt.  
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Om et protein dreier på seg suges fen og tilbake, så skjer sanne felstyrkeendringer som økende og 

synkende styrke, og endring av blandings-felt-virkningen. Den transistoren kan heller ikke sammenligne, 

enkeltinntrykkene, kan ikke danne at vi oppfatter to like og to ulike samtidig som trengs for å se forskjellen.  

Det er ingen tvil om at våre behov, også akutte behov, humøret, stemning, sanse-påvirkninger, lyst, 

ulyst, behag, ubehag, smerte, gode følelser, følelser i det hele tatt, og anstrengelser, slitenhet, muskler og 

nerver, utgjør sterke virkninger på oss, da vi følger disse for at noe skal passe, eller føle at noe er passe, 

tilfredsstillende, virke som nok eller balansert, mettet. Og at vi ellers opplever at vi får hindre med vær, natur, 

andre ganger hjelp, at naturen virker med oss i den retningen vi går, eller utøver noe fysisk.  

Kropp og bevissthet skal daglig, hvert eneste sekund synkroniseres enten vi er våkne eller sover, slik 

som de funksjoner som fungerer i kroppen annerledes når vi hviler enn når vi er våkne. Søvn er også viktig. 

Nå kan andre mennesker, dyr, bakterier og virus, også virke som hindre for oss, enten det er innbilt eller at 

noen fysisk hindrer oss eller gjør vold på oss, der vi ser farer fra både sinte folk, noen som slår, tar oss til 

fange, at det bryter ut krig, eller alvorlig skadelig forurensning. Slik som at vi sitter fast med beinet mellom 

to steiner, naturkatastrofer, sykdommer, at folk hindrer oss slik som i køer, eller sosialt og økonomisk skaper 

for-nedrige forhold for oss. Både arv og miljø spiller sine roller i denne utvekslingen som er en utfordring for 

bevisstheten og kroppen og for hvor god eller dårlig denne prosessen mellom bevissthet og kroppen er. 

Konsekvensen er at vi ikke umiddelbart i alle sammenhenger kan stole bare på skrifter, regler og lover, 

skikk og bruk, da forskjellige saker bryter med dette, og at vi ikke kan komme ut av en situasjon uten å bryte 

med eller finne på nye veier for å komme ut av vanskeligheter. Vi kan her da ta for oss begrep som tro, håp 

og kjærlighet. I mange tilfeller er håp en passiv akt, der en må ha en minste tillit til at det kan gå bra, uten at 

det alltid gjør det. Kjærlighet kan virke støttende, men selv denne kan være skjør, i enkelte tilfeller bli brutt 

av andres påvirkninger, og det samme gjelder jo for det vi oppfatter som de viktigste eiendeler som har med 

våre originale behov å gjøre, i andre tilfeller mengder av saker vi egentlige ikke behøver å ha behov for men 

har tilvendt oss som vaner. Kjærlighet, og det å være glad i noe eller noen, er slik som det ofte gjør vondest å 

miste, eller som vi føler blir truet, noe som vi mener er riktig sak å kjempe for eller miste, en ganske bred måte 

å forstå som trygt utgangspunkt eller holdepunkt. Mange vil ofre seg for de videre slekters gang, selv om de 

må sette livet til. 

Så kommer tro inn i bildet, og det er stpr grunn til å tro at både håp og kjærlighet, trygghet og en viss 

anelse, intuisjon for muligheten til at det kan gå bra eller dårlig, er slik som gjør at kjærlighet og håp ikke bare 

er hverdagsutfordringer, men også noe som har med en viss tillit, eller graden tillit vi har til det vi tror på. På 

samme måten som at mange ikke kjenner skriftene og læren til sin egen tro, noe som har fått mange til å tro 

mer, eller gå vekk fra denne troen, men at det er manko på innsikt i egen tros-lære, er også slik som slår ut i 

en bevisst tro som er tillit til noe, at vi stoler på noe som et holdepunkt, støtte, graden holdbarhet, og som har 

med både begrep vi har om moral og hva som oppfattes som estetisk, altså godt, skjønt eller grusomt, 

usmakelig, trygt eller farlig, tillit til en veiledning vi har bygget oss opp selv eller som andre har overlevert til 

oss.  

Vi merker at vi reagerer ganske spontant på forskjellige situasjoner, og at vi ut fra situasjonen kan 

finne, se, mange logiske utveier i de fleste tilfeller, slik som at vi ikke går rett på hverandre på gata, og helst 

heller ikke kjører på hverandre, at vi finner et bevist svar på noe til en annen, eller en bevisst unna-manøver.  

Poenget med disse eksempler er at troen ofte er lite med, eller lite dekkende for alt vi er oppe i, ofte at 

vår tilhørighet slik ikke er fylt med den kunnskapen vi burde hatt om vår tro, og at vi har vurdert slikt stoff 

lite, enten det er politikk, religionen, vitenskapen eller det folkelige hverdagsliv godt. Om vi snakker om hva 

man kan tro, eller finne ut rundt innholdet i egen tro er egentlig uendelig, uansett hvilken tro vi tar som 

utgangspunkt, og i mange tilfeller kan ulike syn finne fellesnevnere som de kan leve med uten alvorlige 

konflikter. Daglig brød, ikke lyve, stjele, drepe, plage, og ta vare på hverandre. 

Troen er her slik som viten, at uansett hva vi vet kan vi vite mer, akkurat slik som man i tro alltid kan 

tro mer. I forhold til en uendelig utbrodering av dette, så er den mengden et menneske kan tro eller vite, ganske 

liten. Det er kanskje latterlig å si at det vi tror og vet er uholdbart lite. Og hverdagslivet setter grenser for vår 

innsikt ved alt som skal henge sammen for at det skal gå rundt med liv og samfunn. Vårt eget livsgrunnlag 

blir truet av det samme da altfor mye kastes over bord, altså finner løsninger som er enkle eller uriktig tentk 

som skader naturen, som også er bosted og maten vår, den vi egentlig sover i selv om vi har planker og 

murstein rundt soveplassen.   
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Jeg finner det langt fra som nok at tro, viten, livssyns-tilhørighet hos oss, holder som utgangspunkt 

alene. Kanskje for å bare overleve eller leve innenfor tvangsrammer eller trend-rammer, skikk og bruk, men 

ikke nok til at tro og viten alene på denne måten skal klare å møte alle utfordringer. Vi må lære av, og løse 

problemer, godta at andre har sitt med bevisste og kroppslige, samt livssyns-artede vanskeligheter som gjør at 

vi må finne på noe, ofte annerledes, der og da oppe i situasjoner og dermed lære, erfare, føle oss frem på akutte 

situasjoner og hvilke stengsler og åpne muligheter folk har psykisk, bevisst, kroppslig, over lengre tid og i 

akutte situasjoner.  

Slik sett mener jeg at det finnes en aktiv og virkende situasjon vi hele tiden står ovenfor, der vi ikke 

bare kan tro at av-venting på årsak-virkning, og rett konklusjon, alltid er det som preger situasjonen da det å 

finne flere veier til at noe kan gå bra eller dårlig oftest finnes. Vi kan vel si at intuisjon, anelse, kreativitet, 

(oppfinnsomhet, og oppdagelser), se sammenheng og få en viss aksept for at noe som gjør vondt hender, og 

at vi kan ha bedre tilstander. «Tannlege», at «vi puffer bort i noe», at «noen er sinte eller tror vi angriper dem», 

at «misforståelser, tvil og uvitenhet» også preger et bilde der allerede løgner og baksnakk, kan gi feilaktige 

bilder av løsninger i forhold til bedre forståelse av løsninger. 

Det er i denne sammenheng at tro og viten ikke utgjør all form for mulig innsikt og adferd. Vi oppfatter 

som regel enorme informasjonsmengder utover regel-former og lære. Det skjer faktisk mer enn vi vet og tror. 

Og dette møter oss ofte akutt. Som et eget rammeverk for holdbarhetsregler vil oftest tro og viten ligge 

nærmest oss, som reglementerte former, men at vi kan stå foran saker der disse ikke har dekkende beskrivelser 

hverken fra fagfolk eller hverdagsfolket utenom slike faglige kunnskaper. I mange tilfeller kommer løsninger 

på store og små saker fra folkemengden selv, og ikke bare fra faglig viten. De som sitter i ledelsene forstår 

ofte ikke hvor eller hvor hardt skoen trykker, at folk smertes, og at de ofte heller ikke alltid har innsikt hva i 

hva de primære behovene består i, og mangler kan føre til. 

Politikk er ofte raske og ofte unøyaktige motreaksjoner i stedet for riktige løsninger, og at slik sett så 

er ofte politikk brann-slukninger, nødløsninger, for at de selv eller folket ikke skal få panikk. Panikk igjen er 

av forskjellig grad. Denne kan illustreres såpass at folk kan finne gode forbehold selv.  

Vår virkelige følelsesreaksjon på behov, sanser, kropp, bevissthet, er vel også det samme som de 

autentiske mest sanne tilstander hos oss. Denne undertrykker vi ofte ved at vi tilpasser oss alt annet i stor grad. 

Vi kan da lett dekke over virkelige problemer og løsninger. 

Vi kan, uten sikre holdepunkter, mene, synes, tro, mene at vi vet, at alle former finnes som holdbare, 

altså egentlig ikke endringsbare slik Platon og mange gjør. Dette kan gjelde både fysiske og bevisste former, 

begrep som sjel, individualitet, bevissthet, kropp/legeme-stamme-form. Men i følge differensialkraften virker 

det slik at alt er underlagt forandringen, endringen, at energier går over i andre energi-formasjoner uansett. 

Dette betyr at det er fullt mulig at bevisste og fysiske energi-former kan gå over i hverandres oppførsel og 

virkning.  

Dette harmonerer godt med hvordan alle forgjengelige former i naturen oppfører seg og at kroppen 

endres, og at de funksjoner vi snakker om fra både sjamanisme, religioner, fra legevitenskap og miljø, finner 

at naturen endrer seg, været endrer seg, at kropper går fra egg, rompe-troll, til større sanse- og behovs-

skapninger som barn, ungplante, ungdom, voksen, utvokst, utvikler egenskaper eller mister noen, blir slitne, 

eldre, og at planter, bakterier, dyr og mennesker dør, at kroppene eller vekstene visner og oppløser seg, der 

selv skjelettet oppløser seg til slutt.  

Og lignende med snakk om sterkere eller svakere chakra eller evne til omstillinger i forhold til det vi 

kaller karma, oppførsel og virkning i bevissthet og kropp som skal ha en betydning for etterfølgende livs-

virksomhet eller skjebne, den veien det måtte gå som en årsak-virknings-rekkefølge.  

I Differensialkraften er det slik at en og samme holdbare totale eksistens med de samme virknings-

funksjoner, er slik at innholdet i den varige holdbare eksistens alltid endrer seg i posisjoner og egenskaper. 

Slik sett kan vi godt definere alt som en fysisk kraft eller egenskap, eller alt som en bevisst virksomhet eller 

kraft av samme funksjon. Det er fra hvilken vinkel vi ser dette fra. Det spesielle blir bare da at den bevisstheten 

som oppstår og forgår, våkner og slukker, går over i annen form, også som ubevisst osm endringsfunksjon, og 

om vi da vil holde bevisstheten som utgangspunktet for å se for oss alt, så er det kontinuiteten i tilværelses-

funksjonene som vi må benytte som modell.  

At alt tilhører en bevisst funksjon et sted som en egenskap ved alt fungerende, men som lokale former 

kalt individuell opplevelse, og som om det slukner tilhører samme kraft som har andre bevissthets-

oppvåkninger eller bevissthet som en generell virkende egenskap et eller annet sted, eller overalt der 

formasjonen danner seg slik i samme kraft.  
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I slik sammenheng kan vi snakke om en altomfattende tilknyttet egenskap som endrer formasjon og 

karakter der bevissthet er en del av helhetens formasjon, men vi blir tvunget til å anse denne bevissthets-

relaterte forståelsen av alt som en alter-bevissthet, altså at det er bevissthetsfunksjonen i alt som blir den 

dominerende faktoren, ikke så ulikt slik Buddhismens presenterer en kontinuerlig bevissthets-funksjon. At en 

egentlig kun individuell bevissthet egentlig ikke finnes men er tilknyttet alt annet som en del av helheten.  

Nå ligger det ikke en bestemt klar funksjons-sammenheng tilstede i stammen til buddhismens lære 

heller, men både den tomheten alt som formasjoner dannes fra eller forsvinner tilbake til, slik som Hegels og 

buddhismens oppløsning av bevisstheten etter oppnådd nirvana, at alle sykluser er gjennomgått, og like ens 

Hegels opp-våkneing fra intet og at den sovner igjen og alt gjentar seg, er typisk slike egentlige bevissthets-

alt-oppfatninger som en helhetsfunksjon som tar utgangspunkt i at det er bevisstheten som har den 

innehavende dominerende basis-funksjon i alt. 

Ut fra Differensialkraften kan slik sett alt veksle mellom disse to energitilstander også, selv om det her 

også kan ses som enten bare bevisstrelatert, eller bare fysisk relatert. Poenget er at det da heller ikke er noe 

veien for en logisk funksjonell ide eller forklaring som virkelig kan anse bevisstheten som en fysisk 

energiform, og tilhørende en naturvitenskapelig logisk forklaring.  

Også lignende for Aristoteles ide om at mennesker dør, og at deres sjeler, bevissthet også dør, at det 

forsvinner i slik form, og at mennesket lever bare en gang. Han antar at Gud skapte verden med naturen og 

menneskets fornuft som det skulle klare seg selv med og siden ikke grep inn i verdensprosessen. Med unntak 

av at han mulig kunne gripe inn ved et tidspunkt.  

Mens Platons former, sammenlignet med arv, var faste endringsløse former, så er Aristoteles former 

slik at de er innlagte egenskaper, og som kan realisere seg, altså at begge ser til formen arv, som lagt inn i 

tilværelsen, men at Aristoteles kommer med den noe spesielle ideen at formålsrettet utbygging, selv-

realisering er innlagt i materien og formene både som stoff og som bevissthet. Realiseringsevne betyr at 

egenskapene utvikler seg til det som det er bestemt for, men at dette noen ganger feiler. Også at vi som leger 

kan hjelpe slike prosesser på vei psykisk, bevisst, for dyr, planter og mennesker, og for fysiske gjenstander.  

Hos Aristoteles er det altså erfaring i livet og om naturen som trengs, og som trenger forskning og 

erfaring og han foreslo da et faglig område som skulle hete vitenskap der vi med utstyr som passer til 

saksforholdet undersøker hvordan alt er. Han er helt bestemt på at intuisjon, og filosofi, logisk tenkning, 

syllogismer, skal hjelpe oss til å finne ut det meste, og at vi må finne det som er best utgangspunkt, slik som 

et mål, enhet, tallet 1, en rekke slike aksiomer som vi neppe lett kunne bevise sannheten til, men som de fleste 

mente var sikkert, og starte med dette, og jobbe oss videre fremover. 

Et slikt syn, slik som Aristoteles syn og Spinozas, også de eldste natur-filosofer, og begynnede 

vitenskap, ga slik livs-sjels-form, livs-egenskap som kan endre seg, for livs-vesener, noe myntet på alle 

artsformer eller former det fremstod i, og vesens-natur ble etter hvert et erstattende begrep for livskraft og 

bevissthets-evne, livsevne, liv.  

Det å fremstille slike former som noe annet en ikke bare varige former, men endringsbare, at det 

oppstod forklaringer som kanskje kunne konkurrere med begrep om Gud, en skaper, fastlagte livsformer, der 

sjel og ånd, omgjøres som vesens-former, funksjoner, og videre funksjoner som virkelig kan endre seg, og der 

det er likegyldig om det kalles substans, ånd eller natur, får frem en mulighet for en helt fysisk vitenskapelig 

forksnings-forståelse og filosofisk eller vitebskapelig forståelse der Gud lenger ikke er den eneste funksjonelle 

årsaken, og som også ville være basis for en gudsbevissthet.  

Dette ble Scwedenborg forferdelig sint og hatefull mot, fordi dette truet en varig Guds-bevisst 

skapelsesforståelse og dominans av dette synet på tilværelsen. Å si at naturen er en vesensnatur, i stedte for 

en åndelig Guds-lraft som livs-egenskaps-årsak, ble altså ansett farlig. På den annen side gjør det heller ingen 

forskjell hva egenskapen består i, fordi funksjonelt finnes det ingen annen forståelse en at funksjonen avdekkes 

i de dypere trinn eller felles funksjoner som dannelse av bevissthet/ånd eller vesens-natur, der bevissthet er 

innlagt som en del av samme kraftnatur for både bevisste og fysiske funksjoner. Her har buddhismen og flere 

religioner i dag akseptert også bruk av vesens-natur.  

Alle slike uenigheter utover det fastlagte tradisjonelle uforanderlige, ofte kalt dogmesatte sannheter 

eller aksepterte utrykks-former, og den videre forskning her har altså møtt motstand. Det er da også klart at 

Darwins utviklingslære, og evolusjonslæren, samt hjerneforskning og nevrofysiologi, nevrokirurgi, psykologi, 

arvelighets-forskning, biokjemi, biogenetikk, en rekke av de forhold som avdekkes om bevissthet, psyke og 

fysiske forhold ikke virker akseptabelt av den generelle religiøse befolkningen på samme måte som den 

moderne religiøse tro og ateisme som humane retninger viser til.  
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En felles bevarelse av individer og at vesens-natur kommer inn som konflikt-emne med ånds-begrepet 

til en viss grad. Darei Lama ga en aksept til den gamle greske utrykks-formen, verdensånden, kalt livs-ånden, 

Eteren, eller livskraften, og der utrykket om at Gaia, Jorden, er et levende vesen. Videre at moderne buddhister 

og vestlig kristendom forenes i en viss grad om Platon, i det at tomheten sies å være form, og form sies å være 

tomhet. Det spesielle som mangler i denne sammenhengen er det samme som mangler i Tao, veien: At det 

ukjente, tomme, formen, har egenskap som der noe oppstår eller forsvinner tilbake til, ikke ulikt en urform 

som alt oppstår og oppløses igjen i.  

Her har Anaximander den eneste funksjonelle forklaringen som kjennes prinsipielt, og som under-

støttes av Anaxagoras og mange kjente filosofer og matematikere, forskere fra antikken og frem til i dag og 

som har likheter med Spinozas sammendrag, tross manglende funksjonsforklaring, at alt er en virkende og 

altomfattende logisk kraft som står frem som utstrekning og tanke. Leibnitz, Lorentz, Marx og Hegel, og til 

dels Einstein heller i retning av dette syn, slik som dagens kvantefysikere som leter etter den samme 

omdannelsesforbindelsen mellom kjente energier og krefter som kan beregnes som en og samme enhets-felt-

kraft. Hawking gikk også for denne forestillingen.  

Slike livssyn med sin manko og sine overskudd, både med og uten informasjon som er vedrørende 

saken, er livssyn-farginger i forhold til funksjons-forklaringer. Her er funksjonsforklaringer den logiske 

sammenhengen. Den forståelsen kan også farges av livssyn, og med innhold som ikke vedrører saks-

forholdene. Men det er utvilsomt at noe i bunnen, i basis, virker funksjonelt. Ellers hadde neppe hverken 

bevissthet eller fysisk natur uansett virkelige form, eksistert. 

Ut fra disse individuelle forestillingene kommer de personlige følelser og synspunkter inn som en ikke 

uavhengig bedømmelse i naturforskningen. I dag viser det seg at de fleste slike personlige forhold er en type 

funksjoner som vi må ta hensyn til allikevel, fordi de er årsak til både feil og nye oppdagelser og står for 

funksjoner inne i oss som kan forholde seg til forskjell mellom strukturer, en persons struktur i forhold til en 

fysisk struktur som annerledes enn for en annens forhold til samme sak, og at bevisste og fysiske funksjoner 

samspiller annerledes funksjonelt i mange ulike tilfeller.  

Vi bør finne ut hvilke funksjoner forskerens bedømmelses-data handler om. At også forskeren burde 

ha råd til å gå i seg selv og dybden. 

Vitenskapen, også da ikke minst språk-vitenskapen, har mengder av eksempler på hvordan livssyn og 

personlige opplevelser og behov, farger den forklaringen de gir på et ord, begrep, et saks-forhold, enten det 

gjelder bevisstheten, den fysiske natur, eller livs-funksjoner. Derfor må leseren se på dette i faglige og andre 

skrifter, eller de forskjellige personers oppfatning av begrep og saker de prater om. Hva som kan sies å være 

mest mulig sikkert om og for et begrep er da noe man i et fag eller folkelig kommunikasjon kan bli enig om. 

Men det betyr ikke at vi ikke skal se om det er en stor bredde forståelser som er innhold i samme begrep, slik 

som i begrepet «en stol».  

Dette er mitt innlegg om den personlige og livssyns-fargede forståelsesmåten av et begrep, som farget 

eller uavhengige saks-forhold, i den forstand at det preger definisjonen og forståelses-overleveringer av 

nettopp språk og definisjoner, og dermed forståelsen av saksforhold og funksjoner, ikke minst som hvordan 

definisjoner dannes og påvirkes av fysiske og bevisste struktur-oppfattelser og hendelses-funksjoner. 

For mange kan nettopp definisjonen som funksjon bare være et spøkelse, og ingen videre fordypning 

rundt dette. Behov angst, lyst preger definisjonen og forståelsen.  

Poenget er alltid at definisjonen skal være en tilnærmet lik og virkelighets-nær orientering til de fysiske 

og bevisste funksjoner som de virker i overenstemmelse med, eller som vi ut fra å drøfte med en annen hvilken 

oppfattelse de har av de samme begreps-definisjoner, hendelser, funksjoner. Når bevissthets-forståelsen og 

saksforholdene er mest mulig like, i overenstemmelse med hverandre som hendelsesfunksjoner og 

strukturfunksjoner så er det målet til en forståelse i det hele tatt. At saksforståelse er likt med sak, fungerer 

som sak, gir de resultater fysisk og bevisst som vi venter, enten det gjelder pedagogikk eller forskning på 

fysiske saks-forhold. 

En definisjon er både en peker, kopi, gjengivelse av, en slags refleksjon, informasjon, signal, om eller 

av en funksjon som vi bevisst henviser til. Slike veivisere, altså pekere er også oversikt og orientering og del 

av årsak-virknings-sammenhengen, hendelses-forløpet. For det meste er definisjonen en forståelsesform vi 

kaller en forklaring, en henvisning til den saken det dreier seg om. Og forklaringen bygger på en viss 

forståelse, enten som at slik skal det bety enten du forstår det eller ei, eller at det forstås slik som det siktes til 

i saks-forholdene slik at man finner det nyttig, brukbart, forstått i den sammenheng som gir den funksjonen 

som definisjonen forklaringen er ment som.  
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Forståelse er utgangspunkt at saksforhold og forståelsesform er i overenstemmelse med hverandre, at 

bevissthet og fysisk sak for eksempel er slik, og fungerer slik som anvist. Forståelsesstruktur gir samme 

funksjon eller er lik det fysiske saks-forholdets funksjoner. Slik sett er definisjon og saksforholdet en 

sammenligning mellom bevisst og fysisk sak, og virker som en korrigering og orientering for strukturform 

eller hendelsesformasjon. Både form og endring er med i bildet, og som preferanser. I aller mest forkortet 

forstand så har vi der en sak, og at saken ikke er der som sammenligning, tenkt som at den er tatt vekk. Ingen 

slik. Ikke noe, tomt. Dette gir oss forholdet ingen og noe, 0 og 1, tomt og fylt, og kan i mange tilfeller ligne 

forstått og ikke forstått også. At en sammenligning av noe med like og ulike ikke blir funnet.  

Like og ulike er felles for at noe er og ikke er, fordi enten sammenligner vi med en lik preferanse slik 

den er, eller så sammenligner vi med noe som ikke er lik preferansen eller at preferansen ikke er der, og 

gjenkjenner bare den samme som vi har til å sammenligne med, der bevissthetens inntrykk sammenlignes med 

sakstilfellet som ikke har noen andre preferanser, utenom den bevisste. I alle andre tilfeller er det to eller flere 

preferanser som saksforhold eller hendelsesforhold som sammenlignes som sammenheng og rekkefølge, altså 

like, ulike, og endrende i tilstand som like og ulike, for eksempel at saksforholdene har kommet i nye 

posisjoner der forholdet mellom preferansene fremdeles er like eller har endret seg. 

Forkortet er det slik at en definisjon betyr at ett bevisst saksforhold, struktur, henviser funksjonelt til 

og er i overenstemmelse med annen bevisst eller fysisk formasjonsstruktur og hendelsesforløp funksjonelt, 

som forståelse, og i praksis, som orienteringsvei, oversikt, årsak-virknings-sammenhenger, sammenstillinger. 

Forenlighet. Ellers at en definisjon kan fortelle om når noe ikke er i overenstemmelse, eller er det angitte 

saksforholdet.   

Definisjoner er gjengivelses-strukturer av saksforhold, der disse funksjonelt skal gi samme funksjon 

som den som bevisst er angitt for en sak, hendelse. 

Definisjoner angis først og fremst som bevisste funksjons-strukturer, men kan godt ha utstyr fysisk til 

hjelp, huskelapp, oppslagsbøker, regnemaskiner, kommunikasjon med andre, som del av definisjons-

strukturen. Skal du få ordnet en sak spør du verksted-mesteren. Å handle, betyr også at en annen gjerne kan 

være involvert i funksjonsprosessen, slik som i butikk-kassa.  

Skal vi gå, så er ikke bare bevissthet og funksjonen å gå med i funksjonen, men også naturen og den 

verdenen du går i. Er det ikke fast grunn noe sted, eksempel i verdensrommet, så går vi neppe. Riktig 

funksjons-forståelse; er at du ikke bytter om hammeren, spikeren og tre-planken, slik at du slår med spikeren 

på hammeren oppå planken. At det er ikke funksjonelt likegyldig med rekkefølger. At faktorenes orden kan 

endre funksjonen. 

En definisjon kan godt være et helt ideologisk skrift. En definisjon kan være en bruksanvisning for en 

hvilken som helst vare. Begrep, ord, setninger, handlinger, hendelser, fysiske og bevisste forhold, humor, 

følelser, alt det vi selv legger i begrep som meninger, eller noe som gir oss noe, behov vi har. En definisjon 

kan bety stopp, stum funksjon, stille, ingen, og alle kryptiske funksjoner er som regel knyttet til en 

oversettelsesvei til det begrepsinnholdet det er ment å gi overføringer til som forstått maskinspråk eller forstått 

av en bevissthet. Våre stemninger er alltid et talende språk, men lett å misforstå. 

Andre forhold om definisjoner kommer frem av differensialkraften og de temaer som tilleggs-stoffet 

der har, og den videre bevissthets-funksjonen som beskrives i denne boken.  
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Bevissthet Definisjoner 
  

Adekvat 

 

Adekvat, som dekker eller tilsvarer fullstendig. I moderne språk blir ordet også brukt om noe som 

er tilstrekkelig, som dekker eller tilsvarer godt nok. BALANSERT HARMONISK RIKTIG VEKT-

LEGGELSE. I juridisk språk kan ordet brukes om en sannsynlig årsakssammenheng. En rimelig eller 

mulig god nok forklaring, eller at det kan godkjennes, eller godskrives saksforholdene. 

I filosofi og logikk, for eksempel hos den engelske filosofen John Locke, har ordet «adekvat» vært brukt om 

begreper som fullt og helt representerer abstrakte størrelser eller arketyper. 

Arrestasjon av, og kritisk analyse av Lockes, Spinozas, og de juridiske begrepenes normale begrep om 

at logisk og adekvat gir løsninger når de ikke har noen funksjon eller sammenlignings-grunnlag for å innføre 

disse begrepene, mens det allikevel er slik at det er den logiske, virkelige fungerende faktoren de leter etter, 

og at de derfor er inne på en riktig vei. Men det logiske funksjonelle er det ikke redegjort for, og dermed heller 

ikke den adekvate løsningens tilnærming til den logiske løsningen.  

Altså at Spinozas adekvate, er den mest logiske løsningen vi kan finne på problem eller løsnings-veien. 

Svarene som tilsvarer tilstanden vi er i og den tilstanden som en vil oppnå. Men at det er store mangler ved 

tolkning av referanser eller om referansene mangler i saksforhold som skal bedømmes, adekvat, saks-orientert 

og logisk. Adekvat og logisk trenger god definisjon, og også retningslinjer slik som hva som kreves av de 

forskjellige vilkårne man stiller til for eksempel vitenskaps-teorier, og til hjelpemidler, instrumenter, kvalitet 

og kvantitet. 

John Locke antar at det logiske er en bevissthetens forståelse, men som kan være en sannhet, noe som 

ligger i egenskapers indre funksjoner, og dermed en noe ubeskreven funksjon eller løsning på hvorfor adferd 

og praktiske funksjoner fungerer i den grad de gjør hos folk; Altså at logisk er noe underliggende sant, men 

mere en bevissthets-forståelse i forhold til en virkelig praktisk løsning eller praktisk virkning.  

Logisk blir da abstrakt uhandgripelig, mens den praktiske løsningen er konkret og mer virkelig. Om 

det er faste grunnvirkninger, kan de gi ett sett tydelig utpregede funksjons-avdelinger, som han kaller 

arketyper, dype innenfor-liggende bevisste og fysiske egenskaper som han tror vi er født med, men som kan 

være klart adskilte og mulig å identifisere.  

Arketyper, der arke- betyr ur- eller grunn-funksjoner, urformer, ur-egenskaper, og som vi ikke klarer 

å få et fast begrep om fordi det ligger for dypt for oss å finne ut av, er da slike urformer, ur-virkningen, ur-

egenskaper som han kaller arketyper. Flere senere tenkere antar det samme, og Jung er vel den som har drevet 

dette omtrent lengst av sted. Men teosofien har lignende. Tidlig teologi helt fra gresk-romersk tid og 

kristendommens begynnelse, har slik sett vært noe enig i grunnfunksjonelle urtyper av sinnsstemninger som 

de delte opp i 4 kategorier. Melankolsk også videre. Senere har flere kommet til.  

 Sannsynlig = håp, tiltro, tillit, uten sikkerhet. Mangel av data, eller sammenlignings-grunnlag, 

ukjente faktorer for eksakt viten, eller funksjon.  

Adekvat = Fullstendig: Dekkende Nok! Fullkomment i den form at det er holdbart! At saksforholdet 

er tilstrekkelig til å dekke behovet, det normale liv, eller i forhold til en skade, at noe opprettholdes eller rettes 

opp så godt det lar seg gjøre. 

Tilstrekkelig og holdbart nok, eller fullkomment, fullstendig, er derimot alle begrep som uansett ikke 

gir et prinsipp, en funksjon, som slik avgjør hva en opprettelse eller en holdbar tilstand er. Slik sett er dette 

håp, anmodning, en rettledning og peker i retning av å bygge noe konstruktivt, godt, riktig, en rimelig løsning 

på fysiske, psykiske og kroppslige problemer, altså det løsnings-orienterte, og i stedet for å ødelegge noe for 

hverandre.  

Men dette gir ikke oppskrift mot de som fremdeles vil ødelegge noe, ikke nok for en sikker beskyttelse, 

og ikke nok til vi finner løsninger i begrep som fullstendig, tilstrekkelig, normalt, fullkomment, riktig, godt 

konstruktivt, opp-byggende, å sette noe i stand som holdbart nok, beskyttende, forebyggende, for det 

oppbyggende, og i mot det ødeleggende. Dette betyr at disse begrepene ikke inneholder den funksjon, den 

løsning, den oppskrift, den definisjon som gir løsningen og definisjon av når noe er i orden, eller hva det 

ønskelige er. 

http://snl.no/filosofi
http://snl.no/logikk
http://snl.no/John_Locke
http://snl.no/arketyp%2Furform
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Da kommer begrep som smerte, ubehag, hva man liker og ikke tåler, ondt og godt, inn i bildet som en 

ny grad av udefinerte begrep for det holdbare. Vi kommer nærmest med Sartres eksempel med det 

eksemplariske som også mangler definisjoner til løsning og holdbarhet. Sartres definisjon inneholder ikke en 

funksjon, løsning som behøver å være holdbar, holdbar i lengden, holdbart nok, og kan like godt hjelpe for de 

fleste i mange tilfeller og kun for den ene i andre tilfeller, ikke virke i det hele tatt videre, eller det kan vise 

seg som det mest nyttige i lengden.  

Konsekvens-analyse, eller forhands-kalkulering, sannsynlig forbehold med tanke på nytte en god vei. 

Dette har heller ikke noen sammenlignings-forhold. Det vi aller best kan sammenligne som de holdbare 

forhold er først og fremst normalen generelt, men også normalen til det utgangspunkt, psykisk, fysisk, bevisst 

som vi kan sammenligne med som det vi retter opp mot en mest mulig løsning for holdbarhet, som stort sett 

er den naturlige tilstanden til en plante, bakterie, dyregruppe, insekter, mennesker, og stort sett menneskers 

organer og funksjoner, fornuft og følelser for at vi har en god psyke, altså praktiske funksjoner uten at det 

medfølger irritasjoner som ødelegger for en holdbar brukbar funksjon fysisk og bevisst som enkelt-mennesker 

eller hjelpere. 
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KAPITEL 10 Begrep 
 

Begrepet. 
 

Begrep er avledet av det å begripe noe, få tak i noe, å gripe noe, holde noe fast, hånd-fast, fast 

holdepunkt, noe holdbart innen rekkevidde. Slik vi bruker ett grep, holde fast i noe, et holdepunkt, eller 

lignende å ha et redskap til å grave med, et grep, greip, så vil den bevisste forståelse oppfatte et begrep som et 

holdepunkt, et slags inntrykk eller informasjon, en veiledende orientering og sammenligning mellom vår husk, 

et begrep, noe som ofte er gitt et navn som vi kaller et ord, så virker et begrep i vår bevissthets-

sammenlignende funksjon som en sammenlignings-prosess mellom vår informasjons-struktur i et lagret 

begrep og det saksforholdet, den antatte, godtatte virkeligheten som begrepet sammenlignes med.  

Ett begrep er altså ett sammenlignings-tilfellet mellom et oppfattelses-mønster og et saks-forhold, en 

gjenstand, en hendelse, en følelses-styrke, eller litt mer komplisert, en oppfattelse av en oppfattelse, som vi 

kan kalle et definisjons-grunnlag. En variasjons-grad. Fastheten i et begrep varierer mellom ganske fast til mer 

utflytende eller varierende tilfelle. 

Vi vil så langt vi kan registrere noe bevisst som vi har et ord eller billedlig inntrykk av, som den eneste 

faktiske virkeligheten vi kan forstå, selv om mange er bevisst på at vår bevissthet kan utvides ved at vi erfarer 

mer om et begrep eller et saksforhold. I mange sammen-henger så vet vi at vårt begrep om noe, bare er 

tilnærmet likt, eller en unøyaktig beskrivelse av noe vi sikter til.  

I bevissthetens sammenlignings-funksjon, sammenlignings-prosess, så er begrepet forståelse ett helt 

avgjørende begrep. Forståelse behøver ikke å være helt perfekt, fordi forståelse betyr at vi sammenligner våre 

inntrykk, husk, minner, erfaringer som begreps-sammensetninger som bevisstheten så skal forstå retninger på 

saksforholdene i. Forståelse betyr da rett og slett: Er-lik. Bevisstheten eller alt vi oppfatter blir fysisk og bevisst 

oppfattet som likt eller ulikt med noe, eller likt og ulikt av det samme. At vi stort sett ikke vet alt om noe, gjør 

at vi innser at vi oppfatter det meste tilnærmet likt, men ofte holdbart nok til å være orienterende for hvilke 

saksforhold vi henviser til.  

Forståelse betyr slik sett at oppfattelsen, begrepets struktur og veilednings-orientering er lik med det 

saksforholdet vi henviser til, peker på. At oppfatning i forståelse og saksforhold skal være i overenstemmelse 

med hverandre.  

 Vår bevissthet er slik sett det samme som så langt vi kan si at forståelsen av en sak er likt med saks-

forholdet som den bevisste orienteringen henviser til, altså at begrepsinnholdet i forståelses-bevisstheten 

gradvis ligner det som er det faktiske saksforholdet, hendelsen. Begrepet, forståelsen, skal altså være så likt 

med sak, hendelse som mulig.  

Vi gjenkjenner dette når vi skal lære å gå, balansere som barn, får at vi skal få en stødig gange og klare 

å styre våre bevegelser slik at vi kan gripe, gjøre saker, på mest mulig riktig eller holdbar måte i forhold til 

oss selv og gjøremål, behov, og i forhold til andre og naturen. Vi opplever da smerter og lyst som gir oss en 

viss forståelse av følelses-styrker og variasjoner i dette, og sammenligner like og ulike prosesser med vår egen 

erfaring av lignende saker slik at vi delvis eller ofte kan forstå andres følelser og holdbarhets-terskler. 

Vi kan si at bevisstheten er en sammenlignings-prosess av like og ulike som stilles opp i den grad vi 

finner like og ulike likt med et saksforhold, noe som kan kort eller lang tid, at vi får holdbar nok innsikt, eller 

at innsikten, forståelsen uteblir der vi ikke har sammenlignings-grunnlag nok til å forstå saken.  

Vi kan lett melde pass, trekke oss unna, bli forvirret eller forstyrret når vi ikke forstår en sak, og følelsen 

kan være så uholdbar, desorienterende for oss at vi velger, eller instinktivt, angstfullt, eller lyst-etterstrebende, 

trekker oss unna og oppsøker noe annet som vi klarer å forholde oss til som holdbar følelse for oss.  

Dette betyr ikke at det vi oppsøker dermed er bare holdbart. Vi kan fort ty til noe som virker holdbart 

som kan være skadelig. Å trekke seg unna noe som er for forvirrende eller uforståelig kan være en måte å 

beholde oss selv, forstanden vår, innenfor rammen av alminnelige holdbare behov vi har. 

Wittgenstein og Bergsson har begge utredet om at vi ikke så lett kan være sikre på våre følelses-

forståelser, det vil si hva som er likt med andres følelser av noe. Vi kan kanskje sammenligne vår egen erfaring 

av vondt i magen med det vonde i magen som vi kjenner nå, eller to tilfeller vi selv har opplevd med vondt i 

magen. Det er sjeldent helt likt og det vonde er en variabel prosess i smertegrad.  
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Husken vår varierer også da vi glemmer noe eller forsterker opplevelsen av noe over lengre tid, for 

eksempel gjennom angst for saken, og husker det godt. Vi kan få en forverret oppfattelse av saken gjennom 

angst slik at opplevelsen senere kan virke sterkere enn den smerten eller følelsen vi hadde, Det samme gjelder 

for dårligere eller bedre, mere, lyst på noe.  

Om nå en annen forteller om vondt i magen eller har vondt i magen, så kan det hende at vi ikke forstår 

eller føler dette i samme grad som den andre i den forstand at vi forstår dette. Vi behøver aldri å ha opplevd 

vondt i samme området, eller i samme organ. Selv om vi har opplevd det i samme områder kan styrken ha 

vært forskjellig. Det er i ulik grad av tilnærming vi forstår slike vonde eller gode følelses-opplevelser fysisk 

og psykisk hos andre. Egen erfaring har allikevel vist oss forskjell på smerter, og hva som virker likt og ulikt 

med slike smerter.  

Slik sett er smerter og lyst variable funksjoner i oss, både fysisk reaksjon og følsomhets-styrken, det 

vi kaller psyke, humør, sinnsstemningen vår. Dette er en sum av alt vi føler på som vi fysisk og bevisst merker 

av lyst, ulyst, graden god eller vond følelse. Erfaringen med variasjon av typer smerter og mellom typer 

smerter, gir oss en følsomhets-forståelse av variasjon hos andres følelser, og variasjon mellom vår egen følelse 

rundt opplevelsen og den andres følelse av opplevelsen.  

Da vi har mange like behov og organer, finnes det allikevel mange ganske tilnærmet lignende 

opplevelser. At vi spiser noe sammen som alle liker, eller finner et sted der alle trives nok til å oppholde seg 

en stund. Også at mange finner interesser, spenning, utfoldelse som alle i gruppen liker godt.  

Følelsene til hver i gruppen kan variere i sin helhet individuelt og som felles reaksjoner uten at det er 

helt likt, men allikevel mer enn nok til at oppleves som innenfor en felles holdbar form for forståelse. Hvor 

mange som forveksler humor og alvor ved spøk og morsomme hendelser er det derimot ikke lett å si sikkert.  

Dette varierer med aktuelle behov som enkelte har hatt praktisk kontakt med, og som kan være en reel 

konflikt for egen kropp, eller en konflikt med andre, eller status og vinnings-saker vi opplever som livsviktig. 

Humor kan slik sett være reelt for den ene og bare morsomt for den andre som ser det forvridde i humoristiske.  

Vi kan til en viss grad ha ulike bevegelses-aktive strukturer og eventuelle lagrede funksjoner i celler 

og organstrukturer som gjør at vi danner et vist ferdig begrepsapparat ut fra arv. Vi kan si at funksjoner mellom 

organer, celler og hjerne-utvikling allerede har visse strukturer og funksjoner som tvinger seg frem som 

lagringer underbevisst, altså som husk og reaksjonsmønstre, og som vi merker og som blir begrep som 

husklagring.  

Både sanser og behov, fysiske bevegelsesstrukturer og oppvekstopplevelser der styrkereaksjoner 

utløses er slike arvelige betingede mulige begrepsstrukturerende funksjoner som preger vår oppfattelse og 

sammenligningsfunksjon bevisst ut fra vår tilvekst og oppvekst.  

Mens grunnlaget innenfra kan være ubevisst, også husk, minne-lagring, så er fremkallingen og 

oppfattelses-dannelsen bevisst og fungerer likedan som de helt bevisste til-lærte saksforhold. Orienteringen i 

en oppfattelse er et begrep og begrepsgraden, og som kan variere over tid ut fra påvirkninger av alle slag 

virkninger rundt oss og inne i struktursystemet som kropp, hjerne, samt bevisste følsomme opplevelser. 

I utgangspunktet så mener vi med begrepet forståelse først og fremst at vi har en ren kopi, eller helt 

riktig henvisning og etterligning, riktig peker, struktur-oppfattelse, av både fysiske og bevisste saksforhold. 

At ren forståelse, absolutt forståelse er likt med saksforholdene. I saksforhold bevisst og saksforhold fysisk, 

så vil det altså være noe som er sammenstillet, slik som alt og ingenting, eller oftest en hendelse eller gjenstand 

a og b som sammenlignes. 

Slik sett er en ide-el forståelse av begrepet forståelse: at bevissthet, og begrepet her, er likt med de 

virkelige saksforhold av bevisste og fysiske forhold vi gjenkjenner. 

A: Bevissthet, forståelse, begrepet = LIKT MED = Saksforholdet. Bevissthet, begrep, forståelse betyr 

slik sett uten at alternative faktorer er satt inn kun det samme som likt med det vi sammenligner med, og betyr 

egentlig Er-Lik, Det samme. Konsekvensen av dette er at en ide-el oppfattelse av begrepet begrep er at dette 

er det samme, helt likt med, og i overenstemmelse med saksforholdets egentlige struktur-forhold, virkning. 

Nå har alle så og si sett at forstørrelse og forminskning, sakte og rask film av noe, viser strukturer som 

vi ikke så uten hjelpemidler. Her vises det som vi erfarer ellers at vi ikke alltid korrigerer helt nøyaktig. De 

fleste er da klar over at svært mange begrep og virkelige forhold er slik at forståelsen vår, og at begreps-

oppfattelsen vår ofte bare er tilnærmet likt. Om vår verden er under stadig endring, at vi blir immune mot noe, 

at vi får mer erfaring med noe, at vi lærer mer om noe, så vet vi at både gode og dårlige forhold og strukturer 

endrer seg fysisk og bevisst, og også følelses-livet vårt, at vi varierer i humør ovenfor hvor mye vi aksepterer 

eller ikke av følelser og fysiske hendelser.  
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Når vi endrer oppfatning av et begrep 
 

Vi endrer oppfatning av et begrep ved at vi får ny erfaring, nytt inntrykk, noe som betyr at vi både kan 

miste noe av tidligere oppfatning av begrepet, og at vi utvider og legger til mer i hva vi har som informasjon 

om begrepet. Vi kan også kun endre på detaljer eller retning, eller helheten og retningen som begrepet har fra 

før. I de fleste tilfeller kan et begrep inneholde eller tillegges å være del i en endrings-prosess, noe som betyr 

at begrepet tar del i, eller er del av, en bevegelses-akt, tids-akt, utvekslings-akt, endrings-prosess, i større eller 

mindre grad, mengde, styrke. 

Forståelses-forskjeller, sammenligninger av begrepet og saks-forholdene, persepsjons-forskjeller, 

misforståelser, forskjellige sammenlignings-forhold, alt som spiller inn på hva som oppfattes som innbilning 

eller fakta om det som et begrep er ment som, hva et begrep er en etterligning av, det som et begrep skal 

tilpasses til. Slik sett kan begrepet avstand, rom, fart og hastighet, styrke, virkning og form, tetthet, konsistens, 

utarte seg som ganske like, til ganske ulike forståelses-former for hva samme begrep betyr.  

I mange tilfeller vil sinns-stemninger, humøret, hvordan vi helhetlig føler oss fysisk og psykisk, eller 

bevisst nettopp husker eller arbeider med, har hatt kontakt med, prege oppfattelsen av et begrep, alt fra at det 

oppfattes som humoristisk, uaktuelt, usant, til ulike former der det som begrepet etterligner eller er 

sammenlignet med er sant, fakta, noe som et individ eller vi alle oppfatter som virkelig, eller absolutt i samsvar 

med virkeligheten, likt slik eksistensen av noe trolig er. Å vurdere et begrep mellom slik det kan oppfattes 

som allment, og samtidig vurdere det selv opp mot en antatt virkelighet, undersøkelse av dette begrepet, er 

ikke helt samme prosess.  

Vi finner gjerne en forenklet middelvei som bruks- og nytte-forståelse for våre behov når vi benytter 

begrep, der begrepet er retningsorienterende for hvordan et behov oppfylles, hva vi kan, gjør, trenger å ha, ta, 

gi, få. Vi benytter ofte noe uriktig begrepet vilje for de fleste virke-behov vi ikke kan noe for at vi har. Slik 

sett blir behov, drifter og vilje blandet sammen som at det umiddelbart er samme sak, noe det slett ikke behøver 

å være. Ett bie-stikk betyr nødvendigvis ikke en viljes-sak når vi refleksivt kjenner smerte-følelse og trekker 

oss unna før vi har tenkt eller forstått hva som er årsaken til hendelsen.  

Hva vi har som begrep, altså en virknings-struktur, en styrke-struktur, noe som kan gjenkjennes til 

sammenligning med den opplevelsen, det saksforholdet vi erfarte, eller har erfart, eller likt som et inntrykk vi 

husker i en scene som ganske straks gjentar seg, gjelder strukturvirkninger for alle former vi registrerer: Det 

gjelder alle sanse-egenskaper og alle variasjoner i sanse-egenskaper og enhver utvidelse og kombinasjon av 

sanse-funksjoner og sanse-opplevelser.  

Tilsvarende vil sanse-inntrykkets styrke gi ulike grader følelse, og denne virkningen har en styrke, en 

følelses-styrke tilknyttet den sansevirkningen som vi opplever som en formasjon, som en periode eller 

strekning av fysiske former, som formen til gjenstander eller fysiske virkningsforskjeller som kulde, varme, 

stikk, støt, vått, tørt, fast, flytende og gass-formet, eventuelt føler tomt. Kulde, varme, vått, tørt, har en slags 

temperatur, gjerne forklart som en vibrasjonsstyrke, en vibrasjonshastighet, og gjerne en støthastighet, friksjon 

forbundet til denne energivirkningens utløsning og absorbsjon.  

Slike temperaturer forklares blant annet med lys og varme-grad, altså energi-styrke, en virkning som 

kommer an på mengden og frekvensen, og tettheten av det som påvirker hverandre. Da man tester temperatur 

på lysfrekvenser eller radiostråler i forhold til hverandre finner de stort sett en og samme partikkeltype, 

fotoner, der svingnings-frekvensen bestemmer gradsforskjellen. Når vi har med samme type partikkel og 

samme type frekvens-svingninger, så er det forskjellen i frekvens, tempoet til frekvensen som avgjør energien 

eller styrke-forskjellen vi finner som grads-forskjell i energi eller varme.  

Det er helt klart forskjellen vi merker av samme funksjon eller fenomen. Det samme gjelder for lyder, 

smak, støt, lyset vi ser, farger, musikk og film, terrenget vi ser, at det er forskjellene vi ser hos det samme. 

Forskjellen i formen til blader, trestammer, dyr, planter, mennesker, ansikter. Vi har lignende saker i 

geometrien og matematikken. De forskjellige tall fra 0 til 9 utgjøres av enheter som er like, med unntak av 

mengden slike like, slik som at vi har fire enheter av tallet 1 i tallet 4. Tallene har forskjellig form for å vise 

forskjellen i antallet enheter tilhørende dette tallet slik som i 1, 4, 6. 

I geometrien er det punkter, linjer, bredde, høyde, flate og romslig form, volum, som utgjør det som 

det er forskjell på. Innbyrdes kan vi her ha en eller flere punkter, en kortere eller lengre linje, lengde, bredde, 

høyde, forskjellige størrelser og former på flater, og likedan på volum.  
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Forskjellene kan være så små at vi knapt kan merke disse, i andre tilfeller kan forskjellene være så 

store at vi knapt merker at de er der, slik som kosmos i utstrekning i forhold til hvor små vi er. Hva betyr så 

en slik mengde forskjeller eller det at vi her har forskjeller tilstede i det hele tatt.  

Vi kan her merke en forskjell, og vi merker forskjell på forskjeller i samme type egenskap. Disse 

forskjellene kaller vi like og ulike og slik sett en grunnbasis i logikken når vi skal sammenligne saker. Tidligere 

logikk frem til Wittgenstein, Bergsson, Russell, vel og merke Einstein. Men ved nærmere undersøkelse av de 

samme egenskaper finner vi at om ikke forskjell som del av egenskapen ikke finnes i det hele tatt, så finnes 

heller ikke den minste utstrekning eller minste bevegelse, den minste form eller egenskap til forskjell fra 

ingenting heller. Uten forskjell finnes det ikke noe, heller ikke virkning eller styrke. 

Den dypeste analysen viser at uten forskjell får vi ikke noe i forhold til ikke-noe, og uten forskjell får 

vi ikke to stykker like eller to stykker ulike av noen egenskap, hverken former eller endringer, virkninger. 

Med andre ord så må alle egenskaper ha den minste, den største, uansett forskjellen som egenskap ved seg, i 

tillegg til uansett hvilken egenskap vi snakker om, både fysiske og bevisste egenskaper.  

Kort sagt: Forskjell er med-egenskap i alle egenskaper om de finnes, og er samtidig grunnlaget for at 

like og ulike forskjeller dannes av alle egenskaper og kombinasjoner av egenskaper. Samtidig blir da forskjell 

som dannelse av like og ulike grunnlaget for logikken, slik at de logiske satser, logikkens opphav oppstår av 

den grunnleggende forskjells-funksjonen som finnes i alle egenskaper.  

Forskjell gir oss like og ulike og dermed logikken, sammenligningen, og alle sammen-lignings-former 

enten dette er kontinuerlige eller oppdelte, analoge, eller separerte, digitale, funksjoner. Altså alle logiske 

funksjoner som benyttes som operatorer for sak og virknings-rekkefølger av slike.  

Det betyr at vi da vet at følelser, sanser, behov; at vi vet at vi merker forskjell fra tilstand til tilstand 

uansett hvilke behov, sanser, samme egenskaper eller følelses-typer vi har forbundet til dette, eller til bevisste 

inntrykk og virkninger. Vi merker forskjell. Sanser, behov, følelser, styrke, merkes som forskjell av samme 

sanse-egenskaper, behov, følelses-arter. At vi merker forskjell betyr at noe opptar virkningsforskjeller.  

Her nærmer vi oss det bevisste i den forstand at denne opptar virkningsforskjeller som alt annet, men 

kan visualisere dette i en tids-forsinket holografisk resonansvirkning i bevisst-hets-feltet, som kan sende 

feedbacksignaler gjennom samme årsak-virknings-rekke-følge-virkninger som holdes fast inntil 

sammenligningen har utført sin virkning eller energi, og tar ut ett svar ut fra at sammenligning mellom sak og 

våre behov virker i overenstemmelse med hverandre som oppfylt for manglene vi sammenlignet. 

 Vis eksemplet med og om begrepet stol-definisjon og det å-sitte-definisjon. Nei! Det er leserens 

oppgave og selv finne ut hvor mange, evnetuelt uendelige begrep som kan bety stol, eller være det eller 

forestille det, eller kan brukes som det, men også hva det å sitte skal defineres for, alle likedanne varianter og 

oppfatninger av det å sitte. 
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Virke-definisjon Virkning-definisjon virknings-definisjon basis-virkning 

 

 Virke er en forskjell fra den tilstanden vi har, enten det er statisk eller bevegelig, under endring. Fra et 

gitt øyeblikk, eller en gitt posisjon eller en statisk tilstand for enhver form eller dimensjons-tilstand, som 

verden, som endringsfunksjon, som egenskap ved bevissthet og objekter, så gjelder det at en virkning betyr 

en endring på en eller annen måte. Dette er nødvendig for enhver hendelse, det at noe kan skje, eller skjer, 

skapes eller dannes, uansett om det er ne bevisst eller fysisk egenskap. 

 Virke vil tilsi at det skjer en endring i forhold til en tilstand uansett hvilken tilstand som en virke-

funksjon skiller seg ut fra som en forskjell i tilstanden. Samtidig er den absolutte og uunværelige funksjonen 

som alltid er til stede ved ethvert virke, at noe kan virke, og virker, enten det er bevisst, fysisk, åndelig eller 

materielt, konkret eller abstrakt, drøm eller virkelighet, eventuelt fantasi eller virkelighet, alltid at virke-

funksjonen er umulig uten forskjells-funksjonen.  

Forskjells-funksjonen er nødvendig for at vi skal kunne kalle det en virke-funksjon. Virke-funksjon og 

virke-definisjon kan ikke separeres fra hverandre. Virke-funksjon og virke-definisjon som basis-funksjon er 

det samme. Det som videre er felles for virke-funksjon og virke-definisjon er hvilken type forskjell vi merker, 

som avstander, som tid, som bevegelse, som rom, som grense- og kontinuitets-forhold, at det er samme typen 

egenskap, forskjells-art som forskjells-funksjonen er med på å bygge, selv om forskjell gjentar seg som 

inkludert i alle dimensjoner og formegenskaper.  

Da rom-tid-energi-bevegelse ikke kan utelate hverandres forskjells-egenskap i samme punkt og 

kontinuitet er det altså med god grunn til at vi kan anta at alle er med i en felles styrkevirkende forskjells-

funksjons-basis der alle faktorene er tilstede samtidig. Likt som Einsteins romtid-faktorer. Og det samme 

gjelder for de fleste, eller alle bevisste egenskaps-funksjoner, og begreps-forhold, at dets eksistens, 

endringsfaktorer og egenskapsformer med styrkevirkning er inkludert i hverandres faktorer som forskjells-

egenskaper.  

At forskjell fremtrer som en virkelig tilstedeværende funksjons-egenskap i alle tilstander som finnes, 

er til, betyr at også bevisstheten er en kontinuitets-egenskap, et produkt, med et mulig felles utgangspunkt i 

en og samme forskjells-egenskap som aktiverer alle utløpende registrerbare egenskaper ut fra mål, sanser, 

behov, følelser og styrkevirkning, uansett gode eller dårlige egenskaper.  

Virke-funksjonen, og da virke-egenskapen, er da det samme som en tilstand som det blir en forskjell 

i, en forskjell fra den tilstanden vi har, altså en endring, og som så langt vi kjenner påvirker noe annet, og da 

kan se ut til at er forbundet til annet på en eller annen måte, noe som knytter alle endringer til hverandre 

forskjells-funksjonelt. Uten at noe som virker, virker på noe annet, så finnes det ikke noen mulighet til å si at 

noe virker. Det er kun virkninger vi merker, og disse merker vi som en forskjell, likedan som det som virker 

og det som virkningen virker på ikke kan skje uten at det er en forskjells-funksjon til stede. 

Definisjon av å virke, er at det er en forskjell fra den tilstanden som er eller var, til den som blir, selv 

om samme funksjon er inkludert i hele prosessen. Den samme definisjonen gjelder for virke-funksjonen, at 

den er en forskjell fra den tilstanden den er i eller at dens tilstand utgjør en forskjell fra nettopp denne 

tilstanden. 

Definisjonen av virkning-funksjon er den samme som virke-funksjon. Men virkning er her ofte knyttet 

til en kjent eller ukjent bevisst eller fysisk tilstand. Virkning i forståelig forstand følger likedan og gir, og er 

konsekvens av forskjells-funksjonen som en årsak-virknings-skapende rekke-følge, uansett om det flyttes til 

det neste som ny posisjon eller tilbake til forrige posisjon som det neste. Det skjer etterpå i alle tilfeller. 

Vi vil knytte virke- og virknings-funksjon som den forskjell som gjennom form og form-endring 

gjennom bevissthetens og fysiske funksjoners aktivitets-egenskaper som vi navngir husker, har behov for. Vi 

oppdager nytt gjennom denne egenskapen både som erfaring, husk, hendelsesforløp, sanse-endring, følelses-

endring, stemnings-endring, bevissthets-endring og kroppslige korreksjoner i fysiske endringer. 

Virknings-funksjon viser som regel til konsekvens-egenskaper, selv om det ikke er mulig å unnlate at 

årsaken, eller den tilstanden som var virket slik at det neste oppstår som årsak-virknings-rekke-følger. 

Virknings-funksjon er derfor ofte en reduksjon av forståelsen av helheten ved at det fokuserer på 

konsekvensen resultatet, produktene som kommer ut av en prosess-virkning. Virkningsfunksjon peker også i 

sterk grad på de differensierte forskjellige egenskaper i bevissthet og natur slik som forskjellen logikk og 

psyke, de forskjellige naturstoffer eller tekniske løsninger, ikke minst logikken benyttet i data og gps-

teknologien. 
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Det må også oppklares at virknings-funksjon først må ligge som en egenskap ved de saksforhold som 

skal benyttes til praktiske saker, hvilket betyr at alle nytte-begrep og bruks-begrep, brukbarhets-begrep, at noe 

har løsninger, eller er hindringer, problemer, at slikt kommer av virkende funksjoner, eller funksjonens tilstand 

som virkende eller ikke-virkende. Noe virker og er derfor utgangspunktet for nytte, bruk og praksis. Og ja; at 

de fleste legger vekt på at noe er praktisk holdbart, og at det å ha det godt er et praktisk holdbart mål. 

Vi må jo virke, ha behov, følelses-funksjoner, for at noe skal virke slik på oss; og som mening. 

Definisjonen av en virknings-funksjon er både teoretisk og fysisk reelt en prosess som i bevissthet og 

fysisk virke skiller ut de spesifikke egenskaper og deres endringer med fokus på konsekvens resultat, 

produktet, det forventede vi er vant til, og det forventede som vi håper på. Altså at vi har behov for å dekke et 

behov gjennom at de egenskaper vi kaller virkningsfunksjoner skal dekke et behov teknologisk, bevisst eller 

psykisk. Vi kan like gjerne si at lisvsyns-faktorene er slike behovsdekkende spesielle virknings-mål, 

virkningsfunksjoner som vi sammenligner for at en forventet bevisst eller fysisk virknings-konsekvens skal 

oppnås. Virkeligheten behøver altså ikke å stemme overens med virknings-funksjonen vi setter vår tillit til.  

Hvorfor vil vi være flinke, at vi er til å stole på, tillit, behovs-dekningen? 

Handling, hendelse, forskjellen her og bevissthetsgrad, fysiske elementer? 

Estetikken 

Samvittighet, angst-berøring, hvorfor, hva vi berøres av som smerte-fornemmelser på logisk vis ut fra 

dårlige handlinger, om tyveri og løgner, konsekvenser, straff og belønning 

 

Definisjon hendelse 
 

At det skjer en forskjell ut fra den tilstanden noe er i. Dette kan være som tidsrom, hastighet, bevegelse, 

virkning, krefter, fysiske og bevisste endringer, alle endringer, forandring, utveksling, men i utgangspunktet 

er hendelse avhengig av en første forskjellsfunksjonalitet for at hendelsen skal oppstå, og hvorfor noe likt eller 

ulikt hender, som må ligge til grunn for hendelse, for ikke at det skal være forskjellsløst, og ingen hendelse. 

Definisjoenen gjelder også for begrep som skape, danne, bli, se, påvirke, få til, gjøren og handling, og gjelder 

all bevissthet og fysisk natur, og uansett domensjoner. 

Hendelse er altså stort sett at noe skjer enten det er bevisst eller fysisk, livlighet eller død, Alt i natur 

og hva man mener tilhørende andre verdener. Hendelsesbegrepet gjelder alt som skjer, endres, uansett hva 

fysis og bevisst g uansett verdener eller egenskaper. Eksempel Altet, det som er, om noe skjer, endres. Dette 

Tilknyttes og gjelder for begrep som energi, og drivkraft, samt den fysiske naturs egenskaper.  

Troen på bevissthet som drivkraft, viljen som drivkraft, eller en drivkraft som prinsipp i e kraft som 

begge har oppstått fra, foreksempel fra en og samme kraft, et hele; det ene, den ene, alt, kontinuitet eller spaltet 

funksjon. Det er diften, drivkraften, at fungerer, virker som har vært dilemmaet mellom ulike syn da ingen 

eller få har funnet et funksjons-prinsipp til de produkter eller endringer som oppstår og skjer; hendelsens 

inntog i væren. 

 

Definisjon handling - handlinger 
 

Behov og drifter, det som virker rettet uten at vi kan noe for dette, selv om vi er bevisst funksjonen, at 

vi spiser, at vi tygger, at vi svelger, at vi er sultne. Det finnes alternative tankegang og visse religiøse skrifter 

som faktisk fordømmer disse verdslige materie-forbundne driftene. At naturdrifter eller det man mener er 

skapte drifter regnes til et onde. Og at fjell, hav og natur er ondt.  

Det finnes også en utbredt tankegang om at mennesket er født ondt. Slik sett at sped-barnet og driftene 

er skyldige i fra fødselen av. Samtidig er man økonomisk og økologisk skyldig i at maten finnes, og spises, 

og at man i det hele tatt er så heldig at man er til, eksisterer. I seg selv et onde nok til at man er skyldig; ingen 

er uten skyld. Dette kommer i tillegg til at man med bevissthet, følelser og fornuft, uansett alderstrinn, burde 

ha forstått at noe kunne gå galt.  

At man ikke visste noe, er altså stort sett skyld, synd, og at man står i gjeld, må gjøre bot eller straffes. 

Om ikke så lærer man av straffen, selv om du ikke skjønner hva straffen er på grunn av. At om du ikke har 

samvittighet eller skyld-følelse så skal du lære at du har det, få det. Dette har heller ikke alltid ført til det bedre, 

fordi mange reagerer slik at andre er dårlige, er noe vondt i dem, og selv om det ikke er spesiell grunn for det, 

så kan du finne på å slå dem, til og med hate dem.  
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Spesielt om de ser ut til å ha det godt, ikke føler seg skyldige, eller at de fort kan bli en del av de som 

samvittighet blir lagt over på, selv om de ikke har forstått det selv. Dessuten skal du forsvare deg selv, og tørre 

å utfordre andre, være en kriger. For saken og landet. Grunnen til krigen er underordnet, til og med ugyldig 

uansett. Man får ordre fra noen høyere enn seg som vet best. Man skal lyde ordre for saken, landet, grunnen, 

enten man forstår den eller ikke. At noen regnes som fiender har skriftene nok av bekreftelser for, og noe man 

finner forståelig. De velter vårt verdisyn, vår klan og klasse.  

Men det finnes mange andre måter å se begrepet handlingå. At om man er sulten så sanker man mat, 

gjeter eller dyrker det frem, om så fisker den. At behovet er drift man ikke klarer å unngå som driver oss frem 

til matkildene. Det virker i alle fall for dyr, fordi disse har neppe lært om hvem som eller hva som får frem 

noe spiselig i naturen. Liekdan er det med å puste, fordi et minutt uten kan mange dø av og to-tre minutter 

uten dør de fleste av, eller besvimer, og 4 minutter uten hjelp etterpå ka ha tatt livet av de fleste av oss, slik 

som ved at pusten stenges av noe tett, eller ved drukning.  

Uten klær i sterk kulde dør mange fort, spesielt om de kommer i isvann. Vi trenger klær. Heller ikke 

for sterk varme, da man får heteslag og kan dø. Man kan dø om en lyd er for høy og trommehinner sprekker, 

der betennelse eller blødning kan skade hjerte, hjerne og kroppen, og dør. Å miste synet korte øyeblikk eller 

for godt, ville vært døds-farlig i steinalderen, og i moderne tid kan det like godt føre til dødsulykker, og sterkt 

lys kan blende oss slik at kjører av veien eller går utenfor en skrent, eller faller i elva.  

Både korte og lange tidsintervaller der synet settes ut av spill er farlig, og det vil ikke være godt å dyrke 

eller gjete frem matkilder selv. Hudfølelser, samt vår lukt og smak er avgjørende for å unngå gifter og fordervet 

mat, og gir oss også en orientering i terrenget. Behov for mat og drikke, samt pust, og at vi får gjort fra oss, er 

avgjørende for livet, og likedan at man får søvn et sted der ikke ville dyr, dårlig vær, andre farer kan true vårt 

liv, og at søvnen er lang nok til å restaurere vår energi, da vi ellers kan besvime, eller feilbedømme handlinger 

når vi er utslitt.  

Alt dette samt at vi har lært noe om å gå, krabbe, stå, gripe, tilberede noe uansett hva, så er en slik 

opplæring, altså kunnskap, helt nødvendig. Uansett om det er selvlært ved å se på andre, til og med dyr gjøre 

dette. En handling kan derfor komme av behov og sansers signagivning om at noe er galt og må behovdekkes, 

at vi kan orientere oss og ha oversikt, og videre at vi ikke beveger oss for mye feilaktig.  

Men vi kan også være svært bevisst dette selv, sammenligne, og finne gode måter å få til noe på. Det 

er når vi er bevisste på hverandre eller forholdet mellom naturen og oss selv, at vi kan delta i å dekke behovet 

gjennom bevissthet og følsomhet for omstendighetene, miljøet i forhold til behov, drifter, sansningen, at vi 

kan si at det mer reglerett er handlinger. Bevegelses-akter ubevisst er det ikke like greit å kalle handlinger.  

Handlinger handler mer om at vi er bevisst at vi gjør noe av behov, som de alminnelige kroppsbehov 

og gjerne også inkludert kos, omfavnelse, trøst og ros. Videre alle typer arbeid for føden, eller for å ha livet i 

behold om det er farer, tvang, fra noen rundt oss. Normalt så er tilvirkning av, eller bruk av, bruksutsyr, 

redskaper, og boliger, fremkomstmidler og språk, teknisk utstyr til kommunikasjon det vi regner som 

handlinger.  

I et mer teoretisk forstått perspektiv som kan omsettes i praksis er forskjellige felles løft, stor gruppe, 

fellesskap som styrker en gjennom en mengde mennesker som er enige, religiøst, politisk, ideologisk, og 

anmodninger fra filosofiske råd som veiledning. Stort sett er det ledere i grupper som folk følger opp. Dette 

kan være av både god og vond kvalitet på styringen, alt fra liberale til tyrraniske systemer. Og styre, 

administrasjon, kan være likedan.  

Stort sett er det mange som prøver å få til det beste ut av forholdene og gjør ganske mye bra, og folk 

generelt holder se oftest til relativt gode løsninger, som kan være holdbart nok for livet. De drar fellesskapet 

ett hakk oppover i overlevelse og livsfølelse, der livet virker verdt å leve. I enkelte samfunn er det stor 

positivtet, optimisme, også glede, men også da ofte mye overmot.  

Poenget har oftest vært å se handlinger i sammenheng med god dekning av behovene og løsninger, 

arbeid, utførelse som er god, og alt dette kalles handlinger. Videre også at det å lyve, drepe, stjele har vært 

uglesett, og alle samfunn har beholdt lover om dette fra religiøse skrifter eller som folkelære i stammer og i 

nettopp siviliserte landsby- og by-samfunn enten det er poltisk styring eller religiøs styring av samfunnet.  

Handlinger går også ut på behandlingen av familie-medlemmer, og de man har samvær med i alle 

samfunns-gjøremål og tilstelninger, og ikke minst også i forhold til dyrehold uansett hvorfor og hvordan. Det 

er oppførsel og orden som stort sett er sammenlignings-grunnlaget, og da skikker som virker holdbare og vi 

tror er holdbare, men også når vi bryter med all skikk, normer, regler og lover. 
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Også hvilken grad sympati, omsorg, eller forrakt for andre som man har, så er det man sier, gjør, eller 

får andre til å føle på godt eller vondt, den delen som virker inn på kropp, psyke og bevissthetsfunksjoner hos 

hverandre slik at dette utgjør sin variant av de samme holdbarhets-forholdene og brudd med slike. Altså, at 

handliger ofte anses som alt man gjør fra til og med inne i eget hus, sted, og ovenfor seg selv, og virksomheten 

ovenfor andre. Andre, og vi selv, betrakter de vi ser som en type handlende vesener, gitt i at det er en bevissthet 

for det meste av det man gjør.  

I snitt så ligger dette innenfor det man godtar som normale og ordensrettede handlinger, gjøremål. Men 

så er det også gjerne rundt en femtedel av folket som langt mer tenker på en slags utnytting av andre, lure 

andre, bruke andre til egen fordeler. De har gjerne blitt kalt utbyttere, og i noen tilfeller bytinger. At det faller 

ikke noen likevektig fortjeneste, takk, åpning for noe bedre for de som utsettes for dette, og i mange tilfeller 

at skader og sykdommer, samt økonomisk gjeld, eller tap av hva som helst det skulle være, for mange slik.  

Selv om mange handlinger er primære behovsgjøremål, og uten at en kan noe for at man driftes mot 

det vi må ha for å overleve, uten at vi tenker over dette, så kan man beskyldes for at noe er gjort med vilje, og 

ikke av et nødvendig behov. Mange er sterkt opptatt avå presse andre grunnet deres primære behov, slik at alt 

regnes til bevisste handlinger som det er lov, eller legitimt å gripe inn i, og styre som det passer den som griper 

inn i de primære behovene til andre.  

Det er ikke sjeldent at oppfatningen av at om et dyr er sultent, så da regnes det som instinkt, mens om 

et menneske er sultent så er det en bevisst behovsvilje, der det legges slik vekt på dette at behovet og viljen 

settes til side fordi dette er en drivkraft i følge mange, men at bevisstheten uansett skal styre over dette, slik at 

bevisstheten blir handlingen. Mens dyrene regens til at det samme ikke er like stor grad handling. Noen regner 

dyr som klart bevisste. At de kan straffes eller roses på samme måte som oss selv.  

Poenget er at det er sterk knytting mellom behov hos mennesker, bevegelser, som anses som god eller 

dårlig del av handlingen selv om mennesket ikke tenker over det selv, og slik at man kan uglesett mellom 

kuturer uten å vite hva som var feil da man ikke kjente til kulturformens skikker. Handling kan sett fra 

akademiske kretser først og femst som at handlinger gjelder mennesker.  

I og til en viss grad er man fortrolig med at dyr med en viss grad likhet og egenskaper som oss, har en 

viss bevissthet og at deres livsegenskaper forståssom handlingsmøndtre, adferd, at de foretar seg noe som det 

ligger en viss grad bevisst handling i, og at man kategoriserer mye av dette som handlinger. Men i overvekt 

er det menneskenes gjøremål i samfunnet so regnes til handlinger, og i langt mindre grad dyrenes. Kommer 

derimot bjørn eller ulv og kal ta kveg eller sauer, også gauper, så er det ganske ansett som handlinger, skyld, 

skylda, og straff eller avlivning som kan være dommen.  

Handling blir sli sett som en god del av et premieresystem av straff og belønning. At man anser alt 

mennesket gjør aom handlinger og ser på folket om handlende, og som riktig eller galt som handling, og 

dermed i høy grad som noe  som er irettesettende påkrevet. Begrep som rettferdighet og straff/belønning, elelr 

opplæring påkreves, og er slik sett en slags bevissthets-kontroll, i og med at alt slik regnes til bevissthet, der 

dette er handling som tenkt eller praktisk utført. Om vi faller, sklir, eller en stein ruler mot oss, så regnes dette 

stort sett ikke som handling bevisst slik. Man kan allikevel lett bli bebreidet.  

Nå er bedømmelsen av hva som er handlinger ofte kulturelt tradisjonelt som skikker overført til deler 

av dagens samfunn, sammen med styringsinteresser som gir en ledelse, politisk på sett og vis, uansett 

styreform, som slik setter opp deler av bedømmelsen om hva som skal regnes som handlinger, sammen med 

en overlevert rettspraksis, eller om vi vil religiøse formaninger om hva som skal følges opp til en vis grad. Det 

finnes mange likheter også mellom mange forskjelige rettssytemer, sammen med en del radikale forskjeller.  

Når vi kommer til den enkeltes oppfatninger selv og livssynsformen, så styrer behov, interesser og 

dette livssynet store deler av bevisstheten, sett som peronlige behov for hva man trenger og vil. Og da vil man 

gjerne ordne seg til slik man ønsker, og vil bevisst forsøke å få til dette gjennom egne løsninger og ved hjelp 

av andre som har greie på dette eller krefter til dette.  

Slik sett kreves det ofte en del bevisst gjennomtenkning, med behovsdekningen som mål, slik at man 

kan anse dette som bevisste handlinger. Men det er slett ikke alt av det som rører seg rundt saksforholdene 

som man er bevisst, slik at noe kan bli virkende mer uheldig enn man tenkte, eller at man med vilje unngår 

noe med tanke på at om det skjer noe galt så går det utover en annen i stedet. Dette blir jo ikke bra. Slik sett 

så er det mange former for bevisste handlinger, medregnet hva som utelates å nevnes, og hva som er hjelp, 

hva som er utnyttelse og hva som man er bevisst om eller ikke i saken.  
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Så det er ikke alltid lett å bedømme noe om man ser det fra sitt eget ståsted eller at man blir sett utenfra. 

Man kan lett få en bot for noe som man ikke var klar over lovgivning til. Etter store verk som et lovverk så 

kjenner folk knapt til hva som er lov eller ikke, og vet heller ikke om når man skal forstå eller mene at det er 

en sak som man må sette seg lovmessig inn i. Holdninger man ikke vet om som regnes som dårlige fra en 

skole, arbeisplass, i samfunnets forskjellige avdelinger, er heller ikke noe man kan vite godt om. Om man 

setter seg inn i det meste så kommer mange klart opp i en krisesituasjon på gunn av bakenforliggende til dels 

stilltiende bedømmelses-former fra sted til sted.  

Andre igjen, i noen tilfeller advokater også, setter seg inn i lovverk for å finne huller eller måter å 

utnytte dette lovsystemet på til egen vinning, om vi vil utnyttelse av andre. Det er mange tilfeller som kan 

regnes som handlinger, men om det er aldri så galt, men rettslig lovlig, så gjøres slike dårlige handlinger 

allikevel. At ingen er uten skyld, er en annen oppfatning som mange med en gjennomgående god oppførsel 

og hjelpsom innstillingfinner ganske urettferdig. De har kanskje en veldig god grunn for det.  

Om du ikke vil skade andre, men vil det gode for folk, men forsøker å strekke til så godt man kan, og 

ikke forstår hva som er galt i det, så kommer det en anenn og sier løsninger han vet om, og fordømmer deg 

for at du ikke vet det eller har gjort noe på en slik måte, vel kanskje fra lovverk, eller en annen tradisjon, eller 

fra religøse skrifter der det et sted står noe du ikke så på denne måten om du har lest det selv, så hva er da det 

skyldige. Man sier såpass at om du er dum så kan du ikke noe for det. Begrepet er krenkende.  

Men er det noe du ikke er i stand til å forstå av mer avanserte former for lovverk, praktiske oppgaver, 

annet, og man likevel må utføre noe, så er det ikke greit å bli dømt for dette. Hvor kommer egentlig skylden 

inn da? En skyld burde jo bety at du er bevisst noe du gjør. Er man skyldig hvert eneste sekund man er oppe 

i. Da finnes det altså ikke en rett handling. Er du skyldig uansett, så kan man lure på om det finnes noe holdbart 

i det hele tatt. At noe, et eller annet et sted i livet har vært en slags brøler, utenksomt, eller en enkel gal ting, 

så er det ikke akkurat helt ille da. Om det ikke er en direkte fæl ting.  

Men er det helt klart tyveri, drap eller grov løgn stiller det seg annerledes ut fra hva man skal dømmes 

ut fra, og betydningen senere i livet for de som er utsatt. Man er for noen få lette forseelser neppe å betrakte 

som en varig eller typisk kriminell, et samfunnsproblem. Noen regner alle løsninger i straff, verdi-normert. 

Men mange gjør jevnt en del slike dårlige handlinger som bekoster mye irritasjon og samfunn 

økonomiske tap, og som går ut over enkeltes helse og psyke. Det er ikke få som bedriver direkte vold og 

forbrytelser i større skala. Hvor hele samfunnet betaler en høy pris. Ikke minst økonomiske systemer. 

Økølogisk sett bedriver nesten alle en viss rovdrift, og myndigheter som sier at de har laget ordninger slik, 

fortsetter å puffe det unna seg andre steder uten at det blit gjort noe med dette, med fortsatt forurensning. 

Nå defineres menneskets bevegelse i våken tilstand umiddelbart til en type handling. Om du går 

bortover en vei så er du skyldig i handling. Om du løfter brødskiva til munnen din er du skyldig i handling. 

Om du ikke er skyldig, så er det en handling, og blir av mange regnet som en bevisst viljes-handling. Det må 

legges stor vekt på at du er bevisst. Du er bevisst; JA, og du gjorde en handling; JA. Da er du enten skyldig i 

en bevisst handling eller så er du uskyldig, men gjorde en bevisst handling. Et spørsmål om det er tillat eller 

ikke? Men at du er menneske og gjør noe så er det handling, og helst ansett som bevisst.  

Med all tidligere forståelse av dyr som gude-symboler, klok ugle, slue dyr, sjelevandring og 

gjenfødelse som dyr, til og med blomster, og med tanke på Aristoteles beskrivelse av dyr og planters sjelsliv, 

altså livs-egenskap, nivåer, mulig verdi-skala, lik Platons ide-skala, ane, tenkning, kunnskap, filosofiske 

prinsipper: så som at man dømte katter til bålet som hekser under hekse-brenningen, og at magi for ondt og 

godt oppstod av visse, forbannede gjenstander, urter, planter, sopp, viser klart at begrepet handling stikker seg 

ut langt utover menneskets normale rike som folk.  

Definisjon på handling, handlinger; sett slik, omfatter i alle fall alle de mennesker og dyr man mener 

har bevissthet, og gjelder daa for alle virkosmheter so medfører bevegelse og underliggende psykiske og 

bevisste signaler mellom folk i den form at man merker hva hverandre er ute på, tenker, innstilling de har også 

videre, mens regelrett hjelp, pleie av andre regnes til gode handlinger, også opplæring til å klare seg bra i livet, 

og til dårlige handlinger som fører til mye uholdbare tilstander for andre i famile, folk eller dyr.  

Dette settes opp som kategorien handling, handlinger, som straffbare handlinger, normale handlinger, 

for alle typer lære, skole, arbeidsyrker, og mer spesifisert som all gjøren, slik som joggetur, ferietur, hva man 

foretok seg, hvilke handlinger man gjorde da, og ikke minst til de ulike samfunns-politiske verdi-normeringer. 
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Det betyr at til og i begrepet handlinger så legges vi også inn begrepet dømmekraften, den fornuft og 

følelses-tilstand som saksforhold utløser for andre eller seg selv, og er også kritisk sett gyldig for skjønns-

messig vurdering av forholdet til folk, og om jeg ikke tar feil som en del av psykologiens temaer. Ikke minst 

så gjelder det samme ved psykoanalyse, og ved manipulasjon av andre, som konsekvenser. 

Rettfedighet, lov og dom, straffesaker, bøter, er en stor del av styrings-direktiver i forhold til 

menneskets gjøren, altså handlinger. Ansvar og skyld, skyldig i hva du sier, en rekke begrep som at ingen er 

født uskyldig, eller at ingen er skyldfrie er en slik dom, der mennesket er en slags mer eller mindre bevisst 

eller burde visst, ansvarlig. At handlinger er da altså stort sett delt i hva man kunne, eller ikke kunne ha visst, 

der natur, sykdom, dyr, mennesker som ellers er med i saken, blir bærere av skylden. Forholdet til bevisstheten 

er alltid sammenlignings-grunnlaget, og blir en ansvars-faktor for dom. 

De fleste mener at kilden bak alt er det onde. Djevelen, og det gode, Gud, hvorpå at man som skyld, 

ansvar for skapelsen av verden og mennesket, bevissthet eller påvirkning av den, videre som i skjebne eller 

astrologi, at man er underlagt en anenn indre mening, formål, hendelse i livet. Det gjør mennesket til en 

handlings-forestilling total sett. Hvordan folk tolker dette og dømmer etter dette er vel like forskjellig som 

følsomhet, eller ut fra saksgangen, som alle de forskjellige vi er som livssynsoppffatninger. 

Det finnes rent vitenskapelige saksdata-forståelse som kun konstanterer og bedømmer ut fra dette, og 

kan ha mange likheter slik med sin del av juss-konklusjoner, eller ansvars-sak. Stort sett er det 

kriminlatekniske og løgn/sannhet som er denne skasgangens rolle å avdekke. 

Utsagn/påstand og vurdering: Analyser selv: A: Å bruke andres energi i hvilken grad på bekostning av 

samme naturlige behov som de andres, selv om det ikke er nødvendig, behov for dette. B: Problemet gøy-

alvor handler her om latent utnyttelse uten behovs-sammenligningen ellers, og overlagte forhold en tror ikke 

har betydning, eller at noen ikke tar hensyn nok til konsekvenser, som formen dumhet eller overlagt 

skadevirkning, eller underbevisst skadevirkning.  

Er det mulig å tenke over slike handlinger i form av konsekvenser på forhånd? Handlinger er en 

interaksjon mellom bevissthets-preferanser og fysiske preferanser, mellom fysisk-kropp, natur, bio-kjemisk, 

og bevissthes-sammenlignings-prosseser, der to syn dominerer: At bevisstheten er utgangspunktet for 

prosessene, og at det fysiske er utgangspunktet for prosessen. Noen syn: Begge deler.  

I følge Mills nytte-tenkning eksisterer ikke hensynet til menneske, natur og det fysiske, annet som at: 

Om noe var bra, virket, kunne brukes, og med fordeler og ulemper det kan vi bar slutte noe av i ettertid. Jeg 

mener dette referanseløse hos Mill er helt feil. Og nytte-tenkningen er hva som passer for den nytten er for. I 

alle diktaturer, og egoer. Vi vet for mye til å ikke se hensyn til kropp og natur, og bevissthetstilstander til ikke 

å kunne ta hensyn. At vi kan bruke noe er ikke nok sammenlignings-grunnlag. 

 

Max Weber Verdi og handling 
 

Undersøk hva jeg selv ville forklart og definert verdi og handling som. 

Hva er forstått som verdinormering, og hva vil jeg legge i begrepet verdinormering. Om å sortere mennesker 

i klasser, kategorier og deres handlinger i grader ut fra dette. Om hvem som har rett på eiendom eller å ha noe 

å si i styre og stell. Er det bevissthetsfunksjonen eller kroppen som dømmes, eller er det innholdet. Skal det 

rettledes eller bare dømmes. Om å utestenge folk, og mange ganger sosialt og til og med fra behovsdekning 

som er funksjoner hos oss alle. Se natur-retten.  

Max Weber, tysk samfunnsviter: En av grunnleggerne av moderne sosiologi. Lærer ved Friedrich-

Wilhelms-Universität i Berlin i 1893 og proffesor i Freiburg 1894, professor i Heidelberg 1897-1903, 

München fra 1919. Stort arbeid om den økonomiske historien; Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd, 

1904-1905. Viser protestantisk puritanske sparsom holdning som viktig forutsetning på vei mot den moderne 

kapitalismen. Verket er del av Webers store religionshistoriske arbeid Gesammelte Aufsätze zur 

Religionssoziologie, utgitt 1920–1921.  

Arbeidet var en sammenlignende analyse av religiøse institusjoners samspill med den øvrige «sosiale 

struktur». Det skulle vel være et poeng, hva, med økonomi og samfunn sosialt, og kristelig? Ikke mange andre 

valg med protestantisk ledelse heller enn at det forblir institusjoner, og med sympatier med mennesket 

relasjoner. Et annet hovedverk er Wirtschaft und Gesellschaft, som ble utgitt uferdig etter hans død i 1921–

1922. Weber definerer hovedbegrepene i en teoretisk sosiologi og grenseområdet mellom samfunns-

økonomi og sosiologi.  
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Sentralt i hans livsverk står arbeidet som handler om byråkrati og makt sosialt. Selv om han ikke var 

historisk determinist, og blant annet derfor var sterkt kritisk til marxismen, mente han likevel å kunne 

konkludere med at moderne industrialiserin førte med seg en «rasjonalisering» som ville prege de fleste 

livsområder. Et hovedsynspunkt i Webers arbeid er kravet om at vitenskapen skal være vurderingsfri, i den 

betydning at vitenskapsmannen klart må angi hvor han gir rent saklige synspunkter og hvor han kommer med 

verdidommer. Det er dette siste som er det viktigste uansett historie, vitenskap, undersøkelser.  

Men det er også det vanskeligste da en person ikke er i stand til å være kritisk til egne holdninger, og 

neppe er klar over disse. Han slutter seg, med enkelte forbehold, til Heinrich Rickerts kjente synspunkt om 

forskjellen mellom natur-vitenskapene og kulturvitenskapene. Mer særegen er læren hans om de idealtypiske 

konstruksjonenes rolle i forskningen. 1. verdenskrig er over: Webers kraftige kritikk av den tyske politiske 

ledelsen, og etter fredsslutningen, innsats i politisk arbeid, der synspunktene hans preget den nye 

statsforfatningen. Et utvalg av hans klassiske essayer ble utgitt på norsk i 1971 under tittelen Makt og 

byråkrati, som også inneholder en omtale av forfatteren. 

Som med Montesqui, Jefferson, Kant, Victor Hugo, så er det ingen tvil om at Weber mente at de 

melloliggende foreninger og institusjoners makt var av betydelig viktig rettledning for det sosiale makt-

systemet. Men heller ikke at kirken og det geistlige styrte mye. Derfor måtte det skilles mellom saksforhold 

og meningsytringer en tok med seg fra marxismen og fra religionen, da vitenskap var uglesett av religonen.  

Om samfunn ikke var industrialisert og da fysiske eksperimenter og natur stemte med hverandre, så 

måtte vitenskapen være frigjort som skille mellom saksdata, egenskaper og hva det livs-synsorienterte syn 

mente passet eller ikke. At man ikke sletter viten som ikke passer med egen politikk, ideologi, filosofi og 

religion. Å bevare oppdagelser som man i frentiden ville ha bruk for i saksutviklingene. Innsikten. Funn kan 

være av betydning, og bli viktig for oss.  

Protestantismen la veldig vekt på begrepet urettferdighet. Likhet for menneskeverd stod høyt. Weber 

må hatt tro på Sosial-økonomi av annen form enn kun marxismens. At han mente dette måtte stå som 

saksforhold på egne ben. Men han går sin skole der disse tankene er del av den kritisk-filosofiske skole. 
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Definer begrepet «tanke» og tanken «begrep». 
 

At en tanke har en funksjon, og er en strukturformasjon i bevissthets-feltet som slik funksjon. Tanken 

inneholder strukturer som vi kaller begrep, men er struktur-forskjeller som skiller seg ut av og som det jeg har 

å sammenligne dette med, differensialkraften. Tanken er en sammenlignings-struktur-sammensetning som 

sammenlignes med saksforholdene som vi husker, har erfart eller opplever fysisk og bevisst rundt oss, også 

som ukjente og mystiske faktorer.  

Tanker er først og fremst bevisste og underbevisste struktur-rekkefølger som kommer frem bevisst, og 

blir slik i forhold til et lagret begrep, struktur-etterligning,husk, minne, til begreps-strukturer i bevisst form i 

bevissthets-feltet, men som en sammenlignende bevissthets-prosess. At det virker som en kraft-formasjons, 

som danner et stivere eller fastere mønster, som kan formasjons-endres bevisst.  

Begrepet fremkalt i bevisstheten er altså elastisk som påvirknings-prosess, der vi kan tenke oss 

endringer av strukturen, vekst av samme struktur, forstørelse og forminskning, kontrastvirkende som mer 

skyggete eller sterkere tydeliggjort, at det kan bøyes og strekkes, akseleres og endres ved at begrepet utfylles 

med mer data eller at data trekkes vekk fra begreps-inholdet. Man kan kombinere begrepet med andre saker, 

skifte ut, se for seg en giraff med slangehode, at utrykket endres fra nøytralt til gemyttelig, slik som at en figur 

et begrep virker ondt eller godt.  

Altså er begrepet stort sett fleksibelt, hvilket er grunnen til at man ønsker at ord har kortest mulige 

definisjoner, og skal forstås ord-rett, for at det skal bli mindre diskusjon eller misforståelse av ordene. Men så 

finner man stadig ut at det ligger mer i et ord, et begrep som definisjon og egenskaper enn det man trodde. 

Alle former i verden kan tenkes å være en stol.  

At alt som er mer gassformet eller væskeformes kan fryses og formes til en fast stol, en is-stol, eller at 

man har alle former i den fysiske verden som kan formes til en stol, eller kan lages slik at når man vipper opp 

den øverste halvdelen av formen, så fungerer den og er kagd som en stol. Lignende er man ikke i tvil på et 

fotografi at vi ser en stol. Videre at kunst, et maleri likedan skal forestille en stol, og at enhver fysisk 

tredimensjonal stol av et materiale som ikke kan sittes på, som kunst, at det er en stol. 

Da ord og begreper oftest læres i bruks-sammenheng, det vil si at vi skal se på et bilde, eller lage mat, 

eller flytte på og sitte på en stol, eller ta på oss klær, så er de fleste ord, begrep vi lærer knyttet til en eller 

annen handling, gjerne bevegelse, eller styrkevirkning, noe vi kan føle, sanse, slik at vi dermed knytter det 

meste til virksomhet og handlinger. Reise på hytta. Det betyr sjeldent at vi skal definere hytta, eller forkalre 

når det ikke er en hytte lenger.  

Derfor er definisjonene mer difuse, men er underforståtte opplevelsestrukturer som vi med tiden 

oppdager stadig flere egenskaper ved. For eksempel alt vi stadig kan gjøre på hytta. Men også på skolen eller 

i et arbeid. I forskning blir det ofte ekstremt utvidede begrep om alt som skal forskes på, alt fra hva latteren 

vår er, til hvordan kroppne kjemisk bruker sukker, til hvordan man skal bygge t stødig hus.  

Men av den delen av alle strukturformasjoner som et begrep kan bøyes eler endres som, kan være, så 

er det det som er saksforbindelsen oh hendelsen vi er oppe i som utjør en mer behovstilknyttet rekkefølge, 

bruk, nytte, som er behovs-styrt. Vet man ikke hva noe brukes til, så er saken litt mer mystisk. Både i filosofien 

og i praktisk nytte vil vi stille spørsmål om det samme: Hvilken god eller dårlig nytte, hvilken farer eller trygge 

tilstander ser vi bak neste ås-kam, kan det spises, kan det gi oss bedre fotbalanse, fastere grep om noe.  

At vi griper noe, holder noe fast er grunnen til at vi har fått begrepet be-Grep. Men et begrep inneholder 

stive eller bevegelige struktur-formasjoner som virkninger av kraft eller form, altså at ofte både fornuft og 

følelser jobber med hva vi kan føle, sanse, delle behov med, emosjonel føling, og bevisst struktur-sammenheng 

i ordet begrep. Selve ordet er bare en henvisning, et navn, likt som at forestillinger er et samlenavn på en rekke 

strukturformasjoner eller kraftvirkninges-forskjeller.  

Begrepet har et innhold som vi kan kalle definisjonen av begrepet, forklaring til begrepet. Og et ord, 

og begrep, er samtidig pekere til lik opplevelse, første gang vi så en stol, første ganegn vi satt på en stol, og 

alle ganger siden som vi gjørde dette. På skole, hjemme, borte, ute. Tanker er satt sammen av det samme i 

aktiv bevissthetsprosess av likedanne husk-strukturer eller direkte behov elelr snase-opplevelser som også 

betyr at vi kan føle dette som synsinntrykk, som sult og tørste på hva.  

Definisjonen forteller mer om strukturen eller handlingsmønsteret, bevegelse og virkning, materialet 

eller formen, styrken i noe, slik at også bruk kommer frem. Vi sammenligner både styrkefølelsen og form-

virksomheten til noe, enten det er fysisk eller bevisste begreps-bruk i praksis, altså praktisk fysisk virksomhet 

og den bevisste relasjons-sammenlignings-prossesen av dette, så lang disse kan samstemme med hverandre.  
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Vi kan si at uten en klar definisjon, klar struktur til et begrep, så overtar opplevelsen, følelsen ved 

hendelsen, at vi husker saken, å være begrep eller definisjon, men nå ikke nøyaktig forklart i ord. Slik sett er 

erfaringer og opplevelser som huskes mer autentiske, men det kan hjelpe å ha sett mer på hva et ord for dette, 

et begrepsnavn, eller en fortåelse, forklsirng som definisjon av form og virkning, kan ha for at man har gode 

preferansesammenligninger for innholdet i saken, og dermed kan få mer ut av en definisjon, forståelse for noe 

enn det man hadde tidligere.  

I andre tilfeller er det mange som forkorter eller feiltolker saken og kan dermed lage et dirkete feil, 

eller avstumpet forstålese av ordet, begrepets muligheter og samspill med annet. Dette har mye med det man 

kan kalle semantikk og syntaks å gjøre, kildehenvisning, husk, og opplevelsesperspektiver, om hvordan vi 

tolker det som sies skrives, forstås av saksforhold. 

Vi kan si at hensikten, meningen, men egentlig, den direkte funksjonsvirkningen av tanker, å tenke, og 

innholds-rekkefølgen som årsak-virknings-struktur i en virkningskraft, altså virkende utover begrepet om stive 

former, at vi kan få flyt i tanker og bindinger der det lenger ikke nytter med enkelt-utrykk adskilt, fordi da vil 

aldri det forrige og neste sammenlignes så den gjør bevisstheten bevisst.  

Altså en sammenlignings-prosess. Tanken er den bevisste formajsons-virkningen, hendelsesprossen 

med likedanne strukturer, som det vi legger i et ord elelr en forståelse som enda ikke er navngitt eller definert, 

som ligger i henvisning av et ord eller et begrep. Vi har mer begrep om noe enn det vi har ord for dette, og 

mer begrep om noe enn det vi har definert, men innholdet av forståelsesfaktorer til et begrep er slik en uskreven 

definisjon, oppgave.  

Som begrep som definert, gitt et navn kalt ordene våre, så kan vi lære, eller lære bort disse strukturer 

og handlinger. Når vi spør videre om alt, så betyr det videre orientering i hendelsesmønstre og muligheter for 

å ha noe å holde oss til i saker og opplevelser senere. At det er en form for holdbarhets-orientering. Til og med 

misbruk eller dårlig holdbar bruk av forståelsen av det samme. Forståelsen blir ikke alltid den samme: Offer-

gjernings-person. 

 Tankene våre er en ofte ganske rask eller gjentagende rekkefølge av strukturer, begrep, som skal passe 

til saksforhold vi har behov for å utrykke, kjenne til, eller formidle til andre, kommunikasjon.  

Tankene, eller en tanke, selv er kun et begrep, ord, bilde, kan gjentas lenge slik at vi oppfatter kun 

ordet eller bildet som eneste bevisste tilstand, og kan da virke som stille, ro, hendelses-løst, eller også aktivt. 

Vi kan for eksempel bli opptatt av en behovsrelatert følsom beundrende følelse for noe i bildet. Å bli fasinert 

er både en passiv og aktivt mulig hendelse, reaksjon, og behøver ikke å være en forstått handling. Vi kan troll-

bindes som vi sier, bli perplekse, slik som vi også reagerer på det vi kaller plutselige hendelser.  

Begrepet er omfattende innhold som regel. Å sitte. Eller en bil, Camaro. En Roll Royce. Man ser så 

mye mer, og husker ofte så mye mer enn det man klarer å tenke over ved det man gjør, sanser og oppfatter. 

Vi legger vekt på behovet, om det å sitte på stol eller i bil er behagelig, morsomt, bruken. Mens bildet av 

innhold er som regel hanske oppfattende og også utseende av noe, lyd og hudfølelser, lukt, og kanskje smak, 

hva man smaker på samtidig i hendelsen. Dette bindes ofte sterkt sammen.  

Vi kan også oppleve plutselige hendelser, nettopp fordi vi ikke ser årsak-virknings-rekkefølgen, kilde-

mål-endringen som foregår, der kilde/årsak/forutgående eller iboende funksjon ikke er observert, slik at vi sier 

at det plutselige kom ut av intet, kom av ingenting, at ingenting var årsak, at vi ikke finner noen årsak, oppstått 

fra ingenting, og slik sett så kjenner vi ikke årsaken, eller at virkningen blir til virkning plutselig, og vi har 

derfor ikke grunnlag for å si annet enn at vi ikke vet om det er en årsak, eller ikke er en årsak til hendelsen.  

Altså: Vi kan bare si at vi ikke vet om det finnes en årsak til dette, eller at en årsak er ukjent. Det at vi 

ikke vet om det er en årsak, eller hva som er årsak, er det vi kan kalle ukjent årsak, ukjent hvorfor det plutselig 

hendte noe. Ukjent årsak er det vi kaller mystisk. Det mystiske regnes som å ha kilde og mål, selv om det ikke 

er bestemt. Kaos eller kosmos. Orden eller ikke. Dette kan også føles utryggt.  

 Poenget med dette i forhold til en tanke er også at vi ikke finner årsaken til hva vi husker, eller hvordan 

husk-funksjonen lagres, og videre ikke hvordan dette begrep, tanke, handling, menings-rekkefølge, årsak-

virkningsrekkefølge som fysisk eller bevisst rekkefølge er satt frem eller kommer til bevissthetsfeltet. Alle vet 

jo ellers at dette er et flyttelass, enten det bare oppstår eller har blitt fraktet hit fra gjemmestedet.  

Poenget er også at tankekonstruksjonen og dens byggeklosser, begrepsformene og følelsestyrken til 

disse, plutselig befinner seg i bevisstheten i stedet for kun det som tidligere var i bevisstheten, eller sammen 

med det som tidligere var i bevisstheten.  
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Om vi betrakter en butikk på andre siden av gaten, kan vi for eksempel se en person som går forbi 

butikkvinduet og svinger inn butikk-døren. Vi har da et samlende bilde av dette, men vi kan ikke si at vi har 

sammenlignings-funksjonen forklart bare gjennom dette. Men bevisstheten er en sammenligningsfunksjonell 

prosess fra ende til annen, hvilket betyr at begrep og tanke-rekker, ord, bilder, hendelsesforløp som tanker, 

slik er sammenlignings-funksjoner som sammenlignings-funksjons-rekkefølger som har en viss samvirkende 

effekt som en samtids-reaksjons-oppfatning da vi ikke skiller det samlede fra hverandre.  

Vi har slik en holografisk, kontinuerlig funksjon som et resonansfelt, styrkefelt som forholder seg til 

det forrige og det neste, og slik sett oppleves fortidige virkninger som har nådd målet, på veien funksjonelt 

videre, kalt fremtid, det neste. Tanker er sammenlignings-funksjoner, sammenligningsstrukturer for 

sammenligningsforhold, slik som saksforhold av fysisk, følelser og bevisst struktur-formasjon.  

Tanker i bevisstheten er retnings-orientert, også uten at det er en intensjon, me normalt ut fra behov, 

intensjonelt. Intensjonelt er at vi setter noe sammen etter behovsignaler eller bevisste mål, også unerbeviste 

driftsfunksjoner for eksempel ventelagre: Husklagre på vent, betyr at dette skal jeg finne ut av når jeg har 

sjansen, eller løse når jeg får tid. Mange saker i mange sammenhenger står på vent: Fikse bilen, fikse 

kjøkkenet, finne ut hva det betydde eller hvordan man regner ut slikt, se en nasjonalpark i ferien.  

Men dirkete sanse- og følelses-opplevelser fra behovsorganer, er slikt som viser seg i en rekkefølge 

likedan som at noe ankommer og kjører forbi, videre. Fysisk sett retning og rekkefølger, om vi går vekk fra 

noe eller går mot noe, kalt relativt, og relativ endring. Men ved opplevelsen oplever vi samme rekkefølger, 

ofte som sammenhengende retninger, og ved erfaring at mye drar videre, altså fra det forrige, til det som er 

mest nærkommende og aktuelt, og den videre retningen som kalles det neste.  

Da må man se innkommende og utgående, eller pågående retnings-vei. Likedan er det med meninger 

elelr annet som er tenkt som årsak-virknings-rekkefølger. Dette betyr også at tanker om følelser, styrke, kraft, 

energi, følsomhetsopplevelsen, og innholdet i tanker som oppstår mer direkte har en tidrekkefølge, eller en 

sammenheng, sammenstilling, eller hendelsesforløp som samenligning, altså at det er et slags forrige, nå/her, 

og neste, i de fleste også mennesklge sympati, gemytt og omsorgs-tanker, eller de direkte innkommende 

opplevelsene.  

På et annet vis vet vi, og kjenner til, gjennom språk, koder, signal-forskjeller, det binære og det analoge 

informasjons-grad-system som vi tall-setter i enheter, eller danner struktur på som i lyd, lys og elektroniske 

stasjonære spennings-lagre som virker med ulike brytere, porter, som går av og på, som slipper signaler videre 

eller hindrer disse.  

At vi kan få språk og matematikk, samt bildegrafikk ut av dette, også film-versjoner, kamera og 

skjermer, eventuelt trykte bøker og lære-institusjoner, at vi vet om hvordan vi lagrer informasjon som ligner 

og kan identifiseres på samme måte som vi husker, fremkaller informasjon til en bevissthet. Om det ikke er 

helt likt, nemlig benytter kraftformasjoner som er pågående direkte inetraktivt med alt annet, så er det en viss 

likhet ved at noe kan lagres og kan tas frem på signalgivnnger, og at man kommer på noe. Setter i gang en 

huks-opplevelse. 

Dette betyr at vi også bedriver hjerneforskning og finner at nerveceller som ødelegges eller dør kan 

gjøre at vi mister hukommelse, og at vi på visse signaler gjennom sanser fremkaller det vi husker, og derfor 

at selve lagrings-prosessen er delvis avslørt skjematisk sett, og utprøvd gjennom en rekke fysiske tester, samt 

hjerne-forskning der vi utløser husk-signaler eller forhindrer disse, samt at medikamenter og skader påvirker 

husken. 

Følgende er det ikke tvil om. Innenfor alle kjente dimensjoner vil vi finne like og ulike grader av 

størrelser og styrker som viser at det er forskjellen som utgjør om noe er kortere, lengre, like lange, er mere, 

mindre eller lik i styrke, slik at den minste og største forskjell eller likhet, gjentagelsen, dermed utgjøres av 

den minste grad forskjell til så stor som forskjellen kan gjøres i samme type dimensjon og som styrke-signal, 

og virkning.  

Dette medfører at vi kan få frem forskjeller som det å løpe, at vi løper, løpte, kommer til å løpe, de 

forskjellige grader av å løpe og hvordan vi løper og hvor fort vi løper, da hastigheter og tid kommer inn i alle 

former av bevegelses-former fysisk i fysisk rom. Ved bevegelse, hastighet, så gjelder de samme minste 

forskjeller av samme type dimensjon, slik at vi får alt fra en endring i størrelse til endring i forandring, 

bevegelses-retning til formene og egenskapene. Egenskapene kan nyttes, og bøyes til endringer av samme 

egenskap, og egenskaper.  



 

 

671 

Og en egenskap kan gå over i en annen, der vi løper saktere og saktere til det regnes som at man bare 

går vanlig. Navn på bevegelsesformasjoner, hopper, klatrer, svømmer, ligger med de samme egenskapene. 

Løpe-egenskaper sover. Den er der når vi våkner igjen. I noen tilfeller så kan man våkne å ha mistet 

egenskapen for en tid, eller for alltid, selik som lammelse resten av livet. 

Poenget er at tanker og bevissthet kan kobles sammen med egenskaper og regulere disse egenskapene 

så lenge disse egenskapene virker. Virker de ikke så klarer ikke bevissthet og tanker å få til dette, med mindre 

man finner noe som leger egenskapen eller gir den tilbake til oss, eller vi lager tekniske saker som gjør samme 

prosesser, og der v vet at hjerne-signaler kan styre dette ved å koble det til elektroniske styre-systemer. 

Ala at slik forskerstudenten som var fargeblind koblet antenne til ørenerver så han kan høre fargene i 

syns-senteret og faktisk se farger, fordi hørselnerver og synsnerver har felles koblingsstasjoner enkelte steder 

i hjernen. Forsker-venninen koblet antenne til hørselen for å høre dyp-frekvens, slik at hun kunne si fra hvert 

8 minutt at det var et jordskjelv et sted i verden, som det er mindre eller større av omtrent hvert 8 minutt. Noe 

slikt som mange dyr og elefanter kan merke en del av. 

Tanker er akkurat det samme som det man kaller ideer, forestillinger, visjoner så langt vi definerer 

tanke i den videste forstand som bevisst formasjon for et begrep, signal, til hele menings-rekke-følger om alt 

som kan sanses fra sanser og behov, eller endringer uansett hva det er av form eller endring. 

Slike forskjeller utgjør de minste til de største, og de likedanne mengder forskjeller i former og 

bevegelser og endringer i disse, også som husk-struktur og bevissthetsstruktur, eller som vi gjenkjenner i alle 

forskjeller i begreps-former. Rød eller rosa folkevogn.  

Røde eller hvite roser. Belysningsstyrken. Mer eller mindre pepper, sukker, salt. Svakere søt-lukt. Sur 

lukt og graden av forskjeller i sur lukt. Alle lyder og synsinntrykk følger samme mønster, at vi merker at 

samme ord sies i en annen tone eller med svakere, sterkere styrke, eller hvisking, til og med miming som 

oppfattes gjennom synet slik at vi med øvelse kan se hva som sies, slik som de som leser på munnen til andre 

hva de sier.  

Det same gjelder smerter i hud og kropp, i sanser og behov, at vi merker den minste forskjell på vondt 

i magen, på vått og kaldt og gradene av dette, og merker former på gjenstander ved trykk mot huden. Sansene 

koordinerer informasjon slik vi har kontrollert det samme med tester. Det er omfattende koordinasjoner i 

mange tilfeller. Vi kan da utlede en mengde informasjon av dette som ikke kan avdekkes gjennom bare en av 

sansene, og vi er ikke ferdig med å teste ut hvor mye vi merker ved samkjøring av forskjellige sanse-

informasjoner. 

Gjennom data har vi kommet så langt at denne kan oversette det meste av det som er i oversettelsen 

mellom to forskjellige språk, noe som også kommer an på mengden kriterier og kapasitet på programmer og 

maskiner. Hva det ene ordet betyr på et annet språk har som i datamaskiner en klar likhet med hva vi lærer 

om noe på et språk, og bevisst lærer oss om hva det heter på et annet språk, og hvordan setninger skal sies på 

et annet språk gramatisk, slik vi gjør det lignende gjennom bevissthets-prosesser.  

Vi ser at både bilder og lyder kan tolkes via datamaskiner grunnet informasjoner og sammenligninger, 

og bevisstheten og husken vår er sammenlignings-prosesser fra ende til annet, der vi merker forskjell, og da 

forskjell på like og ulike, sammenligningen, kjent og ukjent, gjenkjennelsen og samstillinger av rekkefølger 

av gjenkjente ledd i informasjons-rekkefølger som oversikt og orientering, og sammenlignende koordinering 

i forhold til start-slutt, kilde og mål, årsak og virkning, hendelses-forløpene og vanene vi danner på grunnlag 

av erfaringen.  

Det er ikke hva som kan tolkes som er bevissthets-problemet. Det er selve bevissthets-prosess-

funksjonens oppfatelsesevne som en våken seer som er vanskeligheten. Den er hele problemet og gåten. Jeg-

identitet og ser-identitet, og som er noe langt annet enn lerrettet. Lerret og jeg, med behov og samemnligning 

går nemlig i ETT.  

Dette omfatter det neste og det forrige, og en ofte bevegelses-virkende prosess, endringprosess, 

hendelser. Dette er aktivt virkende og ikke stillbilder. Vi kan faktisk se to like og to ulike samtidig selv om 

mange bevissthetsforskere ikke tror dette, eller enkelte vitenskapsteorier ikke tror det. Det er denne visjons-

egenskapen som er gåten, og som jeg tar opp i dette skriftet, hvordan jeg mener dette foregår. Mange forskere 

mener det er umulig.  

I mange rekigioner er muligheten droppet helt. Bevissthet er noe man bare HAR. Og at en bevissthet 

kan da kanskje eller faktsik skaper en annens, GIR. Tilhører det jeg kaller ha, ta, gi, få, gjøren. At ingen 

prosess-oppstandelses-funksjoner for dets bruksfunksjoner finnes. 
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Jeg selv er sikker: Fysisk natur og dets virkning og bevissthets-funksjon er mulig! Tidligere filosfer og 

forskere trodde det var umulig. Enkelte har ymtet om muligheten ved å henvise til lignende saksforhold. 

Vanene er et strukturert erfarings-mønster, og slett ikke bare vanlig, men gjentagelses-mønstre i 

samsvar med det vi opplever fysisk og bevisst, men også ut fra hvilke holdepunkter vi har å sammenligne med 

som riktige eller mangelfulle informasjonsmengder om saken.  

Persepsjonen kommer ofte av at behov, sanser, organer, nervesystem og arvelige celle-funksjoner ved 

siden av posisjonsforskjeller og fysiske mikro-forskjeller, eller større forskjeller der to personer opplever en 

hendelse, blir såpass forskjellige at det er tvinges frem nyanseforskjeller i prosessen ved siden av 

informasjonsforskjellen som hver person har bygget opp. Konsekvensen er at vi ikke har helt likt perspektiv 

selv som tvillinger. Selv skyggevinkler blir forskjellige for de som står ved siden av hverandre.  

Innafor: At kravet og lignende opplevelse i humor og forventning er ofte nærliggende for mange i 

samme miljø, eller som har fått ganske lignende inntrykk som konsekvens av erfaringsprosessen, og til hvor 

stort krav vi setter til begrep og riktigheten, mangler eller fullkommenhet i graden likhet i opplevelse. Svært 

mange er helt innafor når det gjelder at de føler at noe de sier, tenker i alvor og humor, angst og trygghet, 

virker ganske så lignende, der de ler eller blir redde for det samme. Gradsforskjeller som regnes som prioritert 

kan utviske de forskjeller som da regnes som mer ubetydelige. Man sitter igjen med hva en føler er et likt 

inntrykk, og ganske lik tankegang, språklige og følelsesmessig for en sak. 

Det er denne minste graden forskjell som struktur, eller som endring, eller begge deler som utgjør 

forskjellen, at vi finner gjentagelsen og sammenligningen lik, eller graden ulikhet i dette som gir oss 

formforskjell og endringsforskjell som grad ved sammenligning og forståelsesformen vår.  

Slik sett kan det være ulikt hvordan sanser merker signalstruktur, og hvordan styrke-følelsen er for det 

samme, og hvordan den lagrede informasjonen som husk blir lagret, kodet, men at vi får dette frem igjen ved 

samme signalopplevelse, lignende som at samme opplevelse eller faktor i et husklagret signal, dytter 

informasjonen ut av plassen, eller rett og slett kopierer signalinformasjonen ved at plassen er opptatt og går 

videre til for eksempel bevisstheten. 

At en informasjon avgir hele signalkoden til det som er lagret kan anses som en kopi av strukturen som 

fortsatt er lagret, og som da sendes videre i et bevissthets-relatert system. Det er alltid det samme hvordan en 

informasjon omformes og lagres bare denne kan pakkes ut igjen på samme måte, nok til at det stemmer med 

lignende fysisk eller bevisst hendelse som tidligere, og at dette kan nå en bevissthet som kan koordinere seg i 

forhold til informasjon, det fysiske rundt seg, bevegelser, eller hva det betyr hva en annen sier eller gjør.  

Alle sanser og behov i forhold til andre fysiske og bevisste opplevelser av natur, andre, våre indre 

følelser, går på at vi koordinerer vår bevissthet til det vi skal gjøre, eller føler, har behov for. Dette er ofte en 

læreprosess, men dette er bevissthetens sammenligningsprosess, det å koordinere husk og gjøremål ut fra de 

fysiske og bevisste informasjons-signaler.  

Vi skal tilpasse oss noe, forstå noe, som betyr at det vi husker eller er bevisst er mest mulig likt med 

den saken vi fysisk og bevisst står ovenfor. ER-LIK. At forståelse, at vi skjønner, at det er mest mulig 

overenstemmelse mellom vår bevisste koordinering og de fysiske og bevisste saksforhold vi møter på. Alt vi 

lærer og merker koordineres, sammenlignes med det for øyet at det skal samstemme med omgivelsene og vårt 

eget struktur-energi-system. Altså at bevissthet og sak skal samstemme med hverandre.  

Forstå, skjønne, årsak-virknings-rekkefølge, likt eller ulikt, gir oss graden av lik-med, «=», saken. 

Bevissthet mest mulig koordinert til saksforholdene. At vi handterer saken slik at det virker mest likt med 

saksforholdene. Vi må nok som regel være fornøyd med tilnærmet lik, mens det matematisk og geometrisk 

settes høye krav til likhet. Følsomhet og koordinering slik, kan også være en høyere nøyaktighets-faktor 

innenfor et saksforhold hos noen mer enn hos andre. Noen er enormt gode til å tolke følelser og kilde-mål-

behov hos andre.  

All øving med forskjellige former ovenfor en sak vil kunne utdype forståelsen og i mange tilfeller 

tåleevne eller presisjon i virksomheter. 

Begrep er altså inaktivt lagret selv om det er i en energistrømning som husk, minne, erfarings-

opplevelses-lagre. Når det kommer i kontakt med andre behovs- og følelses-sentre må det skje virkningsfelt-

koordinering, det vil si en viss aktiv sammenlignings-prosess. Gjerne med vekselvirkning og feedback-

signaler i koordinerings-prosessen mellom husk og behov, og følelsesforsterkende systemer.  

Strukturinformasjonen og dens styrke vil så nå bevissthets-senteret, eller bevissthets-prosessens 

sammenlignings-koordinering som oppfører seg på samme måte, men med langt flere behov, sanser, og 

følelsesrelasjoner som koordineres og utløser sammenligningsprosesser ubevisst og bevisst.  
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Den minste forskjell i styrke og signalstruktur, den minste forskjell som kan merkes, er da anelsen, før 

vi vet hva som gir oss anelsen og retnings-følelsen, altså vår intuisjons-følelse som er å merke den minste 

forskjell frem til helt klare oversikter i saker.  

Den klare oversikt, tanke, er også da likheten med claire-voiance. Den logiske intuisjon, 

sammenlignings-prosess, på sitt beste. Oversikten med alle dens detaljer, veiledninger. Slik sett sin post i 

handlingen, veien, tao. I denne fremstillingen vi her har om begrep så er det først og fremst bevissthets-

prosessens ledd og virkemåte og husklagring som er poenget, og ikke at det samme, tao, gud eller natur, kun 

beskrives som mystisk, der kildeformene ikke er utredet.  

Vi får aldri noen bevisste og fysiske preferanser ut at det utskilles forskjeller, at det ene merker noe 

annet, eller at noe virker på noe annet. Og at preferanser skiller seg ut ved at det oppstår en forskjell, en endring 

i form og bevegelse eller som forskjell i følelse og virkning der vi her tenker på bevisstheten og begrepene 

våre. Derfor er hele denne forklaringen kun en funksjonsforklaring, og det er funksjonen til differensialkraften 

som er den henvisende faktoren jeg bygger denne forståelsen på. 

Tanker, begrep, definisjon kan alle regnes til minste byggekloss i all bevissthet som strukturer som 

behandles der. Alle disse kan lagres som husk, være underbevisste reaksjoner, og tas frem i korthet eller lengre 

menings-samemnhenger i bevisstheten. Men forklaring til tanker, definisjoner og begrep er at det vises til 

struktur-funksjoner for form og endringer i forståelses-prosessen, sammenlignings-prosessen. At Husk, 

lagring, er på en måte satt i hvil, still. Mens definisjonene er med både i lagring og bevisst funksjon, og som 

tanke er det som regel ikke som lagret tanke vi tenker på det, men at den aktivt kommer frem i bevissthets-

prossen som tanker vi tenker. Altså sammenlignings-prosessen, bevissthets-prosesen. 

Selve lagringssystemene og huskfunksjoner er tatt opp under dette i andreartikler i skrivet. Også 

bevissthetsprossesens plattform og preferansestrukturer for aktiv funksjon, og innspillsignalers påvirkning, 

omstillinger, oghvordan dette fremkalles som signal-formasjoner i bevissthet-kraft-feltet. 
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Definer kraft, energi, styrke, drivkraft, lignende begrep: 
 

Kraft, at vi kan føle anspennelse, anstrengelse, slit, at vi kjenner motstand, treghet, tetthet, at vi må 

dytte, trekke, dra, løfte, at vi klarer ikke å få til alt øyeblikkelig. Ved å sette et mål på det vi her kalte kraft, så 

kan vi sammenligne med det samme når vi kaller samme for styrke. Hvor mye kraft vi har eller bruker, men 

her er begrepet styrke brukt. Ved å sette et mål på dette kan vi skrive av at dette målet skal tilsvare kraftmålet 

når disse er beveget eller løftet like langt og høyt med samme sak på samme tid. Vi kan nå kalle det effekt, 

eller energi, og begge disse skal utføre det samme.  

På et gitt nivå fra 0 som verdi på effekt, energi, styrke og kraft som på samme tid, like langt med 

samme vekt og samme flytt, så vil disse ved samme nivå tilsvare hverandre og også proporsjonalt være 

tilsvarende like i hvert punkt av strekket de er flyttet. Kort sagt så er dette det samme. Om vi gjentar med 

lignende synonyme begrep blir resultatet det samme i den fysiske verden. Men hvor kommer kraften fra og 

inn i verden eller kan virke, at det er kraft i sakene.  

Vilje benyttes jo kun til å slippe frem en viss mengde av dette, og likedan en motor. Og naturen har i 

all sine elementer en slik positiv nøytral og negativ kraft i en balansemengde av energi, mot-energi. 

Bevegelsesmengdene er også helt like slik i balanse, noe vi ikke lett ser med øyet, eller kjenner med muskler. 

Energien eller styrken holder seg konstant med unntak av posisjonene den er i eller er fordelt til.  

Her kommer vi altså inn på begrepet drivkraft, en driftende kraft i alt, uansett om vi snakker om Gud, 

Natur, bare kraft og motkraft, hva det nå enn er av materie, substans, ånd eller bevissthet. Kort sagt at det 

værende virker. At om noe er og det ikke er noe mer, så må det som er også virke. Mange tenker at et punkt 

virker som kilde for alt, men stort sett er motsatsen til at ikke noe er at alt er, og tvert-virkende som samme 

virkning av at virkning ikke er. Altså det værende er virkende i ett.  

Eller det værendevirkende punkt har et neste værendevirkende punkt, men som kontinuitet er det en 

utstrakt likedan funksjonell værendevirkning. Vi kunne like gjerne sagt bevegelsesutstrekning, men at den 

virker trykkende, voksende, ekspanderende.  

At det er en bevegelses-utstreknings-vekst som ikke kan vokse utover uendeligheten og danner et indre 

veksttrykk overalt likedan i stedet, en likens ekspansjonskraft som veksler i like mengder balanserte 

bevegelser, motkrefter, mot-energier, og at utvekslinger balanse-sirkulerer med den grad forskjell som skiler 

seg ut som balansemengder i like mengder hver sin vei.  

Denne kraften illustreres med at den danner mer eller mindre synlige og usynlige små og store 

preferansestruktur-utvekslinger som kan kalles fysiske og bevisste preferanser som har kontakt med 

hverandre. Kan ha forskjellige, ubegrenset med struktur-forskjeller, virkningsforskjeller.  

Kan gi unike skapninger. Det so, er spesielt med denne beskrivelsen er at det ikke finnes en annen 

lignende drivkraftbeskrivelse fordi den funksjon som skal virke drivende ikke er beskrevet.  Derimot er det 

mange kilder som utøver utvekslinger, og da kalles de kilde og mål i dette, men er ikke med energiårsaken.  

Med andre så er det ikke den indre virkende årsak som forklares, men den ringvirkende resonans eller 

høyre-venstre-skyv i bevegelse og virkning som rekkefølge-årsak-virkning, Men ikke driv-kraften. Da alt er 

del av den, så kan vi kalle disse preferanser for energier, men ikke energiårsak, altså konsekvenser av 

energidrivkraften som former men ikke som drivkraften ti energiene. Den ligger alt i dem og utveksler. 

Videre lesning er alt om slik kraft, energi i denne bokens forskjellige innlegg, men også som 

synonymer i ordbok, og om de ulike kraftbegrep, felt, virknings-begrep. Her er det å vise hva de viktigste 

sammenligninger var fysisk sett. Og alt kan overføres som lignelse til de bevisste energi-prosesser. Kommer 

opp under bevissthets-funksjons-forkslringer ut fra differensialkraften.  
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Begreps-definisjon 
 

Begrep, likt som det som et faktisk forhold bevisst eller fysisk kan merkes som, virke som for oss, slik 

er begrepet vårt om noe en mer eller mindre kopi, gjengivelse, peker til det som vi har en tro, viten, kunnskap 

om, eller som vi gjenkjenner som i en oversikt eller orientering i bevisstheten. Selve lagringsformen til et 

begrep kan være i hvilken som helst form eller kryptisk, som fysiske eller biokjemiske felteffekter, eller som 

en sammenligningsform vi lett kan påstå er abstrakt eller konkret uansett kjent eller ukjent dimensjonalt. Som 

regel er et begrep blitt en gjenkjennelsesform.  

Hvordan lagrede begrep virkelig fungerer som lagret kan være uvisst, eller tenkbart, kanskje målbart. 

Vi finner stadig ut mer om begreps-virkninger og funksjons-områder rundt slik lagring og signalvirkninger. 

Poenget er at et begrep som på et signal, styrkevirkning av rette typen, klarer å utløse begrepet eller begreps-

informasjonen, så er det slik at det er uten betydning hvordan informasjonen i begrepet og dets plattformer 

virker, om bare begrepssignalet kan pakkes ut og omformes til den virkningen dette hadde da vi mottok denne 

informasjonen gjennom sanser, behov, følelser, intuisjon og bevissthet, og som logiske sammenligninger.  

Den bevisste formen blir husket samtidig som vi forholder oss til et saksinnhold som dette står i forhold 

til. For eksempel vil småbarn, spedbarn veldig lett kunne bomme på gjenstander når de strekker seg etter slike 

og ikke kunne vurdere tyngden på forhold. Dette heter koordinering, altså orientering av årsak-virknings-

styrker for armens bevegelse og korreksjon, og likedan for den styrke og tyngde som merkes som er del i 

korreksjonen. Både synet, hørsel, smak og lukt, balanse og bevegelses-korreksjon skjer gradvis inntil man 

mestrer handlinger mer korrekt.  

Begrep kunne aldri eksistert om ikke en grunntilværelse hadde hatt utskillelser, at noe skilte seg ut som 

form eller virkning, eller helst som begge deler, slik at bevisste forskjeller og fysiske forskjeller oppstod, og i 

differensialkraften er en slik funksjon som gir oss forskjeller som like og ulike for alle typer dimensjoner, 

spesielt de fysiske, og de mest kjente bevisste tilstander beskrevet for dannelse av like og ulike lengder, 

styrker, forskjeller i rom, tid, bevegelser, endringer, virkninger, former, også bevissthetsformer, de logiske 

funksjoner som gjelder for like og ulike bevisst og fysisk som gjenkjennelse og tilpasninger, sammenlignings-

funksjoner. Sammenlignbare funksjoner. Og også for preferansedannelses-funksjoner. 

Ut fra denne basis, plattform, så kan alle tenkelige, fra 1 til uendelig, formasjoner dannes i styrke-

gruppene, virkningsgruppene som forskjeller mellom utskillelsesstrukturer og formasjonsvirkninger. Et 

begrep er en måte vi lagrer husk på strukturer husken på, og som uansett som innhold er en sammen-lignings-

funksjon som lagret og som den bevisste funksjonen av et begrep, de relative sammenlignings-preferanser og 

som aktivt, da også er årsak-virknings-sammenlignings-retninger eller sammenstillinger for oversikt og 

orientering som også er pekere, sammenlignings-funksjoner. 

 Begrep er oftest en egen lagringsinformasjons-form for en original virkning fysisk eller bevisst, heri 

følelser og hendelser, og som også gis en korreksjon eller sammenstilling bevisst som grad logisk søk for hvor 

samstemt dette er med ett gitt bevisst eller fysisk saksforhold. Dette betyr at de orginale funksjoner som 

fremstiller de fysiske former og virkninger eller bevisste former og virkninger som stive eller aktivt, 

kontinuerlige bevegelser eller virkninger, slett ikke behøver å fremtre, men at hvilke behovsrelaterte og 

sansbare funksjoner som disse kan tilfredsstille hos oss for at det skal være samsvar mellom tanke og handling, 

det vil si at vi finner og korrigerer graden av muligheter for de virkninger som skal samstemme mellom vår 

bevisste, refleksive og den fysiske natur ovenfor annen bevisst, refleksiv eller fysisk natur og virkemåte.  

Om det er samsvar mellom den bevisste akt og den fysiske akt så vil vi kunne påstå at vi har en 

tilnærmet god sammenligning som er i overenstemmelse med de faktiske tilstander som forståelsesgrad og 

eller handling i praksis, fysisk, hvordan det fysiske sine tilpasningsgrader samstemmer med vår bevissthet. 

For de natur-vitenskapelige lov-forhold er det viktig at det er mest mulig overensstemmelse mellom vårt 

bevisste inntrykk, begrep og den fysiske virkeligheten.  

Ett begrep er som regel graden sammenlignings-struktur, styrke-orienterings-form, som er mellom 

bevissthets-sammenligning og tilsvarende forståelse eller mål for de eventuelle saksforhold som begreps-

forståelsen skal være lik med. Ett begrep er en prosess som kan utløses underbevisst som signalinformasjon 

og virke praktisk eller irrelevant, men som best kommer til syne som en bevissthetstilnærmingsstruktur 

ovenfor fysiske og bevisste bevegelser, virkninger og fysiske gjenstander, og der begrepet er en sammen-

lignings-form som språk, saks-orienteringer. 
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Alle begrep fungerer som definisjoner, strategier i saker, funksjons-sammenlignende prosess-

virkninger, og som gjerne har mer definert informasjon ved seg enn det vi som regel gir som definisjon i 

språkbøker. Det er tilknyttet langt mer informasjons-sammenheng enn det vi definerer et begrep som. For 

eksempel er utvilsomt en styrkegrad, energi, med i begrepsformasjonen. Og en tilsvarende energi må komme 

som formasjoner til der signalvirkninger gir et tap ved utløsning av informasjonen.  

 



 

 

677 

Forståelsen, Å forstå noe. 
 

Forståelse og forståelses-form, forståelses-strukturer, forståelses-begrepet 

Forståelse = er lik med. Ikke forståelse = ikke lik med. 

Forståelsen har samme funksjon som bevissthetens funksjon, nemlig at vi merker forskjell, vi merker 

forskjell på like og ulike, og dette er utgangspunktet til differensialkraftens forskjells-struktur, funksjon, at 

dens differensierende differensialfunksjon skiller ut like og ulike, og dersom ikke det er noen forskjell finnes 

det ikke like og ulike.  

Denne utskillelses-prosessen kommer av den samme funksjonens utvekslings-funksjon, og som ved 

forskjells-funksjonen da skaper de ulike preferansene og deres styrke, og som forskjells-funksjon som er total, 

så gir forskjellen, like og ulike, de logiske sammenligningsfunksjonene og, eller, ikke, enten-eller, både-og, 

hvis, er-lik-med, gjentagelsen, som er sammenligningsfunksjonen for like og ulike som igjen er grunnlag for 

kjent og ukjent, gjenkjennelsen, det som husk, intuisjon og bevissthet har felles.  

Bevissthetsfunksjonen er en sammenlignings-funksjon, en sammenligningsprosess, som bygger på 

samme funksjonens dannelse av styrke-felt, av meg antatt som en kontinuerlig holografisk resonans-funksjon 

der alle preferansers styrke har en virksomhets-avstand slik at preferansene nerker de andre preferansene som 

virkninger i hverandres felt-preferanser og kan merke avstand i tid og rekkefølger. 

Forståelsen betyr også at bevissthetens struktur-funksjoner skal være lik med saks-forholdenes 

strukturer, i det minste at en handling eller hendelse er i samsvar med den bevisste funksjonens korrigering til 

tilsvarende riktige virkefunksjoner bevisst og fysisk. At sammenhengen stemmer med saks-forholdet bevisst 

og fysisk. Det er neppe absolutt, at det ikke er en viss margin forskjell på den bevisste struktur-funksjonen og 

det saksforholdet som behandles, men her finnes det sannsynlighets-grenser som saksforhold og bevissthets-

forholdene kan ligge godt innenfor som en grov forståelse av oversiktsinnhold og årsak-virknings-rekkefølger. 

Både forståelse som betyr lik med saksforholdet, men som like gjerne som gradene forstått eller ikke, 

eller som overfladiske betraktninger av en sak, så kan feilmarginene være store, eller helt feil. Forståelsen er 

allikevel lik med den strukturen preferansene i den samme tanke, forståelse av noe, som vi tror at vi 

sammenligner med. I forskningen er det om å gjøre at saksforholdet og forståelsesstrukturen er mest mulig i 

overenstemmelse med hverandre, slik at bevissthetsprosess og fysisk prosess er korrigert, justert, så likt 

mellom sak-forhold og bevissthets-strukturen om saksforholdene som mulig. Det er i denne sammenhengen 

at vi har gradene lik med, mellom hvor mye vi går inn i saksforholdenes dybde og funksjons-egenskaper. 

Det er derfor at bevissthet, intuisjon, gjentagelse/husk, forståelse, fornuft, forstand, slik er grader lik 

med eller betyr lik med, er lik, tilnærmet lik som preferansegjengivelser og utøvelser mellom bevisst-bevisst, 

bevisst-fysisk, fysisk-bevisst, men også som kun fysiske funksjoner, fysisk-fysisk, alle som strukturlikhet i 

funksjoner, like, ulike, sammenligningsfunksjoner. 

Vi kan da se på forstand, forståelse og fornuft som leseren godt kan sammenligne med tidligere 

forklaringer, begreps-definisjoner av disse begrepene. 

Forståelse 
 

Forståelse er den graden likhet eller overenstemmelse med den saken vi sikter til. Forståelse er del av, 

eller den viktigste delen av bevisstheten, og bevisstheten er en absolutt sammenlignings-funksjon så langt den 

oppfatter noe. Den har da ikke avgjort enda om saksforholdet er forstått noe videre. Den muligheten har 

bevisstheten gjennom å være en kanal for alle sanser og behov, bevegelses-funksjoner, alt den kan merke av 

bevisste og fysiske funksjoner, slik som husk, følelser, intuisjon som en ikke-øremerket funksjon, men som 

aner, merker, mer eller mindre klart, uklart, at noe er annerledes, uansett årsak eller kilde.  

Følelser er som det samme i sinnsstemninger, den styrken som virker som humør, lyst, smerte, passe, 

balansegrader av mer og mindre som funksjoner av signaler fra alle virkninger som kan merkes i en kropp, 

der energier virker på denne, eller den selv produserer energi-signaler, og likeens at bevisstheten kan merke 

andre bevisste strukturer som kjent og ukjent gjennom sammenligningene lik med eller ikke lik med 

saksforholdene.  
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Bevissthetens forståelse må sammenligne det innholdet det har fått med sanser, kroppsbevegelser, alle 

behovsorganer og behov, samt lyst, ulyst, i sammenheng med dette, ofte uttrykt i angstvirkninger og gledes-

virkninger og følelser vi kaller godt eller vondt, trygt eller farlig. Godt sammenlignbart med begrep og årsak 

til følelsen eller eksistensen godt og ondt som en litt mer til-skjult virkning, lokalisering av hvordan følelsene 

eller kilder virker eller følelsen oppstår. 

Virkningen av forståelse følger samme logiske funksjoner som alle andre logiske funksjoner, at den 

merker forskjell, og forskjellene, gjennom å merke om noe er likt med, eller ulikt med, noe vi kjenner fra før 

av i alle gradene fra kjent til ukjent som også er hvilken grad noe er likt med eller ulikt med husk, erfaring, 

hendelser, opplevelser, altså en prosess som har skjedd på lignende eller sammenlignbar funksjon tidligere, 

eller som finnes som endringer inne i oss eller i miljøet, ellers i tilværelsen, som vi kan sammenligne med. 

Den sammenligningen behøver ikke å gi en forståelse som er holdbar for oss eller andre, altså at det mangler 

informasjon eller at vi ikke klarer å orientere oss etter dette.  

Slik sett blir kjent, ukjent, likt med eller ulikt med, som forskjeller i saksforhold en likedan logisk 

funksjon for gjenkjennelse, forståelse og fornuft. Fornuft handler om hvilken grad holdbarhet og hva vi setter 

vår lit til, tillit, stoler på, og som heller ikke er alltid sikre kilder eller holdbart nok for saksforhold og hendelser, 

nytte eller forståelse. Poenget er at fornuft retter seg til alt det vi forstår som det utdraget vi anser som riktige 

holdbarhets-forhold for bevissthet og kropp, for livsvirke vi er en del av blant annet levende, og miljøets 

betingelser for oss.  

Forståelse er et behovsrettet saksforhold, fordi utenom følelser, sanser, behovsorganer og følelses-

styrkene vi merker i de forskjellige saker vi oppfatter som er av ulik følelses-karakter, og virker som en 

orienteringskilde for oss, slik som følelser vi har ovenfor smerter, en gjentagelsesform med en styrke av 

virkninger bra eller dårlig, ellers passe nok, for det vi føler som en samstemning mellom våre behov totalt, 

eller det behovet som har gjort seg gjeldende eller dominerende. 

Forståelsen er sammenligningsgraden av alle virkninger bevisst, mens fornuft er utdrag av hva vi 

mener å finne, tro på som er holdbart nok, og som ofte regnes til etikk eller moralsk veiledende funksjoner. 

Selve opplevelsesformen og styrken er toneangivende for estetikken som handler om hvor godt eller vondt vi 

synes det vonde er og hvor godt eller vondt vi synes det skjønne eller gode er.  

For mange ut fra sin tilstand kan det som en synes er det gode eller det skjønne selv, være et mareritt 

for en annen, eller gi virkninger som at det er det onde selv. Vår følelse for det gode og det onde varierer med 

humøret, styrkevirkninger alle følelsene vår har under ett fra alle behov, sanser og hendelsesaktiviteter bevisst 

og fysisk, og som vi kaller lynne, humør, sinnsstemninger.  

Stemning, humør, er følelsesgrad, altså lyst, ulyst, viljes-tilpasninger til behov og saksforhold. Både 

typen preferanse, formvirkning, egenskap og den samme sakens styrkevirkning, noe som kan endres hos både 

sender og mottaker, er slik at det har en struktur-egenskap og en styrkegrad, følelse. Eksempel kan være om 

at en matematikk-eksamen virker gledelig på den ene, mens den andre føler seg syk og blir deprimert. Disse 

stemninger ovenfor saker og hvilke egenskaper vi har som har hvilke stemninger, styrkegrader og retninger 

er avgjørende for det vi kaller motivasjon også.  

Om vi har slått oss veldig, så er det ikke like attraktivt å jobbe hardt med noe.  

At bevissthetens oversikt og orientering er en sammenligningsfunksjon som viser styrke og retning 

som et behov for bevisstheten og som omhandler alle sanser, behov, hendelses-opplevelser vi har. 
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Fornufts-begrep og forståelses-former 
 

Fornuft! Når kommer det inn som forståelsesform, og hvor vidt omgripende er dette begrepet eller 

dette begrepets begrensninger. Vi forstår at av alle former som finnes for bevisst sammenligning, forstår vi at 

fornuft stort sett betyr at vi utøver noe bevisst eller fysisk som kan virke mest logisk, eller som følger bestemte 

regler, eller som bør være funksjoner som burde vært forstått ut fra alminnelig oppgaveløsning slik vi kjenner 

fra andre tilfeller i vår erfaring, eller som alminnelig normal funksjon som bevisst funksjon. At vi ser, hører, 

sanser, merker behov, og slik kan justere psyke, og fysisk bearbeidelse, handling, tilnærming ut fra dette slik 

at vi får til noe som er i overenstemmelse med et saksforhold, en situasjon, i forhold til annet bevissthet, psyke 

og fysisk prosess.  

Vi kan si at vi her ikke alltid har klare spilleregler da det er forskjellige oppfatninger av moral eller 

lære, livssyn, eller erfaringer generelt. Skikk og bruk, moral, bud, lover, er ikke det samme overalt, og heller 

ikke som barne-oppdragelse, og neppe som erfaringer. Hvor fornuftig vi er kan hvile meget på hvilke krav 

eller forventninger de som bedømmer oss har eller krav vi har til oss selv. Altså: Det var godt gjort. Nei, dette 

må være galt. Fornuft er altså ikke absolutt all bevissthets-sammenligning, men oftest hva som hviler mest på 

våre behov og de saksforhold det er forventet at vi skal ta del i. Fornuft er slik en logisk dømmekraft.  

Altså sammenligning av regler, moral, hva som er forventet som bra i de tilfeller vi står oppe i, som 

det også er stilt visse krav til. Ofte hverdagsoppgaver, eller graden riktige handlinger i krisesituasjoner, eller i 

arbeidet vårt for at det skal være en viss effektivitet og riktighet i det vi gjør. Fornuft er evnen til å sortere ut 

riktige handlinger eller gode løsninger ut fra forventninger, men også i hvilken grad vi klarer å sortere ut hva 

som skal fungere som holdbart og tilnærme oss denne orden og oversikt, oppførsel som gir god holdbarhet.  

Med fiendebilder og krig så blir dessverre negative handlinger en del av fornuftsbildet der vi slett ikke 

høster bare holdbare tilstander ved slike prosesser. Men fornuft er også en sammenlignbar bevisst struktur-

funksjon/prosess som skal samhandle og tilsvare, være i overenstemmelse og korrigert til andre bevissthets-

prosesser eller de fysiske forhold og fysiske behandlingsprosesser. Psyke og følelser er som mange andre 

funksjoner de forskjellige funksjoner vi må ta hensyn til som utgangspunkt for hva det er vi skal være 

fornuftig, prøve å ha rett tanke eller handling ut fra, ved saksforhold. 

Forståelse gjelder for alle tilnærmings-former, likhetsgrader, mellom bevisst struktur, veiledning, og 

det saks-forholdet vi sikter til som fantasi, inntrykk, drøm, innbilning, angst og lyst, stemning, logiske 

funksjoner, husk, hendelses-erfaring som husk. Gjelder også alt vi merker bevisst og som under-bevisste 

under-strømninger som sender virkninger til overflaten så bevisstheten aner eller merker noe, som ubestemte 

signaler som vi kaller intuisjonen.  

Intuisjon, å merke noe, gjelder både bestemte og ubestemte signaler, altså klare og uklare signaler, 

forståelige og uforståelige virkninger av alt vi kan merke, slik at intuisjonen fungerer både i de andre 

bevissthets-områdene og som logiske virkninger, og for helt uklare «anelser». At vi ikke klarer å sette fingen 

på hva vi føler. Følelsen er her veldig viktig, fordi uansett hva vi aner, så har som oftest dette en styrke, en 

følelses-styrke, et visst trykk, driftspotensiale, grader energi, bevegelses-grunn. 

Forskjellen på forståelse som gjelder alle grader likhet-ulikhet med saks-innholdet vi sammenligner 

med, og fornuften vår, er at fornuften til dels, eller i høy grad, er betinget, slik som lover, regler, moral, 

oppførsel, orden gitt etter spesielle strukturer, anvisninger, selv om det finnes aldri så mange andre løsninger 

på en sak. Slik sett er fornuften en del av en kommunikasjonsform vi er vant til eller har lært, og ligger derfor 

ofte nedfelt i språket vårt som anvisninger, definisjoner, om hva et ord skal bety, defineres som, og som 

mening, bruksanvisning for virksomheter, spilleregler, arbeidsmetoder, behandling av teknisk utstyr.  

Fornuften betyr også gjerne et krav til logikk, det mest sannsynlige å gjøre, bearbeide, handlings-

mønster og som løsningsveier som forventes ut fra hva vi regner som at de fleste må ha erfart og lært, og bør 

forstå når vi bevisst sammenligner noe, eller mer instinktivt eller spontant skal utføre noe som et mønster vi 

er tillært.  

At om vi har lært å gå, så forventes det også at det er metoden for å hente noe, selv om vi ikke tenker 

på at bena skal bevege seg, men at denne refleksen i bevegelsessystemet er knyttet til de bevisste 

handlingsmønstre, den bevisste veiledning som oversikt og orientering. Sammenligningsmønstre som er 

knyttet til alle fysiske bevegelser for begrep og behov som vi oftest trenger for handlinger.  
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Når vi vil hente en hammer, så behøver vi som regel ikke å tenke at vi skal bruke denne, eller om det 

er riktig utstyr, fordi vi alt har det innlært som et bevegelses- og forståelses-mønster, men at det allikevel er 

en slags fornuft, spesiell orientering. Fornuft forventes å være en bevisst våken oppmerksomhets-funksjon i 

de fleste tilfeller, slik at logiske sammenligninger som i matematikk og geometri, også som hva vi har til 

rådighet for å bygge, samle, plukke fra hverandre eller å kaste, fungerer for alle behov og målsetninger så sant 

vi tar de rette logiske valg ut fra sammenligninger. Nytten, bruken, det som kalles pragmatisk. 

Fornuft er da et praktisk rettet begreps-verktøy, forståelse av nettopp et utvalg av en mer bred og 

fullstendig forståelses-arena som ikke alltid krever de rette handlinger. Mange slike «rette handlinger», er ikke 

alltid en fordel for enhver oppfinnelse, oppdagelse, forskning, fordi også helt irrelevante veier kan gi, finne, 

oppdage og oppfinne, løsninger fra dårligste til høyeste effektivitet for et bruksområde eller nytte.  

Obs: Nytte-ideer for seg selv, betyr ikke at det holdbare for mennesket, individ og samfunn, er tatt med 

i betraktningen, slik at nytte forstått på sikt uten vurdering av hva som gagner mennesket og naturen, er en 

over-ivrig forseelse av «den sunne fornuft». Slapphet; da den sentrale bevarelsesform, holdbarheten, fint kan 

komme til analyse i den tidligste fase av ideer og oppfinnelser, selv om en fordel viser seg tydelig som ide. 

Det kan i mange tilfeller kalles flaks, men i mange tilfeller så kan både nervesystem, funksjoner 

underbevisst, fysiske spesialiserte funksjoner, kunne bidra med dette som en slags indre instinkt-vei, følge et 

mønster vi ikke kan noe for at finnes som har rutine-preg, følings-vei, slik som enkelte autisme-funksjoner, 

slik som at en kan handle kjapt der andre må tenke, eller får lett et svar på matematiske oppgaver som regnes 

som umulig for andre å får til den veien som dette løses hos befolkningen normalt. 

Fornuft kan også gjelde flere aksepterte løsningsveier, og som regel da helst ikke ødelegger for mye 

for andre om det da ikke gjelder i en krig, som slett ikke er et konstruktivt møte. Fornuftsløsninger som er 

konkurrerende eller gjelder bruksområde for samme sak, redskap, oppførsel, betyr også at det kan oppstå 

konflikter ut fra behov, lyst og ønsker, eller logisk innsikt. Vi kan da si at vi har fått en fornuftskonflikt om en 

eller begge avviser den andres løsning til fordel for sin egen løsning.  

Dette er typisk for partnere som skal bygge et hjem sammen, innredninger, også mellom arbeids-saker 

i arbeids-prosessen mellom de som skal samarbeide for å få til noe, overvinne hindre og valg av metoder her, 

og det gjelder for livssyn, ikke minst i mange religiøse og politiske spørsmål, løsninger der de samme midler 

eller samme behov ønskes dekket etter forskjellig prioritet for bruks-områder. Om hva som er viktigst. Dette 

gjelder også for lek og alvor, bevissthet, følelser og fysiske prosesser, som ovenfor naturen og samvirke med 

naturen.  

Dette området der erfaringer, eller normalt innlysende virksomhet burde forstås, kan kalles alminnelig 

fornuft, men kan preges av kultur, skikker, som ikke alltid er selvfølgelige. Hva vi forventer i de forskjellige 

tilfeller av en tilnærmet grense for logiske, følsomme eller praktiske og fysiske reaksjoner fra andre i 

sakstilfeller, for alt av nyttevirksomheter i samfunnet, så er den forventende fornuftige grad av løsnings-

mengder, også ofte de vi kaller forstand.  

Altså forventningsgraden av fornuftig forståelse, er graden forstand. Forstand kan tillegges arvelige 

dårligere eller bedre funksjoner og kan da ikke egentlig belastes vedkommende om det mangler en slik evne 

til å ta inn spesielle funksjoner og omgjøre dette til bruksnytte, normal handling eller forståelse. Følsomheten 

kommer inn ved de fleste virksomheter uansett, men enkelte kan mangle, eller ha overutviklede funksjoner 

som ikke følger normalen eller blir tatt opp slik vi forventer som alminnelig fornuft.  

Følsomhets-graden spiller en stor rolle i mange saker, ikke minst når folk er syke, i psykologien, for 

psyken mellom mennesker, og i det sosiale kommunikasjonssystemet som humør og det å merke stemninger, 

følelser hos seg selv og andre. Slik sett settes det et fornufts-sammenlignende spørsmål til det mange kaller 

en sosial følsomhet mellom folk, sosiale antenner, sosial intuisjon, som går på behov og sansning generelt for 

både bevisst og fysisk virksomhet.  

Her knyttes fornuft og følelser sammen som en fornuftsgrad, forventet forstand. Når følelser er med i 

den videre orientering om hva som skal kastes eller beholdes ved handlinger, så snakker vi om dømmekraften, 

der fornuft og følelses-behov, følelse-virkninger, og mengden blandinger av slikt som vi synes passer seg eller 

ikke. I denne forstand så kan vi si at Kants begrep om dømmekraft er riktig sett som spontan, eller overveid, 

behovsgrad, og sammenlignet med holdbarhetsgraden, i hvilken grad noe er akseptabelt som holdbart og 

brukbart i livet, for individ og samfunn, ut fra hvilken type strategi individ og samfunn har akseptert eller er 

innrammet i. Rammet av. Som egen eller andres forventningsgrader. 
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Hva er fornuftig og forstandig i en gitt situasjon, ulykke, finne gull, sykdommer, helse-utbygning, 

miljø-bevarelse? Hvilke behov er det viktigst å dekke. Forståelse, fornuft og forstand retter seg derfor i en viss 

grad inn etter hva som er spesifikke behov for arten og de sanser, behov og følsomhetsegenskaper som 

individer og arter har. Bevisstheten er slik lik alle sammenligningsfunksjoner som finnes. Men dette blir 

begrenset av kapasitet og strukturfunksjoner, følsomhet og behov som arten har i forhold til arv og miljø, og 

den oversikten, orienteringen som individ eller art kan tilegne seg.  

Vi kan sammenligne med alt, som er uendelig mye og ubegrenset. Alt er også sammenlignbart, 

tilpasset, balansert på en eller annen måte som det vi kaller passende eller upassende enten det er fysiske, 

bevisste, kjente eller ukjente funksjoner. Fornuften og vår bevissthet vil da velge ut det som er ordinære behov 

og følsomhetsgrader, der holdbarheten er den høyeste graden sammenligningsmål. Dette er da den mengden 

som vi logisk kan sammenligne som det vi kaller forståelse, samsvar, at hva vi finner i overensstemmelse 

mellom bevissthet og saksforhold som vi undersøker eller kan merke på alle måter vi klarer å oppfatte noe.  

Vårt fysiske system, slik som sult, som er et behov, men også en virksomhet med tilknyttede 

organfunksjoner, munn, gap, tenner, tunge, svelg, spiserør, magesekk, tarmer, skjoldbruskkjertel og bukspytt-

kjertel, lever og nyrer, lugner og blod, tarmsystemet, samt virkninger av hormoner i alt dette som sendes ut 

sammen med magesyre-følsomme nerver, vil gi sentralsystemet vårt, hjernen, de funksjoner som er knyttet til 

sult og gripeevner i vårt hode som forskerne måler og som gjør at vi dør eller ikke kan tilta og behandle 

næringen vi trenger, er en del av de følsomhetstyrker og orienteringsveier som vi er avhengige av som arv og 

miljø-faktorer.  

At maten er utenfor oss, og mye kan være giftig, og at det er vanskelighetsgrader ved å få tak i denne 

føden, og tilberede den riktig. Alt dette preger arten, individet, og graden som vi må sammenligne for å kalle 

noe en forstått og erfart brukbar løsning, som forståelse, og ut fra det, graden fornuft, som begge er bevisste 

sammenligninger av bevisstruktur og saksforhold-strukturer, to egenskaper som skal tilpasses hverandre som 

en sammenligningsfunksjon av like eller ulike. At vi merker forskjell på noe og hva som er likt med eller ulikt 

med riktig mat og tilberedning, og spising.  

Uten læring, erfaring, husk, så kan dette gå dårlig eller stoppe opp. Også andre lammelser i 

bevegelsessystemet vårt kan sette en stopper for behovet og i mange tilfeller den bevisste evnen til å behandle 

data og virksomheter som er nødvendig for behovs-prosessen. Det er i denne graden av virksomme funksjoner 

at vi kan snakke om fornuft og løsninger som kan samstemme mellom bevisstheten og saksforholdene, her 

mat-behovet.  

Forståelsen er altså generell og krever ikke nøyaktighetsgrader annet enn fra helt forstått til komplett 

uforståelig, og som begge er bevissthets-sammenligninger for oss. Vi kan innrømme at vi ikke forstår 

saksforholdet selv om vi kjenner til hva som er innhold i saksforholdene. Vi kan forstå at noe er en bil uten å 

vite hvordan den virker eller at vi klarer å kjøre denne typen bil.  

Det som skiller ut forståelsen som en forstått sak for bevisstheten er at den sammenfaller med våre 

behov og muligheter til å sanse slik at det blir et levelig passe forhold mellom behov fra arv og i forhold til 

miljøet, altså matbehov og mat. Hvilken mat, og hvordan den inntas og merkes, er til dels artsbestemt og ofte 

en lengre tilnærming, prøving og feiling, altså erfaring og husk, som så sammenlignet med våre egenskaper, 

behovsfunksjoner ellers, blir supplert og korrigert av erfaringshusken slik vi blir bevisst om og oppmerk-

somme på, og gjør til tilvenning, vaner, som igjen bestemmer graden effektivt liv og holdbarhet for oss.  

Vi kommer ikke helt utenom følsomheten styrkevirkningene til det vi oppfatter, og som vi har 

signalvirkninger i oss for, som lyst, ulyst, altså til en viss grad medfødte egenskaper som føler styrker og typen 

styrke, og som kan reagere på om noe smaker råttent, eller for surt. Også for salt eller for søtt. Vi har til og 

med fysiske funksjoner som ikke tåler alt, og at vi kan kaste opp uten å ville det selv, slik som vi hoster og 

nyser, eller trekker fingrene vekk fra den glødende kokeplata, ilden.  

Dette er også et avsnitt som handler om både fornuft og de logiske funksjoner, at vi kan sammenligne 

like og ulike, vårt behov og saksforholdene det innebærer med hverandre, og om dette er bra eller dårlig i 

forhold til våre behov gjennom summen av de egenskaper vi har og vår, og den historiske erfaringen, eller 

intuisjonen, at vi smaker og forventer at vi merker om noe er dårlig eller bra, og som ofte blir noe vi er mere 

sikre på er sundt, eller spiselig, der tiden viser oss om noe er bra eller ikke på lengre sikt. Om vi ikke merker 

noe som er dårlig på lengre sikt, så vil allikevel organsvikt dukke opp. 
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Det er i denne sammenhengen at vi allerede er styrt med egenskaper som behov vi sammenligner med 

annet vi står ovenfor, slik som sansevirkninger og behovsvirkninger. Sansene er forlengede behovsfølere, noe 

vi først forstår når vi ser på at alt vokser ut av en og samme celle.  

Slik sett er varme, surhet, mengde, tyngde, tyggelyd, tyggestyrke, svelging, gripeevne etter maten, 

gapet vårt, alle bevegelser og sanser tilknyttet matbehovet slik alle organer behov og sanser er tilknyttet 

bevegelsessystemet vårt, og at angst og lyst, trygghet og farer, tilknyttet alle behov og sanser som felles 

signalvirkning mellom disse. Om vi brenner oss eller smaker noe forferdelig så trekker hele organismen seg 

unna med behold av alle behovene og sansene. De er knyttet til et felles nettverk gjennom organismen de er 

byggeklosser i. 

Den fysiske natur kaldt død eller levende, er i alle fall at det som oppfattes som døde mineraler er 

sammenkoblet til å bli jordklumper som passer som næring, eller blir næring til bakterier, planter, sopp og 

dyr, samt mennesker. Næring for den levende natur. I tillegg kommer egenskapene som altså da er behov og 

bevegelsesformer i artenes funksjoner, som kan innta og gjøre energisk nytte av føden.  

Fornuft og forstand som en del av forståelsen og bevisstheten vår, om hva som sammenlignes som likt 

og ulikt forholder seg til i hvilken grad våre behov og effekten av det behovet trenger i forhold til de 

saksforholdene vi putter i oss, maten. Vår særegne funksjon, sult og matbehov, er altså likt som alle våre 

primære behov, søvn, smak, lukt, hørsel og syn, hud-følelser, pustebehov, bevegelsesbehov, merke kulde og 

varme, merke støt og slag, samt balanseevner, noe som tilhører den mest viktige og signalgivende 

sammenlignings-formen, saksforholdene vi sammenligner i forhold til disse behovenes holdbarhet og mer 

varige funksjon, og som preger vår moral, skikk og bruk, og at vi ikke blir lurt her, tar feil.  

Å lyve, stjele og å drepe, er ikke bare at en annen ikke skal gjøre dette, men at vi selv ikke vil bli 

frastjålet livsmidler, ikke bli frarøvet livet, behovs-egenskapene våre sin holdbarhetsgrad som sammen-

lignings-signaler, og selv ikke vil gjennom løgn bli straffet for andres handlinger eller bli lurt i en felle, eller 

utenfor stupet. At vi gjennom en løgn, spiser noe giftig. 

Religiøse og politiske systemer, og ikke så helt lite filosofiene har bidratt med å forsøke å få til styrende 

interaksjoner, infrastrukturer, korrektiver der store mengder føde og bevegelse kan utøves og som et 

samarbeide i det vi kaller samfunn, og der lenger det enkelte individ lenger ikke er en funksjon alene 

uavhengig av andre for å mestre de samme behov og evner vi har. Samfunnsvitenskapene står sterkt her, og 

psykologi er en ganske vanskelig gren av denne, om når behov oppfylles eller avstenges. At psyke, bevissthet 

og kropp, altså fornuft, følelser og kroppsbevegeligheten kan samspille med en viss behovstrygghet. 

 

Fornufts-begrep og logikk-grader 
 

Hva så med de operatorer og sammenligningsfunksjoner som fornuft har som hjelpefunksjoner eller 

dets forhold til de logiske funksjoner overhode? 

Sammenligningsevnen og tilpasningsevnen følger begge samme spilleregel som samstilling og 

sammenheng, nemlig graden likhet mellom saksforholdene som sammenlignes som like og ulike, at to fysiske 

objekter tilpasses hverandre og i hvilken grad noe balanseres, som betyr en form for likhet, lignende at bevisste 

prosess-strukturer skal tilpasses andre slike eller fysiske prosess-strukturer, at bevissthet og sak er like, eller i 

hvilken grad ulike. Det er i denne sammenhengen at våre egenskaper alt har fordel eller ulempe ved i hvilken 

grad de alt er sammenlignbare til forhold eller, til egen kropp, til fysisk natur og til andres behov og fysiske 

og bevisste strukturer her, i samfunn, natur og partnerskap.  

Dette kan vi altså ha som egenskaper som vi blir bevisst om , men som er autentiske og medfødte, eller 

utviklingsaffinitet vi alt her, mens det at vi blir bevisst om dette, og videre kan tillære oss, og erfare flere 

forhold som har med behov og naturfunksjoner å gjøre, andres psyke og bevissthet, der vi setter de primære 

behov i sentrum, er også det som vi da vil merke preger andre behov som oppstår. Vi kan ved sammenligninger 

bevisst klare å bygge opp den logiske evnen til å se forskjell på likt og ulikt og sammenstilling og konsekvenser 

av dette i forhold til behov.  

Dette er da det vi kaller den medfødte logiske funksjon, men den er også vår bevisste funksjons-

mulighet for å kunne skape systemprosesser med like og ulike logisk for alt vi kommer på, og slik 

datamaskiners bruk av 0 og 1 som lik og ulik, den tekniske og praktiske løsningen for sammenligninger.  

Dette er grunnlaget der behov og sammenligning gir teknologien og samfunnet som konsekvens av 

logiske slutninger som dekker de samme behov, men ikke uten at det blir behovskonflikter og 

fornuftskonflikter, noe som har en logisk sammenheng. 
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Alle slik-skal-du-leve-regler, vil komme i konflikt med andre slike, men også med naturen selv og 

endringer i miljøet. Kultur og samfunnskonflikter. 

Fornufts-begrep betyr at det er behovsstyrt, avkrevd, sammenlignet med de fleste normale reaksjoner 

og behov, og utførelsesskikker vi har. Arv-miljø inkludert. Logikken er å kunne bestemme om noe er likt eller 

ulikt eller i samsvar med hverandre, altså kjent og gjenkjennbart, eventuelt husket. Sammenlignings-

prosessen. Denne er hoved-funksjon, grunnfunksjon og hele bevissthetens funksjon overhode, enten innholdet 

er forstått eller ikke. 

Vi har belyst begrepene, begrep, definisjon, forståelse, fornuft, forstand, og logisk funksjon i 

sammenheng med dette, og som sammenlignings-strukturer, som like, ulike, tilnærmet like tilstander 

mellom to saksforhold, eller flere. Der vi som regel vil finne en lik eller ulik, men ikke finner noe, så vil vår 

husk, kun bli sammenlignet som det saksforholdet vi vil sammenligne med, slik at husk og bevissthet 

sammenlignes som de eneste likedannede, med den konsekvens at vi ellers ikke finner noe likt eller ulikt med 

dette, og når vi ikke finner noen å sammenligne med slik, kaller vi dette ikke noe, ingenting, tomhet, men i 

forhold til det å ha noe kjent, eller en forventet sak å sammenligne med. Vi finner ikke noen slike.  

Dommen over at vi da har ingenting, selv ikke noe kjent vi ikke ser som skjuler seg, eller noe ukjent 

som kan finnes der eller her, allikevel, er ingen eksakt dom, nettopp fordi vi ikke kan avgjøre om noe er tomt, 

ingenting, at noe ikke finnes her eller der, selv om vi ikke finner det som vi kunne sammenlignet med som lik 

eller ulik sak. På den annen side vil vilkår for, og definisjon av slikt som et punkt, eller at alt er fjernet uansett 

hva, bestemme et inntrykk der hverken kjent eller ukjent finnes eller tar plass.  

Et punkt er definert som uten utstrekning, eller som logisk konsekvent av punkt brukt i geometrien, 

for at det ikke skal stjele plass fra annet areal, akkurat samme konsekvens som et eksakt tall-punkt har, at det 

ikke finnes noe utover akkurat tallet, ingen videre virkning utover tallet hverken i bevegelse eller utstrekning, 

eller i tid som da er stoppet. Om vi krever, eller bestemmer at alt skal fjernes vil et absolutt ingenting-begrep 

kunne oppfylles, enten den tilstanden er en mulig eller ikke mulig eksistens. Hva konsekvensen av slik 

definisjon betyr ellers er tatt opp i definisjon av begrepet «Det spesielle Absolutt Ingenting» i både boka 

«Kamos - Forandringskraften 1994» og i boka «Kamos – Differensialkraften 2018».  

I tillegg har definisjonen av selve bevissthetsfunksjonen og bevissthets-prosessen blitt tatt opp mange 

ganger i disse bøkene og i tilleggs-skriftene som sammenlignings-funksjon/prosesser, og at dette er den totale 

hoved-nytte-funksjonen, den aktive oversikt og orienterings-funksjon, og som følelser, sanser, behov, 

intuisjon, husk og stemninger har som sammenlignings-funksjoner også, men som bidrags-produkter til 

bevissthets-prosessen, også slik som angst, lyst, trygghetsgrad, viljes-begrep, funksjoner og alle indre logiske 

konsekvenser av virkninger, som underliggende fornufts-sorteringer tilhørende et samarbeid med disse andre 

funksjonene. Bevisstheten kan gjenta sammenligningsfunksjonene. Husk og analyse, sammenligning av 

bevissthets-innholdet. 

Hvordan bevissthetsfeltet lignende et flytende felt med signalstyrkevirkende feltutbredelse virker på 

hverandre i et slik strømmende væskebad der fortiden i en gitt formasjon kan virke som den kommer lengre 

unna, og annet kommer nærmere som virkning, fremtid, og der alle preferansers styrke virker som berøring 

av samme punkt, men her sett som balanseområder i hastighetsløkker som skaper utvendig frekvensvirkninger 

og struktur-formasjoner i feltet rundt alle disse, med en kontinuitet i virknings-styrke og lengde, er et av de 

basis-forhold som jeg finner det rimelig å sammenligne et holistisk resonans-felt med som en bevissthets-

kontinuerlig funksjon.  

At stive piksler neppe gir et informasjons-analyserende sammenlignings-bilde, virknings-inntrykk, er 

derimot klart, da vi forstår noe, bare om vi oppfatter relasjonene, som inkluderer det relative forholdet mellom 

preferansene og virkningene deres. Øyeblikket står ikke stillet men er som et vandrende punkt der det neste 

oppstår, og punktet kan ikke har interaksjon med noe om det ikke har virkning, bevegelse, sammenheng, som 

danner en sammenligningsfunksjon, tilpasnings-virkninger som endrer seg. 

Begreps-definisjoner gjelder for at noe har form, endring og en struktur-funksjon, eller flere slike 

funksjoner. Det gjelder for både stive og foranderlige former, det gjelder for både bestemte og ubestemte, 

jevne og endringsbare bevegelser og hastigheter, og likedan for virkninger og endringer i virkninger, styrke, 

kraft og energi, at noe skjer samme hva, og for alle egenskaper stive eller foranderlige, eller som endrer seg 

og eller virker, og endring i virkning. Det gjelder for alle forskjeller som gjelder signaler, kanaler, 

transformasjoner. Det at vi kan beskrive dem som differensielle egenskaper. At det overhode finnes en 

sammenlignings-funksjon. 
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Det er ikke alltid at vi klarer å klargjøre hva som er den egentlige funksjons-årsak til et saks-innhold. 

I slike tilfeller så vil det vi ellers oppkaller som tid, bevegelse, rom, utstrekning, bevegelser i fysisk natur, 

virkninger vi kjenner uten at vi forbinder det til noe av dette, så vil dette være mulig å kalle preferanser som 

sammenligningsfunksjoner fordi preferanser er noe som skiller seg ut av den totale mengden noe kan skilles 

ut fra som en egenartet struktur; selv om det skulle finnes andre like og ulike preferanser til disse. 

Ytterligere fordypning om husk signal, begrep, egenskaper som sanser, behov, nervesystem må ha, og 

de forskjellige funksjoner knyttet til bevisstheten, og hvorfor dette virker mer sentralt funksjonelt enn andre 

kroppslige systemer som bevissthets-funksjon, må tas opp i eget avsnitt.  
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Språk-teori 
 

 Jeg har lagt frem en altets-teori, en vitenskaps-teori for fysisk natur generelt, en bevissthets-teori, 

bevissthets-funksjons-teori, og en slik kraftmodell i sammenheng med dette som dekker over både åndelige 

og ikke-troendes forestillings-verdener. Stort sett er uttalelsen i teoriene om bevissthet og fysisk verden, 

deduktive, falsifiserbare, og verifiserbare modeller. I tillegg har jeg lagt frem hva som jeg mener trengs for 

både en kvante-fysisk teori for fysisk og bevisst funksjon, og en evolusjons-teoretisk funksjons-modell, der 

min egen kraft-modell ligger til grunn for det jeg mener er basis for en slik biokjemisk utvikling. 

Dette betyr også at min egen kraft-modell, kraft-teori, ligger til grunn for basis til språkets herkomst 

og dets variabler. Ettersom vi kommer frem til sivilisasjonens språk-utvikling, utveksling mellom individer 

og samfunn, så vil jeg legge frem hvilke hoved-saker jeg mener betegner språk-begrepet i praksis og teori. 

Det at kraftmodellen får frem alle arter formasjoner, spesielt kraft-former med alle mulige retninger, 

av alt fra det aller minste til de største som er i og med romverdenen, kan inntre og virke i romverdenen og 

kommunisere i romverdenen og at kraften danner mer stabile, og raskt om-formende strukturformasjoner av 

uansett hvor lite, stort, raskt eller sakte prosessene er, eller formasjons-struktur-prosessene er.  

Dette innebærer en preferanse-kraft-formasjons med utvekslingsfunksjoner for både de bevisste og de 

fysiske form-strukturene og de formasjoner deres utveklings-krefter har, og vi kan fint anse disse som signaler 

som i en kraft-motkraft som to sider av en kontinuerlig, en og samme drivkraft, jevnt pågående driftsmengde, 

en absolutt, altså en konstant energi-mengde i utvekslinger med hverandre og som dermed danner forskjellige 

likevekts-systemer og balanser med hverandre.  

Kort sagt: Kraftpreferansene i kraften er utvekslingsformasjoner som er i balanselikevekt som aktive 

utvekslinger, og der begrepet tilpasning og sammenligning er to forskjellige begrep som man konstant kan 

benytte om hverandre. Det er allikevel slik at begrepene mest vil benyttes der sammenligning er begrep for 

bevissthets-prosessen, og tilpasning av alt fysisk ellers. Balanse betyr også her hvor mye forskjell det er på de 

preferansene som møtes om de er like, eller ulike, og graden ulikhet. 

Full balanse, lik kraft-motkraft i forhold til saks-data, betyr her er-lik. For eksempel at bevisste 

informasjoner stemmer overens med den fysiske prosessen, eller at en del av bevisst sammenligning gjelder 

for den retningen eller egenskapen som det fysiske, eller en annen bevissthet sikter til, har i tankene. Her betyr 

forståelsen er-lik. Og ut fra dette vil forståelsen bety er-lik, graden er-lik, er-ulik. Poenget med forståelse er 

er-lik. Dette gjelder også det fysiske systemet. For eksempel biokjemisk, nevrofysiologisk. 

Når vi hører noe, så har hørselen et mottak som kan fordele seg flere veier. Ett av veiene er til et sted 

som skal sammenstille lydrekkefølgen slik at bevisstheten eller språk-senteret skal forstå dette, om det ikke er 

feil her, rot, da dette kan føre til at bevisstheten ikke forstå det som høres.  

Ett annet sted er det et nervesenter som skal formidle forstått som hørt til et språksenter som har med 

handlinger å gjøre ut fra det som blir sagt, og som også kan ha sine feil, slik at handlingen som skal utføres 

ikke blir forstått, eller iverksatt.  

Ett tredje sted har med dirkete innlæring av ord og språk og gjøre og som har forbindelse med 

talesenteret. Dette kan gi feil data til talesenteret. Og så skal lyd, hørsel, språket oversettes til snakke-muskler, 

tunge, munn, slik at dette kan gjengis forståelig og likedan, men her kan det hende at det er feil også, slik at 

lydene kommer ut i andre rekkefølger enn forventet, og det hender da at vedkommende ikke merker eller hører 

dette selv, eller om man hører det, ikke er i stand til å rette dette opp igjen.  

Andre vil vanligvis ikke forstå hva du da sier. Det er mange slike sentre som skal klaffe for at språklære 

inn og ut skal fungere. Om de er skadet kan formidlingen til et annet senter eller til bevisstheten vår utebli, 

eller bli feil-signalisert. Også formidlet feil til andre. 

Vi bruker lang tid på å lære det meste. For eksempel kan vi som små ha sett traktorer og liker dem, og 

lyden. Vi gjenkjenner dem. Husker dem. Når neste traktor dukker opp sier noen, «å se, der er en traktor»! 

Barnet har hørt dette flere ganger og lært seg mange lyder og begynner å stokke talen godt. Men allikevel kan 

lyder med t og r ved siden av hverandre være vanskelig.  

Nå tar det litt tid før barnet klarer å si ordet traktor noe lunde forståelig. Mange ord faller lettere på 

plass og er enklere å si for akkurat dette barnet mens et annet barn kan ha lettere for å si andre ord fortere. Det 

er enten en hendelse, kjører, tuter, brummer, fargene og farten, bevegelsen, person som sitter i traktoren, som 

slik er med i husken av en eller flere traktorer, samtidig som at det som kan passe ganske likt til formen traktor 

slik blir et husk-bilde og hendelse, kjørestrekning, fort eller sakte, ved ett terreng, vei, jordet, som man husker.  
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Mange lignende huskhendelser lagres i husk. Og knyttet til ordet, og ord-lyden, traktor, og at om man 

sier det så gjenkjenner de andre også dette og snur seg og ser at ja, det er en traktor. Poenget er at det kan være 

ulike sanser som dominerer fra tilfelle til tilfelle selv med traktorer. At ordet traktor huskes, eller også at det 

sies, eller selv sier det. Hvor mye som det legges vekt på av virkning traktoren har på seg i forhold til 

bevegelse, eller høyere lyd dersom den kommer nærmere, er ikke godt å si.  

Men med alle ord så er det kortere eller lengre læreprosess, begreps-prosess, at man skal høre, huske, 

tale, se, vise, eventuelt undersøke traktoren. Nesten alle ord for gjenstander, tanker, hendelser, hva vi gjør og 

ikke gjør, er slikt som læres, huskes, og gjentas etterpå ved lignende tilfeller. Vi kan se at vi i en databank, 

minnebrikke, kan ha hele leksikon innmatet på et område vi knapt ser godt. Hodet vårt er større. Om vi skulle 

kunne ha noe som ligner litt på dette som funksjon i hodet så har vi plass til nesten alle verdens språk og 

verdens største leksikon inne her. Dette skal vi ikke spekulere i her nå.  

Det som er poenget er at det går an å ha slike bilder, filmer, språk innlært med en rekkefølge som gjør 

lyd, tale, skrift forståelig som gjentagelses-lager for alt vi etter hvert oppdager, opplever. Så i praksis kan vi 

da en celle har større muligheter til slik lagring enn det databrikker har, og eller kombinasjonsmuligheter for 

slik innlæring. Å snakke feil med vilje som i humor-programmer.  

Dersom vi ikke husker noe av det som vi har lært, så vil vi ikke si slike ord, og heller ikke fortelle slike 

hendelser. Vi vil ikke forstå hva ordet betyr, og heller ingen av ordene i setningen, slik at årsak-virknings-

rekkefølge som kan gi forståelse, eller mening som kan gi forståelse blir umulig. Det er ikke noe bedre om vi 

bruker feil ord å forklare med, da det kan gjøre talen uforståelig.  

Da det er vanskelig som tanke, og finne ordet inne i oss, og i bevisstheten når vi tenker på dette ordet, 

at vi ikke helt finner ut hvor det foregår i oss, eller hvor, så ikke forstår hvordan det er mulig, så kaller vi ordet 

mystisk, eller abstrakt, uhandgripelig. Vi kan ikke ta på dette med fingen eller bære dette. I en datamaskin er 

det stort sett maken. Vi kan ikke ta på det med fingen eller bære det. Allikevel vil vi kalle et datalager konkret. 

Med det samme i bevisstheten så kaller vi det abstrakt.  

Poenget er jo funksjonen, og som vi vet går an, selv om vi ikke er like sikre på hvordan vi lagrer 

informasjonen, begrepene. Det er enten fysiske eller følsomme saksforhold som vi lagrer, og som vi reagerer 

på gjennom sanser og behovssystemet vårt. At vi er sultne, mette, ser noe nytt, hva vi likte å spise, hva vi har 

lært om noe. Vi deler det oftest i logiske sammenligninger, eller følelses-sammenligninger.  

Vi kan sette sammen og plukke fra hverandre slike som når vi spiller teater. Men normalt er vi i direkte 

kontakt med verden og oss selv, andre, slik at vi da ikke direkte planlegger å si au, eller har planlagt at neste 

bil kommer nedover veien. Det er noe for seg selv det som hender rundt oss, men vi har lært sp mange ord for 

følelser og styrker, hastigheter, sammenhenger noe står i butikker, reisemåter, skikk og bruk, at vi kan gjengi 

det meste av det vi opplever til noen andre.  

Ett tegn på at det ikke er så mye teater, påfunn, er at man selv ble overrasket, og slik den vi kjenner 

godt og forteller det til, også blir overrasket. Man kan ha et slags rollespill allikevel, etter hvordan man tror 

andre foretrekker at vi oppfører oss, eller at vi er opposisjon og gjør det uskikkelige i stedet. For mange er det 

ikke så høytidelig noen av delene, at man er seg selv slik man føler seg. Det kan bli sterkt for andre noen 

ganger. 

Det er ulike tilpasninger som er årsaken til utvekslinger og signaler, og til mer avansert man er så vil 

fakter, lukter, smak, lyder og formendringer, spesielt med sanser, at man kan vise noe med kropps-språket 

uten at man er klar over dette selv. Men det samme kan bli tatt i bruk om bevisstheten er stor nok ti at man 

kan forstå dette. At bevegelser, lyder og fakter kan gi signaler. Lydene kommer av ulike bevegelser og 

sammentrekninger, men har også blitt gjenkjennelsessignal mellom artsfrender.  

Fra en slik forståelig situasjon for behov, så kommer en større bevissthets evne for å orientere seg og 

ande om behov mere frem og kan bli formdannelse av flere lyder. Formasjonene her er signal-båret av 

lydbølger eller lys-bølger, det vi si at vi ser eller hører hva den andre gjør. Hvor mange slike delinger av 

informasjon eller utvidelse av slikt innhold, fremkommer av husk og bevissthetsevne, og behovs-trengsel 

behovs-trivsel.  

Den prosessen som bevisstheten gjør eller blir oversiktlig endeprodukt av, er sammenlignings-

funksjoner som sorteres i rekkefølger, hva står sammen hva kommer etter hverandre i rekkefølge, altså 

oversikt, orientering, veiledning, og minner litt om orden og oppførsel. Det er i alle fall korrigerings-funksjon, 

en slags utbyggende GPS for oss å oppdage informasjon og justere oss etter denne grunnet behovsdekningen 

vår. Selve bevissthetsprosessen, forståelsen jeg-identiteten er tatt opp ett annet sted i skriftet.  
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Derfor går jeg rett på at husk med den hendelsen, inn-læring, opplevelse vi har med noe, og som er gitt 

et navn, ett ord, der ordet og navnet er det samme, altså for eksempel «bil». Forskning viser at mange ord, 

begrep, sammenheng som vi viser til ofte er lagret like ved det nervesenteret som oppdager et behov eller et 

sanseinntrykk, og tilsvarende at stemninger vil kunne gi en større bredde, at det føles at det er vondt i hele 

hodet. Altså noe som kan gi en deprimerende sinnsstemning. 

Bevisstheten kan altså ikke behandle ingenting noe spesielt. Den må ha signaler, styrke, informasjon 

inn som den kan sammenligne, enten det kommer fra sanser, behov, eller fra hva vi kan huske. Det kommer 

inn til bevisstheten. Hva vi skal kalle virkningen i bevisstheten fungerer slik som at styrke, altså også følelser, 

behov, sansestyrken, eller kognitivt, logisk, hvilken mengde, så er bevissthetens funksjon slik at den merker 

mer eller mindre av noe, eller at en mengde av noe er lik en mengde av noe annet, eller av samme type, altså 

lignende balanse, ro, likevekt, eller like, tilsvarende. Passe mett for eksempel, at noe signaliserer dette til 

bevisstheten, ved at sultens styrke jekker seg ned et hakk. Roer seg mer, og bevisstheten roer seg mer. Sterkere 

signaler fra andre signaler tar over å dominere mer.  

Men bevisstheten kan ikke merke mer eller mindre virkning om den ikke uroes eller roes, slik som 

med høyere eller lavere hastigheter på noe. Bevisstheten er jo i utgangspunktet ut fra kraft-teorien et kraft-felt 

og justert individuelt. Bevisstheten er litt slik som ett slags gummi-nett eller stål-nett som blir truffet av mange 

faktorer, og disse sender vibrasjoner gjennom hverandre fullstendig slik at hver av disse rystes innvendig, og 

ikke bare er alene hver for seg lengre.  

Denne duvingen virker retnings-, avstands- eller bevegelses-lignende i samme strømning, og merker 

om det ene blir hengende lengre etter på duvingen. Når alle merker hverandre så blir det en felles kontinuitet 

over alle brikkenes posisjoner og styrkevirkninger, slik at vi får et sammenhengende stort enhetsbilde av hvor 

det kom inn, og hvor det er på vei ut, og hvordan formasjonen over kortere eller lengre tid danner en prosess-

funksjon, bevissthetsprosessens sammenligningsfunksjon i akten.  

For sammenligningens skyld er både behovsidentitet, og husk-lyst-angst-funksjoner involvert selv om 

de ikke behøver å utløses i bildet. Husk og behov er koblet sammen til en slags opplevelsesidentitet av livet 

av hvem du er som kjenner igjen din kropp, kjenner igjen disse behov og sanser og opplevelser, slik at dette 

sammenlignes med bevissthetsfunksjonen som responderer på at alle dine egenskaper slik det virker for deg 

selv, og slik andre oppfatter deg, som ditt meg, som er gitt ett oppkalle-navn, vekke-navn, Kari og Ola! Eller 

Adam og Eva. Ja hva er det?  Det er meg det! Og nå vet vi hvorfor vi vet det.  

Selv om de fleste ikke alltid er så flinke til å kjenne seg selv. Og behov, hva en bør eller best kan gjøre, 

og som for hva som dekker ens livs-innhold, en identitetskrise. Poenget er at bevisstheten må ha sine referanser 

enten det er husk, opplevelsen inn til seg, om det er fysiske eller lagrede begrep, som felles virker som lignende 

signal-bruk når de rettes mot bevissthetsaksjonsfelt i frontlappen der alle sier at de tenker når det synes på 

måleapparatet og EEG-tester.  

Hva som skjer her, er vel det som Descartes en gang sa, at nå oversettes omkodes slik som krypterte 

språk eller virkninger, at det omkodes til bevissthetsfeltet. Det rare er at bevissthetsfeltet bruker ord, hendelser, 

en mengde innlærte, erfarte og ofte velkjente ord, forklaringer, beskrivelser for å sammenligne mye av det 

meste i bevisstheten, mens bevisstheten forøvrig har som oppgave å gjengi en prosess av disse informasjonen 

der virkningene kommer i en sammenlignende kontakt med hverandre.  

Hvilket jeg mener om energi inn, at bevisstheten må gi visse virkninger og energi ut igjen også som 

omvandlingen av prosessens sammenligningsfunksjoner, og slik at behov, sanser, bevegelsesmuskler, husk, 

lyst og angst, samt stemninger merker vibrasjons-summen som en svakere eller sterkere resonans. I tillegg så 

legger denne nye summens erfarings-overskudd seg inn til husken igjen i soner og inntil lignende data som 

var med i husk-prosessen. «Oy, der er henne som kjøpte bilen hans», altså ser hans bil med den damen som 

hun hadde hørt hadde kjøpt bilen hans, og vil se hvordan henne ser ut.  

Som kraftfelt så må bevisstheten merke den type kraftfeltvirkning som både kvantitative og kvalitative 

funksjoner har. Om vi ser kun en figur så har vi sikkert lært og sett ulike figurer før som er like eller som kan 

vris på slik at det ligner denne. Poenget er med hvilken styrke det er. Ser vi bare skimtet av figuren, en tåkete 

figur med svake streker, eller i farger, kontraster, svart hvitt eller bare i en farge, og hvor sterk er den fargen. 

Er det bevegelse i figuren? Alt dette som kan ha virkning vil komme som en viss styrke, virkefunksjon 

i forhold til bevissthetsfeltet mer plane rene felt-nett som informasjonene trommer inn i. Preferansene som 

avgrensninger er nødvendig fordi vi ellers ville få en flyt der vi ikke så forholdet mellom slike posisjonelt eller 

i styrke, og at vi med sammenligningen blir tvunget til å sette to posisjoner opp mot hverandre, nesten 

dialektisk. Men her er det en langt mer analog kraftvirkning.  
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Vi ser ut kraftkjernen hos figurene, og som også sansene våre er innstilt på, de sterkest virkende 

faktorene fra figurene men som gir en resonans for sammenligningsprosessen med hverandre i bevissthets-

feltet. Vi har ikke ord for alle saker enda selv om skulle tro dette. Samtidig har vi like mange kombinasjoner 

av alle disse ordene opphøyd i antallets potens. Langt høyere enn det også. Og det samme med erfaringer, 

opplevelser, synsinntrykk, hørsel og smak, hudfølelser, at vi kan gi noen av disse enkle navn ut fra forskjeller, 

men det er så mange muligheter at vi blir sjokkert om vi hører at noen har 50 navn på ulike typer snø slik 

eskimoene har. 

Alle de følelser og synsopplevelser som vi ikke har et gitt navn på ligger ofte mellom to stadier på en 

eller annen måte, eller topper, bunner disse. Det viktigste er at kraften klarer å skille ut preferanser av fysiske 

og bevisste virkningsformasjoner som vi kanskje også individuelt har små eller store forskjeller i, som 

persepsjon og perspektiv på vår forståelse av begrepet.  

Uten preferanser virker bevisstheten ikke som en bevissthetsprosess for sammenligning av reaksjonen 

like eller ulike med orienteringsfunksjonen vår, som skal sette opp en årsak-virkning eller en form av dette 

kalt menings-innhold. Uten husken, erfart, så kan vi ikke gjengi det vi opplevde med de vi vokste op med, 

eller arbeider med. Vi ville aldri ha husket en ferie.  

Til mere vi lærer, erfarer og husker, jo flere kombinasjoner av kunnskap, henvisninger, oversikt får vi, 

selv om man kan være rotete med å sortere innhold og ende med full forvirring om dette liv, livets mening. 

Som mange kun tror er etterpå, og som mange kan si, «ikke visste jeg at dagene som gikk var livet»! Vel, at 

det er et liv dette her også! Hva, og hvilke hensyn vi kan ta til hverandre for et bedre liv. Her er det ikke to 

enkle setninger som program fra ukeblad internett: Slik får du et lykkeligere liv! Men verden går rett vest! 

Vi vil som andre levende vesener, uten å kunne noe for dette, ha næring, luft, vann, at vi fordøyer dette 

som livsenergi for oss. Og virker videre, og der samme sult reproduserer samme egenskapen for sult videre, 

som formen barn. Men orienteringsevnen utvikler seg, noe som de bestemt mener skyldes genetisk arvelig 

utviklende funksjoner, at spesielle kombinasjoner i DNA danner større hjerner, eller effektive husk-lagre for 

en funksjonell sammenlignings-prosess, bevisstheten.  

Uansett så vil vi altså med graden husk, læreevne, gode sanser og behovs-systemer kunne nå et skritt 

videre. For oss har det handlet om en øket samhørighet for felles løft i forhold til omgivelsene inntil vi har 

blitt nesten for mange her. Disse lyder, signaler, ansikts- og kropps-utrykk merkes, mye fordi det er mange 

like funksjoner og erfaringer i oss selv. Sulte, tørste, puste, fryse, hete, styrke, kunne ha ly fra farer når vi 

sover. Kos, vern, seksualitet, følsomhetsperspektiver er del i dette, ikke ulikt andre organismer vi ser finner 

sammen, og verner sitt på lignende måte. Hi eller tipi. Undervannshuler. Å kunne hvile eller sove. 

I natten så vil to forskjellige nervefunksjons-veier og nettopp lymfevæsken ta over arbeidsprosess-

områder. Det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Det ene forbruker mye energi og arbeid med alle 

organer dagtid, men når vi sover renses celler og organer, slik som også hjernen der hjernevæske i forbindelse 

med lymfevæsken ellers fosser gjennom hodet for å rense de cellene som er der og gi dem ny næring, energi, 

og v kan våkne med mere krefter. Psyke, overtrente, overarbeidede kan det ta flere dager med, oftest minst 2-

3 dager før man er i full form igjen. 

De fakter og bevegelser, virkefeltet vi utøver om dagen vil slik sett gi oss en viss informasjon som 

sanse- og behovs-veier som er intakt som husklagring, med videre husk-ventelagre, oppgaver vi enda ikke har 

utført, trenger så fort anledninger kan innfri disse. Det er slike signaler som gir oss det vi kan kalle preferanse-

formasjoner som husk, bevissthet kombinerer for våre primære behov, mens svært mange strekker seg langt 

utover dette i en utvidet form de kaller interesser, og som i ganske stor mengde slik ikke er nødvendig i det 

hele tatt, men dekker store mengder indre spenninger hos mange. Eller ekstreme lagersamlinger, som penger 

eller mat, annet. Ekstrem mengde nøtter på lager. Så mye at det ikke er noen til de andre. De andre er 

vemmelige og virker truende, og fortjener det ikke. De andre svarer med samme holdning. 

Du må ha noen interesser! Samme om de er dårlige! Hva for sammenlignings-grunnlag er dette: Ingen. 

Før vi her setter opp denne å ha og ha og ha, ha, ta, gi, få, gjøre-lista, så må vi inn på språk. At språk 

er en større kombinasjons-mulighet til å skissere flere former og muligheter enn tidligere, og selv om ulike 

språk, kommunikasjons-former fra kropp, ansikt var der tidligere, så er lyder og symboler for synet, eller om 

så blindeskrift, noe slikt som virker for større orientering og oversikt, og for hvilke gjøremål vi har videre.  

Lokalt vil det vi utrykker som lyder bli godt forskjellig fra andre distrikters slike, inntil noen tvinger 

inn og krever at man skal lære et og samme språk. Som huskpreferanser er det i alle fall grunnleggende 

primære behovs-bevegelser som skal virke for innretninger og holdbarhet som er selve målet.  
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Ordene har blitt reservene for å utrykke trygghet og muligheter gjennom kommunikasjon; orientering. 

Det innbyr til forståelses-utlegninger og orientering for store virksomhets-muligheter. Men også som den 

kjønnsdriftige funksjonen også. Så midler og næring har slik sett eksplodert i omfang angående disse primære 

driftene. 

Da hele differensialkraften/forandringskraften bygger på samme funksjon som er likens punkt for 

punkt og for kontinuitets-differensial, og som forskjells-funksjon slik der alt følger samme funksjon som 

vekst, som ekspansjon, som bevegelsesmengde, som gir like og ulike proporsjonalt, så betyr dette at fysiske 

og bevisste preferanse-systemer, og preferanse-dannelser bygger på den logiske funksjonen.  

Dette betyr altså at bevissthetens preferanse-sammenligninger gjør sammenligning med de fysiske 

tilstanden så langt logisk bevisstheten klarer å få til logiske sammenhenger av de fysiske forholdene, som 

igjen betyr at om det er riktig sammenligningsvalg, at bevisst preferanse-funksjoner er i samsvar med, og har 

riktig orientering i forhold ti fysiske preferansetilstander at disse er i overenstemmelse som igjen betyr at 

bevissthetsformasjonen og den fysiske formasjonen er ganske like: At forståelsen som bevissthetsformasjon 

er lik, eller tilnærmet lik den fysiske tilpasnings-formasjonens strukturfunksjon.  

Forståelse er at det man forstår er lik i samsvar med hva andre fysiske preferansesystemer eller andre 

bevissthets-preferanse-systemer viser til. Forståelsens mål er er-lik. At et behov, sanseinntrykk, stemninger, 

følelser er tilpasset, eller bevisst tilpasset slike fysiske og bevisste sammenligningspreferanser og slike 

bevisste eller fysiske sammenlignings-preferanser, at de er tilpasset hverandre. I de fleste tilfeller er bare 

brøkdeler av informasjonen nok til at handling eller veivalg blir riktig, eller holdbart i sakstilfelle og den 

faktiske orienteringsveien. 

I den fysiske verden er problemet større med hensyn til årsak fysisk. Grunnen er at der mange sier at 

de ikke kan finne belegg for hvordan ett biologisk-kjemisk stoff kan dannes eller produseres, så er problemet 

att det finnes ett utall dannelsesveier for forskjellige stadier og stoffer som kan reduseres og syntetiseres for å 

få det aktuelle biokjemiske stoffet. Det stemmer også med de logiske valg-mulighetene som balanser og 

likevekt i de fysiske partikkel-systemer.  

En slik diskusjon var om hvordan COOH kunne dannes, eller karbolsyre. Påstanden var at det var 

umulig fysisk, at kjemien ikke kunne svare på dette, fordi Gud hadde gjort dette. Men at dette går kjemisk er 

bevist. At Gud gjorde det er selvsagt fremdeles en oppfatning, men ikke bevist. Det står ikke i skriftene at det 

var denne han skapte. Men at han har skapt alt?! Det er mengder av kjemiske veier for dannelse av COOH-. 

2 av disse veiene er med oksygen eller vann i kontakt med HCN, og visse reaksjonveier hvor andre aktører 

kan være med i bildet, CO og OH er karbon-mono-oksyd og hydroksyd.. Men det kan dannes via flere 

kombinasjoner av lavasuppe, lavadamp sammen med vannmolekyler. Og i Ur-atmosfæren. 

At følelser, stemninger, behov og sanser slik vi selv har forholder seg primært til det samme, næring, 

hvile, aktivitet for å få ly, næring, på den samme alternative jord med flere valgmuligheter, er allikevel synlige 

mønstre vi har ovenfor hverandre ved siden av seksualdrift og trygghets-søkende. Disse mønstrene er så godt 

kjent av de fleste at folk kan spekulere i disse, manipulere med disse, og slik danne makt og hierarki-systemer 

av dette. Altså fra de samme behov, gode eller dårlige løsninger. 

Men så er det så langt vi klarer å sette ord på sakene eller vise gjøremål som ikke alle er kjent med, og 

dermed at hendelser, bevegelses og gjøren som aktivitetsformasjoner, kan huskes eller kan navngis, slik som 

tall, bokstaver, ord, navn, og bindelser som viser splittelser og sammensetninger, samt rekkefølger med ord 

som viser kilder og mål, eller gjengivelse av hendelsesforløp. Alt dette står i så god sammenlignings-

forbindelse at om det ikke er logisk sammenheng så er noe av dette eller hele prosessen uforståelig, ikke lik 

med saken, og sik sett oftest ikke kan benyttes som tilnærming til en sak. 

Når så kommunikasjon mellom natur og bevisste skapninger så skal foregå, så er sammenligning og 

tilpasning det bevisste preferanse-systemets strukturformasjoner i forhold til de fysiske og bevisste preferanser 

rundt oss. Kommunikasjon er altså noe som skal fylle et behov og en tilnærming.  

Ikke alle er klar over at to som sitter og prater om to helt ulike saksforhold de er opptatt av som ikke 

følger hverandre opp, stort sett er at det følsomme er nok for dem; nemlig at den koselige stemmebruken virker 

betryggende og koselig, gir velvære, selv om de ikke bryr seg noe om innholdet som hverandre liksom 

kommuniserer Normalt er kommunikasjonen slik at man fyller et behov fra innholdet en eller begge to har av 

behovs-tilfredsstillelse psykisk, praktisk eller bevisstgjørende.  

Det er slik sammenligning og tilpasning som vi kaller kommunikasjon: Altså noe som oppfyller en 

orientering som fysisk, psykisk eller bevisst behovs-dekning. Men tilfredsstillelse som kos, trygghet, eller 

for noen, skape frykt, er også behovs-tilfredstillelser, egenskaper vi i ulike sammenhenger har.  
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Det kan slå ut som ekstremisme om søsken ødelegger noe for hverandre grunnet sjalusi eller for 

oppmerksomhet. Det er slike forhold som gir de fysiske og bevisste signalformer mellom folk, i den forstand 

at også følelser og stemninger, samt behov også kan lokaliseres i mønstrene. Vi får da enhver sanse- og 

behovs-symbolikk, og enhver fysisk symbolikk, som tolkbare signaler som orienterings-veiledning, oversikts-

preferanser, likedan som skriftlig, muntlig, lesbart, hørbart, som tale for tall, symboler, utrykks-forståelse, 

hemmelige eller krypterte meldinger som kan avleses med rette metode motsatt vei for utpakking.  

Kort sagt, at naturen og andre levende vesener kan sende ut sine signalformer og nye kombinasjoner 

av slike som gir oss sammenlignings-oppgaver, altså tolkbarhet for hva det ligner eller kan være, om det er 

bra, passe eller dårlig for våre behov. Tolkning, semantikk, tidsperiode, geografiske og vær-påvirknings-

forhold, og næring, er så det som gir de sosial-virksomme fagområder for hva som kan hende og menes i slik 

setting, symboliseres.  

Psykologi og nevrofysiologi har ofte vist seg nyttig i tolkningen her, men riktignok, så er det mange 

individuelle og sosiale oppfatninger som man ikke lett avdekker for hva de har trodd på av hjelpende eller 

motarbeidende krefter og vesener. Men like ofte er levende stammer avslørende for hva dette kan dreie seg 

om. Alle ordene er på en eller annen måte sammenligninger til saksforhold, hendelser, behov. Følelser er enten 

noe som virker inn på behov som gir videre melding, eller utrykk for styrken i oppfattelsen av saksforholdene 

i forhold til ett eller flere primære behov vi har.  

Ett primært behov er den ustoppelige søkefunksjonen til bevisstheten og som er aktivisert av hva sanser 

og behov krever tilfredsstilt. Slik sett er tilfellene fremdeles sammenligningsfunksjoner og det er også 

bevissthetens sammen-lignings-egenskap for søk-let-finn like/ulike, og sjekk med mangel-tilstanden/saks-

forholdet som er aktualisert. Det betyr at signalene må gå igjennom sanse-, behovs-, husk-områdene på nytt 

med de forhold til lyst-smerte, trygghet/angst-funksjoner som dette gir som virkning, og hvordan saksforhold 

tidligere er løst, er opplevd, føles. 

Svaret på hvem jeg er som identitet er behov og sanse-opplevelses-huskmengdene, om så vaner og 

irettesettelser, og som ut fra hvilket tilfelle vi står i krever ulike tilfredsstillende svar/krav fra den som spør og 

den som svarer. Derfor svarer vi i så stor grad ulikt på hvem vi selv er fra gang til gang. Er det en større balanse 

i et samfunn, en vane for distriktet, virksomhetene som faller mer i sammen med hverandre kan svaret på 

hvem jeg er bli ganske så likt det meste av tiden. 

Med gjengivelse av en sak, bevegelse, hendelse og med de ingrediensene bevisste og fysiske 

bevissthetsopplevelser vi har slik, så er språk det å kunne ha en struktur-pekende symbolikk til hver av de 

sakene som det gjelder. I dagliglivet er det en mengde gjentagelser her av hva som finnes i butikker og 

servicetilbud, altså med navn og aktivitetsbeskrivelse for bevisst, fysiske og psykiske behovsmål.  

Og inn her er altså gestikuleringen orienterings-veiledninger, oversikt, og handlings-mulige veier, råd 

eller ordre. Krav også. For eksempel: Samlet oversikt, dyktighet: Kompetansen; inkludert erfarings-verdi. 

Ett språk med ord og tall som begge peker til noe, seg selv eller noe annet, har samme funksjon som 

alle henvisninger overhode. Ett språk kan slik som tale eller skrift være fattig eller rikt på henvisningsord, slik 

at vi ofte kan gjengi en sak bedre med en film, eller en fortelling. En fortelling kan ikke skje uten henvisninger, 

altså forklaringer eller definisjoner, og som er bundet til en erfaring som sanser og behov oppfatter.  

Vi kan uten fortellinger, forklaringer oppleve noe vi forstår ut fra sanser og behov og bevissthetens 

sammen-lignings-funksjoner slik. En fortelling er altså avhengig ikke bare av ordene, men at det finnes en 

erfaring, husk eller forståelse av en hendelse eller et saksforhold. Fortellingen og eventyret er ikke nok. 

Forestillingen er heller ikke nok. Vi må ha preferanser og sammenligningsfunksjoner. Ikke bare samle-

betegnelser på saks-forhold, slik som ideer, forestillinger, form, tanker, ting, følelser, uten hendelses-forløp 

og preferanseinnhold.  

Det er altså en mengde saksforhold som må fungere og virke før språk og fortellinger kan utføres. Ikke 

minst at vi har slik som et menneske og et utviklet kommunikasjons-sammenlignende funksjonssystem 

allerede. Først da kan ord og fortellinger gjengi noe. Og her kan man da endelig forklare hva definisjon og 

erfaringstilfellet som ligger bak er, og så må husken være der. Med en gang husken faller ut er bevisstheten 

ordene og fortellingene tomme uten forståelighet. Altså uten sammenlignings-mulighet.  

Forandringskraften er alt til stede. Ellers kan ikke eventyret fortelles, eller språket og ordets innhold 

forstås. Husken må være der. Og så kan en fortelling virke som preferanse-omdannende, forandrings-virkende 

forklaring der vi kan si at forandringskraften ligger i fortellingene. Er det snakk om den originale forandrings-

kraften som kraftvirkende preferansevirkende funksjoner selv, så blir det stort sett sant at forandringskraften 

ligger i fortellingene.  
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Men forandringer kommer ikke av fortellingene, heller at fortellingene kommer fra forandringskraftens 

utvekslinger, det vil si tvinger frem de selektive mulighetene som valg og fremstillinger foregår som i årsak-

virkningsrekkefølger. Det er en grunn til at de forskjellige fortellingene og forestillingene kommer frem: Og 

det er ikke fra intet. Det er en formasjonsendrende virksomhet i en eksisterende kraft-funksjon hos alt. 

Sagt på en annen måte. Språket er ett og bare ett, men ett av de mest virksomme kommunikasjons-

former som finnes ved siden av direkte erfaringer og filmlignende fremstillinger, og fortellinger vi kan klare 

å identifisere, selv om noe av innholdet ikke er forståelig. At ved siden av husk til bevegelsesvirkende 

funksjoner, så er stemmebånd, pust, kjever, tunge, talesenter i hjernen, bevisstheten, øret og hørselsnerver, 

synet vårt, en del av denne prosessen, og så langt kjent kun hos biologiske vesener. Og eller formidlet av 

naturvesener, i tillegg til en langt mer bevissthets-fremstillet form vi er usikker på eksistens og bygning av 

som kun gjengis uten slik erfaring ellers allment, nemlig gudene. 

Vi kan si at jeg med dette har fylt ut en så langt logisk forklaring til språk, kommunikasjon, at dette gir 

et mer forklart og beviselig begrunnet logisk språk-teori. Men det samme gjelder for henvisninger kjemisk, 

fysisk, matematisk, som henvisningsreferanser av like og ulike og preferansedannelse for den fysiske verden, 

altså matematisk fysisk, kjemisk logiske teorier, som bygger på denne funksjonen med like eller ulike 

proporsjonalt sammenlign-bare forandringskraften eller dennes differensialfunksjons kontinuitet og dens 

resonans.  

Fordi her er det snakk om husk, henvisning, gjengivelse anskuelighet, forestillings-verden, bevisste 

sammenlignings-funksjoner som ikke er direkte, men indirekte middelbare henvisninger til de samme 

preferanser som dannes i selve den autentiske direkte umiddelbare kraftfunksjonen det vises til. Dens 

like/ulike gir logikk-teorien, ut fra samme kraft-funksjon. Kaos-kosmos/Kamos. Proporsjonalt. Ellers fungerer 

intet kaos/kosmos.  

Fornuften er et naturlig korrigeringsmiddel for sanser og behov normalt, et orienteringsverktøy for 

mer-mindre-passe, et orienteringsbehov for bevisstheten, og er ikke en funksjon som vi kan bruke vitenskap, 

teologi, filosofi, alternative systemer som et dementerings-middel i mot, for de om vi ikke liker noe ved dette.  

 

Språk-teorien følger for hvert bits, punkt, kontinuitetsmengde den samme logikken for like og ulike, 

kjent og ukjent, sammenlignings-funksjoner som er grunnfunksjon i kraften og der betydning og forståelse 

bety er-lik, eller også kan gi svar som er ikke-lik som feil eller uforståelig, ikke forstått. Graden likhet fra 0 til 

1 med uendelig varianter i mellom. Det er slik funksjon som gjør denne grunnfunksjonen i språk til en logisk 

preferanse-beskrivelse, for kjent og ukjent, og gir logisk språk-teori. Så lenge språk betyr formidling til seg 

selv eller til andre og mellom hverandre uansett hva eller hvem andre er av virkelige eller uvirkelige 

formasjoner. Gir forskjellige preferanser med kontinuerlig bundet forbindelse som kan ha signalinteraksjon. 

Språk-tegn og ord kan lages som i morse-alfabetet som serier med banking eller elektriske impulser 

ved hjelp av streker og prikker. Det vil da oppgis hva som er talltegn og bokstaver, punktum og andre tegn. 

Språktegn kan også lagres som binære koder der antall 0-er og 1-ere etter hverandre står for tall og bokstaver 

og tegn. Er det grafikk så kan dette oppgis som for eksempel 1 og 0 der 1 er svart prikk og så linje 2 og 3 som 

fylles ut med rekker i bredden. Alle kodinger med slikt i forhold til alfabet kan like godt være hemmelig.  

I alle tilfeller skal det som ompakkes slik, pakkes i motsatt rekkefølge på samme måte uansett hvor 

inviklet kodingen er. Vi kan bruke farger istedet for prikker og streker der fargen angir tall eller bokstav eller 

kombinasjon av farger, og alle symboler kan brukes på samme måte. I hjernen om nerveceller eller 

nærliggende molekylmasser er kode-området for inntrykk av lignende type, så er vi individuelle. 

Sammenlignet med et binært språk med 0 og 1 betyr dette at vi med 16 plasser her for tall, bokstaver, tegn og 

andre viktige styringssignaler som gjenta og hvis, er-lik, parantes, mengder annet, så vil en person kanskje la 

0011010101 være bokstav K. En anenn person vil kanskje la 1100101010 være K. Personene vet jo ikke selv 

hvordan det lagres, men begge har her bilde av foreksempel 1 kamera, som heller ikke er lagret likt, men som 

fungerer ved informasjon, tale og praktisk bruk. Kommunikasjon. Derfor er det ikke lett å avkode ett fast 

mønster for hjernesignaler å si at en persons signal er K. Det kan like gjerne være A. Heller ikke persepsjon, 

definisjon, forståelsesinnhold er helt likt. Om en person derimot oppgir dette ved målinger er sjansen stor for 

at man kan avkode mye hos en og samme person. Nå er det ikke sagt at dette er samlet lagring et sted heller, 

selv om det nok stort sett er det for tall, bokstaver. Vi husker ellers Enigma, Boole, deMorgan, og i tillegg 

sannsynlighets-beregninger. Lys, lyd, magneter, masse-mengde og form kan benyttes, samt at også 

bevegelses-mønstre i alt, slik takt kan brukes som signal-givere. Selvfølgelig faste, flytende og gass-masser 

også. Alle periodiske tidsintervaller og blanding av disse. Eks: Musikktoner omgjort til radar/brytere. 
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Prosess og struktur-definisjon 
 

Endringer, bevegelser, virkninger, form og mønster, aktiv og passiv, stivt og endringsbart er definert i 

differensialkraften og ut fra dens grunnfunksjon for dannelse av preferanser og referanse-forhold, relativitet. 

 

Prosess og prosesser 
 

Prosess: Inkluderer at vi har preferanser, at noe skjer, en forskjell fra slik tilstanden var, er, til en ny posisjon, 

tilstand eller fortsatt aktiv virkning, funksjon. At noe hender, uansett hva. En prosess er en eller annen 

differensial-prosess, differensial-endring, som er en forskjells-funksjon som gir en forskjell ut fra sin tilstand. 

En eksistens det skjer en endring i. Gitt ved Differensial-kraftens differensialfunksjon. Kun en 

differensialfunksjon kan gi funksjons-forskjeller, altså forskjell slik som former, preferanser, egenskaper, 

funksjoner av alle typer dimensjoner. Størrelse, styrke, funksjon, virkning. Konklusjonen er at differensial-

egenskapen skaper preferansene, formene og mønstrene og deres virknings-egenskaper. Differensialkraftens 

grunn-funksjon er definert og forklart i Differensialkraften, men også i dens opphav i Kamos-

Forandringskraften fra 1994, og ett tilhørende hovedoppgave-utkast om fysiske og bevisste egenskaper. 

 

Prosess viser da til form og virkning/endring. Da form og mønster til dels blir skilt ut fra hverandre 

hos Platon, selv om en form har et mønster, og at mønster har en form, retninger eller virkninger, egenskap, 

så har et nytt begrep kommet inn i bildet for dette som dekker både form og mønster, kalt struktur. Strukturene 

kan tenkes stive, eller som endringsbare strukturer, eller endringsstrukturer.  

I begrep om rom, tid-bevegelse/virkning og styrke, feltkraft, felt-energi, eller bevegelses-energier, så 

kan slikt defineres som strukturer med forskjellige mønstre og former som er i endring. Om vi finner ut at vi 

kan gjengi slike, eller at slike strukturendringer kan gjenta seg, kan vi snakke om en viss orden i strukturene, 

og ellers en uorden om vi ikke klarer å få en oversikt med sanser eller måleapparater.  

 Orden og uorden blir fra gammelt betegnet med begrep om kosmos og kaos. Om vi virkelig ser nøye 

på slike kaos-fenomener som orkanvirvler og vannvirvler finner vi fort ut at dette er balanse-sentrum for 

likevekts-utvekslinger, og slik sett en sterk ut-balanserings-sone som stemmer med likevekts-kreftene, kraft 

og motkraft som er balansert til de nødvendige bevegelsene som må til for at balansen i energiene skal 

opprettholde seg som en konstant mengde energi-formers samlede energisum, før, gjennom og etter prosessen. 

Prosessen er hendelsen fra dens begynnelse til dens slutt, lignende det Aristoteles sier om at tiden er like lang 

som fra en prosess, hendelse, bevegelsens start og til dens slutt. Han mener tenkning har samme funksjon. 

 Når vi ser flere strukturer i endring, eller en struktur i endring over tid kan vi kalle dette struktur-

formasjoner, knyttet opp til hendelse, at strukturene endrer seg fra slik de var, og dette er en hendelse, 

bevegelse, virknings-forskjell, aktive funksjoner som vi da kaller prosesser. En prosess betyr at det er aktiv 

virknings-forskjell.  

 Slik sett vil bevissthetsprosesser, tenkning, føling, følelse, å komme på noe, huske, merke noe, 

intuisjon, kjenne behov og humør, sinnsstemnings-svingninger, slik sett være psykens og fornuftens 

sammenlignings-preferanser for bevisstheten der oversikt og rekkefølge gir oversikt og orientering som 

bevissthetens sammenligningsfunksjon og derfor er slik bevissthet, ånd, et eksempel på aktive prosesser. Her 

sammenlignes like og ulike, kjent og ukjent, slik at vi kan snakke om bevissthetspreferanser, bevissthets-

strukturer, bevissthets-prosesser.  

En bevissthets-prosess er slik preferanse-struktur-formasjoner, der det er ulike grader styrke, retning 

og hendelsesforløp, nyanser, strukturendringer, der det som regel er en liten betydelig eller ubetydelig forskjell 

mellom alle forskjellige strukturer som dannes og som kalles tanker, bevissthets-anskuelse, forestillings-

verden. Felles er at disse har en værens-tilstands-dimensjon, plass, eksistens-sted, punktlig eller kontinuerlig 

uansett dimensjonsbegrep som relativ referanse mellom begreps-strukturer og ofte tids-rekkefølger for 

hendelser. Årsak-virkning, sammenhengen. Oversikt, forståelse. 

Og oftest en bevisst eller fysisk endrings-funksjon for å forstå, søke, lete, som bevissthets-prosess eller 

som vi lokaliserer bevisst via sanser eller måleapparater i den fysiske verden på ulike måter. Poenget er at vi 

ikke kan være bevisst om noe om ingen prosess eller forskjell er merket eller har hendt. Innbilninger vi kan 

danne oss, misforståelser, er også typiske struktur-formasjons-prosesser, at det vi oppfatter virker som det har 

en eller annen slags karakter, egenskap og virkning.  
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Eksempel: Spøkelse som enten gjennom en slags handling, eller fysisk bevegelse, et humør, bevisst 

funksjon, overfører en virkning på oss, eller vi tror at noe/noen har overført på oss. Om spøkelser finnes er da 

et annet spørsmål. Tenkt, innbilt, faktisk? 

Struktur og strukturer 
 

 Forholder seg til preferanser som orden, uorden likt som det prosess-begrepet gjør, at det kan tenkes 

som stive eller aktive prosesser. Det er at det er endringer i bygningen eller i tilstanden som peker på at vi har 

strukturer.  

 Struktur. En slags felles betegnelse for at vi merker nyanser eller form/mønster-forskjeller i 

bevisstheten eller som den fysiske natur, eller merker noe som vi føler at vi bare aner, eller har klarere 

oppfatning av. Form og mønster kan være stive eller i endring, bevegelse i en slags virkning, og vi kan da 

snakke om struktur-formasjoner og struktur-formasjons-endringer. En struktur-formasjon oppfattes for det 

meste i dag som en aktiv eller endringsbar prosess, hendelse. At noe skjer, også om vi ikke helt oppfatter dette.  

Eksempel er at vi kan oppfatte at alt er i absolutt ro, selv om jorden snurrer rundt seg selv med en fart 

av 200 mil i timen, og at jorden beveger seg i sin bane rundt solen med 3 mil i sekundet. Samtidig har vi oftest 

ånde-rett og puls, hjerteslag, blod som strømmer rundt i kropps-årene våre, og ikke minst at et enzym alene 

inne i en celle kan utløse hele 100 millioner spaltninger av H2O2, hydrogen-per-oksyd, i sekundet. 

Begrepet ånde-rett kan virke noe distraherende, fordi det kan minne om en dom, en rettferdighet, en 

tillatelse til å ånde, puste, være bevisst, at vi får lov til å puste. Stort sett ville dette være religiøst forståelig 

ved begrepet skapelse, men det er slett ikke en funksjons-forklaring til hvorfor noe virker i det hele tatt. Eller 

hvorfor ikke det samme skulle oppstå ut fra en felles virkning for alt, og ikke er bestemt som tillat eller ikke 

tillat av noen, Gud/menneske. En bevisst kilde kan finne på å bestemme over en annen og sette lover, selv om 

tilværelsen ikke umiddelbart behøver å ha slikt i utgangspunktet for at aktiv bevissthet og egenskaper finnes. 

Uansett kommer vi neppe utenom begrep som struktur og prosess i dag, da naturen og bevisstheten, 

også følelser, handler om livsvirkets aktive funksjoner; Struktur-prosesser, struktur-formasjoner. Er de aktive 

så er prosessen og formasjonene det samme. Aktive struktur-formasjons-prosesser. Smør på flesk. 

I denne sammenhengen holder vi oss mest til grunnfunksjonen i differensialkraften som sammen-

lignings-preferanse som logisk funksjon for å definere både prosess og struktur, og lignende rolle for form og 

mønster eller dannelse, årsak, til form og mønster, altså egenskaper passivt eller aktivt. 

Dette er også rettet til Heideggers begrep om den struktur-bærende tid som en struktur-formasjons-

prosess, der en struktur-virkende endring eller en struktur-bevegelses-prosess kan være like gode utrykk for 

de samme formasjoner som Heidegger sikter til, sett i en sammenheng fysisk og bevisst som en årsak-

virknings-rekkefølge, og også som kan feile ved feil sammensetning bevisst og fysisk. At for å nå målet så er 

det ikke likegyldig hvilken vei vi går, og ikke likegyldig i hvilken rekkefølge faktorenes orden kommer i den 

fysiske natur, eller i naturlovene, natur-funksjonene. Produktet rom-tid-stoff/felt vil derfor kunne inneholde 

et struktur-formasjons-mønster som er i en endringsprosess der faktorenes orden ut fra våre definerte mål slett 

ikke umiddelbart kan stokkes for å oppnå ønsket beregning av prosesser. 

Lignende problemer har vi i språket og i forståelses-sammenligningen bevisst. 

Vi har oftest sett på prosess som et mønster eller ordensrekkefølge for de praktiske oppgaver vi kan 

utføre. Mange saker kan ordnes ganske bra på ulike måter, men teknisk og praktisk velger vi ofte de veier vi 

finner praktisk for oss, og slik sett vil teknologi og praktisk arbeid ofte videreføres i lære om en bestemt 

rekkefølge på aktiviteten. Altså prosessen. Slik sett er det en viss logikk og praktisk vane, så langt vi kan 

handtere og forstå dette, som gjør at vi velger slike masse-produksjons-metoder som vi gjør. Men det kan også 

gjelde for enkelt-handlinger som de fleste opplever bare en gang i liver eller få ganger, og som vi har lært om, 

fått noe innsikt i. Da kan vi klare av å lage bare en prototype eller en enslig praktisk løsning. 

En virkelig prosess er at det finnes en eksistens-faktor som skiller seg ut fra alt annet som virkning, 

preferanse, og at det skjer en endring, endringsfaktor, virkning, energi-funksjon, som slik sett har en viss 

styrke-virkning, egenskap. Her vil form, mønster, være strukturen til en prosess, og likeså en årsak-virknings-

rekkefølge. En struktur-prosess. 
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En prosess er altså en samlebetegnelse for alle forandrings-arter, alle bevegelses-arter, alle tids-

forskjeller eller kontinuitet i tidsendring, for alle aktive funksjoner, alle endringer, alle virknings-forskjeller 

som skjer, fungerer, funksjoner i en aktiv virkende forstand som utgjør en forskjell i avstand utover seg, ut fra 

slik tilstanden som er og som virker på noe annet, uansett hva, også for alle hendelser og handlinger, for alt 

som skjer som er en forskjell fra slik det var, og slik at alt dette er en samlebetegnelse gitt i begrepet prosess. 

 I vitenskapen kan dette sett som fysikk, kvantefysikk, kjemi, like gjerne bety bevegelses-energier og 

trans-formasjoner av energier og mellom energier, aktive struktur-formasjoner som også er strukturbærende 

tid som hastigheter og bevegelsesformasjoner i endring, og der struktur er den aktuelle årsak-virknings-

funksjonen som pågår lokalt eller fullstendig hvor strukturer finnes.  

Å definere en prosess: En prosess = enhver endring i eksistens, inkludert preferanser, tid, rom, 

bevegelse, og tetthet/styrke, virkninger som utløses som forskjellen i virkning for alle endringer i tilstand 

uansett dimensjon, eksistens. Gjelder alle bevissthets-tilstander og fysiske tilstander, kjent som ukjent 

virkning, funksjon. Da vi som regel henviser til noe bestemt for å vise saksforhold og hendelse, så benevnes 

en prosess tydeligst ved å vise til saksforholdet som prosessen, endringen skjer i.  

Slik som en bevissthets-prosess, en tanke-prosess, en bevegelses-prosess, en følelses-prosess, en fysisk 

prosess, en biologisk prosess, en politisk prosess, en kjent eller ukjent prosess. I mange av disse eksemplene 

så er begrepet eksperiment en slik prosess. For eksempel et tanke-eksperiment med saks-forholdene, en 

undersøkelse, forsknings-prosess. 

Usikkerhet kan lett prege prosesser, slik som tilnærmings-prosesser til saksforhold, og slik som sosiale 

tilnærmings-prosesser. Forståelses-prosesser gir oss assosiasjoner om sammenlignings-prosessene som 

foregår, om hva som er likt og ulikt, stemmer med hva, eller vil fungere som i praksis. At Erfaring er ganske 

dominerende, altså husk og sammenlignende utsagn, konsekvenser av erfarings-inntrykkene. Dette er tatt opp 

gjennom funksjonene som er behandlet, som begrep, definisjoner, husk, bevissthets-funksjonen. 

 

 

Semantikk, oppbygnings-struktur, Forståelse: 

Sammenlignings-oversikt, sammenlignings-veier, retninger, 

henvisninger. Preferanse-relative interaksjoner, syntaks. 

Begreps-strukturer og signal-strukturer. 
 

Begrep, definisjoner, husk, bevissthets-funksjonen, prosesser, begrep som virkning, funksjon, endring 

er forklart i egne avsnitt og som nyanser av differensialkraftens grunnfunksjoner fra hoved-stoffet. Alle disse 

spiller en avgjørende rolle i forklaringen av, og er tilhørende funksjoner i bevissthetens sammenlignings-

funksjoner for sansevirkninger, behovsvirkninger, for følelser, stemninger og for sammenligninger av bevisste 

og fysiske funksjoner. Bevisstheten er en sammenlignings-funksjon en sammenlignings-prosess. Oversikt, 

orienterings-korrigering. Forståelse = er lik med, opplyst, avklaringsgraden, overenstemmelsen. 

Semantikk er et overordnet begrep for alle sammenhenger som har noe å si for språktydning, 

kommunikasjon, formidling slik noe kan forstås enten det er infrastrukturer og tekniske funksjoner i samfunn, 

tale, skrift, hvilken sammenheng som noe uttales i, og hvilke språk, hvilke tonefall, hva som er humor og hva 

som er andre forståelsesnyanser ut fra de samme setninger, symboler, miming, kroppsspråk, ritualer, fagspråk, 

slang, og autentiske reaksjoner så langt noe kan tydes, også psykologisk eller logisk. 

At både arv og miljø er bevisstrelaterte og fysiske virkninger som har noe å si for celler og strukturer 

i nervesystemer og hjerneprosesser, som virkninger på bevissthets-prosesser er påviselig ved eksperimenter. 
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Semantikk-definisjonen start 
 

Her er definisjonen av semantikk tatt ut fra store norske leksikon på nettet, av to grunner, fordi leseren 

selv kan sammenligne dette med de betydnings-rekker som jeg har nevnt her og det som er definert og 

omhandler semantikken. Grunn2: Videre innføring i semantikken er å gå til flere kilder eller velge fag-bøkene 

om dette. 

 

Semantikk er læren om språkets innhold, sammenhengen mellom ord, fraser og setninger og 

deres betydning eller mening. 

ETYMOLOGI av gresk ‘gi tegn, bety, betegne’ 

Man skiller gjerne mellom: 

• ordsemantikk (leksikalsk semantikk), som tar for seg betydningen av ord 

• frasesemantikk, som tar for seg betydningen av fraser 

• setningssemantikk, som tar for seg betydningen av setninger 

Ord-semantikk 

Innen ordsemantikken skiller man gjerne mellom det man forstår med ordet (betydning, mening, 

intensjon) og det ordet viser til i omverdenen (referanse, ekstensjon). For eksempel kan betydningen til 

ordet kvinne beskrives som «voksent menneske av hunkjønn», mens referansen til ordet er alle objekter 

ordet refererer til, det vil si alle kvinner i verden. 

Ofte skiller man også mellom ords grunnbetydning (denotasjon) og bibetydning (konnotasjon): For 

eksempel kan ordet kjerring, i tillegg til grunnbetydningen som i stor grad tilsvarer betydningen til kvinne, 

også ha negative konnotasjoner knyttet til seg. Man ser videre på forskjellige betydningsmessige relasjoner 

mellom ord, som når to ord har motsatt betydning (antonymi, for eksempel stor og liten); når to ord har lik 

betydning (synonymi, for eksempel fjernsyn og televisjon); når to ord har samme uttrykksform, men helt 

forskjellig betydning (homonymi, for eksempel mark, som kan bety både «eng» og «liten orm»); eller 

forskjellig, men beslektet betydning (polysemi, for eksempel stjerne, som blant annet kan bety «lysende 

himmellegeme» og «berømt person»). Dette siste er eksempel på overført betydning (metafor), der bruken 

av et ord overføres til et annet bruksområde enn det opprinnelige. Når referansen til ett ord dekker 

referansen til flere andre ord, kaller man relasjonen mellom dem for hyponymi. 

Eksempler: Eple, appelsinog banan er hyponymer til frukt, og gravensteineple og åkerøeple er i sin 

tur hyponymer til eple. Basert på slike forskjellige relasjoner kan ordene i et språk organiseres i semantiske 

nettverk. 

Frasesemantikk 
I frasesemantikken dreier det seg om fraser, altså ord som sammen utgjør en enhet eller en mening, slik 

som «den hyggelige naboen» eller «hunden på den andre siden av gjerdet». Frasenes betydning kan enten 

være konkret og tydelig eller abstrakt og ugjennomtrengelig, altså umulig å forstå hvis man tolker ord for 

ord. Et konkret eksempel er «den svarte katten», som viser til en katt som er svart, mens et abstrakt 

eksempel er «et springende punkt»,som absolutt ikke er et punkt som springer. De fleste ugjennomtrengelige 

fraser vil være metaforer, slik som «mellom barken og veden», hvor det ikke dreier seg om noe som befinner 

seg mellom barken på et tre og selve treet, men om noen som er i en vanskelig situasjon. I likhet med ord og 

setninger kan også fraser være semantisk flertydige og altså ha flere alternative betydninger. Eksempel: 

Uttrykket «en stor forfatter» dreier seg vanligvis om en dyktig og anerkjent forfatter, og ikke en som er 

fysisk stor. 

https://snl.no/spr%C3%A5k
https://snl.no/ord
https://snl.no/frase_-_uttrykk
https://snl.no/setning
https://snl.no/gresk
https://snl.no/denotasjon_-_spr%C3%A5kvitenskap
https://snl.no/konnotasjon%2Fspr%C3%A5kvitenskap
https://snl.no/antonym
https://snl.no/synonymi
https://snl.no/homonymi
https://snl.no/polysemi
https://snl.no/metafor
https://snl.no/hyponymi
https://snl.no/metafor
https://snl.no/flertydighet
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Setningssemantikk 
 

I setningssemantikken er setningers sannhetsfunksjon et sentralt begrep. Ord kan ikke være sanne 

eller usanne, men det kan setninger. Setningen «Per kom» er sann bare dersom Per virkelig kom, ellers er den 

usann. 

Enkelte setninger er alltid sanne (tautologiske), for eksempel «alle ungkarer er ugifte», og andre er 

alltid usanne, for eksempel «alle ungkarer er gifte». Setninger med sannhetsverdi er konstaterende. Vi kan 

også snakke om performative eller utøvende setninger, det vil si utsagn hvor det er meningsløst å spørre om 

utsagnet er sant eller usant, for eksempel når en prest ved dåpen sier: «Jeg døper deg, Jens.» Slike performative 

setninger tilhører det som kalles en talehandling eller språkhandling (på engelsk «speech act») og 

stammer fra den britiske språkfilosofen John Langshaw Austin og hans elev John Rogers Searle.  

Et annet viktig begrep i setningssemantikken er presupposisjon(underforstått betydning eller 

påstand). I setningen «den amerikanske dollarens sterke stilling truer verdensøkonomien» er det forutsatt at 

den amerikanske dollaren har en sterk stilling. Videre kan samme setning brukes eller tolkes forskjellig 

avhengig av situasjonen eller konteksten. Eksempel: Setningen «her er badedrakt forbudt» vil bety noe annet 

hvis den ytres i en kirke enn på en nudiststrand. Studiet av setningers betydning i kontekst kalles 

gjerne pragmatikk, men skillelinjene mellom pragmatikk og (setnings-)semantikk kan være noe uklare, selv 

om det nok kan sies at semantikken står mer isolert. 

Semantikk-definisjonen slutt 

Syntaks og jeopardy 
 

Syntaks betyr virkelig hvilke referanser og oversettelser vi har av noe, enten dette er ferdig definerte 

forhold eller ikke. I enkelte tilfeller så må en større analyse til for å se om et innhold som nevner et begrep 

blir brukt på en spesiell måte, eller lignende synonyme tilnærmelser, eller altså at et saksforhold kan 

sammenlignes med et annet som en lignelse av samme sak eller samme morsomhet. I jeopardy-konkurransen 

mot datamaskiner så feilet disse på fraser og morsomheter, trender og nye utrykk, popularitets-nytt.  

Ved å programmere datamaskinen til å lese tidsskrifter, underholdningsstoff og gjøgleri, samt internett-

samtaler som på face-book, twitter og google, så fant maskinen frem til den overvektige sannsynligheten av 

hva et spørsmål om slike forhold som kunne passe til et svar, og skåret riktig på de fleste slike utsag i 

konkurransen og vant jeopardy-konkurransen over ekspertene. Mange andre feilslutninger med om man skulle 

si dato eller onsdag, med eller uten årstall, var også en utfordring. Setningsbygningen og det som er antatt 

alminnelig språkføring var altså en av oppgavene som skulle løses. 

Her kommer et eksempel på strukturer og virkningsprosesser vi ikke klarer å finne en substans-årsak i 

og til som er avklarende nok, men som viser at vi har feltprosesser fysisk som slett ikke er bare konkret stoff, 

og slett ikke noen sikker aggregattilstand som tilsier at det er samme krefter som fungerer selv om 

energimengden tilsier dette: 

Mystiske funksjoner 
Magnetisme merker vi oss best ved å se jernspon i et ellers usynlig felt, der vi kun merker 

tiltrekningstyrken eller frastøtningsstyrken. Men det vi ser med jernspon er et mønster der balanseturbulens 

virker som utveksling hvor stort sett magnetisk felt er tilbakeført gravitasjonsmasse i det de elektriske 

virkninger er i ferd med å spre en massekraft utover fra det samme området. Det er en sirkulasjon av 

massefeltkraften eller gravitasjonsmassen. På grunn av balansetrykket dette aldri klarer å komme ut av uten 

at balanserommet selv har partikler eller manko-balanser som kan regulere likevekten ved bevegelses-

overføring av partikler eller felt fra den ene lokaliteten til de områder som kan avsette en slik mengde energi.  

Magnetismen er på denne måten som felt også en struktur-prosess. All turbulens og virvler r dette, 

slik som et orkanøye. Det virker som at det er uorden, men vi kan lett finne ut at det er ut-balansering av 

overtrykk, og derfor den beste balanseorden selv om hus og hytter, livsnødvendige saker går tapt for oss. Det 

samme gjelder for været generelt og turbulens fra fly, båter, eksosanlegg, hva som helst som gir slikt, der vi 

ikke klarer å følge med inntil de minste virvelutvekslinger eller spiral-turbulens som skal balansere fart, masse 

og og retninger for disse, i og for seg innenfor motkraft-kraft, at energimengden er i behold. 

https://snl.no/tautologi%2Flogikk
https://snl.no/performativ%2Ffilosofi
https://snl.no/talehandling
https://snl.no/John_Langshaw_Austin
https://snl.no/John_Rogers_Searle
https://snl.no/kontekst
http://snl.no/pragmatikk%2Fspr%C3%A5kvitenskap
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Definisjon av begrepet mulighet og begrepet virkelighet. 
 

Med ord, og forklaring til ordet, som også er navnet til ordet, så mener vi at ordet skal gjengi, eller 

peke til noe vi tenker på, forestiller oss, ideer, tanker, visjoner, følelser, fysisk verden, noe kjent eller ukjent. 

Vi kan peke, eller henvise til signaler, virkninger, bevegelser, former, endrings-formasjoner, styrke-

virkninger, gjennom kroppsspråk, miming, symboler av alle eksisterende former, gjennom skrift, lesning, tale, 

hørsel, syn, uansett signaler gjennom sanser og behov-organer, som vi kan gjengi på en eller annen måte. Vi 

kan altså også tolke holdninger og saksforhold i naturen, dit hen at en undersøkelse kan bekrefte dette eller 

avkrefte dette. 

Mulighet som tenkt, og virkelighet som tenkt har uendelig med kombinasjoner, og at alt kan tenkes 

mulig eller virkelig. Men spørsmålet er om dette da kun er i tankene, bevisstheten, men ikke realisert eller en 

del av en eksisterende væren, altså en virkelig virkelighet som eksistens, eller i eksistens av noe. Likedan kan 

det være virkelighet, realisert mulighet. Vi er i alle fall ikke i tvil om at om vi kan tenke oss til noe, så er i alle 

fall tankeformen en virkelighet slik dette tankemønsteret er, enten vi forstår dette eller ikke. 

Med mulighet og virkelighet, har vi en liten nyanse-forskjell fra begrepet mulig og virkelig. At noe er 

mulig, betyr at det faktisk er det, selv om vi ikke vet hvordan, når, hvilke årsaker. Det samme gjelder virkelig, 

der dette fullt og absolutt betyr at noe faktisk er. Men mulig har også betydningen av hva vi tror eller vet er 

mulig, selv om det faktisk ikke er det! At det er en forskjell på at det som er mulig virkelig er, der mulig og 

virkelig er det ene og det samme. Mulig blir brukt som det vi tror er mulig som det virkelige, og det som 

faktisk går an, eller er tilfelle, at noe er slik, utenom bare som tenkt. 

Virkelig tilsier at vi har en eksistens av et forhold som er tilstede: Noe som alt er her og er som det er, 

uavhengig av videre muligheter og virkeligheter. Virkelig betyr at det eksisterer, fungerer, virker, uansett om 

det kan omdannes til hva som helst annen virkelig form. Det tvinger det som er mulighet og mulig til å være 

en del av seg, og som virkelig, en tilstedeværende funksjon, virkning, tilfelle, sant, fakta, alt i en slik retning 

på en og samme gang. At det er en del av virkeligheten og det som er virkelig, selv om vi ikke vet sikkert om 

hvordan denne virkeligheten er som virkelig.  

Å tenke seg til at noe er virkelighet eller virkelig, er ikke like sikker sak. Det er da mest mulig at en 

slik tenkt virkelighet, er en mulig riktig slutning om noe som er virkelig, men vi er da lengre ikke sikre på 

dette. Da er det ikke så rart at vi snakker om sannsynlighet for om noe stemmer med virkeligheten, eller noe 

som er pågående virkelig i saksforholdet, at tilstanden er virkelig.  

Her snakker vi ikke om tid: Om det er før, etter, i en omforming, fortid, fremtid, nåtid, at noe et 

øyeblikk, eller i evig tid, kan være til slik som eksistens, fungerer/virker slik, og der kan er erstattet av at det 

er eksistens uansett varighet, men er virkelig. Vi kan lett si at når noe endrer sin form i øyeblikket, eller 

saksforholdet, at det forrige ikke eksisterer slik lenger, men dette stemmer ikke med at noe var der et øyeblikk. 

At bilen kom kjørende fra høyre til venstre for der vi stod. Det som var, er en del av formasjons-prosessen. 

Når vi snakker om verdener/plass, dimensjoner, så kaller jeg dette samlet for være-muligheter, fordi 

noe da ER, eller gir plass, gir en til-væren, tilværelse, rom-/tilstedeværelses-/være-funksjon. Eksistens! Og jeg 

kaller alt som kan endres, og endrer seg, tid, virkning, bevegelse, forandring, utveksling, transformasjoner, for 

Forandrings-muligheter, Totalt for forandrings-mulighetene. Grunnen er at noe, samme hva eller hvordan, 

som slik fungerende virkende funksjon endrer seg fra den tilstanden noe var i:  

Blir en forskjell fra slik noe var, er. En tilværelses-differens som differensierer seg. Funksjonen er en 

differensierende differensial. En stiv virkningsløs verden, eksistens, Gud eller Natur som stiv, eller uendelig 

stive former, inneholder ingen endrings-faktorer. Den eneste muligheten til fysisk og bevisst endring, er fordi 

grunnfunksjonen er en forskjell som blir forskjell fra seg i utgangspunktet, en differensierende differensial; 

lik en endrings-kraft. Ellers kan ikke eksistens gi forskjell av noe, ikke noe skje. 

Rom, plass, verden, dimensjon, garanterer ikke for at dette virkelig flytter på seg, forsvinner, endrer 

seg, slik vi beskriver dette matematisk og geometrisk: Men med virkning, kraft, så kan vi tenke oss at alt i 

teorien kunne flyttes, bytte plass, også verdener. At jorden og solsystemet endrer posisjon. At det synlige 

kosmos endrer posisjon. At romverdener kan bytte plass.  

For eksempel at om du har to tomme like store kjøleskap, eller to ulike men tomme kjøleskap, at disse 

bytter plass. Så skal man da bevise om de tomheter innvendig og den tomheten som det flyttes i, om det er 

innvendige tomheter som bytter plass, eller om tomheten i skapene skiftes ut med og av tomheten som er rundt, 

eller overalt. Hvordan beviser du dette? 
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Alle tanker uansett om hva bevisstheten totalt, er slik at den gjengir mønstre og sammenligninger, ikke 

minst av hva vi sanser, ser, hører, erfarer, også som husk, og gir da formasjoner som det ikke er noen tvil om 

har sin kode, oppbygning, sin konsistens; som til forveksling ligner de fysiske objekters bevegelser og 

virkninger, samt deres kraft-felt-virkninger. Kort sagt at tanker og fysiske formasjoner, har en slags konsistens, 

og styrketetthet, egenskaper.  

Formasjoner som bevissthet, følsomhet, fysiske saksforhold, natur, har altså egenskaper som virker 

utbredt i sin verden og må ha samme utbredelsesinnhold av bevegelses-egenskap og rom-egenskap, også 

lignende for ukjente dimensjoner: At noe som tilhører og har egenskaper i en annen verden, virker der, er 

differensielle egenskaper, og derfor at dette gjelder som samlevirkning for formasjoner i ukjente og kjente 

verdener. I en kjent verden, slik som den vi kaller den fysiske verdens stoff og materie, feltkrefter, så virker 

disse med romslig form og utbredelse, og deres styrkevirkning og bevegelser virker også romslig utbredt.  

Altså har formen og styrkefeltet rom-tid-bevegelses-egenskapene sine i rommet som regnes som 

tomplass for deres bevegelse, mens om rom-tid-bevegelse og styrke-former er et produkt, i og med at 

romslighet inngår, så kan like gjerne rommet selv være fylt med det samme, at det hele er en sammenhengende 

rom-tid-bevegelses-stoff-form-styrke/kraft, som endrer seg etter det vi kaller kraft-motkraft som er i balanse, 

kanskje grunnet at det er den samme romkraften som har en ekspansjons-funksjon inne i seg som ikke kan 

vokse mer men utveksler med seg selv, noe som automatisk ville gitt oss de fysiske lover totalt og den faste 

balanse-energien, som vi kjenner til, og som kan tenkes på enkelt logisk vis. 

Når vi benytter begrepet mulig, så kan vi tro eller mene at vi vet at dette fungerer, at det kan fungere, 

men vi vet ikke noe før vi har undersøkt eller opplevd dette. Vi har opplevd det alt som tankeformer, fordi vi 

kan kombinere og sette sammen alt ved å splitte og sette sammen, alt i former og prosesser, virkninger ved å 

tenke oss dette. Men det er ikke alt som går an i praksis. At noe kan gjøres, eller at noe er mulig, er ikke ens-

betydende med at det skal skje, at vi gjør det, at det oppstår, eller sikkert at dette allerede er slik i praksis eller 

er til i praksis, altså er virkelig, at det er der og er slik.  

Mulighet er slik ett innhold av begrep som kanskje, sikkert, usikkert, og derfor alltid nær opp til at noe 

må prøves, eller gjøres, for å se om det går an. I mange tilfelle lage noe, men vi vet ikke om alt kan lages. At 

man skal oppfinne tiden selv, eller oppfinne naturen selv. Alt vi oppfinner av bevisste og fysiske funksjoner 

oppfinner vi med en bevissthet og en fysisk natur som vi allerede har her. Det samme gjelder gudene: At de 

finner ikke opp seg selv, oppfinner sin egen bevissthet, oppfinner de egenskaper som gjør at nye egenskaper 

kan dannes for å forme noe, gjøre noe, slik det beskrives i skriftene. 

Man skal altså vise om noe går an, at noe går an. Men at noe går an, og fri vilje, er ikke det samme. At 

man kan gjøre noe. Vi velger jo ikke oppgaver vi ikke klarer, og helst ikke oppgaver vi tror at vi ikke klarer. 

Ofte må vi lures til å prøve noe som vi faktisk kan klare fordi vi ikke hadde tro på det selv. 

Det er ganske mange tilfeller der vi ikke er sikre på en sak er mulig der og da. At det ikke vil virke, bli 

virkelighet der og da. Eller om noe går an i det hele tatt?! I alle forsøk som gjøres med slik som vi ofte tror er 

umulig, så klarer de fleste heller ikke dette i 99 prosent av tilfellene om vi legger listen alt for høyt, oppgavene 

altfor store. Om vi bare var litt mer oppfinnsomme, litt sterkere, litt raskere, så hadde vi kanskje klart dette. 

Men det er som med super-intelligens, at når vi gjør oppgaven for krevende så får de det ikke til. 

Virkelighet, virkeligheten, er ikke noe lettere den heller. Mange saker virker slik at vi får for stor 

motstand fra naturen eller fra andre levende veseners egenskaper, andre mennesker, samfunn, for raske farlige 

dyr i naturen. At jordskjelvet kom allikevel. Vi har som oftest begrenset tros-spekter, og ofte for begrenset 

viten om alt, slik at vi vet ikke alt, og det vi tror hjelper ikke alltid, og samsvarer ikke alltid med virkeligheten. 

Virkeligheten markeres i høy grad av de verdier vårt livssyn, eller en gruppe, et annet individ, har. Selv om 

andre livsmønstre er mulig og bra, så kan det slaktes rett ned av den gruppen du befinner deg i nærheten av, 

og hva som helst kan skje med deg som ikke er bra da.  

Når vi snakker om virkeligheten, så snakker vi ut fra all den kunnskapen vi har som svært ofte er noe 

mangelfull. Virkeligheten er ofte noe vi har et behov for selv, eller som vi er opptatt av for dagen. Eller som 

et langsiktig mål. Vi har vår egen ide om hva vi synes er optimalt, eller forkastelig. Hvor dypt vi har undersøkt 

naturens virkemåter, eller forstår oss på denne, kan også være mer begrenset enn vi tror.  

Slik at dette snakket om realiteten og virkeligheten, fint kan være et gemytt, en irritasjon vi har fordi 

det ikke passer til vårt behov. Og da stiller vi alt annet dødfødt, verdiløst, nedprioritert, eller forkastelig, selv 

om dette er bra nok for mange andre, bra for den andre, og slik sett gir en type realistisk virkelighet dette også. 

Vi hører fra alle yrkesgrupper at deres ofte er den viktigste. Men at alle andre trengs i maskineriet. For at 

hjulene skal gå rundt.  
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Men i det vi sammenligner det vi anser som virkeligheten, med slik noe mulig virkelig er om vi 

undersøker saken dypere, finner vi ofte meget som tyder på funksjoner vi ikke visste om, mye som er 

annerledes enn slik vi tenkte oss. Om vi sier at virkeligheten er den ene og samme, men med litt andre 

perspektiver ut fra hvilken side vi ser denne fra, så har virkeligheten ofte en helhet som omfatter mer enn vi 

trodde, både mer komplisert g enklere enn det vi trodde. 

Når vi sier noe om virkeligheten så vil hver enkelt av oss ta i bruk den informasjonen og 

sammenlignings-evnen, husk, erfaring, som vi har til rådighet. Det kommer an på hvor nøye vi er, hvor kritiske 

vi er, hvor intenst v jobber med saken. Hvor viktig vi synes det er, eller hvilke krav som settes til oss, hvilken 

ansvars-følelse vi har, og en mengde andre saker. Noen snakker til og med om stor kompetanse, viten på 

området.  

Vi bruker nesten alltid en ganske god del mindre kapasitet på å løse saker enn det vi egentlig maksimalt 

er i stand til. Mange ganger, sies det, så bruker vi bare 10 prosent av kapasiteten vår. Vi kan derfor forvente 

ut fra vanskelighets-graden, og informasjons-knapphet, eller stor informasjonsmengde, at vi lett kan utelate, 

eller mangler informasjon om saks-forholdene, slik at vi i svært mange tilfeller, i spørsmål og oppgaver, 

problemer og løsninger, kommer ut med feil svar, eller med et mangelfullt svar, at noe ikke virket eller 

fungerte slik vi håpet eller trodde, eller følte oss sikre på. 

På denne måten vil virkeligheten, den verden og de funksjoner, virkemåter som vi oppfatter av denne 

verdens virkninger rundt oss, for de fleste av oss, gi en litt annen beskrivelse og forståelse enn slik det virkelig 

fungerer, eller er. Forståelse betyr egentlig er-lik. Altså at bevissthetens strukturer, forståelsen, i høyest grad 

skal være i samsvar med slik det fysiske, eller en annen bevissthet er, fungerer. Altså at bevissthets-

koordinering om saken ligner den fysiske koordineringen av funksjoner. Altså at bevisst tilpasning, 

sammenligning, og fysisk tilpasning, sammenligningsformer, er i overenstemmelse med hverandre. 

Når vi snakker om hva som er mulig, eller mener er mulig, så kan et forsøk i praksis, eller en tilstand 

i mange tilfeller lett kunne være slik som en fysisk eller tenkt sak er, altså at svaret, mulig løsning, ble riktig. 

Men begrepet mulig, som da krever en utprøving kan også vise seg for komplisert i forhold til det vi trodde, 

men kan også være et veldig komplisert tilfelle og oppgave for oss. I slike tilfeller er det bare de færreste av 

oss som finner en god og riktig løsning på oppgaven.  

Her vil det i de fleste tilfeller være slik at begrepet mulig betyr kanskje at noe virker slik, er slik, gir 

slik løsning. I slike tilfeller kan vi ut fra ulike informasjoner hos den enkelte, eller flere i samarbeid, kunne si 

at vi i mange tilfeller kommer nær opp til, eller virkelig får det funksjonelle til å stemme overens med det vi 

tenkte. I slike tilfeller sier vi at vår anelse var ganske logisk på en eller annen måte. At vi hadde en logisk 

anelse, en logisk intuisjon. Ofte selvfølgelig på enklere oppgaver vi har en del erfaring med eller som kan 

sammenlignes med andre tilfeller som følger et slikt årsak-virknings-mønster som vi stoler på.  

Tillits-graden har mye å si for vår bedømmelse. Tillit, å stole på, kommer an på om kilden vi stoler på 

har informasjoner om saks-forholdet. Det er like ofte at åndelige løsninger, åndelig tro, bevisst følsom tro, 

ikke umiddelbart gir samme løsninger for fysiske tilstander. Om man er sterkt praktisk orientert så vil både 

bevisstheten og den praktiske virksomheten akkumulere, huske, bli informert bevisst og ubevisst om en 

mengde forhold av informasjoner om det fysiske som man kanskje ikke er klar over at man har inntatt i seg.  

Da kan en tro på gudene, en tro på følelser, en tro på bevisstheten, og livs-egenskapene våre, nettopp 

gi mange logiske anelser og løsninger. Logisk intuisjon. Noe føler vi at vi vet noe så sikkert, fordi vi har klart 

dette mange ganger, at vi kan si at vi vet løsningen og klare dette en gang til. Vi har jo gjort det før. I mange 

tilfeller er dette da ikke helt det samme som om vi tror, eller om det er mulig, at det kanskje også virker slik, 

lenger er det aktuelle, men vise, gjøre, utføre det vi allerede vet, har gjort, bevisst eller fysisk. 

Tillitsgraden, å stole på noe, er spesielt stor når vi vet at vi har klart noe, gjort det før, sett andre gjort 

det, vet at foreldre kan dette, og i mange tilfeller selv om det ikke er sant, at eksperter og foreldre sikkert kan 

dette. Men i mange tilfeller kan eksperter og foreldre, læreren, faktisk den teoretiske eller praktiske løsningen.  

Om de ikke vet løsningen så har de erfaring med søk, let, finn, og kan orientere godt om hvordan du 

bør lete, eller kan få til noe i den aktuelle saken. Sett deg da inn i forholdene rundt dette, undersøk selve saken, 

se etter sammenheng, funksjons-måte. Du kan finne ut noe som ingen andre visste, teoretisk-/praktisk/fysisk.  

I mange tilfeller så kan også veilederne våre peke ut feil retning, eller at vi selv, vår undersøkelse ikke 

strekker til, selv om vi har valgt riktig vei å lete, undersøke. Tålmodighet, logisk sammenligning, kritisk 

holdning, mange faktorer spiller inn. Mange ganger er det fillesaker som var problemet med å få til noe, som 

vi ga opp. 
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I andre tilfeller regner vi med en mystisk årsak, funksjon, men stoler på ulike forhold av årsak-virkning 

eller at noe kan gå om vi prøver å få til noe, og at vi får noe til, at det stemmer, at det virker. Her er det mer 

usikkert om det er logisk intuisjon som er først på listen som årsak til hva vi klarer. Vi kan ha fått til noe ved 

ekstra styrke fordi vi var irriterte, eller tok sjansen, og at noe rettet på seg eller virket igjen. Men det behøver 

ikke gå i neste tilfelle, eller faktisk være svaret, uten at vi identifiserer hva som skjedde under kraftbruken.  

Noen har ristet i en automat, elektrisk og mekanisk apparat, eller brus-automat, der apparatet har virket, 

og gitt oss noe brukbart selv om vi ikke aner hva som gikk på plass, løsnet på problem-saken. Til og med 

naturforhold kan klare å hjelpe oss slik. For eksempel kan kulde og varme utvide og trekke sammen metaller 

og andre gjenstander, trær, dører, slik at noe slipper funksjoner igjennom, begynner å virke igjen.  

Vi aner kanskje ikke hva som er årsaken teknisk, fysisk, eller bevisste egenskaper, men det virket, og 

vi snakker om hell, lykke, skjebne, ulykke, uhell, på forskjellig vis årsak-virkning som er ukjent, oftest kalt 

mystisk. At vi fikk alle tallene inn på lotto. Slik har alt en kilde-virkning, kjent og ukjent, stort sett kalt logisk 

og mystisk. Men det er uansett virkningsveier uansett, og som vi har funnet ut med tiden, at de fleste slike når 

kildene er oppdaget, stort sett var logiske funksjoner allikevel. En avklart og tydelig egenskap er avdekket og 

må virke slik. 

Men så er det også dette vi mener med mulig. At vi har mindre eller større tro på at en løsningsvei kan 

virke slik tanker eller fysiske gjenstander virker. Virkeligheten som stort sett gis som en beskrivelse av hvilke 

behov og saksforhold som må stemme overens med oss og vår erfaring, og som ikke er helt likt mellom folk, 

er stort sett for egen holdbarhetsfølelse og trygghet det som vi stoler på, er vant til, og som vi kaller 

virkeligheten, eller foretrekker at virkeligheten stemmer med.  

Livssyns-eliten, gjerne store tilhengere av denne, vil prøve å se bevissthet og det fysiske i 

overenstemmelse med sine skrifter og tro, gjerne utformet lenge før vi begynte å undersøke den fysiske natur 

mer nøyaktig og kraftig. Og her er det ikke snakk om teist eller ateist, men enhver religion, ideologi, filosofi, 

og politiske systemer.  

I tillegg til at de hver for seg regner som enerettslige på kapitalismen, rikdommer, at dette er bare de 

som skal ha, eller bare de som skal styre. Alle regner seg i kamp med hverandre, selv om de aksepterer 

kompromisser for makt og rikdom som mål. Så lenge. Da kommer kompanjong-fiende-oppgjøret. Alle tuter 

altså med ulvene. Miljø, natur, menneskerettigheter, er derimot ett komplisert hinder. En merkelig gåte? Det 

passer så dårlig inn i strukturene, i ledelse, i makt og rikdoms-arbeidet. Også i helse-politikken. Miljøet er 

undersåttenes skyld i tilfelle? 

I utgangs-punktet holdes ganske mye hemmelig for befolkningen. Dette gjelder ernæring, hva som 

blandes i matvarer som er skadelige, helsen din og helsepolitikk, og medisin-virkninger, og stort sett hvordan 

avfall egentlig håndteres. Det som går igjen i nesten alle stater er at de heier på all økonomisk vinning fremfor 

alt, og at de setter helse-politikk og folks helse lavt. 

Slik sett er viten om fysisk natur, kropp, og viten om følelses-tilstander og bevisstheten vår, i stor grad 

lavere prioritert. Nesten alle programmer, filmer, nyheter om den fysiske natur og bevisstheten vår bærer preg 

av en magi, og lite absorberbart for folk generelt som har lite kunnskap om disse temaene, fordi forklaringene 

som kan virke enkle for forskere og mer lærde slik, mangler de bakgrunns-kunnskaps-orienteringene som 

vekker folks forståelse for de nyere resultater, og mye av betydningen og nytten i dette for egen og andres del. 

Folket, undersåttene til de fleste livssyns-systemer og ofte de viktigste saker, hemmeligholdes for folk. 

Folk er også mer eller mindre historie-løse, forstår ikke at det tar tid å utvikle kunnskap om natur, 

teknikk, bruksutstyr, og ledelses-strukturer. Mange tror alt har vært slik hele tiden med alt på en gang, eller at 

alt har gått i sykluser med en utvikling og forfall hele tiden, der vår tids-linje historisk ikke teller. 

Vi kan da se enda en gang på begrepet mulig. Hva er mulig. Det er ikke så mye som er mulig når vi 

ikke vet noe om det. Spesielt ikke om vi ut fra vaner til å klare det samme selv om det er tungvint, slett ikke 

føler eller tenker så mye på at det er behov for noe som letter oppgavene. For eksempel en måte å tenke på 

som kan løse tankeveiene lettere, eller måter å jobbe på eller forstå naturen, kroppen, det fysiske på en mer 

oversiktlig måte. Og det er vel også et poeng i det som kalles pedagogikken og dens oppgaver. 

Hva som er mulig kan stå i sterk kontrast til hvordan virkeligheten virker. Vi ser at det er mange 

oppgaver som er for vanskelige å få til. Det er uendelig med gode løsninger og uendelig med dårlige løsninger 

i hver sak. Men det er de gode løsninger vi vil ha. De dårlige fungerer slik at det vi trodde kunne hjelpe oss til 

å fly, kan føre til at vi kolliderer rett inn i en fjellvegg fordi det var for dårlig lagd. Noe annet, at det vi spiste 

var giftig.  
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Vi kan hoppe fra et fjell i tro på å komme fort ned, at vi tror vi kan styre fallet eller fly, med at vi 

fullstendig smadres på bakken. Vi kan tro at det er mulig med våre tekniske løsninger og så raser alt, eller rett 

og slett eksploderer, om det er noe som ligner krutt, eller er et teknisk mekanisk system. Ikke alt virker som 

det skal. Det samme gjelder alle mulige forsøk teoretisk og praktisk, bevisst og i fysisk handling og 

virksomhet. Alle som skal prøve alt har fått merket dette. Mange overlever og fortsetter tilfeldige ut-prøvelser. 

Andre ser mer nøye på forskjellige deler av virkninger, og gjør tester før de selv fysisk setter seg selv 

eller andre opp i slik oppfinnelse, eller løsning av teoretiske og praktiske oppgaver. Kanskje har de en moral, 

en hensyns-følelse, tanke på med-menneskelig eller egen holdbarhets-evne, og kanskje til miljøet. Poenget er 

nemlig: Hva i all verden skal viten om bevissthet og fysisk virkelighet, VIRKE-LIK-HET egentlig være godt 

for? Noen vil svare, slik som alle uansett hva de driver med, til og med de som ikke bryr seg om bevissthet og 

fysiske forhold, nemlig for å ha det godt! Vi vil ha det bra!? 

Spørsmålet vil da ha en slags moralsk mål-setting kan vi si, hva som er bra for kropp, psyke og 

bevissthet som holdbare og bevarelses-verdige funksjoner. Oss og miljøet vi lever av?! Hvorfor i all verden 

skulle man ikke like godt la være å bry seg om noe? Da vil svært mye av de bevisste og fysiske tilnærmingene 

våre lett få en god del katastrofale følger for mange av oss, og mange av de etterfølgende generasjoner. Om 

vi allikevel ikke tenker på noe av dette, men kun viten om hvordan bevisstheten og det fysiske virker, fungerer, 

så godt det lar seg dannes en oversikt over dette, må vi jo tilnærme oss og sammenligne slikt bevisst og fysisk 

innhold, og hvilke rammer som er bygget rundt disse funksjonene.  

Helt rett ut, en variasjon av det mulige, MULIG, ment som slik det virkelige er, det eneste mulige som 

direkte eksisterer, og direkte etterfølges av de neste øyeblikk. At i en variant så går det mulige og det virkelige 

sammen som gyldig for samme funksjon av eksistensen. I alle andre tilfeller så peker det mulige frem mot slik 

det virkelige er, eller kan være. Mulig, og mulighet betyr da hva vi tror er riktig, eller som vi prøver ut som i 

alle fall i ett eller best, som gjentagende utprøvelser, viser seg å stemme med slik noe virker. Grunnen til denne 

virkningens virkelighet, søker vi i dypere grunnlag for funksjoner som ka skape danne, ligge til grunn for 

virkemåten til det virkelige.  

Vi vil med begrepet mulig, og mulighet, stort sett søke et svar som går an, at vi finner det riktig, men 

at det stemmer med virkelighetens virkninger, funksjoner. Den totale muligheten som er ensbetydende med 

den totale virkeligheten, slik dette faktisk fungerer og kan fortsette å eksistere på grunnlag av, eller endre seg 

på grunnlag av, er også den virkeligheten, muligheten som ingen bevissthet eller naturfunksjon kan gjøre noe 

med.  

Det vil si uansett hva vi tenker om bevissthet og natur, men også bevissthetsfunksjonen selv og 

naturens funksjon, kan ikke endre eller gjøre noe fra eller til at virke-egenskapene fungerer slik at bevissthet 

og natur står frem. Dette er funksjonelt medfødt væren, eller iboende væren om den så er evig, uendelig, fordi 

den virker jo enten den er født, skapt dannet, eller alltid har vært. Og da ingen egenskap kan være uten væren 

så må egenskapene til virkefunksjoner alltid ha eksistert. I alle fall også den som kan utvikle noe til en type 

fysisk form eller bevisst tanke.  

På slik sett kommer noe fysisk og bevisst som utviklet fra et sted lang og dypt innenfra, selv om det 

like meget kommer utenfra med et lignende dyp av funksjonalitet. Det er av denne grunn at jeg ville undersøke 

nærmere hva som er spesielt med rommets funksjon, tidens, endringene, bevegelse, styrke og egenskaper vi 

finner bevisst og fysisk. Bakgrunnen var «Hvorfor er fokk så lumske?». Altså som grunn til å spørre om hva 

tid er, hvordan verden er, hvordan kan vi tenke? Det er en moralsk betenkelighet, bevarelses-tanke, holdbar-

hets-søk i disse spørsmålene? 

Selv-besvarelsen var altså den kraftmodell som kom frem 1979, bok Kamos -Forandringskraften 1994. 

Denne kan med vekt på den fysiske natur, også betegnes Differensialkraften ut fra dens differensielle 

funksjon som ligger til grunn for den, og dens styrke-funksjon. Boken bevisstheten ut fra det samme legger 

ellers vekt på at det i samme tilværelse finnes ulike livssyn som man må ta hensyn til, ta opp innholdet av for 

begrep som bevissthet og fysiske forhold. Hvordan klare seg i en lumsk verden? Uansett; at bevissthet og 

fysisk natur faktisk er en virkelighet selv om vi ikke forstår denne. Hva vondt og godt er, kommer gjennom 

bevissthet og kropp/fysisk, slik som eksempel vold/vondt.  

Har vi opplevd noe vondt slik i kropp, vondt i hode, vondt for bevisstheten vår, så gjenkjenner vi dette 

gjennom trusler som vi oppfatter gjennom øyne og ører, som farlig dyr, eller knurring bak oss. At språket, 

talen symboliserer det samme gjennom at noen vil skade oss ved å stå bak oss og si dette, eller med øyne og 

med gjenstander står foran oss og viser det samme om å skade, så vil den vonde følelsen vekkes i oss, og 

begrep om smerte, og muligheter som hindres til å komme ut av knipen, kan gi oss skrekk, angst.  
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Kort sagt forståelig. Verst er det om trusselen gjelder at vi ikke kan søke hjelp, si noe til andre da 

trusselen er at straffen iverksettes. Språket synliggjør på nytt det språket har kommet av, de fysiske gjenstander 

og hendelser vi opplever i naturen og hvilke goder og onder dette gjør oss, likedan som husken danner de 

visuelle bilder av det som sies, lignende den saken vi opplevde vondt i. 

Det er derfor ikke noe mindre ille at det samme kommer mot oss i språkets visjoner enn om trusler 

kommer foran oss uten at det er språk, slik som et farlig dyr, en slange, en løve, hva som helst annet, slik som 

en rullende stein ned fjellskrenten, eller at vi sklir og faller på bakken og slår oss. All miming kan gjøres om 

til en slags trussel. Ett smil med tanke på straff noen vil gi deg, er en slik trussel. Med andre ord så vet den 

som er truet hva smilet og blikket betyr, og man er slik ett gissel, om det ikke finnes utveier man tør å prøve 

seg på. 

Tilbake til mulighetene. Som det nesten alltid er uendelige av. At det er mange veier frem til løsningene 

i de fleste tilfeller eller veier utenom hindret, eller å møte hinderet med. På den annen side kan dette bli redusert 

av forholdene at det er lite med fysiske saker og veistrekninger som man kan benytte som beskyttelses- og 

forsvars-muligheter til. Men det finnes også like mange dårlige løsninger som ikke nytter, eller muligheter til 

å skade fra det som sperrer veien for deg. Det er klart at man er bedre stilt ved å vite mye om det bevisste og 

det fysiske slik. Kun bare det å skaffe seg mat kan enkelte ganger bli et nesten uoverkommelig problem, og vi 

gjenkjenner dette via at millioner mennesker sulter ihjel hvert år. 

Det er slik at vi i mange tilfeller ikke vet hvordan noe gikk før det var gjennomført eller gikk galt. Med 

muligheter så kreves det ofte en viss mengde hensyn å ta, for gjennomførelsen av saken. At noe er mulig, 

betyr da en av flere muligheter, og valget vårt. Er det gjennomtenkt nok, holder det, og først senere vet vi om 

det hold eller ikke. Vi ville jo ut av knipen. Men dette viser at valg også ofte er terning-kast, kan være tilfeldig, 

at valg kan bety kanskje, eller å gjette, selv om vi visste løsningen. Om andre eller et dyr dekker, kan, er rask 

nok, så kan løsningen og nye hindre utføres av det mennesket eller dyret, eller en naturkonstruksjon vi står 

foran. At valget eller muligheten ble ødelagt, ikke holdt denne gangen selv om den har virket før. 

Den frie vilje med å velge hva vi vil, er altså ikke en holdbar nok løsning for oss. Vi må ta hensyn til 

forholdene, eller bare håpe at det går bra og kaste oss ut i det, eller bli stående hvor vi er, og at vår siste 

motstand kanskje holder, eller at en hjelp dukket opp i siste liten. I drømmene våre kan det hende at vi ikke 

en gang får løsningen, for om løsningen kommer så forsvinner jo faren, og det er faren som har anmeldt seg i 

drømmen som den aktuelle: Jeg er her. Ikke nødvendigvis løsningen. Så ja, drømmen, marerittet, kan faktisk 

varsle om en fare som trenger løsning, og noen ganger er den som skaper eller oppsøker faren, deg selv, slik 

at du må finne en ny måte oppførsel og vei for å løse farene. Er det du som skaper faresituasjonen? 

Mange som er for pågående, likegyldige, for sikre, kan lett skape faremomenter ved at de kjører over 

noen uten å forstå farene ved dette selv.  

Mulig og mulighet, muligheter er altså bare trolige løsningsveier, kanskje, mer eller mindre sikker 

veier til løsning, eller likhetstrekk med slik noe fungerer bevisst og fysisk. Men alle er klar over at et 

faremoment kanskje finnes. Ofte er det slik at vi vurderer det til at et faremoment ikke rekker frem eller dukker 

opp akkurat i dette tilfellet, og derfor «sannsynlighets-beregnet» at vi tar sjansen, eller spontant gjør en aksjon, 

sier eller gjør noe med stor gjennomslags-kraft, at det holdt bra nok. Noen ganger til og med ekstremt god 

sikkerhets-margin. 

Når vi tror eller håper at noe er slik eller går an, er løsning teoretisk og praktisk, så er muligheter og 

tro noe av det samme. At det finnes mange andre muligheter for det samme er kanskje ikke det mest 

iøynefallende eller lettest å komme på, få tilgang til. Mange løsninger kan ta tiår, og det passer ikke om faren 

er aktuell som skade i løpet av sekunder, eller under sekundet. På den annen side har vi organer som skal 

brukes i lengre tidsrom av livet. Disse virker slik at om et slikt ødelegges så fungerer vi svært mye dårligere i 

mange tilfeller, og enkelt organer dør vi om vi ødelegger dette. Eksempel er hjertet, hjernen, leveren. Men om 

vi ødelegger et organ bare litt, eller har igjen deler av det, kan vi faktisk fungere bedre enn vi skulle tro. 

Om vi merker at alle opplever det samme med noe, at selv om de ikke oppfatter noe på samme måte, 

så merker de lyder, lys, har syn, hørsel, smak og lukt, hudfølelser, bevegelsesevner, og at en viss stein er for 

tung til at noen klarer å løfte den, at orkanen eller tsunamien tok med seg den sterkeste av oss og elefantene 

også, hus, ja det er ganske mange som opplever at man ikke kommer unna det samme, selv med ulike 

oppfattelser. Egenskapene er der.  

Lignende er det med naturen fysisk ellers. At vi står ovenfor samme natur, når vi kommer til samme 

steder. At jord, fjell, bergarter, hav, innsjøer, stort sett er det samme selv om vi handterer og opplever dette på 

forskjellige måter. Utnytter det på forskjellige måter.  
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Allikevel så består naturen av noe funksjonelt. Vi kan kalle det jord-luft-ild-vann-metall, eller alt dette 

med det som bygger opp slikt, atom-grunnstoffene som det er cirka 96 av i naturen. Disse består av i hovedsak 

elektroner protoner og nøytroner som slik danner med en av hver, to av hver 3 av hver, slik som stoffene 

Hydrogen, helium, litium, oksygen karbon, nitrogen, fosfor, svovel, jern, kobber, i utgangspunktet her allerede 

da nok til det vi kaller sukker, proteiner og fett som er næringen vi trenger for i litt havvann så finner vi stort 

sett alle de andre mineralene vi trenger, men som større mengder drikke trenger vi mer ent vann, H2O.  

Ett partikkel til er viktig: Lys, også kalt radiobølger, altså Foton-Partikler, noen sier elektromagnetiske 

bølge-partikler, frekvens-fungerende, pulserende. Disse partiklene fungerer som en balanse-funksjon mellom 

energiene og som overføringer av energi, og nå vet vi at lys med mye energi kan danne elektroner og at 

elektroner med for lite energi kan gå over til lys-trykk-balanser dette også.  

Da elektroner har elektro-magnetiske frekvens-felt på samme måte som lyset, og at absorbsjon av lys 

hos elektroner, kvante-funksjon, og at elektroner også har masse, gravitasjon, og at elektronets masse og 

elektromagnetiske frekvens øker når lys opptas, så vet man at lyset er med å bygge masse og 

elektromagnetisme hos større partikler. Alt tyder på at de slik med omvendt polaritet, slik som antielektronet 

positron, tilsvarer det tapet et nøytron-masse har som gir oss et proton.  

Da elektroner og protoner kan smeltes sammen til nøytroner og at nøytroner i vakuum etter 13 minutter 

deler seg selv i et elektron og et proton og danner hydrogen-gass, så skaper altså lys-relatert energi 

utgangspunktet for at partikler og dermed atomer og molekyler, grunnstoff-arter. Om lyset slik er en fast 

høyeste hastighet og kan danne de andre funksjonene så blir forståelsen av lysets funksjon som i E=mcc mye 

mer klar.  

Energien i kollisjonskraften er en bestemt masse ganger kvadratet av hastigheten, lysets, som i alle 

bremseformler som er tilsvarende, slik som når vi dobler hastigheten og bremser eller kolliderer. Kraften er 

kvadrert. Høyeste energi må bli massen i høyeste hastighet og kvadratet av dette som maks kollisjon, og 

beregnet styrke tilsvarer altså c2, kvadratet av lyshastigheten ganger masse-mengden som gir effekten totalt. 

Denne virker i alle energi-områder, og mellom disse, og over hele universet og for elementærpartikler og 

mikrokosmos, og selvsagt all energiform vi har på jorden som er funnet. 

Nå er også de organiske stoffer, de biologiske stoffer, all kjemien i levende kropps-organismer, 

muskler og organer, i arvestoffet DNA, gener, alt i oss bygd av de samme stoffene der aktivitetene kan 

beregnes kjemisk. Men det er for vanskelig og gå fra en og en celleprosess som det er millioner av i sekundet, 

og til en milliard celler i en kropp, og dermed si at vi har beregnet helheten. E=mcc er kraften i kroppen også. 

Regnskapet blir for stort til å rekke til for alle prosesser i kroppen med våre handlinger og gjøren. 

Lignende kan vi si om den forskjellige følsomhets-grad vi har fra arv og opplevelser fysisk, til at følelser og 

tanker lært i diverse mengder år for år, slik sett med fysisk trening og bevisst viten, skal kunne beregnes. En 

eksamensprøve er neppe en status over hva et menneske er i stand til eller viten om hva de utelater. 

Slik sett skiller ikke elektriske og magnetiske, samt gravitasjonen seg fra det levende og det ikke-

levende, eller kreftene seg fra kroppene. De er der på samme måte som byggematerialet til, og virkemåten til 

kroppene våre og naturen. Alt teknisk, all natur vi undersøker, alt i kosmos, og mikrokosmos følger her samme 

spilleregler. En kraftbalansering for omvandlinger mellom energier. Også slikt er beregnet.  

Men dette gir ikke sikkerhet for bevisste og følsomme systemer som vi lever etter i hverdagen da ingen 

følger opp denne viten som forskerne kjenner. Og mange forskere gjør det samme, at de rett og slett bruker 

viten i en ødeleggende tjeneste. For å få for eksempel penger, eller vold, som forakt for mennesker og liv. 

Uansett står vi ovenfor en bevissthets-funksjon og en fysisk natur som helt garantert har sin virkelighet, 

en virkelighet som fungerende funksjoner, der begrepet ånd og materie, Gud eller Natur, ikke forteller noe om 

denne. Naturen har mennesket forsket ut selv. Våre kroppers indre. Våre bevissthets- og følelses-evner, selv 

om mange er såpass målløse at de ikke finner løsninger som de har kapasitet til å ha viten om.  

At man vet mye om hvordan sakene virker, men ikke bryr seg om det. Ett eksempel er slik som 

kreftmedisiner som i antatte doser kan koste kun 300 kroner, og som selges for 10.000 eller 100.000 kroner, 

og at de syke flest ikke har råd til disse. 

Når vi snakker om virkeligheten så snakker altså folk mer direkte om den forskjellige situasjon folk er 

i med vekten lagt på deres egne behov og livssituasjoner, som realitet, virkelighet. Og det betyr slett ikke 

hvordan naturen, bevisstheten, virkelig virker. Langt mer hvordan riktige og feilaktige informasjoner i oss 

stort sett skaper trøbbel, kaos, problemer med å bli enige om behovsformens løsninger hos oss, og da de 

ordinære behovene vi alle har. De vi aldri kan komme unna.  
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Bevisstheten har altså sin grunn-funksjon som man ikke lett kommer inn til, avdekker uten videre. Men 

når vi snakker om bevisstheten vår, så snakker vi om alt som kan blandes og mikses i bevisstheten, og heller 

sjeldent opp bevissthetens redskaper for behandlingen, det som flytter på, og kombinerer begrep, og hjelper 

til å sette på plass tenkte rekkefølger. Vi snakker heller om alle de varianter som bevisstheten er i stand til å 

danne, altså alle forestillinger, og slett ikke det som forstillinger dannes i, bevissthetens og den virkning som 

sammenligningsfunksjon og visjons-egenskap for det vi kaller ideer, forestillinger, tanker, alt vi er bevisst 

om og danderer på. 

Bevissthetens aktivitets-nivå varierer ofte sterkt, om hvor konsentrert, hvilke egenskaper, og hvor mye 

av egenskaps-funksjoner, kraft som slipper inn i den. Det er mange årsaker. 

Det vi derimot vet er at om vi er utslitte eller slitne, søvnige, trette, så påvirker dette bevisstheten vår. 

Har vi vondt i hodet påvirker dette bevisstheten vår. Om vi ikke får nok mat eller drikke så påvirker dette 

bevisstheten vår. Videre om vi må veldig på toalettet. Om noe forstyrrer sansene våre for kraftig, eller pusten 

vår forhindres, så påvirker dette bevisstheten likeså som om når vi nesten eller hekt mister balansen. Sterk 

kulde og sterk varme vil likeså påvirke bevisstheten vår. Stor våkenhet, lite uro, gir god bevissthets-grad. 

Kort sagt: Det er massevis av fysiske behov og sanser som kan gi forstyrrelser som svekker 

bevisstheten og i verste fall setter den helt ut av spill ovenfor løsningssaker og oversikter, at den virker slik 

som de normalt kan virke.  

Likeså er det med husk, følelser, sinnsstemninger som kan blokkere all konsentrasjon fra andre saker, 

slik som angst, sinne, latterkrampe, kraftig hoste, angstfulle minner, et arsenal av forskjellige tenkelige tilfeller 

som kan regnes til bevisste egenskaper, feil i logiske slutninger, og som rett og slett bekrefter at det som er 

innlært fysisk og det som gir signaler fysisk slik sett kan sette oss ut av spill, samt kroppsspråk og bevegelser 

ut av spill for normal styring og oversikt med dette fra bevisstheten.  

Gifter, dårlig mat, sykdommer, skader, vold og trusler, panikk, skrekk, angst, smerter. 

Kort sagt: Vi vet at bevisstheten er en sammenligningsfunksjon, setter opp oversikter, at den har evnen 

til å visualisere og sortere og sammenligne oppsettet som følger av opplevelse, av husk, av det vi sanser 

rekkefølger i, og at aktiv bevissthet for flytt skjer gjennom en underordnet funksjon som vi ikke behøver selv 

å gjøre bevisst, men at vi ser hva som hender om vi blir bedt om se for oss et filmklipp, annet i sakte kino, 

eller hva som helst av hendelser i naturlig bevegelser.  

Vi ser også mengder av slikt som kan sette bevisstheten ut av spill som handler om fysiske reaksjoner, 

og vi ser også at forskjellige sykdommer, ulykkes-skader smerter, angst, sinnsstemninger kan påvirke oss.  

Vær og temperatur kan sette oss ut av spill, og likedan om det er forhindringer hos våre behovsorganer 

og behovssanser, eller husk-funksjonene våre. Narkotiske stoffer, alkohol, medisiner kan sette oss ut av en del 

logisk konsentrasjon, eller overdrive denne, men kan i verste tilfeller sette all bevissthet over styr slik at vi 

besvimer, velger feil, overreagerer og som vi i verste fall kan dø av, hvorpå vi med tilskuerne og kjære rundt 

oss, i alle fall ikke merker noen bevisst funksjonell aktivitet. 

Ingen av disse saksforholdene forteller oss bestemt hvordan bevissthetens fremstillingseffekt og 

sorteringsevne fungerer og altså det mest grunnleggende for alt dette, bevissthetens sammenligningsfunksjon. 

Likedan har det fysiske forskjellige fasthetsgrader, som materie og feltstyrke, men overhode ingen klarhet av 

hvorfor gjennomsnittet av energi kan variere som tetthet, hva materien egentlig er , og om den er slik vi tror 

den er, eller annerledes. Er det kraftkonsentrasjoner av en slags feltkraft, feltenergi, eller er det endelig faste 

saker, substans, punkter, som har egenskaper, virke-effekter? 

Vi er tilbake der at bevisstheten og den fysiske natur har egenskaper som virker. Men hele deres totale 

virkning og virkelighets-egenskap som vi alle er ganske sikre på er tilfelle, vet vi bare det om at de er 

virkeligheten, men den er mer eller mindre dens egen hemmelighet. Kort sagt: At bare om vi lar bevissthetens 

bilde og den fysiske virkeligheten være mest i overenstemmelse med hverandre, mest er-lik, som virkning, så 

kan vi si at det er virke-likhet mellom bevisstheten og det fysiske.  

Men også at virkeligheten egentlig er Virke-Lik-heten, Virke-likt. Og da betyr dette at det er likt seg 

selv sin virkning, altså slik det virker. Virkeligheten er i dette tilfelle en eksistens og funksjon, på samme måte 

som at bevissthet og forestillinger er virkelig eksistens, selv om forestillinger er felles betegnelse på innholds-

byttingen, mens bevissthetens grunnfunksjonelle virkninger og egenskaper som kan bevisstgjøre slikt er en 

virkelighet som også har sin eksistens og funksjon.  
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Bevisstheten og det fysiske sin virkelighet er eksisterende virke-funksjoner som er virke-lik-heten kun 

sammenlignet med slik det virker som eksistens-funksjon uavhengig av alle meninger om dette; og dette 

gjelder altså forståelses-apparat og kropp, fysisk natur. Vi kan kun regne med at vi har en brokete eller kun 

tilnærmende forståelse av den fysiske natur og vår bevissthet. Men da helst fordi vi har undersøkt disse 

funksjoner også, gjerne grundig over lengre tid.  

Rent fysisk, nevrologisk, hjernekirurgisk, psykologisk forsknings-relatert, bevissthets-eksperimentelt, 

så vil vi kunne si noe om arv og miljø, fysikk og kjemi, og om tellende involverte funksjoner som avgjør mye 

av husk og bevisste slutnings-funksjoner, konklusjoner på sanser, behov, fysiske og bevisste reaksjoner ellers, 

kommunikasjon og adferd. 

Det faktiske, trolig det sanne, er at det mulige og det virkelige kun i ett tilfelle er det samme, når de 

faller sammen som den eksistens som total er til. Denne eksistensen har en struktur og en prosess, virkning, 

som pågår. Den endres fra det forrige til det neste, og endringen er nå-et. Men denne virker som det neste 

uopphørlig fra det forrige.  

Dette er en annen måte å oppfatte begrepet tid på enn den vitenskapelige og den individuelle tiden, 

som kan tenkes å reverseres, fordi den gir det neste uansett i rekkefølge fra det forrige uansett hvor mye 

bakover og forover noe går, reverseres eller akselerer forover, og til hvilken som helst kant opp og ned og til 

sidene. Den individuelle tiden er knyttet til behovs-akselerasjoner eller retardasjoner fordi det er behovet for 

raskere, eller tregere inngripen til behovene som bestemmer dette individuelt.  

Har vi det vondt på legekontoret er behovet for raskere smertelindring større, og tiden føles tregere. 

Og har vi det moro så virker en inngripen alt for tidlig, fordi man føler at tiden går raskt, trives, og at en 

inngripen føles som for tidlig, at tiden er for kort. Behovsfølelsene setter rammen for tids-følelsen bevisst-

sammenlignet.  

Selve tids-skalaen kan også endres med fysiske hastigheter, at går fartøyene for fort så vil fysiske 

reaksjoner gå tilsvarende saktere og tiden blir kortere for de som er ombord, og går fartøyet altfor sakte, så vil 

tiden virke lengre fordi de fysiske prosesser går fortere ombord lokalt. Denne klokketiden bundet til krefter 

og gravitasjon, trykk, er den vitenskapelige funksjonen til tid som er omvendt proporsjonal med 

bevegelseshastighetene.  

Men den prosessen som skjer i kraft-motkraft bygd av samme styrkehastighet, drivkraft er lik hele 

tiden, der kun sirkulasjoner av kraften sinker tiden og skaper tregheten til den vitenskapelige tid. Den samme 

funksjonen virker inn på forholdet mellom følsomhet og tis-opplevelse som settes opp mot hverandre som en 

lignende brøk, der følelsesgrad og behovsgrad trengs hurtig eller sakte tilfredsstillelse.  

Dette er 3 varianter av den samme kraft. Hvordan det føles, hva som skjer fysisk relativt, og den 

opprinnelige kraftens varige tempo. Fast endring men med ulike prosessmønstre, der rettere 

bevegelsesvirkninger avløses av avbøyende eller sirkulerende bevegelsesvirkninger, om vi vil det samme for 

styrkevirkninger relativt til en balanse-kraft. 

Vår virkelighet er sterkt knyttet til følelser knyttet til våre behov og sanse-opplevelser, hva vi merker 

i oss og rundt oss, hva som innvirker inne i oss og virker inn på oss. Vi vil etter koordineringen, trosbilde, 

livssyn, og våre sinnsstemninger slik føle på virkeligheten som hva vi lokalt har behov for å forstå, vite om 

oss selv her og om hva alt har av betydning utenfor oss, lokalt og i kosmisk forstand. Vi har som regel satt oss 

inn kun i brøkdeler enten det er som tro eller viten, og det er det som reduserer vår evne til å trenge inn i 

bevissthetens og den fysiske naturens virkemåte.  

Sagt på en annen måte; at om vi ikke hindres, forbys å sette oss inn i verden, i bevissthetens funksjoner, 

for eksempel arv og miljø, og tilstandene i verden, for virkninger på livet vårt slik, kropp og sinn, bevissthet, 

så øker sjansen til å forstå vår bevissthet bedre og den fysiske natur, og eventuelt sambandet mellom kropp og 

bevissthet. Jeg har ingen grunn til å tro at ikke de fleste kan forstå seg ekstremt godt på dette. Men det måtte 

bli en tid satt av til dette på dagsordenen, eller som innsikten. 

Uansett: Individet forteller om virkeligheten ut fra sitt ståsted, sin behovs-vinkel, eller hvor mangelfullt 

behovet da føles. Dette er ofte til en viss grad en synsing som bra eler dårlig om tilværelsen, virkeligheten slik 

den føles. Det er sjeldent at man har satt seg så godt inn i bevissthets-prosessene og dens mulige virknings-

forhold, samt den fysiske natur og dens virkningsforhold med så kritisk blikk at det har åpnet for undersøkelse 

av de forholdene dette er bygd rundt som drivkraft og virkninger i oss, i kosmos, i altet, helheten.  

Vi får en personlig bedømmelse av virkeligheten ut fra behovsgraden vi føler det dekker slik. 

Virkelighetens behovsrelaterte interessegrad. Vi tror virkeligheten er et påfunn med andre ord. Den tas ikke 

alvorlig.  
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Den ekstremt fordypende grad av prosess-sammenligning for bevissthet og fysisk natur fører til det 

ytterste som forskere på disse feltene gjør av funn. Sammenhenger mellom de fysiske krefter, de bevisste 

funksjoner av bevissthet og fysiske funksjoner, øker til det helt ekstreme nivå av oversikter vi ikke trodde 

vi skulle finne. Det er slik at man kan begynne å ane en sammenheng mellom disse funksjoner, og kanskje 

som en felles kraftvirknings-verden. 

Mange ellers vaser rundt med ett gjettespill, og lager den ene lekende modellen etter den andre, og 

forbinder svært lite sammen med forklaringene. Akkurat som om det hele er utopisk umulig og alt kan gjengis 

uten noe videre mål i dette: At forskningen blir et tidsfordriv og narrespill. 

 

Konklusjon på Virkelighet og mulighet, definisjon. 
 

Det at noe faktisk eksisterer, er til, at dette er som det er, er hva vi kaller virkelighet. Men slik noe er, 

enten det er tomt, uvirksomt eller virksomt, at noe som eksistens virker, er det som vi også kaller virkelighet, 

for den grad dette virker fra 0-100 prosent. Om det eksisterende har en virkning, eller en endring fra den 

tilstanden det befinner seg i, slik kan utgjøre eller utgjør en forskjell, slik at noe skjer, at vi får en virkning, i 

form av hendelse, bevegelse, tid, endring, forandring, utveksling, påvirkning, interaktive funksjoner, form-

endring, så er alts virkning, en eksistens-virkning.  

Vi vet kun 2 ting om eksistens med sikkerhet. At det er differensiert, har forskjell i strukturen sin, opp 

og ned, fast og flyktig, og at styrke, endring, virker akselererende og retarderende, at vi har mer, mindre, 

balanse. Vi vet altså at dette virker som en forskjell fra slik som tilstanden var fra det forrige til det neste i 

tilstand. Dette er virkning. En eksistens-virkelighet, med virknings-eksistens.  

En eksistens som virker, men bare akkurat slik den gjør, er, er virkelighetens virkelighet. Altså at det 

finnes en virkelighet som eksistens som ingen bevisste eller fysiske tilstander kan gjøre noe fra eller til med, 

fordi bevisstheten og det fysiske, natur-lovers virkninger, er produkt av denne indre eksistensvirkningen i alt, 

eller om vi vil, inne i det eksisterende. Nå er dette et indre eksistens-fundament for all eksistens, og betyr at 

dette omfatter alt som eksisterer og virker. Det er en omfattende virke-lik-het som absolutt alt og alle tilhører. 

Det omfatter enhvers virkelighets-tilstand og enhvers virkelighets-oppfatning.  

Virkelighets-tilstand og virkelighets-oppfatning er ikke det samme selv om begge er inkludert i 

virkeligheten. Hver oppfatning av virkeligheten er stort sett noe mangelfull, men uansett så er alle 

livssynsoppfatninger av virkeligheten virkelige, i den forstand at de er del av virkeligheten. Det betyr ikke at 

et menneskes livssynsoppfatning eller virkelighets-oppfatning er ekvivalent, helt lik med virkelighetens totale 

virke-funksjon, eksistens-funksjon. 

Begrepet virkelighet innbefatter at eksistensen virker eksisterende og virker virkende. Med virkelighet 

komplett, mener vi at det eksisterende og dets virkning er virkelighet, virkeligheten. Selve begrepet virke, 

virkning, virke-lig-het(fra dansk til norsk-u-fornyet)/lik-het, betyr slik noe uansett virker enten vi har oppfattet 

det feil eler riktig, at det er en måte det virker på uavhengig av oppfatninger. Lik-het betyr her at det gjelder 

det samme. Altså: At det er slik eksistensen virker, en virke-eksistens, også endrings-former. Virke-lik-het.  

Alts eksistens er altså ekvivalent med dens virkningsgrad hvordan det virker som eksistens-egenskap. 

At den er lik med seg selv og at eksistens=ER=er-lik-(sek, eksistens-virkningen). Slik eksistensen virker. Kort 

sagt, den absolutte virkelighet, virkeligheten, altså vike-lik-heten, slik den virker. Virkelighet betyr altså 

fullstendig og totalt forstått for all eksistens, dens virkning som eksistens og videre virknings-innhold/ 

virknings-egenskap. Virkelighet=eksistens-virkningen=det som er=ER, totalt, absolutt, helt, alt. Det er dette 

som er den absolutte og fullstendige virkeligheten.  

Menneskets tro og viten, og menneskets virkelighet, bevisst følt og forstått, er bare brøkdeler av hva 

som kan tros eller vites, huskes, og derfor mangelfull og lokal individuell virkelighets-forståelse. For å nærme 

seg en mer total virkelighets-forståelse så finnes det nøkkelbegrep, nøkkel-undersøkelser, at man stiller de 

rette spørsmålene ut fra grunnlag som er felles for de ulike grupper egenskaper. 

Vi må innse at væren, tilværelsen, eksistens virker. Ingen kan ta den fortjenesten. For av dette er 

eksistens-former som virker bygd av, er barn/produkt i og av, slik som Bevissthet/Ånd, Fysisk Natur/Kraft. 

Det dannes formasjoner, formasjoner som virker, og som omformer formasjoner som virker og omformingen 

er virkning-funksjonen, hvilket vi ikke kan noe for at er her. Vi kan kun bruke, nytte, omforme, velge i dette. 

Vi kan slik bruke bevisstheten til bevisste og fysiske omforminger, slik det fysiske kan endre fysiske og 

bevisste tilstander gjennom omformingen. Krever en differensierende differensial som utveksler. For 

eksempel som kraft-motkraft med en fast total-balanse. Les Forandringskraften eller Differensialkraften. 
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Konklusjonen på individenes forhold til virkeligheten er som følger: 
 

Vi kan slå fast at virkeligheten er noe for seg selv, og er slik den er. Vi kan videre slå fast at virkelig-

heten til individene, er slik som den behovs-artede og følsomme kapasiteten gir av alle informasjons-styrker 

til bevissthetens oppmerksomhet til enhver tid, og er en ofte mangelfull informasjons-beskrivelse av den totale 

virkeligheten om bevisstheten og den fysiske naturen. Individets virkelighet er dette individets behovs-

relaterte informasjons-rettede virkelighets-mulige oppfatning/livssyn, som del av all virkelighet. Den 

søker ikke all forståelse for helehets-virkeligheten. 

Den samme forståelse av det mulige og begrepet muligheter, er for den individuelle igjen hvilken 

informasjons-mengde, evne, øvelse til å sammenligne noe som hvert individ til enhver tid har ut fra formen 

de er i, altså humør/stemning totalt sett, hvilke stemninger og følsomhet som da er dominerende. Muligheter 

blir ofte forstått slik: At vi ikke trenger noen referanse-holdepunkter, fri fantasi. Lite kritisk. Ofte en 

underholdnings-prosess. Ett slags kaos av oversikter som ikke passer sammen. Mange pekere vekk fra en 

virkelighets-retning, og fordi virkeligheten, realiteter kan virke for sterkt på oss, og for noen, likegyldig. 

Hvem sin virkelighet er den virkelige? Enhver som henviser til sine egne behov, egne opplevelser, 

egen erfaring og forståelse, opplever seg selv som kropp, følelser og bevissthet, ut fra behovsvirkninger, 

sansevirkninger, intuisjonsgrader, stemnings-variasjonene, erfaring/hendelser/husk, vil forholde seg til 

sin totale behovs-virkelighet som Behovs-forståelse. Det er denne virkeligheten som trer frem som hvem 

sin virkelighet som er den rette. Selv-oppfattelsens summa selv-følelse, behovs-tilstand, forståelses-

tilstand, er slik sett ikke feil. Kun en konsekvens. Personen er slik; nå! En del av virkeligheten. 

En videre utvikling måtte være en kritisk utforskning av virkelighet rundt oss om det viser en 

betydning for våre behov, eller likedan for en helhets-utvidende oppfattelse, bevisst-gjøring. Man må 

stille spørsmål til virkeligheten! Så i alle sin rette virkelighet, hvor er så et generelt holdbarhets-punkt. 

Moralsk formasjons-mulighet for holdbarhet? Dette er våres mulige valg: Nietzsches spørsmål. 

Enhver slik behovs-virkelighet om den ikke kan byttes ut med en mer total forståelse av virkelighet, 

er da en hvers virkelighets-oppfattelse, og er en virkelighet for behovs-individets forståelse som oftest er 

nødvendig ut fra livs-opplevelsen. Slik sett er en hvers oppfatning av virkeligheten den virkelige virkeligheten. 

Det sier seg selv at dette ikke er virkeligheten, det som er opplevd, skjedd, følt, blitt bevisst, forstått, som alles 

virkelighet. 
Vi kan da heller ikke forvente normalt at individet har mere innsikt i samfunns-helheten, verden, arv og miljø, og tilstandene 

på jorda i høyere grad enn det den enkelte selv føler behov for. Den mest utbredte behovsformen er at den enkelte ikke kan gjøre 

noe, fordi man har møtt motstand fra gruppe-press før som overvelder seg, og oppfatninger om galt og rett ender som en privat sak. 

Behovet blir å passe på seg selv!  

Ganske enkelt, men lite kreativt for feles helse-system og felles miljø og styring. Om en mer samlet informasjon og 

påvirkning kan virke individuelt for balanserte tilstander som bedrer tilstanden til våre behov generelt er fullt mulig. Bevegelsene 

vi ser i slike retninger er dessverre en god del på vidvanke med tiltak, og som skaper fordyrende prosesser uansett nettopp av den 

grunnen, altså formerer økonomisk, og dermed økende press på energi-aktivitet i miljøet. 

Ett fungerende system for balanse er ett som tar vare på både miljø og helse, det vil si den enkeltes normal-behovs-dekkende 

utbytte og forbedring i miljøet skjer samtidig. Vi arbeider tydelig 4-5 gnager mer enn det som er nødvendig for vedlikehold og 

behovs-dekning. Resten er rett og slett en god del hva vi kan kalle luksus. I rasjonaliserte former vil dette også kunne bli billigere 

og mindre energikrevende og stort sett frigjøre behovs-tid.  

Frigjort behovstid, fritid, hva betyr det. Ikke nødvendigvis at man skal bedrive energiutbytte utover miljøet av den grunn. 

Heller at fysisk øvelse og bevissthets-informasjon om kropp, bevissthet og originale behov og helse, deri miljø-bevarelse, natur, 

folk, samfunn fungerer i en oppbyggende retning. Moral og helse, at v tar vare på miljø, tar vare på en funksjonell grad for kropp, 

følelser og bevissthet så dette i minst mulig grad ødelegges, helst bygges opp der helsebehovet til individ og natur fungerer best 

mulig, uten overdrivelser. 

At ganske mye gledes-rettet nødvendigvis ikke er et søk av virkelighetens tilstander og funksjoner 

generelt, men behovsdekkende virkelighet, der muligheter og virkelighet er ensbetydende med behovet den 

enkelte har. Mindre fokus på søk i virkelighet, vil koste den enkelte og samfunn, miljø, livet, dyrt. Vi ser 

problemet når katastrofer inntreffer. Og vi ser problemet med dette når sykdommer inntreffer. Vår bevissthet 

fokusert på eget behov og ikke omstendighetene ellers gir et tap bevisst av virkelighets-tilstanden. 

Når de originale behovene ikke kan dekkes normalt så er det en kamp for livet, og behovstilstandens 

fokus kommer da i et annet lys. Når behovsforholdene er dekket og satt i en viss orden frigjøres tid, muligheter 

til virkeliggjørelser, for eksempel å se deler av den virkeligheten vi ikke kjenner, for å se om det finnes noen 

relasjon til oss selv eller innvirkninger på våre behov. Ett tips er holdbarheten til kropp-følelser-bevissthet, og 

likeså om grunnlaget, det vi finner behovsdekningen vår i, er holdbart. For eksempel miljø, natur, samfunn, 

hva vi omgås og deler tid med. Holdbarheten er her veiledende innholds-struktur. 
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Sinnsstemninger – Humør – Lynne – Gemytt – 

Motivasjonen 
 

 Vi kan merke at noe vi føler som godt, behagelig, lystig eller ulyst, redsel, smerte-signaler, kommer 

med de ulike sanser og behov, signaler som også inntrer når vi fortsetter å mette oss med fysisk eller psykisk, 

eventuelt bevisste informasjons-mengder av det samme, likeså som at angst og ulyst kan vedvare over tiden 

det ubehagelige, skremmende eller farlige er til stede. Vi reagerer nemlig ganske mye likt på dette, eller føler 

en fornemmelse av dette når vi husker de episoder som ga oss lyst eller angst.  

Mens mye av det vi husker slik er av mindre betydning, noe vi kan venne oss til over tid, eller kan 

tolerere, så er det andre saker vi oftest husker veldig godt, og det er dirkete smerter eller sterke lystfølelser, og 

som ofte er av større betydning for vår helse, kropp, psyke, som velvære eller skadelig virkende for oss. Det 

blir da også den bevisste oppfattelsen av dette.  

Husken derimot, hytteturen, ferien, eksamen, sykehus-opphold, en ulykke, skade, mye av det som vi 

kan oppleve slik og som vi ofte kan snakke om, eller ønske oss vekk fra, eller ønske å oppleve igjen, er slik at 

det signaliserer virkning til de samme sanser eller deres sansesentra, fordi de er forbundet dirkete til disse, og 

også  de samme behov i kroppen som sanser og primærbehov har, noe som stimulerer sanser og behov, og 

som slik sett aktiviserer signaler som gjentar lyst, aksept, kjent, likedan som angst, redsel, affekter, avisende 

reaksjon, som kjent, i og med at vi alt har opplevd dette og husker dette.  

 På slik måte kan lyst og angst aktiviseres både av affekter, refleksive bevegelses-effekter, kroppsspråk, 

smaks-lignende effekt, som bra eller dårlig for det meste, av både direkte kontakt med alt fysisk, eller også 

gjennom bevisstheten som aktiviserer husken om dette der samme effekter av signaler sendes ut og gjør det 

samme med lyst og angst.  

Videre vil husken alene kunne benyttes til å sette sammen de samme opplevelser om igjen bevisst, 

eller lignende eksempler, mer objektivt formalisert, og som betraktning, ligning for oss, likedan som at 

bevisste opplevelser vi rekker å observere før vi har fått fysisk eller psykisk føling med dette, kunne utløse 

det samme, men ofte i mer moderat form, som en oppdagelse i tide før bra eller dårlig inntreffer. 

Ut fra erfaring, husk, kan vi da tenke på mat, drikke, toalett-forhold, og føle på hvordan vi vil ha disse 

tilberedt, hvilken smak vi har for dette nå, eller til en tilstelning noen dager senere. Det samme kan vi da 

sammenligne om og om igjen for ulike anledninger, og eksperimentere, leke med dette, lignende en katt som 

leker med en mus for å senere fange slike. Interessen står i forhold til behovet, og en slik interesse-grad er 

også noe av det vi legger i begrepet motivasjon, altså å sanse, ha behov, og graden av dette.  

Vi kan da se at fantasien vår er kombinasjoner av kjent, og eksempler på ukjente kombinasjoner av 

flere kjente saker fører til ofte mange gode og dårlige fantasi-bilder. Om vi ikke kan kontrollere, styre tankene 

klart selv vil fantasi, utprøvelser, dømmekraften vår om tankene er reele eller ikke, om de oppleves på 

ordentlig eller ikke, svekkes, og vi kan forestillinger noe ubedt, eller også som mange kan oppleve, 

personlighets-forstyrrelser. Her sendes det ut lyst og angst, og kombinasjoner av både reelt og ikke reelt, slik 

at vi får misvisende bilder av omgivelser og fra slike kombinasjoner som er ustyrelige og som bevissthets-

opplevelser Vi opplever da disse funksjonene.  

Når vi står ovenfor saker der bevisstheten, psyken, husk, våre sanser og behov har hatt stri med, eller 

opplevd noe bra med, så kommer disse følelsene vi har også frem igjen, og hva vi har opplevd som dårlig, 

ubehagelig, smertefullt, eller bra, godt, behagelig, lystig, vil da komme frem som graden vi kaller 

sinnsstemnings-sum, og motivasjons-grad. Det er samme årsak til at vi blir sinte eller glade, tilfredsstilt, fordi 

dette er typer for reaksjon som aktiviserer lyst, og dermed viljes-grader til om vi vil være nær saksforholdet 

eller komme oss unna saksforholdet.  

Vi tar ben og armer, bevegelsen fatt, for fysisk få til dette, som affekter eller gjennomtenkte løsninger, 

den løsningen som faller oss inn som vi føler vi har oversikt over, eller at vi rett og slett overdriver, 

underdriver, er i villrede, for å få til oss noe godt, eller det vi vil ha, eller få slikt vekk fra oss. Om vi ikke 

kommer unna, eller kommer til den sak vi vil, så vil vi innta andre holdninger.  

Å sloss, forsvare seg, er da mer eller mindre slike bevegelser. Det fungerer slik at vi enten karrer noe 

til oss, oppsøker det vi mener er godt, og slik griper tak i dette og holder det fast. Det gjelder mat, frisk luft, 

og en partner, der seksualitet eller kjærlighet, ofte har en listig, eller mer avbalansert form for tilvenning.  
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Men de samme bevegelser kan også virke som å strekke armer og ben for holde noe unna og der armer 

og ben er for korte, virker slik at vi må bykse mot den vi skal forsvare oss mot, eller komme oss unna. 

Kombinasjonen av oppførsel fører til vaner der vi kan oppsøke det vi vil ha vekk for å jage dette, eller felte 

med armer og ben, forsvar eller angrep. Men det er hva vi har behov for som bra eller dårlig som utløser 

bevegelsen ikke så ulikt at vi beveger oss til og fra noe når vi liker noe eller misliker noe. Smerte og lyst 

likedan. 

Denne sterkere aktiviserte graden settes ofte inn når vi sterkt vil ha noe eller vil ha noe unna. Og vi 

kan kalle dette både motivasjonsgrader, viljes-grader, følelses-grader. Stort sett er det slik at det skjer en del 

fysisk og i kroppsspråket, men vi kan faktisk holde følelser og bevissthet om saksforholdet inne i oss også 

som en avventning av forholdene. I eksemplene der noen blir helt vill-styrelige, går amok, så er det ofte det 

som må til for at de skal kunne utrykke hva de synes, men ikke klarer dette ved å holde, eller bli holdt tilbake 

av andre saksforhold, hemninger, det som stopper dem fra å handle.  

Angst, å ikke kunne utrette mer gjennom ord, annen forståelse, kan føre til slike vedvarende affekt-

funksjoner ut fra et bevisst motiv av uenighet, lyst eller kamp, behov for noe, mat eller kjærlighet, eller 

seksualdrift, ofte å anse ande som rivaler, selv om det ikke er et rivaliserende forhold tilstede.  

Lignende med opposisjon slik, alt fra barn som blir vrange, ustyrlige, til ville handlinger som ikke har 

med saksforholdet å gjøre. Om man ikke har et bestemt behov som merkes med sikkerhet, uten at man kjeder 

seg eller har det uutholdelig med noe kan det samme dukke opp, og vi kan si at det samme gjelder behov som 

primærbehov og seksualitet også, til tider kjærlighets-følelser. Å passe på barna, for goder og mot onder, har 

samme effekter på følelsesreaksjoner. Som rivaliserende ser vi det samme primitive systemet satt i bevisst 

aksjon i de politiske, religiøse og idealistiske konflikter. 

Så det å rase veldig ut, og gjengi dette som ett ustoppelig raseri eller gledes-lyst, eller noe farlig, 

usikkert, eller veldig bra, er slikt som overvelder oss, og grunnen er at det er overdrevne reaksjoner, ofte helt 

ukjent for mange andre, eller at vi ikke kjente til at man kunne bli så ute av seg av de saksforhold som ligger 

til grunn for dette. Selv i drømmer kan dette skje, både glede og raseri, mareritt, og vi kan få uheldige 

reaksjoner fra et menneske i søvnen, drømmende, ved at oppvekning eller fysiske reaksjoner fra den sovende 

drømmende kan slå ut i fysisk farlig aktivitet. 

Her snakker man om vrede, eller ustyrlig lyst. Virker overdrevent. Men det er oftest en smalende 

kraftprestasjon for å klare å utrykke at man vil eller ikke vil ha det slik med seg selv eller saksforholdene rundt 

seg. Denne reaksjonen kan gjentas bevisst. Vi kan ved å være vrange, sta, mase, få det som vi vil, altså har 

lyst på, eller få vekk noe vi ikke liker.  

Vi kan slik sett merke oss at stahet og overdreven kraftanstrengelse ofte overvinner motstanden, 

lignende ren forståelse også av fysiske krefter, eller av rop, skrik. Erfaringen med å få til noe slikt kan gjøre 

oss tilvent med, eller gjennom husk, erfaring, fra tidlig alder, eller ut fra at reaksjons-mønsteret slik ligger 

åpent for fysiske og psykiske signaler slik, fra arv eller fosterstadier, at dette utløses blindt, eller i visse 

saksforhold av sanser og behov, eller av kjedsomhet eller ikke få utrykt seg.  

Lignende kan det skyldes sykdom, fysisk eller psykisk. Poenget er at det kan benyttes som metode 

bevisst, og som konkurranse-metode, eller i alvors-saker der fare og goder står på spill. Her er det ofte mange 

som skal vise seg for å få tillit eller sette skrekk i de andre, gjennom å hjelpe noen som er utsatt, eller sjele-

frender, om så mafia-vennskap, som at det er for å få andre farer unna seg. Altså å oppnå status eller oppnå 

frykt gjennom bevisste handlinger av denne ustyrlige villskapen. Slik noe umoralsk oppførsel vil mange si, 

kan altså være bevisst handling, også i mangel av andre formidlinger.  

Allikevel være det mange som regner dette til motivasjons-funksjon, eller til sinnsstemninger, og som 

følelses-relatert er det jo for så vidt det, i og med at det er sanser, affekter og behov som utløser forholdet, der 

sterk lyst eller angst kan være utløsende årsak også. Det er det i alle fall så lenge vi kan sammenligne bevisste 

signaler, sammenligninger, og som er kjent for husk-systemet vårt, og som slik gir sansesentere og 

behovsentere signaler som igjen da aktiviserer de kjente fysiske nervebaner og kropps-reaksjoner som omtrent 

alltid følger veien gjennom lyst/angst-senter-slusene for aksept eller ikke.  

Er det akutt lyst, angst, ønske for hva en vil, ikke vil, altså har fått et sterkt behov for av en eller annen 

grunn, også mange ganger uten en spesiell grunn, men vil statuere eksempler, så kan man ty til denne 

overveldende reaksjonen. Det er dessverre mange som klassifiseres som psykopater slik sett, og som 

sosiopater, hensynsløse, og det er ikke sjeldent at mange blir maniske slik, altså gjennom både yrket sitt, og 

som forbryter-yrke, hos noen som volds-lyst.  
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På den annen side ha de fleste i livet opplevd at en sak kan virke slik på seg, at man får et sterkt raseri-

utbrudd ovenfor saksforholdet. Slik sett er det en utløsende vei for følelses-systemet, og som grunnlag for 

sinnsstemnings-feltets virkemåte også. Sinnsstemningers humør med lyst og ulyst og alle blandinger vi kan 

ha av dette i forhold til psyke, bevissthet og det fysiske, er slikt som gir et mer sammensatt og mer komplisert 

oppbygd sinnsstemnings-bilde. Altså gemytt, lynne, humøret, stemnings-innstillingen vi har fr sak til sak hele 

dagen. Stort sett at summen av stemninger er der hele tiden, alltid i våken tilstand. 

Vi har muskler  i ansiktet som blant annet har nervestyring fra store-hjernen der vi kan se at forskjellig 

humør stort sett slår ut i sammentrekninger ved lyst og ulyst. Vi kaller dette latter, smil, gråt, sint ansikt/øyne, 

ansiktsmuskel-utrykk, og som slik sett lett anses som spesielle egenskaper. Men når det kommer til stykket, 

så er de mer resolutte umiddelbare reaksjoner for ansikts-utrykk slik sett ganske alminnelig blant folk over 

hele verden uansett tro fra de som lever på steinaldervis til de som lever et sivilisert luksusliv. Vi kan normalt 

ikke for at vi utrykker dette i øyne eller ansiktstrekkene våre, som synlig endring utad i mange tilfeller.  

Vi søker, ser etter, våre behov, sansefirnemmelser, hele tiden som en indre pågående funksjon i nerve- 

og sanse-systemet, eller bevissthetssystemet. Søk, let, finn, som sammenligningsfunksjoner ti sanser og behov, 

og til de følelser vi vil oppnå, kjenne på, og som en normal for oss selv eller for samfunn, så fungerer dette 

søket også som signalvirkning som vekker oss opp for mange andres stemningsbilder, mye vi kan gjenkjenne 

oss i, med egne slike erfaringer. Søket vil alltid ha, få, et styrkesignal og en adresseformasjon.  

Konsekvensen er at lyst og angst, hva som passer fysisk, hva som passer bevisst, går gjennom 

lyst/angst-prosedyren, og gradene vi liker eller ikke-liker noe på. Slik sett er humøret noe som kan aktiviseres 

bevisst. At vi kan tenke på mange positive saker, opplevelser, finne på noe positivt, og slikt sett øke vår 

motivasjon, (eller øke lysten eller angsten, sinnet eller gleden). 

Gemytt, humør, Lynne: er typisk underorden, eller adskilte del-prosesser av det vi kaller Sinns-

stemninger, Stemninger. Vi vil for eksempel høre om en vi kjenner, eller en ukjent vil delta i et prosjekt, eller 

i en dugnad. Vi lurer ofte da på om vedkommende er i godt eller dårlig humør, har et godt eller dårlig lynne, 

godt eller dårlig gemytt. Dette betyr om vedkommende virker oppstemt eller nedstemt i forhold til saken. Eller 

vi kan si det slik, om noe passer ut fra behovs-forholdene, der behovet kan være så viktig for personen, at det 

veier mer bra å få ordnet dette, enn å være med i et prosjekt.  

Dette avslører allikevel at man har lyst eller ulyst i forhold til saken. Og lyster kan veies opp mot 

hverandre. Behovet for primær behovsdekning overvinner de fleste andre behov. På den annen side kan det 

hende at man ikke har lyst på dette prosjektet. Altså stiller man ut fra forutsetningene der og da med et mål, 

en retning, en sum av forhold som skal dekke lyst-behov som konkurrerer med tilbudet som kommer. Mange 

andre faktorer kan gjøre at man ikke vil blande seg med folk eller har blitt folkesky, eller misliker folk. Man 

kan også være arbeidssky eller ha en skade som forhindrer vedkommende å være med på saken.  

Utfordringen gir en oppstemt, optimistisk, eller nedstemt, pessimistisk, blid eller sur stemning hos 

vedkommende, ved spørsmålet om å bli involvert i gjøremålet det er snakk om. Mange andre følelses-

stemninger kan også slå ut som avgjørelse, bedømmelse av saken. Spørsmålet frembringer nemlig også 

reaksjonen vi kan utrykke som: Hva føler du om saken? Vi kan like tiltaket men beskytte de behov som er 

viktigere for oss, om det så bare er for å få være i fred. Hvile seg. Det er altså her stort sett logiske årsaker til 

sinnsstemningen som blir uttrykt. 

Det vi ikke kommer unna er at de forskjellige bevegelser som er involvert, de sanser og primær-behov 

som er involvert, og også de forhold som trengs for hvile, eller til arbeid med andre pleiende eller økonomiske 

saker veier på denne vekten, og det handler om en avgjørende lyst eller ulyst for det man føler man trenger.  

Til hver av disse psykiske følelsesformer, som bevissthet sanser og behov utløser, så vil man merke at 

summen av stemninger, sinnsstemninger, gir et sluttprodukt til humøret av lyst eller ulyst, av positiv eller 

negativ avgjørelse i saken, og det handler om at dette utløser husk-signaler og bevisste signaler til respektive 

behov, sanser, bevegelses-kapasitet, som igjen aktiviserer de andre behov og sansers ved og vel gjennom lyst-

senteret og angst-sentere, eventuelt at lysten ut fra forholdene uteblir grunnet noe annet man må, eller trenger. 

Reaksjonen handler også om stimuli til å oppsøke eller unngå saksforholdet, at man gjerne vil være 

med på dette, solidarisk, eller for å bli kjent med de andre, eller ikke være med ved å besvare dette nektende. 

Vi kan da si at humør, lyster, og dets positive, negative stemninger til dette er avgjørende for utfallet, og at 

lyst og ulyst er en del av dette, og avgjørende ut fra og tilpasset stemnings-summen. Saksforholdene og miljøet 

berører direkte hva slags utfall stemningen kan få slik tidstemningen er, eller også at stemningen gir 

styrkesignaler ut til de andres bevissthet og følelser, eventuelt til miljøet og saksforholdene.  
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Vi vil være opptatt av spenning, i den forstand at alt nytt, eller spesielle effekter på sett og vis betyr at 

man har et slags søk, let, finn-mekanismer, sammenlignings-funksjoner for å forstå hva som befinner seg rundt 

neste sving, noe godt eller dårlig for oss. Ofte kan vi lære noe av slikt. Underholdningen kan også være 

humoristisk, fordi det humoristiske inneholder nesten alltid en feil, som er den vi oppdager og ler av. Så humor 

kan være direkte opplærende. I mange tilfeller ser vi oppførsel vi selv har, eller andre har, som ikke akkurat 

passer seg og kan le av dette, fordi det blir ofte litt feil for andre til tider.  

Det finnes både tragiske og lykkelige sider ved slike lyst-ulyst-funksjoner, og dette er avgjørende for 

motivasjonen og i hvilken grad vi motiveres, har lyst på, eller ikke har lyst på, og som i stor grad egentlig 

definerer vilje, hva vi vil. Det spiller ikke så stor rolle om denne lysten, eller ikke, er tvungent ut fra behov, 

riktige eller feilaktige forbindelser som får frem stemningen, for selve begrepet vilje.  

Det er graden fri vilje som slik blandes inn som komtrollbegrep her. Vi kan ofte hale ut elelr ignorere 

viktige behov fordi vi kan prøve oss selv, eller finne ut hva vi tåler, eller utsette en del primære behov og 

sanse-forstyrrelser for å gjennomføre noe annet enn det vi trenger eller vil ellers. Vilje mot vilje. Eller stahets-

vilje mot primær-vilje.  

At selv om vi sulter så vil vi ikke spise enda. Om vi ikke vil dette i det helet tatt så er som regel noe 

alvorlig i veien. Den frie viljen må ha et utvalg å velge i, og, eller også ha det valget som bevissthets-funksjons-

prosess, sammenlignings-prosess, at man kan velge eller ikke velge saken, eller ikke velge i det hele tatt som 

er noe annet i valg enn det å velge i saksforholdet. Dette inntreffer ofte som kontroll-beherskelse når noen sier 

at vi må velge, og sp velger vi å må noe annet, for å beholde kontrollen og ikke miste denne.  

Stort sett ser det ikke ut som at det er andre fysiske krefter eller andre psykisk-bevisste krefter som 

setter inn energi, enn det som skjer til vanlig ellers. En sjaman, en seer, mange alternative og spesielle 

trosretninger, ateister for den sakens skyld, kan nok forutse og finne mange løsninger som fungerer for 

enkelttilfeller, og noen ganger i større saksforhold, og om hva som skal eller kan hende.  

Men om vi ser alle verdens trafikklys på en gang, alle veinett, alle busstider, all kommunikasjon, tv-

programmer så ser vi en spådomsrekkefølge som er optimalt pr sekund en billion ganger mer på sin plass for 

fremtidsfunksjoner enn det som vi ellers ser opp til, men ingen ofrer det en tanke fordi de er vant til dette.  

Hva er vel likheten med noe som skjedde for hundre år siden, i mot å finne ut en logisk måte å redde 

verden fra en katastrofe. Og på den annen side; hva skjer ikke hver dag slik som følge av alminnelige 

menneskelige inngrep og kløkt i alvors-stunder, ulykker, annet. Bak-siden, ulempen ved denne tekniske og 

bevisste fremskritts-aktiviteten er forurensningen og misbruk av makt og av tekniske midler slik som krig, 

trusler, angst-spredning og giftige forhold, og ikke minst motarbeide at folk trenger livsnødvendig hjelp.  

Det er vel noe Gud, Naturen, Ateisten fint kan sammenlignes, tilpasses, om vi legger riktige av-

krysning-svar gjennom blåpapir på arket under besvarelsen på om noe er holdbart eller ikke.  

Det er ikke slik at bevisstheten oppfinner i den forstand forutsetningene for noe som er mulig og 

virkende: Bevisstheten oppdager kombinasjons-muligheter gjennom fantasi-kombinasjoner eller sammen-

lignings-sammendrag, og som den ikke behøver å forstå gangen i selv, men den skjer i oss, i bevissthetens 

underbevissthet eller huskfunksjoner som kombinerer seg, og enkelte ganger på direkten, i øyeblikket fordi 

det la an for åpning for å se en slik sammenheng slik akkurat da, for den personen det gjelder.  

Mange kan ha veldig stor føling med aktualiteten i saker, eller i spesielle saker, og komme med ganske 

dirkete respons fordi tenkningen er anlagt riktig retningsvei for dette. Super-intelligens og fotografisk 

hukommelse må vi komme til senere.  

Også oppdagelser er allerede en måte å se kombinasjons-muligheter, sammenligninger, av bevisst 

begrep, eller kombinasjons-muligheter av naturforhold slik som for eksempel teknikken, eller dypere 

forståelse av natur-funksjoner. Dessverre også negativt med tanke på bruk av tekniske midler og medisiner, 

stoffer, væsker, til å myrde andre, lage krig, bruke voldsmakt, andre forskjellige ødeleggelser og hemmelig-

hold av forurensing og giftig avfall.  

Dette slår tilbake på befolkningen og natur-ressursene med dårligere kvalitet enn det vi hadde for 100 

år siden. Enkelte steder har vi redusert gifter, men i snitt har denne økt i verden siden da, og det er havet som 

mest tydelig viser hvor dårlig fatt det er.  

Mulighetene i tilværelsen er altså svært store, uendelig vil mange si, men uansett så er mulighetene der 

med slik virkeligheten er og slik den endrer seg, at uten at disse faktorene for nye tilstander er til stede, så lar 

det seg ikke gjøre at noe nytt skjer, oppdages eller oppfinnes.  
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Vilkårene er til stede, slik at oppdagelse og oppfinnelse er to sider av samme sammenlignings-

funksjoner av muligheter i tilværelsen, og eventuelle realiseringer av det som er mulig, om det ikke forblir 

som teori eller fantasi som ikke utprøves. Det vanligste er at oppfinnelser er prøving og feiling i det lange og 

det breie i kanskje mange tiår.  

Vi kan se det i den lange utviklingen av små partier i matematikken, men som har akselerert de siste 

300 år, og videre i de 50 års utprøvinger av bildeoverførings-kvalitet på alt fra foto til moderne data og tv-

skjermer. Et eksempel er undervanns-fotograferings-teknikk. Et annet er teleskop-typene i rommet, der 

frekvenser blir om-transformert fra radioteleskoper og annet til animerte, men riktige sammensatte 

bildesekvenser av høy kvalitet. 

Energi-utvikling med hensyn til miljø er en annen side som går tregt, ofte av politiske grunner, og 

lignende er det med medisin-bransjen, hvor alt som hjelper holdes tilbake fra samfunnets styrings-sett gjennom 

patenter og økonomisk gevinst-forhold. 

 Vi har ikke klart å samle bredden enda som en felles interesse for holdbarheten vår. 

Når vi er tilbake på temaer som gemytt, humør, lynne, i hvilken stemning noen er i, så virker dette inn 

som følelser, og følelsene er slik styrkevirkningen til de respektive arter sinnsstemninger og kombinasjons-

muligheter av disse, og gjelder for både fysiske og psykiske og bevisste formasjoner av variabler, varierende 

styrkeforhold av de forskjellige egenskaper slik som følelser og kombinasjoner av disse, og slik sett også 

motivasjonene våre, hvor motivert vi er for eller mot noe, eller til det samme proporsjonalt kalt vilje eller ikke 

vilje til noe. 

 Det er helt klart noe vi anser som bra eller dårlig med alt dette kvantitative, kognitive, tellbare og det 

sammen-lignings-bare, kvalitativt, komparative, som funksjoner som ikke klarer seg uten hverandre da vi ikke 

kan telle uten å sammenligne og ikke sammenligne uten tellere. Vi kan se det litt slik som at dert kvantitative 

er formen, mengden, mens det kvalitative er styrken, virknings-graden, og at enhver funksjon ikke klarer seg 

uten at begge deler er deltagende som et produkt for hvilket som helst emne.  

Hvordan kunne så da begrepet 1 kunne oppfattes om det ikke har virkning på en eller annen måte, og 

som størrelse, og lokaliserbar form til sammenlignings-grunnlag.  

Ut fra differensialkraftens funksjon skiller et begrep som 1 seg ut som både form og styrke som det 

ene og samme produkt. Men her er det endrings-betingelser med som deltagende i en prosess som kan være i 

omvandling på hvilke som helst mulig måte, og denne virkningen gir grunn til å kalle dette en endrings-form, 

eller også likeså en formasjons-prosess.  

Slik sett er det ikke så rart at forskjellige signal-styrker eller formasjoner av kraftfelt gir et utall av 

forskjellige virkninger, og da likedan et uttal variabler av de kjente stemninger, altså sinnsstemninger. Og da 

sinnsstemningene har lignende forhold som at vi etter behov vil ha litt mer eller litt mindre for at noe skal 

passe akkurat til sinnsstemningen, at vi ellers kan irriteres eller reagere negativt, og i andre tilfeller positivt i 

forhold til den stemningen vi er i, ut fra saksforholdene vi møter på, eller argumentasjon som tilpasses eller 

sammenlignes med den aktuelle sinnsstemningen, så betyr dette at vi merker oss lyst og ulyst og mulig 

optimisme, glede, trygghet, redsel, angst, utrygghet, pessimisme.  

Det er således ikke rart at vi ved husk og fantasi, kalt kreativ egenskap, kan sammenligne våre 

opplevelser, og vite at det som virket bra for oss ga oss positiv stemning og godt humør, pågangs-mot og 

motivasjons-økning for akkurat humøret. Og mulig en arbeidsoppgave.  

Poenget er at om vi tenker på alle de positive sakene vi har opplevd optimistisk, glede og lyst, og også 

pessimistisk, sorg, angst, ulyst, så kan vi si at lyst og ulyst som husk signaliserer det samme til de kilder som 

reagerte slik sitt fysiske nervesenter i alle fall, slik at vi kan få et gjentagende sanse- eller behovs-signal som 

slik utløser en lignende positiv lystfølelse eller negativ ulystfølelse, slik som også lystsenteret tydeligvis gjør, 

og ved avvisning sender til de områder som reagerer med søk eller tiltak for å bli kvitt, orientere seg etter et 

oversiktsbilde for å unngå det negative.  

Nå virker det som at vi er bygd for å kunne være lei oss en stund, og videre, hvem vet, at det godt kan 

være grunn til å væte lei seg for noe spesielt ett helt år, kanskje hele livet: Om hvor lenge vi skal skrive ut en 

sykmelding.  

Vi ser her at humør, gemytt, lynne, er følelsesladede, og følelses-styrkebetingede egenskaper som vi 

normalt har forbundet med slikt vi merker eller har opplevd, eller tenkt, følt. Og dette er husk, hendelses-

lagring, minner som er forbundet til sanse og behovs-opplevelser. Vi merker lyst-ulyst, og slik sett reagerer 

med noe lignende, en sint mine eller et smil, gråt og latter. Å vær i sorg eller lykkerus. Ekstase, utbrente, 

fortvilte, forkomne.  
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Det er lett å se at dette gir handlings-interesse-motivasjonen til det teoretiske, psykisk følsomme eller 

det bevisste i forhold til en sak, altså motivasjon som en del av sinnsstemnings-arsenalet, her kombinasjon av 

at vi føler og merker og hvordan dette virker akkurat nå i det saksforholdet vi står ovenfor.  

Sinnsstemninger kommer ikke utenom styrkegrad og variasjoner, virknings-potensialer, signalformen 

sin, og slik sett heller ikke utenom følelsesgrader av lyst og ulyst, og betinger slik viljes-grad, likt som at sult-

behovet kan tvinge frem en slik trang. Å trenge eller ikke, har med behov å gjøre, og gjelder for kropp og 

sanser, og vil ha liten betydning om det ikke er følelsestyrker og slik sett av verdi-sammenligningsgrunnlag 

for bevissthetens sammenlignings-funksjon. Hvilket bevisstheten er ved siden av å være kraftvirkende felt.  

Vi kan si at sinns-stemninger representerer de blandings-effekter av styrkegrader som kognitive og 

komparative funksjoner har, av kvantitative og kvalitative mengder, styrker, der mengden ikke er noe som 

helst uten at den tilføres og er i ett med styrkegraden sin. De forskjellige blandinger jeg tidligere har nevnt 

som fremtredende i bevisstheten, som følelsestyper, sanser og behov, husksignaler, hendelseserfaringer, vil 

her danne nyanser som er forskjellige i grad og form fra tilfelle til tilfelle.  

Før vi blir bevisst vår tilstand er mange signalvirkninger i nervesystem og i sansesoner, behovssoner 

alt avgjort, og som følelsesutløsning allerede stemt, og slik at store deler av sinnsstemningen vår er avgjort 

før bevisstheten har fått alt til sammenligning. At vi stikker oss på en nål før vi blir bevisst dette, når vi er 

uoppmerksomme. Er du bevisst at du stikker deg på en nål, så kan du være en selv-plager, eller har øvelse.  

Om den store summen av stemning skulle falle sammen i bevissthetens oversikt, føling, så vil de 

respektive sinnsstemningskilde-styrkers sentra i tilfelle få signaler om dette fra bevisstheten som en feedback 

i og med at sinnsstemnings-funksjonene virker som stemningssetting som kan variere etter forholdene, eller 

holde seg bestemt til en orden oppførsel, mer regel-bundet og tilknyttet tålmodighets-gradene våre. 

Kokepunktet her kan også slå ut positivt og negativt. 

Poenget er at sinnsstemninger viser seg både før og etter i kroppsholdninger og bevissthet som 

stemnings-latente forhold, og med latente ettervirkninger for innstilling, endring av sinnsstemningen. 

Det er oftest en slags rekkefølgevei, en årsak-virknings-følge, som sinnsstemninger, og slik sett at 

virkningene gir seg utslag oftest i både en del av kropps-innstillinger og bevissthets-innstillinger. Kropps-

språk og sinnsstemnings-virkning. To utslag av samme følelses-produktive virkning. Å være sint, glad, 

alminnelig rolig, er typiske egenskaper vi kan merke tilstandene på hos oss selv eller andre. Selv visa-verse 

dyr. 
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Avgjørelser og Sinns-stemninger 
 

Bevisst og ubevisst kommer informasjon, signaler, virkninger oftest til en oversikt der vi overveiende 

føler at noe er bra, passe eller dårlig. At noe er passe, er også en tilfredsstillelse, hvor alt fra det minste vi kan 

tåle, altså lignende begrepet tålmodighet, til det som grenser mot bra eller dårlig, aktiviserer oss i en 

beskyttende retning, noe likt affekter.  

At vi trekker oss unna, eller ikke godtar forholdene, eller at vi oppsøker, aksepterer forholdene og vil 

ha mer av dette, eller ha det slik at disse godene ikke forsvinner. Dette gjelder alt fra mat, vennskap, trygghet, 

og det å ha vern mot farer, beskyttelse, forsvars-midler, om så desinfeksjonsmidler og medisiner. Kan også 

gjelde status, noe som hjelper oss med tilgang til mye vi oppfatter som bra, annerkjennelse blant de vi har 

kontakt med, eller midler slik som penger. 

Bevisst og ubevisst begynner vi å arbeide eller virke i retning av å ta vare på det vi oppfatter som bra 

og dytte unna oss det vi ikke synes er bra, men dårlig. Vi feller slik dommer. Bedømmelsen vår skjer på 

grunnlag av både erfaringen, behovenes og sansenes reaksjon, og hvilken evne vi har til å undersøke 

forholdene dypere, eventuelt trekke logiske slutninger om hva som skjer, eller kan skje, eller har skjedd.  

Dette er en av grunnene til at vi kan se mye på filmer om alt fra tragedier, dokumentasjoner, krim-

filmer og grøssere, men også bevegelighets-effekter i samme avvisende eller akseptable retningen som ønsket 

egenskap, slik som sports-og farts-filmer.  

Dette handler om metode og mestring, for å få til noe vi synes er godt selv, eller komme unna noe 

dårlig, slik at det i dette tilfellet handler om bevegelses-egenskapen, som slik sett kan virke underordnet eller 

grunnfunksjonelt, lett å overse, mens vi faller dypt inn i transelignende opplevelser av den antatte sports-eller 

farts-opplevelsen. Mange tror av ulike grunner at de vil overleve alt, og dermed bli overmodige med mange 

handlinger. Andre vil kunne tro at de lett dør og vil unngå å prøve ut alt. 

De alminnelige filmer ellers om tragedier, dokumentasjoner og samfunns-løsninger, individuelle 

forhold og metoder, er om hvilke tilstander vi kan forvente oss, eller ikke har tenkt over kan skje samt løsninger 

og forberedelse på det som i eget liv kan være bra eller dårlig løsning, eventuelt tålmodighets-grense-settende 

for oss. 

Denne oppfatningen av tidligere slutninger, tidligere avgjørelser som virket for noe bra eller mot noe 

dårlig, selv om gode og dårlige handlinger kan innebære nettopp metode for å oppnå goder eller unngå noe 

dårlig, så er slike avgjørelser og erfaringer, husk av følelser, fornuftsløsninger, slik en bedømmende sum av 

styrke-følelse, følelses-retning, på-drift hos oss, og virker som viljes-avgjørelse til en viss grad som kan 

forsterkes eller svekkes i forhold til sak eller prosess, hendelser.  

Nye tilstander virker inn på avgjørelses-prosessene. Summen av følelser av kropp, sinn, det vil si 

behov, sanser og følelser, bevissthet danner en slutningsretning for oppfattelsen vår eller avgjørelsen som gir 

handling. Handling og oppfatning kan ligne første-inntrykk, likt som affekter, en slags refleksreaksjon på 

opplevelse, føl-barhet, og som kan gi spontane handlinger i forhold til hva vi synes er godt eller dårlig. 

Vi kaller dette med formasjons-retninger, form, og fornuft, oversikt, samt det samme for følelses-

retningen, styrkeretningen og typen styrke eller styrke-blanding som sum for god eller dårlig oppfatning, for 

dømmekraften. På sett og vis er det effekter vi ikke kan noe for selv, men det virker jo også ofte som et 

beskyttelses-system som har fungert. I eget liv, I evolusjons-forståelsen, I livssyns-verk.  

Dette blir som regel oppfattet som en del av fremdriften, eller begrepet fremskritt, selv om våre, og 

naturens avgjørelse kan ha retarderende funksjon også. At saksforholdene ble feil-bedømmelse. Og at så går 

det galt. Ofte er det tidens som må vise om når en sak blir til en fordel over lengre sikt, eller ikke. 

Denne oppfattelsen eller handlings-utløsende variasjon av dette for å slutte oss til at noe virker dårlig, 

eller virker bra, kan vi kalle dømmekraften, og som er en del av, og ofte kanskje helheten av øyeblikkets 

sinnsstemning.  

I alle fall at sinnsstemningen er utgangspunktet i øyeblikket, det vil si at vi er ladet med verdimål, søke-

mål, og et stort kombinasjons-spekter som gjør at det kan være både noe tilfeldig i hva i forholdet som vekker 

mest oppmerksomhet eller noe mer aktuelt bevist vurdert i saken som vekker oppmerksomheten våres. At vi 

styres av en mengde informasjoner som vi kan behandle bevisst og en mengde vi ikke har klart å behandle 

bevisst, som slår ut på ulikt vis når vi er oppe i en sak, eller neste saksforhold og hendelser vi opplever. At vi 

lar oss påvirke av inntrykk, egne opplevelser, når vi feller dommer.  
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Folk, mennesker, men også gjenkjennelige avgjørelser fra dyr, virker ofte sterkt behovs- og sanse-

regulert. Vår avgjørelse i tidligere samfunn, og derpå religiøse avgjørelser, slik som at vi skal gå for det er 

som er godt, og det gode, og fordrive det som er dårlig eller onder, er for så vidt på mange sett holdbart som 

moral-veiledning. Men det er både individuelle avgjørelser, og flokk-avgjørelse, for hva som i forhold til 

enhver sak virker som godt eller vondt, konstruktivt eller destruktivt.  

Våre lyster, behov, som av ulik grad utvikles i forskjellige retninger, vil også virke inn som avgjørelsen 

for handlinger og oppfattelser. Derfor ser vi at vi løser mange oppgaver, skaper metoder, og som slett ikke er 

gode løsninger, og som skaper splid mellom oss til ettertid, eller i forhold til andre folkegrupper. Slike 

individuelle eller gruppe-orienterte meninger for enighet om eller tilslutning til ledelse, er slikt som også kan 

tilslutte seg lyster og drifter som slett ikke behøver å være gode løsninger. Vår kapasitet til å bedømme slikt 

kan begrense seg til helt å være ego-sentrert, enkelt-individers holdninger, til en elite, eller svak gruppe, som 

kommer frem til spesielle løsninger av saker. 

Konsekvensen er at vi får en rekke dårlige handteringer, og lokale og lyst-driftige avgjørelser i saks-

forhold som blir en del av veiledningen vår, og som egentlig på sikt er skadelig for både individ og samfunn. 

Slike avgjørelser kan bli liggende i ordspråk, og i språk-definisjoner, i reduksjon av språk, eller i kompliserte 

utledninger av forståelse og språk, selv i juss og vanlige dagligdags-språk, oppfattelses-vei-ledende 

definisjoner av språk, mange lett for egen del, finner fordelaktig for seg selv, men som slett ikke er en fordel 

for en annen som utsettes for holdningene.  

Her bekreftes og legitimeres handlinger som er dårlige gjennom akseptable argumenter mange lett er 

enig i, men som slett ikke er primære behovsdekkende, og ofte primært behovs-skadelig for andre. Dette 

preger nettopp en rekke av de fleste gamle livssyn. 

Vi ser dette gjennom forskjellige avgjørelser ut fra lyst, mening, tilslutning til mye som ikke er saklig 

forsvar for det som er bra og dårlig. Eksempler er konflikten mellom begrep om det gode og det onde. Noen 

mener at vi skal fordrive det onde med det onde andre at vi skal fordrive det onde med det gode. Vi kan si det 

samme om den omvendte formen. At vi skal oppnå det gode med det onde, eller vi skal oppnå det gode med 

det gode. Vi kan si at det gamle testamentet viser trekk av at det onde blir til tider fordrevet med det onde 

under full tilslutning og legitimitet.  

Mens vi hos utsagn hos Jesus finner at vi skal fordrive det onde med det gode, i alle fall så langt som 

det som visse av evangeliene, mulig Johannes sitt, blir slik at vi skal dette inntil dommedag der Jesus skal 

komme tilbake og felle den endelige dom over godt og ondt, og der det slett ikke virker helt bra det som da 

skal skje med de som er på ville veier slik i forhold til det gode. Det ligger et snev av og egentlig endelige 

avgjørelse og legitimitet for at det onde skal fordrives med et onde, mens det samtidig bærer preg av 

definisjonen av hevn.  

Hevnen er altså blitt legitimert som en gjengjeldelsesprosess som forstås som godt og riktig. Og hevnen 

blir gjerne en besettelse og gnagende følelse som kan virke skadelig for personen selv og omgivelsene, og for 

holdninger til mye annet rundt seg, som slik blir møtt slik med at enten er du god eller passe, nøytralt innstilt, 

stillferdig, eller så er du ond eller dårlig, og slik sett skal utsettes for dårlig oppførsel, utstøtelses-prosesser.  

Metoden skjer automatisk når man ikke oppnår det man ønsker, og slik vil finne andre veier til å få tak 

i det man vil allikevel. Tyveri, stjele, lure noen unna knep, er slik sett da egentlig noe lunde falske metoder 

fordi det kan benytte feil informasjon, løsninger som er dårlige, for å oppnå sine lyster. Eksempler er å 

undergrave andre for å hevde seg selv ovenfor flokken eller eventuelt en partner, en tenkt tilkommen, i 

forelskelse eller kjærlighets-følelse til noen, om ellers noe så enkelt som seksuell drift, seksuelle målsettinger.  

Om vi heller hadde forstått det slik at de primære tilstander, slik som for eksempel at tortur ikke skulle 

vært tillat, men at vi heller isolerer de som er dårlige for andre, eller oss selv fra å kunne utføre dårlige 

handlinger, så behøver ikke dette å bety ødeleggelse av den andres liv, men heller avsperring fra, eller 

irettesettelser med hva man må gjøre i stedet for, for at vedkommende ikke skal utføre slike saker, gjennom 

at den som gjør noe dårlig blir inne-forstått med dette.  

Forklaringer vil slik være en legitim del av etter-retningen for vedkommende med dårlige handlinger, 

og viss ikke, at man må gripe inn og verne, skille partene, individ eller samfunn, fra de dårlige handlinger ved 

å sperre adgangen til de å utføre de dårlige handlingene. Her er det utall med løsninger, og som ikke behøver 

å bety fengsel eller tortur, i enkelte tilfeller, heller veiledning. Er skade-nivået for stort må man jo stoppe det 

fullstendig på en eller annen måte, og da kan fengsel faktisk være en lokalt nødvendig løsning i mangel på 

andre midler. 
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Slike løsninger og metoder må tas opp siden. I denne sammenheng er det snakk om hvorfor vi skulle 

ha sinnsstemninger i det hele tatt, og hva dette går ut på, at følelser og grader orientering, oversikt, 

retningsveiledning i forhold til vår oppfattelse eller handling slik fremtrer på en forståelig måte. Vi blir ikke 

lett kvitt egenskapen å synes noe virker godt eller vondt, eller at vi med tiden endrer oppfatning av hva som 

er godt eller vondt, bra eller dårlig.  

Det er en del av våre arvelige egenskaper, i den forstand at dyr og mennesker har dette som behovs-

veiledning og sanse-veiledning, men krever at både dyr og mennesker lærer, erfarer, mestrer omgivelsene, og 

seg selv, kropp og bevissthet, følelser og sinn til det stadiet der vi kan fungere bra som individ og samfunn, 

med en viss grad av selvstendig forutsetning for å klare seg bra en lengre stund, om så hele livet alene, eller 

med mål som at man har en partner, vennskap, forhold til andre som fungerer godt nok til å ikke belaste andre 

på en dårlig måte. 

Om vi finner ut av forholdene rundt oss slik at vi kan kalle det et helhetssyn eller egen oppfatning av 

verden, av de fysiske forhold, eller de bevisste forhold, lignende livssyn, handling, muligheter så langt våre 

tanker rekker, så følger det et visst krav fra de fleste om hva det er som skal være godt eller vondt i forhold til 

annet med et slikt syn. Jødene spurte jo om hva som skulle være så mye bedre under grekerne enn det var 

under sitt eget styre. Mange lignende stammer og folkegrupper vil vel etter erobring spørre om det samme.  

I våre skrifter eller livssyn, religioner, filosofiske modeller, ideologier, politiske modeller, så har vi lett 

for å ta enkelte saksforhold for gitt, eller tilslutte oss dette, slik at vi undrer oss over andre syn. Vi regner vårt 

syn og våre skrifter som noe det går automatikk i når det gjelder orientering og oppførsel og tilslutning til vår 

sak, tro. Denne automatikken finner neppe sted. Og den er heller ikke arvelig  

Om et barn settes bort et annet sted behøver den slett ikke å ha noen tro i det hele tatt, og omvendt, de 

som ikke tror at det er noe syn som er spesielt gjennomført eller sant og ikke tror på noe, kan oppleve at barnet 

som er satt bort kommer tilbake med den religiøse holdningen som de nye foresatte har. Mange kan etter eget 

søk, komme til en rekke forskjellige livssyn, eller kombinasjoner av slike, eller helt egne oppfattelser som en 

slags privat livs-syns-holdning. 

Vi vil ved følelser, humør, sinnsstemninger finne at formasjon, styrke og retning er avgjørende, ved 

siden av de bevisste og fysiske saksforhold vi står ovenfor som et mønster vi skal bedømme, altså finne ut 

som en plass vi blir på, om vi går vekk fra noe herfra, eller til noe fra dette stedet istedenfor, altså i tenkning 

følelser, og fysisk aktivitet, går mot noe vi finner bra, eller vekk fra noe vi finner dårlig.  

Her er det inkludert at lyster og protester på hva vi utsettes for, like gjerne kan få oss solidariske med, 

eller som en egen tilslutning til en viss grad av dårlig selskap eller selvstendig tilslutning til dårlige handlinger. 

Det er legitimt gjennom forståelsen logisk sett, men det er irrasjonelt og ikke logisk i forhold til opprett-

holdelsen av gode forhold over bredden i samfunns-virke eller ovenfor det individ vi er i konflikt med. 

Livssynene har slik en ganske tilfeldig skjønns-avgjørelse, hva de synes passer seg ut fra den smaken 

de får av et nytt saksforhold, mer enn hva retningslinjer ville tilsagt for slike saksforhold, og som er gjennom-

tenkt eller har logiske retningslinjer for holdbart, uholdbart i forhold til livs-funksjoner og riktig, sann 

avgjørelse, der vedkommende ikke blir justis-dømt. Holdningene fører ofte til slik justis for de er mye 

tilfeldigheter som de dømmende faller for som tilslutning av smak i stedet for saksforholdet, og hva man burde 

gjøre for å skille adferds-problemet mellom konflikt-partene, eller samfunn og ødeleggende effekter som 

virker inn på dette. 

Likheten, funksjonen, retnings-orienteringen av formasjon og innstilling, styrkegrader, til følelser, 

sinnsstemninger, humør, gemytt, lynne, har det til felles at det fra et tilfredsstillende ståsted, eller signal-ro, 

fredelighet, ingen endring av situasjons-bildet, virker slik at vi får en god eller dårlig følelse av behovs-

lignende karakter, i det vi forelegges noe sansbart, behovs-merkbart, eller følelses-virkninger for sak eller 

husk, erfaringsminner, vaner, fysisk, teoretisk, psykisk.  

Generelt kan dett kokes ned til at vi reagerer på noe som bra eller dårlig. Dette utgjør kognitivt og 

komparativt, kvantitativt og kvalitativt, tellende og sammenligningsbart som enhetlig funksjon, at vi føler noe, 

føler bra og dårlig, føler oss med eller mot en sak, eller kombinasjoner av dette. Sinnsstemninger er altså en 

sum av følelser som utgjør tilstanden vår hvert øyeblikk. Men denne forelegges som regel ikke som noe 

funksjonssystem, en mer sikker funksjons-prosess, i form av at det må eksitere noe som danner funksjonen 

som sinns-sum, følelses-sum av kropp og bevissthets-funksjoner. 
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Om der er en samling av mange følelser fra mange forskjellige områder, så vil dette også bety at disse 

er involvert i dannelsen av sinns-funksjonen, psyken, psykisk tilstand, med eller uten angst eller lyst som 

dominerende utløsninger.  

Men om behag, ubehag blandes inn, altså lettere signaler, irritasjoner eller behagelig stilling, at dette 

fungerer med i bildet, og videre direkte smerter og sterkere lyster, så vil angst og trygghet, glede, lykke, sorg, 

depresjon, virke som del av sinnsstemninger generelt, der psyke og sinnsstemning utgjør det samme, da begge 

deler forholder seg til formasjonene, form og styrke samtidig, altså med en retning eller fornuft, eventuelt 

logiske funksjoner for oversikt, rekkefølger, retninger, og slik sett være, gi reaksjoner, som innstilling, 

forståelse, handlings-bakgrunn, for vår videre adferd ut fra de gitte sinnsstemninger. 

Vi vil ofte merke oss at smil, godt humør, latter, glede, positiv innstilling, hyggelighet, vil skape en 

vel-være. Føles bra. I motsatt fall vil ofte sinne, dårlig humør, gråt, grinete utrykk, negativ innstilling, gi en 

oss en dårlig følelse. Hva som er bra og dårlig forteller ikke noe om naturens oppstandelse og funksjons-

mulighet, men derimot at vi har med et levende individ å gjøre, et behovs-vesen, fordi det er nærmest umulig 

å være i godt eller dårlig humør, merke noe som bra eller dårlig, om det ikke er et forhold til et behov, og 

nettopp at behovstilstander som virker slik, merkes gjennom følelser.  

Følelsene kan suppleres med forsterkende eller vekkende virkninger gjennom angst og lyst-

funksjonene. Ett eller annet fysisk eller psykisk virker slik i forhold til et metnings-nivå og tåle-nivå. Vi vet 

at folk har dødd av latter og lyst, og at folk har dødd av depresjoner og ulyst, smerte, angst og skrekk. Vi kan 

nok trekke den slutningen at det til en viss grad er en individuell funksjons-innstilling som avgjør hva de indre 

og ytre signalene gjør med oss. At hvorfor ikke alle dør eller overlever morsomme tilstander.  

Å fremstille sinnet, sinns-stemninger som at det er kraft, ånd, natur, uten at det får mer spesifikke 

forklaringer, at det er funksjoner som alle har felles like meget som at et hjerte eller en lever er funksjoner i 

oss, og at vi uten hjerne og nervesystem ikke finner slike funksjoner, og at viktige kilder, nervesystem-sentre 

i hjernen må være funksjonelle for at vi skal kunne utrykke oss slik som følsomme eller bevisst følsomme, har 

kommet frem temmelig klart, gjennom alt fra lobotomi, bilulykker, sykdom, der man har mistet evner slik. 

Det fysiske er altså en deltagende del av denne prosessen.  

Bare dette at vi ved å operere vekk binyrene på grunn av en sykdom, og at man etterpå ikke får redsel 

eller angst for høydene, er tester som overrasker. Her er det signalstoffet adrenalin som sendes ut og oppfattes 

av nervesystemet, og når dette uteblir, så uteblir også angstreaksjonen for slik som i eksempelet, 

høydeskrekken. Angstsentere i hjernen reagerer ikke slik de burde. Men så kan det være praktisk for en som 

lider av for mye slik skrekk. Poenget er at følelsesvirkningen i denne retningen er borte. Og det betyr at også 

sinnsstemningen i denne retningen er borte. Vi tvinges til å ha en annen stemning ovenfor høyden enn den vi 

til vanlig kan ha.  

Sinnsstemnings-endrende funksjoner utover normal-liv/helse-tilstanden. 

Grunn-leggende sinnsstemninger som er langtidsvarende hviler mye på næring, kosthold, elelr 

mangeler av dette, videre hormoner som adrenalin, endorfin, noradrenalin, medisier som naloxin, narkotiske 

stoffer som heroin, opium, men ogs hasj, marihuana, LSD benzidrin og amfetamin, meskalin, alkoholer, og 

rusende gasser, planter, visse dyre-stoffer. Tungmetaller kan også bidra, samt ulykker, katastrofer, 

sykdommer, arvelige belastninger og trussler og overlagte pinsler, plager, mobb, terror. Strenge eller voldelige 

foresatte, elendige naturforhold, boplasser. Slikt angriper alminnelige celler og kan gi dårlig form, glede eller 

tristhet, men i stor grad er det innvirkning netopp på nerveceller til sanser og behovsentere i kroppen. 

I stor grad: Er disse innvirkninger som berører blod og trykksystemer gjennom kroppen, organer og 

lyd-lys, elektriske ladninger, stoffer som virker hemmende for stoffskifte og celler, deriblant nervecelle-

sentere, med følsomher for dette, som bidrag til assosiasjon, lyst, angst, smerte, glede, trygghet, og 

ukontrollerte reaksjoner i bevegelsessystem og sanser, om så behovsorganer. I høyeste grad årsak til vekten 

mange forskere og psykologer legger så mye vekt på kroppens tilstand og for mange vekt på lymfesystemets 

tilstand og reaksjoner. Så langt med rette. Men årsak-sammenhengen, og forbindelsen som er en vedvarende 

interaksjon og utbygning fra orginalcelleorganer og sansebehovs-organer, og nerveceller og deres 

senterorganer, er neppe gitt i at det var lymfesystemet eller nervesystemet som var årsak. Den ligger i de 

samme behovfunksjoner for holdbarhetstilstander hos elelrede orginalcellene, og her spiller nerveceller en 

radikalt viktig rolle. Operer vekk bunyrene og du får ikke angst. Noen er født uten smerte-sensorer, andre uten 

sult-mett-hormoner. KILDER OG MÅL KAN BYTTES UT MED: FUNKSJONS-PROSESSEN TIL 

PREFERANSE-DANNELSENE. Kraft-form-stabiliserende preferanse-funksjons-egenskaper. Abstrakt er 

ingen forklaring. Det er noe virkende her som sammenligner og merker styrketypene i det som sammenlignes. 



 

 

718 

Hierarkiske modeller 
 

Vi kan se at hierarkier har sine verdi-normeringer som ikke skal gjelde for andre enn eliten sine 

interesser. Vi kan se dette i de fleste saksforhold i krig, og vi kan se det ved epidemier, at samfunns-maskineriet 

av trossystemer og ideologier svikter menneskene over den brede linjen. Så forsøker de å rette opp dette 

gjennom det samme verdi-normerings-systemet. I stedet bør slikt erstattes med et logisk helse-funksjons-

system, og logiske funksjoner for samfunns-funksjoner som fungerer uavhengig av kildene som forårsaker 

slike forhold. Det kan bare et logisk system som søker bredden i konstruktive, destruktive funksjoner som 

funksjoner for å oppnå holdbarheten generelt for alle, og ikke bare elitene. Styreformen svikter jo ellers folket 

og individene.  

Verdi-normeringer slik sett byttet ut med et logisk system for slike avgjørelser, betyr i denne sammen-

hengen ikke at det er verdiløst hva holdbarhet angår, men nå går det ikke lenger på at individets rang skal 

bestemme om medisinske forhold eller primærbehov skal dekkes. Dette er alt satt opp logisk som mål, eller 

verdi for menneskelig i det hele tatt. Slik sett måtte det være et nytt inkluderende innovasjonsprosjekt som 

slik øver påtrykk på de øvrige samfunn som en generell verdens-politikk, eller om vi vil ledelse av de 

menneskelige funksjoner, kommunikasjons-rettet og helsemessig.  

Vi kan se at bud og lover ofte ikke er begrunnet ved en forståelig forklaring til saksforholdene, men er 

supplert med kun du skal, eller må, eller ikke skal, fordi det irriterer noen, stort sett ikke de involverte, men 

for eksempel Gud eller styres-maktene. Begrunnelsen i forståelsen gis ikke. Grunnen til at det ikke grunngis 

med en forståelse er fordi de ikke har noe fast holdepunkt, og heller ikke noe fats holdepunkt til holdbarheten.  

De vet ikke hva de skal begrunne saksforholdene i for lover, regler, bud, veiledninger. Allikevel har 

det til tidens løp dukket opp holdbare forklaringer til en rekke enkelt-tilfeller. Selv i menneskerettighetene er 

det ikke gitt holdbare og logiske forklaringer til menneskets holdbarhet. Det er derfor jeg vil se nærmere på 

denne saken gjennom det begrepet som skal gi begrunnelse og forståelse av moral, moral ment som holdbare 

forhold og holdbarhets-definisjonen. Som jeg mener mangler generelt. 

At moral har en logisk sammenlignings-funksjon, ved siden av de spesielle forhold folk står oppe i, 

som vi må ta utgangspunkt ut fra de forutsetninger den enkelte har som utgangspunkt for forståelse. Av den 

grunn betyr ikke dette at man ikke til tider må sette opp buffere mellom de konflikt-involverte, eller mellom 

individ og samfunns-medlemmer ellers, eller samfunnsprosesser vi er avhengige av for holdbarhetens skyld. 

Vi må analysere saksforholdet logisk ved som holdbarhet, ved siden av saksforholdene om forutsetnings-

vilkårene i konflikter som gir uholdbare saksforhold for holdbarhet av individer og samfunn. 

Dette er utfordringen! 

Her oppstår det sikkert konflikter av den grunn at de styrende eliter og grupper som hevder seg selv, 

slik sett vil tviholde på sin styreform og sine slutninger, i alle fall for ikke å miste de fordeler som er oppnådd 

for saken de brenner for, eller av goder eliten har fått, slik som annerkjennelse av en politisk retning, eller som 

et livssyn, en religion eller ideologi. Vi kan godt gi tillit til miljøsaker og miljøgrupper, men uten at vi vurderer 

eller de selv vurderer de logiske konsekvenser, eller hvilke verdi-orienteringer de har som setter menneskets 

holdbarhet til side for opprett-holdelse primært, og slik mangler faste holdepunkter generelt.  

Slik sett kan det indre systemet overstyres av frihets-holdninger innenfor gruppen selv, for andre slik, 

som slett ikke vurderer en videre holdbarhet for mennesker i dag i bytte mot en ideologisk fremtid som enda 

ikke er til stede. De fleste miljø-ideologier er slik, der den ene saken går foran enhver logisk hensynsfullhet 

ellers.  

Dette blir litt som å slå, sparke, ødelegge annet, for å oppnå en positiv sak. At menneskets holdbarhet 

ikke teller i sammenhengen på grunn av fremtids-ideologiens holdbarhets-kriterier. Dette skaper tverr-

politiske konflikter. Og det forsinker miljø-saken. Miljøsaken er positiv, med unntak av at man må forstå i 

tillegg hva det er som er avgjørende for miljøet, ikke bare at det er rent, og at det slik sett vil være tiltak en 

tror på, og slik sett ikke de viktigste og mest effektive miljøtiltakene.  

Å la mennesket være den falne, er altså ikke det gode poenget. Nietzsches spørsmål til mennesket: 

Hvilket ansvar og retningslinje skal menneske ha som kan bære individ og samfunn om det står alene om 

avgjørelsene av moral? Hva skal så ellers alt være godt for; naturen og dyrene? At vi ikke regner mennesket 

inn i dette? Kort og greit at det ligner en kjent verden-tids-historisk funksjon, at vi er enten er onder eller goder 

som ikke hører til her, synger om, og der vi anser mennesket som et onde. Om dette er religiøs eller individuell 

moralsk oppfatning er ikke godt å si, avgjøre, men det er i alle fall ikke en løsning på holdbarheten.  
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Det river bare ned det som skal bygges opp. Miljø-saken er også holdbarheten til alle de som nettopp 

mister livsgrunnlaget, og da snakker jeg ikke om næringen, bedrifts-funksjonene og eiere av slikt, men at det 

gjelder både eiere og folket som arbeider her i like stor målestokk. For det som utgår må noe annet inn, ellers 

bremser, motarbeides, straks den holdbarheten som et godt miljø skal være godt for. Det blir en krig med 

miljø-tap uansett da det blir konflikter i stedet for løsninger. Denne kompetansen logisk sett må miljø-

bevegelsene ta til seg så fort som det er mulig.  

Da jobber næring, arbeidsfolk, miljø-forkjempere, på lag. Og jeg forstår godt staheten som finnes 

mellom gruppene. Før de logiske funksjoner er på plass, så vil heller ikke samfunns-styringen holde tritt med 

løsningene i saks-forholdene slik. Menneskerettigheter og miljø-sakene har ikke noen faste holdepunkter selv 

om det er den riktige veien for holdbarheten vår. Men ikke riktig konflikt-løsnings-vei enda. Man tror alt går 

med tvang uten forståelse. Vel. Men den fører til den forsinkende konflikten vi ikke ville ha og har råd til. 
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Følelser og følsomhet 
 

Jeg vil ut fra en vitenskapelig tilnærmelse som kan være korresponderende med bevissthets-systemet, 

påstå at våre definisjoner av følelser er altfor oppdelt og abstrakt. Vi henviser til følelser som lengre akter som 

vi kan sammenligne, huske, ha som orientering og husk til det vi har erfart, opplevd i kontakt med alt annet, 

og som forholder seg til sanser og behov, virkninger med styrke, energi, som vi påvirkes av fysisk, psykisk 

og bevisst. 

Vi kan si at følelser er å merke noe, og i tillegg at vi er mer kjent med disse når vi kan sammenligne 

slike, og benytte disse inntrykk som orientering. Det som er felles for fysiske reaksjoner og bevisste reaksjoner 

er at noe kan merkes, virker, at vi tilføres en energisk effekt. Dette ville aldri ha skjedd uten en drivkraft-

funksjon bak en aktiv verden.  

At noe kan skje, gjelder for absolutt alle funksjoner som finnes, slik at det at noe skjer, det å skje, er 

alt avhengig av en dypere underliggende funksjon som ligger i tilværelsen, som jeg kaller forskjells-funksjon, 

en funksjon som betyr at noe er, men også at det skjer en forskjell med det som er, som da er den aktive 

årsaken til at noe kan skje, en forskjell fra tilstanden, at noe kan noe, gjøre noe, få annet til å hende. At årsak 

og virkning oppstår. 

Det er som en forskjells-tilværelse med egenskapen å danne forskjell av det samme som er, men 

iboende, at vi har med en forskjell å gjøre som blir forskjell fra seg, der det aktive er u-adskilt fra de andre 

egenskapene som oppstår når det blir en forskjell. Dette betyr at bevegelse og vei slik sammen med styrke-

objekt, formasjon, dannet av samme forskjells-funksjon fortsetter å endre seg. Det betyr også at bevegelse og 

vei kan kalles en fart, eller en hastighet.  

Vi kan skille disse ut fra forskjellige kriterier, men alle har bevegelses-strekning som sammenligning 

i fysiske forhold. Også bevisstheten er avhengig av samme funksjon, slik at fysiske og bevisste funksjoner 

kan komme fra samme funksjons-grunnlag, en forskjells-funksjonell verden vi kan sammenligne med både 

drivkraft, bevegelse, tid, vei, romslig utstrekning, virkning, og der virkninger og endringer er det samme.  

Alt tyder på, og i alle fall ut fra min kraft-funksjons-modell, på at den samme tilværelsen inneholder 

muligheten for begge typer forskjells-formasjoner som vi kaller fysisk og bevissthet. At de kan være en og 

samme tilværelse, og ut fra min funksjons-modell må det bli slik. Men det er ingen selvfølgelig å oppdage en 

slik sammenheng. Vi må skille mellom forskjells-former og forskjells-egenskaper for å kunne henvise til hva 

vi sikter til, både for oss selv og andre, og trenger derfor å danne oss separasjoner av forskjell som forskjellene 

like og ulike, også for å sammenligne noe i. En virkelig sammenhengende kontinuerlige verden om kraft-

energi-effektene i sin helhet egentlig ikke er adskilt.  

Ved å gå rett på den verdenen vi har, med et menneske, der det fysiske og bevisste finnes som et 

samarbeidende virkningsprosjekt, virknings-system, kan vi vise til noe ganske fortreffelig. Når det fysiske i 

oss påvirkes av noe, selv gir fra seg energi, om energi fordeles i en kropp, eller merkes bevisst, så må jeg 

benytte begrepet å merke noe i utvidet forståelses-sammenheng. Å merke og virkning er her det samme, og 

sett i fugleperspektiv for fysiske og bevisste operasjoner, uavhengig av tro og viten.  

At vi observerer at det fysiske har virkninger, at det bevisste har virkninger, og at disse virker på 

hverandre. Når en sensor til en nerve, eller kroppsvev utsettes for ett trykk, spenning, en eller annen form for 

energi-tilførsel, men også mister, sender ut energi, virkning og endring, så vil jeg påstå at dette kan merkes. 

Ikke bare at vi observerer dette med sanser eller stoler på at måleinstrumenters utslag er riktig for å registrere 

at noe har skjedd, men at det vi merker, er knyttet til det å merke i bevisst forstand.  

Vi oppfatter dette, men også at det er en annen side enn av det vi mener er bevissthetsfunksjonen som 

registrer møtepunkter av virkninger i fysisk natur, der noe berører huden vår, og nervesensorer, nerve-

reseptorer, reagerer og sender signaler.  

Riktignok er lignende funksjoner kjemisk i gang fra alle indre organer også, når vi snakker om trykk 

og bevegelses-forskjeller, fordi trykk-virkninger og nervesensorer som finnes i nærheten av slike områder, i 

blodårene, i lymfesystemet, at væsker i celler hos organer og væskebaner, muskelnerver og bevegelse, og 

styrke-effekt, løfte noe, gjøre noe med kroppen, at alt dette er slik at det sender virkninger som nervesystemet 

til slutt tar opp som signal-sammenligninger og styrkesammenligningene som kommer med signalet. At det 

fysiske ved endring, virkning, også gir styrkegrad.  
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Å merke, betyr her å sette merke på noe, prege noe, lage avtrykk, trykk-virkning, både bevegelige, 

endringsbare, virke videre, sende styrke-virkninger videre, eller til noe. Også å sende vekk noe, slik at en 

avsetning virker som en manko. Det er snakk om tilskudd, eller utgivelse av en slags energi, kraft, substans, 

alle de begrep vi bruker i ulike fag for objekter og felt, bevegelses-energier, kraft-typer.  

At en nerve-celle merker lys, eller lyd, eller luft-trykk, eller temperatur-styrke, er alle energier som 

innkommer, og som virker i kjemi og fysikk i kroppen vår, i samser og behov, og som utgjør prosesser som 

elektrisk negative, positive, som ioner, molekyler, atomer, gaser, væsker, faste stoffer, og som danner slike 

begrep vi har som PH-verdier i kroppen, maten, vannet, naturen. 

Når det ved å avgi eller oppta noe i fysiske systemer, i organismer, kropper, så blir det underskudd, 

overskudd i forhold til balansen, og dette virker som overtrykk og undertrykk/vakuum, for miljøet, cellens og 

nervetrådens grenser, cellevegger, trykkbalansen til celler. Dette igjen medfører at enzymer og strømninger i 

cellevæsker, spinalvæske, lymfevæske, endrer trykk og strømninger, og ofte også klart retnings-endring, eller 

forsterkning i en viss retning, eventuelt i motsatt retning. Det er lett å snakke om hindring, blokkering, 

åpninger, adgang, aksept og avvisning.  

Vel: det stemmer jo faktisk. Men det som foregår er nøyaktig det samme for alle disse betegnelse, og 

slik sett går det ikke an å isolere forklaringer bare til et organ alene, men hele overføringen. Om vi mister 

nervene i huden, fingeren, så kommer ikke signalet, og vi føler heller ikke noe.  

Om ett stikk i fingen normalt som affekt-bevegelse, gir virkninger gjennom trykkvæske, lymfevæske, 

nervetråd som lydbølger i spinalvæsken eller elektroner som vandrer i nervetråder, så er hele energi-prosessens 

vei frem til bevisstheten avhengig av denne kraftvirknings-overgangen uansett hvordan denne er for at 

bevisstheten skal føle noe, merke noe.  

Begge deler er en forskjell, og sammenligningsfunksjonen til bevisstheten kan da merke forskjeller på 

affekt og følelse. Om vi får spontane signaler gjennom nervetrås eller gjennom trykksystemet til lymfevæske 

spiller dette ingen rolle for utfallet i bevisstheten som enten merker en spontan virkning, smerte, eller søtt, salt 

eller en høy tone.  

At lymfevæsken kan gi svakere, mer rolige forsiktige og mer varige stemnings-virkninger som 

fungerer likedan som en følelse som vi rekker å vurdere bedre, og at lignende kan oppfattes ved nerve-signal-

sammenligninger, blant annet at lymfetrykk-virkninger også vil berører sansesentre, gjerne da de som ligger 

dypere forbundet til eldre sentre som vi har innenfor de nyere hjernesentre, kalt pattedyrhjerne, reptilhjerne, 

respirasjons- og stoffskifte-hjerne, slik som i hypofyse og hypothalamus, lillehjerne og pons, og ryggmargs-

hjerne med mange av de samme reguleringene.  

Om nervecellen mangler, eller forbindelsen som skal sende styrkevirkninger videre til bevisstheten, 

eller til følelses-nerveceller som gir ut styrkevirkninger forbundet til en form, kjent eller ukjent, så vil ikke 

bevisstheten få signalet. Fra sansene våre og enkelte av organene våre, så går det direkte nerver til hjernen 

gjennom ryggrads-margen også, og likedan fra sanse-områdene, nese, syn, tunge-smak, også videre. 

Bevegelser mot kroppen, av kroppen, setter det indre øret i gang, og balanseorganer som også skal matche 

med kroppens stillinger og bevegelses-balanser. 

I tidligere diskusjoner var det snakk om at noen mente dyret merket noe, eller planten merket noe, om 

disse hadde bevissthet eller ikke, tross alt uansett, at de snakket om dette som at de merket noe ubevisst. 

Begrepet å merke er heller ikke isolert til altfor forenklet definisjon.  

Det holografiske bevissthets-feltet har stort sett kontakt med behovs-delene våre, og den sum, væske, 

sum behovs-innstilling som også har en fysisk konsistens som organisert kjemisk balanse, og samtidig har vi 

minst to sentrale, eller fler, husk-matrise til behov/sanse-summene, som alle 3 reagerer på signalet jeg, meg, 

hva og hvor og hvem jeg er og identifiserer meg som. 

Biokjemisk oppgave: Sjekk hulrommet i følelses-seksjonene. Lyst-angst-mellomrommet. 

Det er ikke riktig at sinnsstemningen kun ligger i lymfesystemet som lyn fra klar himmel, affekt. Det 

er slik at hvilket humør vi er i, rolige, glade, lei oss, vaktsomme, lynne, gemytt, vi har, alltid erglige, stae, er 

slikt som er sinnsstemninger, og da er det ikke snakk om kun lyn-raske øyeblikk vi ikke har følelse med. 

Følelser og styrken i følelsene kommer til bevissthets-senteret vårt. Fra vi er småbarn forstår vi kanskje 

ikke så mye av hva som er følelser for smak, lukt, bevegelser, godhet, kjærlighet, angst, vondt og godt, og 

reagerer mer eller mindre spontant på alle virkninger som at alt i verden bare er reflekser. Masse følelser vi 

ikke har klassifisert enda. Men vi lære etterhvert ved hjelp av hjernen og bevissthetens sammenlignings-

funksjoner, sorteringsfunksjoner, om hvilke følelser som tilhører hva.  
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Og nyanser i følelser, og da dukker begrep som kjærlighet hat, sjalusi, godhet, glede og sorg opp i 

større grad, og hva som er smaks-sans-type-følelser og hørsel-typefølelser, ja det meste. Men det at vi har gitt 

disse navn og kategorisert disse og kan behandle disse følelser bedre enn før, gjør ikke sitt til at de ikke virket 

når de var usortert, eller enda ikke egentlig forstått.  

Slik sett har vi alt fra en eim av ubevisste følelser i den grad vi ikke vet om eller aner hva vi skal 

identifisere styrke-virkningen som, og også vagere følelser av bevissthet, en slags overgang mellom 

underbevisste og bevisste følelsesinntrykk. Snart kan vi snakke om bevissthets-sortering av følelser, og 

kombinasjoner av disse, og kritisk holdning til følelses-saksforhold.  

Selv om affekter, pasjoner, direkte sanse- og behovs-følelser virker refleksive, spontane nok, lynet fra 

klar himmel, et vepsestikk, så betyr ikke dette at signalstyrken ikke gir virkninger inn i bevisstheten vår, og 

kan gjøre dette gjennom nervesystemet vårt. Slik sett kan både trykkbølger og enzymer i blod-system, i 

lymfesystem også videre bidra, og legge en ny variert virkning på vår bevissthet og følelses-stabiliteten vår.  

Andre eksempler er at om vi får en spiker rett i leveren, eller i en muskel, så trekker dette seg sammen, 

eller blir strekt ut og trykker på, eller drar i nervetråder rundt organer, lever, magesekk, eventuelt i musklene. 

Musklen derimot spenner alle muskelcellene ved denne berøringen fordi nerven får signalene gjennom seg og 

der minst en av veiene i nervesystemet herfra går til bevegelsessentre i hjernen, og så til bevisstheten i en eller 

annen modifisert grad.  

Mye av sanse-nervesystemet er slik at de går gjennom originale virkningsfunksjoner i det vi kaller de 

gamle hjernesystemer lengre inn i hodet ned mot ryggrad og gjennom lillehjernen, ofte med refleksive signaler 

herfra til bevegelsessystemer. Men også en laserstråle, eller spiker i frontlappen, eller en sterk radioaktiv 

stråling like ved frontlappen, så vil dette kunne utløse en eller annen nyanse, eller et helt register av nyanser i 

hjernens bevissthets-sentrerte områder.  

Allikevel så vil smerter, angst-sentre, lyst-sentre, varige og variable, og plutselige, trykk-væske-

endringer i kroppen fra organer, som endrer enzym-virksomhet, og påvirker nervebaner gjør sitt til at vi 

identifiserer den samme type virkning fra de forskjellige områdene av sanser og behovssystemer, på en slik 

måte at vi gjenkjenner hvilke affekter som har likhet med den følelse vi husker, og kjenner, merker, slik at vi 

trygt kan si at følelsen vi har og kombinasjoner av dette, minner om likhet med de affekter, øyeblikkelige og 

raske signaler, reflekser, som oppstår når tunga kommer bort i noe som er veldig salt, surt, noe som stikker på 

tunga.  

Eller ved kombinasjoner av syn og hørsel, eksempel musikk og bilde, video av de som spiller og 

synger, på en slik måte at vår reaksjon virker stemnings-endrende i samme retning som følelses-virkningene 

har. Følelser og utvikling av relasjoner mellom disse, baserer seg på husk, da de ellers ikke kan tilegne seg 

eller vite noe om kombinasjoner, om de ikke skjer i samme saks-forholdene som er tilstede under selve 

observasjonen av slike virkninger med behov- og sanse-virkninger.  

Bevisstheten fungerer slik at om vi lurer på effektens muligheter, lignende at vi ser etter gode eller 

dårlige forhold primært ved nysgjerrighet, søk-let-finn-sammenligningen, for trygghet eller fare over den neste 

bakketoppen, så leter vi etter trygge gode sammenligninger og dårlige fare-forholds sammenligninger ved 

musikk og kunst, men også daglig hverdags-arbeid, virksomhet.  

Dermed sammenligner vi mange øyeblikkelige virkninger både i korttids-hukommelsen og i langtids-

hukommelsen, den siste som tar vare på samleinformasjon om utvikling av forståelse eller virkningseffekter 

ved sanseopplevelser, og kombinasjoner, interaksjoner dette har med andre følelses-aspekter, nyanser, og 

videre til andre egenskaper vi har som kan kobles og påvirkes gjennom slike sammenlignings-virkninger.  

Denne varheten ovenfor sanse- og behovs-signaler er altså koordinerende for oss, og for tilbake-

virkning på stemninger, slik som trygghet, velvære, stolthet, ulike følelses-affekter, og en del mer varige 

stemninger ovenfor visse opplevelses-saks-forhold. Vi moderer, justerer, koordinerer sikkerhets- og 

vaktsomhets-aktiviteten vår gjennom store deler av denne virksomheten.  

Vi har langt fler øyeblikkelige og varige varsellamper i oss. For eksempel lengden mellom måltider 

enten vi er sultne eller mette nok enda. Og selvsagt fysiske påvirkninger som kropp og sanser, behovssystemet 

sender ut jevnt hele tiden, med plutselige reaksjoner for slikt som en luftboble i magen, et rap, en fis, eller et 

mageknip. Vi lærer også å innstille oss i stemning som stahet, tvangs-forestilling, om å fortsette med en 

operasjon, virksomhet i livet, selv om vi ikke er i den rette stemningen for dette, og med ulikt humør fortsetter 

med våre vaner eller vårt arbeid.  
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Men selvsagt, at man også kan frigjøre seg fra slikt ved å finne en vei unna dette. Skulke, få bekreftelse 

på at noe kanskje er i veien, sykdom, attest. Som sagt kan spontane reaksjoner slik som en bevisst oppfatning 

som gir angst-husk, et redsels-signal, sendes ut som en prosess bevisstheten er med på, men også med langtids-

hukommelse og saksrettet oppmerksomhet sørge for at vi med en viss viten og vilje, styrke-grads-regulering 

kan få kropps-reflekser, og muskler til å arbeide i den retningen vi vil, men at visse refleksjoner gir samme 

spontane reaksjoner her som om det var et virkelig tilfelle vi står oppe i.  

Jeg forstår folk godt som neppe ønsker å blande biologien inn i sinnsstemninger og følelsesforhold, 

men vi kommer neppe unna at alle forholdet i naturen og været klyper eller behager oss gjennom alle våre 

sanser og indre fysiske behovs-organer, sult, luftmangel.  

En sinnsstemning kan neppe beskrives om det ikke er fordi det er med følelsen vi har av dette. Om vi 

mister en følsomhets-virkning, så vil også sinnsstemnings-oppfattelsen vi har endre seg, og vi kan sikkert si 

at denne da får en annen type følelses-virkning i og med at kroppslige og andre egenskaper vil merke, få 

signaler, som har grader av virkninger på andre områder enn det som det normalt ville virke som i et følelses-

perspektiv.  

Bevisstheten kan ikke slutte fra «lyn fra klar himmel», affekter, pasjoner, til at dette tilhører en følelses-

skala, om ikke affekten, sinnsstemningsvariasjoner, har samme karakter. I mange tilfeller må vi lære dette 

med å sammenligne med andre sanser og behovs-signaler, men affektene, eller sinnsstemnings-virkende 

påvirknings-signaler har sine karakterer tros alt.  

Den plutselige reaksjonen vi har skyldes mest at nervetrådene trekker seg sammen og at alle behov og 

sanse-reaksjoner er knyttet til refleksiv muskel-nerver i den årsak-virknings-rekkefølge av koordinerte 

retninger som vi har fra arv som krysskoblinger mellom sanser/behov og bevegelses-reaksjons-nerver i 

bevegelses-muskler. At vi rygger unna når vi brenner oss, trekker tungen til oss, eller også hele kroppen når 

vi brenner oss på tunga. Lignende er det med sterkt krydder i maten, eller om vi merker ett insekt, annet i 

maten som ikke skal være der.  

Slike direkte affekter, reflekser, sinnsstemnings-regulerende reaksjoner, er ofte knyttet direkte til 

lillehjernens koordinasjonsnerver som har parallelle nervetråder for tilbakevirkende effekt til muskel-

systemet, og merkelig nok i motsatt signalvei, som stemmer med tilbaketrekning eller tilfeller av øyeblikkelige 

fremstøt for å gripe tak i noe. 

Det er klart at det organisk-biologiske er med i livet vårt. Hvorfor klarte ikke visse mennesker å komme 

seg ut av en vanskelig og farlig situasjon. De satt fast i noe! De hadde et spesielt hinder foran seg. De hadde 

kanskje mistet et ben, eller var blinde, eller var i en apatisk psykisk tilstand, skrekk, angst, at man blir stiv av 

redsel, skrekk, angst, som slik hindrer en bevegelses-funksjon av kroppen.  

Lignende er det med at vi blir mette og fornøyde av måltidet vi har inntatt. Det er lite tenkelig at slike 

tilskudd av energi ved fysiske påvirkninger, eller behovs-dekning, skulle være adskilt fra sanse-funksjonene 

som stort sett benyttes som koordinering av å få luft, mat, drikke, soveplass, klær, beskyttelse fra natur 

gjennom å komme seg til trygg plass, husly, opp i et tre. Kanskje svømme vekk fra farlige dyr på land. 

Lyn fra klar himmel, brukt om affekter, pasjoner, å merke smerte, godt og vondt, eller føle det samme 

som ondt, godt, om et annet menneske er skummelt for oss, betyr slett ikke at slike reaksjoner er fritatt for en 

gradsforskjell av virkning i en følelseslignende skala. Alt for mange affekter er slik virknings-forskjellige. Og 

vi vil alltid ha følelsen av at sinnsstemninger har følelses-tilknytting. Om det ikke er jordbærsmak, så kan det 

være en hudsmerte, altså reseptor-forskjeller i sansesystemet knyttet til nervesentre i hjernen som bilag for 

den videre virkning av signalstyrkeformer til bevisstheten.  

Om det ikke fantes noen forskjell så ville heller ikke bevisstheten kunne merke en forskjell på følelser 

eller sinnsstemninger. En spiker eller en radioaktiv kilde som pirker inn i bevissthets-sentra sitt relaterte 

område i frontal-lappen, kan like gjerne utløse, og vil på grunn av trykkvirkninger og spennings-forskjeller, 

temperaturendringer, utløse trykkforskjeller som påvirker alle tilbakekoblinger til psykiske nerve-sentere og 

bevegelse-sanse-behovs-koblingene, eventuelt også påvirke et bevisst aktivt felt med styrkevirkningene.  

På den annen side bygger erfaringer og opplevelser seg opp slik at vi stadig vet mer, og merker mer av 

sinnstemningsvirkningene og påvirkning av disse, slik at vi kan være med å manipulere mange av disse 

stemningene, det vil si yte en viss kontroll med mange av disse gjennom også øvelser, ikke bare erfaring og 

bevisst innstillings-sammenligning. Å få viljegrad inn i kontroll, handling, betyr at vi stort sett kan måle styrke, 

styrkegrad som handlingen skal utføres med ut fra erfaring. Vi kan også ha erfart om at vi yter all kraft vi 

klarer så skremmer vi vekk et dyr, eller får en fare unna oss med muskelkraft vi ellers ikke hadde greid.  
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Det betyr ikke at følelser og sinnsstemninger og fysisk aktivitet må ha akkurat begrepet viljeskraft, når 

det logisk er samme forholdet mellom sinnsstemninger, følelser, muskler og bevissthets-sammenligninger. 

Men vi må ha et behov som krever dette normalt systematisk koordinert i oss, slik som nettopp at vi trekker 

oss unna det som virker farefullt, smertefullt, eller søker opp og griper etter det vi føler er godt, bra. 

At forskjellige aksept-avvisnings-mekanismer virker i oss kan vi ikke fornekte, og spesielt fordi det 

også skjer det samme kjemisk. I de fleste forskjellige grader av kulde trekker ulike proteiner seg sammen, 

pakker seg så og si inn, omregulerer noe av spenningene. Men det gjør det meste av det vi finner av mineraler 

også, så og si alle grunnstoffer med unntak av vann som er spesielt kjemisk. Andre forbindelser kan virke slik 

men er sjeldne former, og fote de letteste stoffene.  

Vi krøker os sammen i mange tilfeller og vi merker denne følelsen godt i magen fordi det også er et 

senter mellom ben og hodet, en sentral kroppsdel som fordeler nerver fra ryggrad og mage og en 

sammentrekkende følelse av noe farlig, ekkelt eller at det er veldig kaldt, skyldes stort sett at nervesignalene 

sammentrekker seg i dette området, og ikke så lite regulerende for nerver til hjerte og til den mage-følelsen 

og hjertefølelsen vi føler under det vi kaller følelser.  

At noe er vondt, er således noe vi kan gjenkjenne hos andre på egen opplevelse her, slik at forstår ofte 

saken, at vi føler med, og kan snakke om hjerte-løsheten, og derfor at de viktigste gode hendelser og viktigste 

vonde føleser, påvirker mage og hjerte-nerver, i tillegg til at behov, sanser og bevegelsesmuskel-nerver sender 

slike signaler til vår bevisste sone, sammenligningsorganet, sammenlignings-feltet. Dette oppleves da som at 

følelsene sitter i hjertet.  

Da vi ikke kan unngå at væsketrykk, og fysiske påvirkninger gjennom nerver og væsketrykk, slik 

påvirker hjerte og hjerne-rytmer, så vil forbindelsen mellom rygg, mage, hjerte, samt koordineringen vår, gi 

oss en følelse av både hode og hjerte-reaksjon som sameligningsfunksjon, og da ofte for følelser, at nå har vi 

arbeidet for hardt med muskelarbeid også. 

Som vi til nå kan oppfatte dette innlegget der begrepet å merke, å føle, sensitiviteten, og sinnsstemning 

og følelser, settes i et nyansert perspektiv for saks-behandling i en noe annen grad enn den som det språklig 

pleier å defineres som, har med at saksforholdets vinklinger alltid kan benytte en nyansert forståelse av ordet. 

Og i denne sammenhengen er det å merke, føle, sanse, stemningsvirkning, stemningsårsak, slett ikke så 

forskjellige uavhengige instans-virkninger slik jeg fremstiller virkningsforholdene her. 

Jeg forbeholder meg retten til å avvise at vi kan si at sinnsstemninger kun skyldes lymfesystemets 

reaksjoner, og at følelser kun er bevissthets-dannelser. Det er en oppmerksomt, og kombinerende og 

koordinerende sammenligningsfunksjon som bevisstheten har som grunnleggende funksjon som slik 

behandler relasjons-forståelse og sammenheng av følelser, som gjør at vi bevisst kan analysere følelsene og 

sette dem i en stadig bedre eller misforstått sammenheng.  

Bevisstheten er ingen sikker dommer for følelser. Ikke minst fordi lystsenteret, og likedan angstsentere 

virker slik at vår arvelige avstemning til kjemisk lukt, smak, nervesentre for hørsel, syn, hud-følelser, 

bevegelses-følelse er under jevne omstillinger, ikke minst fordi også pattedyr-hjerne som den kalles, har 

tilstøtende omreguleringsfunksjoner for tilvenning, hvor nettopp stemninger fra det lokale miljøet og inne i 

oss er med-aksepterende for omstilling av hva vi liker, altså omdanner fysiske reseptorers affinitet, eller 

fysiske reseptorsignalers nervecelle-aktivitet so affinitets-grad-regulering. At nerveceller lærer, omstiller seg.  

Dette betyr at væsketrykk, lymfesignaler, lymfevirkninger, samt nerve-reaksjoner går igjennom mange 

omstillende faser, og kan reagere svakere eller sterkere på det samme. Tilvenning. At der nervecellen skulle 

fyrt av 20 sammentrekninger på en sanse- eller behovs-virkning, så fyrer stadig mindre, kanskje bare 4 slike 

på samme tiden. Andre systemer i hjerne og nervesystem kan virke som buffere og omlegging, noen ganger 

helt omvendt, slik som når vi får ros for å gjøre dårlige handlinger.  

Poenget med åpninger for affinitet, sensitivitet, nervereaksjonsmengde, styrke, og også hindringer, 

blokkeringer, kan også anses i den formen at det er snakk om av-dempning eller akselerasjon av styrke-

mengdene både lymfesystematisk og nerve-reaksjonspåvirket som gradsforskjeller. Det betyr at at 

sinnsstemninger og nerve-reaksjoner kan avdempes, forsterkes, både jevnt og plutselig, og både svakt og 

sterkt, og til tider eksplosivt, slik som plutselig latterkrampe, sinne, raseri, men også som lykkefølelser, 

maniske følelser, helt lukket inne i en tilfredsstillende loop for virkning av tilfredsstillelse. Vi kan kalle dette 

noe ekstatisk.  
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Min påstand er slik om sinnsstemninger, og nervereaksjoner fra sanser og behovssystemer, at det er 

uendelig med variasjoner av hva vi kan kalle forskjellige rolige tilstander sinnsstemnings-rettet. Og dert er 

uendelig med variabler av spontant forsterkede, eksplosivt utløsende stemningsvirkninger, og av det vi kaller 

originale personlige eller individuelle gemytt, lynne, fastere former over tid for hvilken holdning man har til 

omgivelsene sine. Dette kan ved ulike tilfeller rokkeres stort. Også gjennom vaner og øvelser, ikke bare direkte 

erfaringer og opplevelser i situasjons-tilfeller for slike saker.  

Dette betyr at vi har svakere og jevnere sinns-tilstander og omstillinger av slikt, og stadig mer normalt 

tilpasset av stemningsregulering til det arbeid og de opplevelser vi har med dette, og frem til at vi reagerer på 

noe uten å klare å holde oss tilbake grunnet sinnsstemnings-styrkemengdens gjennomslagskraft som 

overkjører andre sanser, behov, oppgaver vi har, eller muligheten til å benytte den sammenlignbare evnen til 

bevisstheten, fordi mengden krever hele energifeltet med respons tilbake til systemet vårt. At man krøker seg 

sammen i latter eller farer opp i sinnet.  

Det klarer ikke bevisstheten da lengre å forhindre. Men å isolere sinnsstemninger bare til melankolsk, 

spirituell, ulike former slik som har vist variabler mellom tilstandene, er ingen grunn til å tro at vi alltid vil 

være slik, eller ikke kan variere på tilstanden vår som normal eller lokalt endringsbar situasjonsbestemt 

sinnsstemnings-påvirkning. Sinnstemningsutløsende faktorer.  

Hva skal man med en sinnsstemning om det ikke finnes noe behov, ingen sanser, eller sansebehov som 

vi kan kalle funksjonen til kroppens koordineringer til omgivelsene, at det er et system som søker energi og 

bruke opp energien tilbake til miljøet, en balanse som regulerer helheten slik. At om man spiser for lite, for 

mye, så får det balanse-konsekvenser både fysisk, psykisk og bevisst, og selvfølgelig følelses-aktivt.  

Psyken vår er både sinnsstemningsfølsomhet og følelse-erfart regulert, og selv om lystsentre ut fra 

kroppens arvelig og omstillingsbare lyst-virkninger kan avgjøres i bakgrunnen for hva bevisstheten føler at 

den har lyst til, så betyr ikke dette at det ikke foregår utveksling inn og fra bevissthets-senteret med sin grad 

av sammenligningseffekter, for fordeling av oversikter, enten vi forstår dem eller ikke. 

Nå forstår dere sikkert litt mer av hva jeg mener med å merke, og følsomhet, i forbindelse med bevisste 

påvirkninger som følelse og sinnsstemnings-tilstander. Vi kan ikke isolere sinnsstemninger og følelser fra 

hverandre som bevisst følsomhet, og vi kan ikke frigjøre sinns-stemnings fra deres styrkegrad som følelses-

virkning, eller følelser fra stemningsvirkning.  

Om ikke følelser satte stemning og stemnings satte følelser, så vil enten en av disse eller begge 

forsvinne. Sannsynligvis overhode ikke responderer i det hele tatt. For vi må ha behovsstemningen inne i 

bevisstheten som følelsesgrad-koordinerende medhjelper i det vi sanser og merker behovssignaler, og 

erfarings-styrken av hvor mye vi trenger, ikke trenger, reagerer farefullt på eller trygt på. 

Vi vet at både kropps-arvens celler, organer og sanser, behovsmekanismer og miljøet er faktorer som 

kan gi påvirkninger av arvelige funksjoner, og at vi fysisk har avdekket slike omstillinger av gener og kropps-

funksjoner, og endring av stoffskifte, og stemnings-forholdet vårt. Og det gir uansett følelsene vi får, og som 

vi så bevisstgjort kan starte sammenligningsgraderinger om og med, for andre egenskaper vi finner som erfart 

eler står oppe i. 

Det er her snakk om gjenkjennelsen vi har av like og ulike, kjent, ukjent, sammenligningen, som slik 

berører husk, erfaring, eller de direkte saksforholdene som vi rekker å sammenligne med foran oss der og da, 

her og nå.  

Å snakke om sinnsstemninger følelsesløst nytter dermed ikke. At bare det plutselige sinne eller 

latterkrampen eventuelt skulle definere sinnsstemningene er uholdbart. Nervesignaler er like plutselige. Men 

muligheten for de avdempende gradstyrker for sinns-stemnings-følelses-styrke er her. Å påstå at følelser er 

noe som bevisstheten danner seg et bilde av er feil.  

Bevisstheten må ta til takke med sin sammenlignings-funksjons-evne og de operativt funksjonelle 

grads-stryken den har individuelt for oss, med mulighet til utvidelse av funksjonene, til å bare akseptere at 

bevissthetsvisualiseringen fremstår slik og kan sammenligne noe som alt har styrke og formasjons-struktur 

som virkende strømning gjennom bevissthetsfeltets styrke-felt, og slik kan sammenlignes, huskes, 

sammenlignes på nytt og med andre følelser, og om sanser, behov som er involvert kan gi orienterings og 

oversikt i tilstandene.  

Ja: Det meste kommer fra kroppen først og fremst, sult, varme, trygghetsforholdene, sove, hvile, og 

aktivitets-trang, søketrang. 
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Men miljøet danner sterkt påvirkningsstyrkeformasjonen, likedan som bevissthet og husk gir 

tilbakevirkende effekter som er sammenligningsfunksjon med behovene: Eksempel behøvet for å se! Behovet 

for å spise, stilne sulten! Behovet for å høre. Og motsatt: Behov; at vi ikke vil se, høre, spise. Vi sender ikke 

bare sammenligningssignaler til bevissthetens vurderingsevne av mengde mat, soveplass, få til noe, til husk, 

erfaring, men også dirkete til sultfunksjonssentre, som sier fra ut fra erfaring eller indre regulerte 

styrkemengde som effekt på slik signal, at her mangler det fremdeles litt eller er for mye.  

Når husk, erfaring, sultseksjonenes styrkegrader, sammen med bevissthet og følelsesvirkning er i 

balanse så er dette godkjennelsen av at dette vil vi ha, og i den mengden, og balansen avslutter saksforholdet 

fordi signalmengden opphører å virke, med unntak i at vi nå også må lage denne mengden, kjøpe denne, få 

tak i denne maten. 

Har dere vært i godt eller dårlig humør når dere pusset opp huset? I ferien? Leve i denne verden? 

Sinnsstemningene er avhengig av alt som virker i kroppen som kan merkes spesielt sanser og behovs-

forbindelser som trykk og nervesignaler, og som alle kommer til sentrale nervesentre i hjernen. Trykk. Eller 

lymfesystemet kan modifisere påvirkning til bevissthets-sentrenes strukturinnstillinger, men fungerer slik 

nerve-funksjoner gjør, nemlig med interaksjon som kraftfeltstyrke med nerve-systemet, og vil neppe kunne gi 

spesiell virkning uten denne responsen.  

Nervesystemet igjen er delt opp i de nerve-system-funksjoner som registrerer eller danner 

smertestyrke-forholdet, til forskjell fra de som stort sett behandler formasjons-informasjons og styrke på en 

logisk sorteringsmåte, og er uten smerte-følsomhet ellers. Dette er litt med moderasjon da. Men når man operer 

i hjernen så er oftest ikke noen smert å finne, registrere hos klienten når det testes og man spør pasienten. 

Å snakke om følelser, sinnsstemninger kan bli tøft nok, fordi vi individuelt har ulike kroppsfunksjoner 

og nervesenterfunksjoner, og ulike kroppsvæskesystemer. Konsekvensen er at det er betydelig forskjeller i 

mange tilfeller i nyanser av samme følelsesvirkning ovenfor noe. Vi kan merke søtt stoff, en iskrem, og like 

det godt, men samtidig at følelsen av å spise denne isen, og smaksfølelsen godt kan være vidt forskjellig for 

det, og ikke minst det samme med stemningstilstanden, altså sinnsstemningsgrunnlaget og sinns-stemnings-

summen i gitt sinnsstemnings-reaktiv arena:  

Hva som bestemmer interaktive funksjoner for en gitt sinnstemningstype. At i sinnsstemnings-

påvirkende nervesentre og organ-funksjoner i samme forbindelse, så er det forskjell på når signaler slår inn 

svakere eller sterkere enn normalen her også, som følelses-styrke-regulerende virkningsfaktorer. 

I utgangspunktet er det i denne avdelingen ikke nevnt noe om sinnsstemninger i det hele tatt. Altså 

generelt og vitenskapelig rettet biologisk-organisk, nevrofysiologisk, og kategoriske forståelser av dette. Men 

heller ikke de sider av samme sak Freud tar opp og Jung tar opp. Når det gjelder Freud er han sterkt avhengig 

av å tenke kropp, sanser, behov, erfaring.  

Når det gjelder Jung så er han mer opptatt av at vi har forestillings-verdener som slike psykiske 

funksjoner forholder seg til, altså livssyn-artet forståelse, og ikke selve årsaken til at kropp, bevissthet er 

funksjoner. Videre er sinnsstemningene og følelsene ikke tatt opp som en rimelig logisk forklaring mellom 

kropp og bevissthets-regulerende funksjoner. Han har besynderlig forhold til arv og miljø.  

Nå har også Smith, til dels også Hume, mangler slik som Kant og Hegel, mens på samme forhold, at 

Marx mente vi kunne finne ut av det, men enda ikke visste noe om dette, nemlig Moral: Det at mennesket 

faktisk har en kropp, og der sansefunksjoner, behovsfunksjoner, stoffskiftefunksjoner, altså i sin helhet 

kroppens virkninger og miljøets virkninger på hverandre og som et forhold til bevisstheten.  

Kroppen finnes ikke i moralforklaringene. De visste ikke at kroppen hadde noe med holdbarhet, moral, 

følelser og sinns-stemninger å gjøre. På samme måten forstås bevisstheten den dag i dag: Vi vet fremdeles 

ikke noe om behovssystemet vårt, som en fysisk kroppslige styrkevirkende funksjon som virker på oss; At 

moral, holdbarhet for kropp, ikke finnes. Det er slik helsesystemet og legevesenets lærdom er lagt opp i dag: 

Og kropp er kun et medisinsk forsikringsøkonomisk fortjenestes-system, under enheten skyld deg selv. At da 

er det bestemt at du skal ha det slik. Du er virkelig en synder, undersått. Noe er galt med deg utenom helsen. 

Bevissthets-viten, bevissthets-forskning i vesten, er ofte ment for det vesten også har betraktet som 

sinn, og sinnet. Bevissthets-egenskapene omfatter alt som har med sanser og behov å gjøre, psyke, stemninger, 

følelser, husk, sammenligningsevnen, logikk, de kognitive og komparative egenskaper, emosjonell og logisk 

intelligens.  

Med østlig, og visse vestlige psykologier, filosofier, så fortsetter, eller er sinnsstemning og sinns-

forskning dekkende benevnelse for alle de samme bevissthetens egenskaper, og handler om det samme, i 

enkelte tilfeller også i samme retninger, forståelsesvei. 
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Selve hovedproblemet eller forklaringsutgangspunktet handler om hvor man tror bevisstheten hører 

hjemme. Om den er sammen med kroppen, eler adskilt fra den, altså monistisk eller dualistisk oppfatning, og 

slik sett mulige uenigheter om dette: Både dette og andre oppfatninger viser til mange omvendte rekkefølger 

av hva som er årsak og virknings-rekkefølger, hva som er først og sist her.  

At begrepet sinn har oppstått langt tilbake henger sammen med også de religiøse mytiske tiders 

forestillinger av bevissthet, som krefter, som ånd, enten overalt eller visse steder, og med usikkerhet for hvor 

dette hørte hjemme, i oss, utenfor oss, og forholdet om kropp og sinn var sammen eller adskilt som funksjoner. 

Helt sammensmeltet eller helt adskilt. Denne bevissthetsholdningen har lett for å sette bevisstheten foran som 

årsak til alt annet.  

En annen del av samme bevissthet knyttes til en egen kraft som kalles livskraft, men kan forstås som 

separate livskrefter, at ulike åndsfunksjoner i livskraften er med eller ikke eller gis av gudene som bestemmer 

hver sine egenskaper. Psykologien og psykiatrien har vært sterkt preget av nettopp Gud, skapelse, den religiøse 

forklaring, og livskraft for begrep som sjel og sinn, altså bevissthet, og her er det mye styr og stell, makt og 

hierarki, og ikke sjeldent ett syn på saken med splittelse mellom sjel og kropp som grunnfunksjoner. At de 

kan ha samme kraft, vilje, bevissthet som opphav er en bred oppfatning. 

Jung, og flere retninger av psykologier, har en tendens mot denne troende holdning til psykologien, 

som tross alt har absorbert mer og mer av en nyere vitenskapelig test-forskning av folk, og deres kropper, og 

funnet tydelige forbindelser vi tidligere ikke kjente til. Konsekvensen er at en ny vitenskapelig holdning og 

gjerne ofte lignende Darwin og Freuds mening i saken, at det neppe er troen eller en Gud, de religiøse 

forklaringer som er årsaken til egenskapene, og at forskningen vil vise at det er naturlige egenskaper vi stadig 

kan forklare er av.  

Her rent funksjonelt. Som bevisst innstilling vil ideologier, tro, viten, religions-modeller, og folks egen 

trossystemer være avgjørende for psykisk og bewvisst helseform, med både gode og dårlige resultater. For 

mange er det ren opprettholdelses-funksjon som kan virke på kropp og psyke. På den annen side betyr ikke 

avdekning av sammenhenger vi kan finne at dette har noe spesielt eller å gjøe med om vidt Gud eller Naturen 

er årsak, om den ene eller andre eller begge deler finnes.  

Dette er til dels eget tilnærmings-felt. Modellen jeg legger frem er ment til bruk for alle gruppene i og 

med hensyn til: Også det viktige i deres tros-form. Kan noe brukes godt, så bruk det. Kan det være kanal til 

andre menneskers oppfatninger, om så diplomatisk så bruk dette. 

Sinns-stemnings-begrepet er knyttet noe opp mot Gudenes vilje, kreftene som finnes overalt, eller 

natur-ånden, tordenguden, sol-guden, måne-gudinne, natur-kreftene, natur-åndene. At bevissthet og livs-kraft 

lå i dette. Men helt klart i vestlig og østlig religion og religionsfilosofi, at vekten ligger dypt forankret i gudenes 

lyster og mening, Gudenes Vilje: Viljekraften: Som senere ble årsaken og drivkraften i alt; makten, meningen 

i den tro at dette er all årsak-virknings-funksjon. I så fall er mange meninger feilaktige. 

En mer moderne sinnsstemningsforståelse tenker, og forsker, i retning av at det er grunnfunksjoner i 

oss som er årsak til hendelser og handlinger, og ligner da mye mer på en moderne vestlig, etterhvert østlig og 

verdslig psykologiforskning basert på funksjoner, og vil her ikke si for mye om tro og viten utenom de 

oppdagelser av biologiske, genetiske, kjemiske, biokjemiske, nevrofysiologiske og direkte tester av folks 

oppfattelser når de utsettes for følelser og sanseinntrykk, behovs-inntrykk, eller har og er utsatt for skader, 

sykdom og ulykker, kirurgi.  

Også medisin-virkninger. Bakteriologi, og virologi har etter hvert også fått sterk oppmerksomhet, og 

fysiologisk forskning ellers. Hjernekirurgien avdekker veldig mye. Også organer som fjernes i kroppen.  

Psykologien er altså supplert fra alle kanter, og det er lenger ikke ensidig, Freud, Jung, Platon, Sokrates, 

Hippokrates, og tidlig forskning på menneskets organer frem til 1900, men at alle disse grenene endrer 

pyskologien til en ganske stor del fysisk vitenskap, eller oppgaver vi kan etterprøve, teste, og finne funksjoner 

til i samsvar med stemninger og inntrykk, opplevelser vi får bevisst og psykisk. 

Allikevel må vi henvise til bevissthets-forskningens filosofiske sammenlignings-funksjonelle trekk for 

å finne ut om oppfatninger og trinnvis gange eventuelt senere kan stemme med forskningen, og omvendt, at 

man kommer til slutninger som man må teste fysisk for å se om det filosofisk logiske stemmer med den fysiske 

virkeligheten. 

Men videre da: Hvilke retninger og meninger ligger forankret i de andre sinnsstemings-filosofiske 

retningene? 
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Hjerte Bevissthet følelse logikk 
 

At hjerte over bevisstheten neppe er holdbart nok. 

 

Om vi har opplevelser som på mange måter har belønnet dårlige handlinger, eller blitt opplært med å 

løse konflikter gjennom vold, eller er født med sterk drift mot å samle til seg mest mulig av primære behovs-

midler, mat, bo, egen beskyttelse av kropp, følsomhet som er redusert signalgivende av fysiske eller psykiske 

årsaker, nervesystem, som ikke gir gode sammenligninger mellom egne erfarings-behov og andres slike 

behov, så kan også hjerte være det vi kaller steinhardt ovenfor andre. Men hjerte så mener vi i dette tilfellet 

følelser, og gjerne følelser for at vi skal ha det bra og ikke ha det vondt.  

Smerter fra deler av kroppen kan gi psykisk ustabilitet, og også forstyrrelse av logiske fornufts-

sammenligninger. Når følelser av smerte, og forstyrrelse av styrkevirkninger i logiske reaksjoner slik virker 

som følelses-summer, så er det vanskeligere å balansere følsomheten vår psykisk, psykisk velvære og 

tilfredsstillelse, ro.  

I slike tilfeller vil styrkevirkningene påvirke hverandre utover grensene for de baner og kanaler som 

signal-funksjoner normalt har, og behovssystemet vårt, og også sanse-organene våre som jeg kaller 

behovssanser da de tydelig er ledd i en refleksiv virkning mellom kropps-behovs-organer og sanser, eller 

kroppsbehov og sansebehov, (jeg vil se, jeg vil smake, jeg vil sove), en refleksiv styring mellom sanser og 

behov, ikke minst som bevegelses-system koblet til trykk og nervesystem i kroppen.  

Behovene vi er avhengig av som sult, tørste, varme, sove, beskyttet oppholds-sted eller beskyttelses-

midler, inkludert opp-trening av sanse- og bevegelses-systemet vårt. I nesten absolutte alle tilfeller virker 

bevissthet, psyke, sanser, behov og bevegelses-reaksjoner samtidige i saksforholdene vi står oppe i. Kroppslig 

sett vil det refleksive systemet mellom behovs-organer, sanser og bevegelses-systemet følge hverandre jevnt. 

Koordineringen skjer også ved hjelp av sanser, behovssignaler og bevegelses-læring, bevegelses-erfaringer, 

der sanser og behov reagerer på det som ikke virker bra, og virker bra for det vi identifiserer som godt, 

tilfredsstillende. 

Når det bevisste systemet vårt merker sammen-ligningsbare styrker fra både energiformen og 

styrkevirkninger i forhold til annet, følelser, så vil også bevisstheten vår stort sett bli klar over om følelser og 

sansning, følelser og behov, virker i balanse, har mangler eller overskudd av noe. Her nytter det ikke å snakke 

bare om behov eller instinkt. Det sendes logisk nok av kjemiske grunner signaler fra mage-organer, 

produksjons-kjertler, fra celler som mangler væske, sukker, fett og proteiner, og om det er skade, nervesignaler 

som virker som smerter. Også fra de andre organene ulike veier inn til nervesystemet.  

 

Mentalitet 
 

 I tillegg til begrepene humør, lynne, sinnsstemninger, holdninger/innstilling, følelsesmessig som da 

også er sansevirkende og behovs-virkende innad eller utad, for personen, eller for andre personer rundt oss, 

så brukes også begrepet mentalitet, mye som det samme. Hvilken innstilling humøret, sinnsstemningene, og 

selvsagt det som berører alle disse begrepene, nemlig følelses-arter og følelses-styrke. Derfor hører vi også 

om mentalitets-styrke, sterk mentalitet, hvordan man har det med det mentale, hva slags mentalitet noen har.  

Her kan vi også snakke om reaksjon på sanser og kroppsbehov, som når en bie stikker oss, en hund 

knurrer, at fremmede virket skumle, at de som bestemmer ikke tolererer noe. At vi bør sjekke hvilket humør, 

sinnsstemning, hvilken mentalitet noen har, eller hvilke mentalitets-former noen er kjent for å ha, eller variere 

mellom. Det er ikke så rent lite av begrepet psykologi hvor kjente og ukjente slike forskere og behandlere, 

oppdagere av stemninger hos noe, også innstiller seg etter begrep om mentalitet.  

Her snakker man ofte om en grunnleggende mentalitetsform, mentalitets-former, om slik som at noen 

er manisk-depressive, som er veksling mellom godt og dårlig humør, som regel mellom positivt godt livs-

humør og svært oppgitt, og depresjons-preget humør, mellom sterk livsvilje og svak livsvilje. Det er ganske 

alminnelig at de fleste ser vilje i sammenheng med alle disse begrepene: Humør, stemning, lynne, sinns-

stemninger, mentalitet.  
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Da utrykker man det gjerne slik at humøret eller sinnsstemningen skal avgjøre, eller avgjør, om man 

vil noe, eller at man kjenner på humøret slik etter hva man føler at man vil eller ikke vil. Har lyst til eller ikke. 

Og kanskje i hvilken grad man har behov for noe akkurat nå, eller over tid, om noe virker akutt eller ikke. Og 

at mentalitet, humør, også kan være utslag ut fra noe annet man heller vil, eller vil, har lyst på, ikke klarer å 

holde seg unna, eller som man virkelig har behov for av grunnleggende livsvilkår.  

Vi kan snakke om at noen er stae, stahet, og som kan være gyldig for en spesiell ting man vil, eller at 

man må tilfredsstilles hele tiden, at man har en mentalitets-form som er grunnleggende stahet. Her kan vi si at 

vilje også er vilje til makt, at man vil styre over seg selv, eller styre over andre. Slik sett er vilje noe som 

forbindes til hva man opplever positivt og hva man opplever negativt, og som får frem, eller alt har virket slik, 

som lyst eller ulyst. Og alt dette kan også komme med erfaringen den enkelte har med en sak, eller med livet 

generelt. 

Følelser er noe vi alle forbinder med en slags styrke-effekt. At det er snakk om hvor knugende varig 

en følelse kan være, eller hvor varig en persons oppløftende følelsesliv virker, og som kan virke positivt på de 

fleste av oss. Slik følelse er grunn til at vi synes mange komikere kan få oss til å le av hva som kan virke galt 

og rett. Både feil og svakheter, også overdreven styrke, og andre ganger helt følelsesløse innslag der det helst 

burde vært en følsomhet.  

Når noe settes slik at noe blir litt galt, eller illustrerer virkeligheten, hverdagen med en slik mine, av at 

skulle dette være normalt, så kan folk lett le. Det komiske er nesten alltid noe som klarer å lure inn en feil, 

inne i en handling, før eller etter denne, slik at innholdet får et latterlig preg. Om det ikke er en feil involvert 

et sted, så hender det at vi mangler den komiske faktoren, det som blir det morsomme, komiske, vitser, 

miming, overraskelser, hva vi ikke skulle tro kom til å hende. Slik sett er triks, tryllekunster, illusjons-bedrag 

og knep i god slekt med dette, slik at vi i mange tilfeller av lureri ikke vet om vi skal le eller gråte, bli glade 

eller sinte. 

Følelser er som regel knyttet til akter, det vil si til funksjoner som står i sammenheng til flere behov 

og saksforhold samtidig som vi har sanselige og følsomme opplevelser med fra før av, eller som virker ut fra 

de sanser og behov vi har nå, eller i øyeblikkets hendelser, som slik forbinder en rekkefølge av følelser og 

følesesstyrker til det saksforholdet og rekkefølgen av dette i meninger og i opplevelser, som tale, musikk, 

språk i det hele tatt, også kroppslige utrykk for følsomheten vår. Kroppsspråk, men som ikke alltid er til å 

stole på.  

Vi vil jo også merke på alt det som vi til alminnelighet gjør, at følelser, også da som humør, sinns-

stemninger, mentalitets-form, virker inn på bevegelseslignende reaksjoner for kroppen og følelser med behov 

og sanser. Magefølelsen, kroppsreaksjoner som ligner affekt, at vi har lyst på noe, liker noe, misliker og 

avviser noe. At vi får en vond, ekkel følelse eller utrolig god følelse med noe, eller kanskje bar litt god, som 

virker som at føler noe vondt og godt i magen, hjerte, hodet, et eller flere steder i kroppen eller i hele kroppen.  

Disse følsomme reaksjoner skyldes til dels de smaks-egenskaper vi har fra arvelige egenskaper, men 

også fra erfaring, og erfarings-forskjeller til lignende saksforhold. I øyeblikket vi opplever noe, så har det 

meste i oss tross alt en del grunn-innstillinger som gjenkjennbare for oss, og vi påvirkes også i ulik setting av 

saksforhold enn det vi har opplevd tidligere. Om noen skal undersøke oss, lege, sjefen, barna våre, så vil vi 

neppe være på samme plass i livet som sist vi var utsatt for undersøkelse av disse for det samme. 

Ofte kategoriserer vi alt for hardt. At vi kan finne på slikt som å klassifisere alle mennesker etter kun 

fire mentalitets-grunnformer, humør, stemning, innstillingsformer. Eller om vi vil, låst til slike, som at de 

samme personer aldri ante hva slags annet humør som fantes eller hadde opplevd det. Vi har sett at en mengde 

mennesker har vært innesluttet, og nettopp virket som i en mental innstilling som barn, og fått en helt annen 

som voksne, og selvsagt variable former av disse. Det er mye som motsier at det kun er gitte grunnmønstre så 

bestemt kategorisert som det man kaller arketyper. Ur-former. 

Obs: Mens Zapffe Longines rundt 600 før vår tidsregning, år 0, lagde lyriske toner med harpe, lagde 

noter og fremførte dette i en lyrisk diktform, og slik sett kunne sette inn estetiske utrykk i dette, slik som at 

hun oppfant ordet bittersøtt, så gikk en annen Longines lenger med smaks-undersøkelser rundt 200 etter år 0. 

Han ville få frem hvordan gode og vonde følelser, lukter, smaks-opplevelser var, og legg merke til at vi alltid 

bruker ordet lyst på, eller ikke lyst på, at vi liker eller ikke liker noe, lignende som for smaks-opplevelser. At 

vi ikke liker den eller den musikken, den fargen, de klærne mot kroppen, og ikke liker slikt vær.  

Da Thomas Aquinas år 1225-1275, rundt 1250 finner ut at han vil benytte begrepet smak, for affekt-

reaksjoner, hva vi øyeblikkelig reagerer på når det kommer som lukt i nesen, smak på tungen, eller for varmt, 

eller temperaturen ikke er tilfredsstillende, så liker vi dette, eller liker det ikke.  
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Slik at han benytter begrepet smak og behag for nettopp de egenskaper som sanser og behov har, og 

hva vi da føler. Dette gjelder jo også smerte og lyst, og de varige opplevelser over lengre tid av lignende 

karakter, egenskaper. 

Med det estetiske, som i stor grad er bundet til begrep som god og dårlig smak, det skjønne og det 

grusomme, ob-skjønne, så fungerer dette ganske så perfekt som illustrasjon på følelser. Vi kan også utrykke 

følelser som balansert, passe, nok, nøytralt, likevektig, at vi er tilfredstilt, ikke trenger mer eller mindre av det 

som kan fylle dette behovet, lysten, driften.  

Selve begrepet drift, er som kraft, energi, styrke, at det er en funksjon som enten drives av noe annet, 

eller er en original funksjon med drivfunksjonen i seg og som årsak til endring, bevegelse og tid, at noe skjer: 

At det blir en forskjell. Slik sett forteller bare begrepet drift os ingen ting, uten at vi foteller hva vi mener 

ligger bak funksjonen: Hvorfor beveger dette alt annet? Her svarer mange at det er enten Gud, eller om det 

ikke finnes en Gud, så er det Naturen som har en slik funksjon.  

Ett annet svar er at den driver både Gud og Naturen. Men denne funksjonen er altså ikke til vanlig med 

i analysen av begrepet drift, eller drifter, bare at arten drift trykker på oss, eller fra innsiden i oss., Fra kropp 

eller følelser. Og virker som en medfødt egenskap som normalt gjør at vi kan opprettholde oss: Å ha sanser 

og bevegelse, samt styrke, til å bringe oss til mat, drikke og frisk luft. Ikke dø. 

Driv-kraft, at det er styrke i driften eller i kraften, at det er noe smør på flesk, at drift og kraft alltid er 

med som samme mengde, masse, handlingskraft som endring, bevegelse. Vi benytter begrepet drivkraft, og 

vi setter dette også inn som grunn for behov. Drifter og behov har som oftest opprinnelse i våre alminnelige 

behov, der seksualdrift er del av dette. 

 

Synonymer for mentalitet: 
 

Styrkeretning av behov, sanser, følelser, som har en grads-innstilling eller stigende, synkende, variabel 

grad-styrke-innstilling, og som vi kan oppfatte som sammenlignings-funksjon av noe vi merker. Vi kan da se 

etter om denne sammenligningen, innstillingen er justerbar/sammenlignings-bar eller ikke, i form av grads-

styrke-innstillinger. Vi kan også forsøke å finne ut om denne innstillingen vi har er holdbar. Er styrken, typen 

sans, behov, følelse kjent eller ukjent for oss, og er kilden til disse egenskaper kjent eller ukjent for oss? 

Mentalitet er sammenlignings-funksjoner av like og ulike egenskaper eller styrkegrader. Innstilling, 

som på radioen, at dette varierer med forholdene: Se estetiske forhold: Om hvor godt og vondt vi føler det 

gode eller det vonde, noe som varierer med opplevelsesforholdene inne i oss og som påvirkninger utenifra.  

At maten hverken er like skjønn eller aromatisk om en vond lukt trenger seg inn ved bordet. Men om 

vi ikke føler noe bra, dårlig, lyst, ulyst, eller lignende med orientering og oversikt for sanser og behov vi er 

født med, vil det være underlig, fordi signaler, inntrykk er energi, og dermed styrkevirkning. Vi kan kanskje 

påstå at styrken i begrepet smultring-form ikke virker følelsesmessig på oss, men det er nettopp styrken som 

er følelsen, og ikke at vi spesielt føler at dette er helt nøytralt og likegyldig for oss.  

Vi kan ut fra aggressivt eller glade forhold på ulik måte si det slapt, eller skrike høyt, at vi er 

likegyldige, at det betyr ingenting for meg, at jeg føler ingenting, eller at alt er tomt. Hva vi irriteres av eller 

ikke. Hvorfor aggressivt forsvare at vi ikke føler noen-ting eller at vi tenker ingenting. Hvordan i all verden 

kan vi vite at det er jeg som tenker ingenting og at det er jeg som føler ingenting. Ingenting skulle vel ikke 

være utført av jeg, meg?  

Men om det ikke er noe bestemt, at vi kanskje er slitne, eller vil ta en pause eller kjenne på absolutt ro, 

så er det merkbart og mer forståelig at vi ikke identifiserer noe spesielt av behov, saksforhold, hendelser, 

gjøremål, sanse- og behovs-oppgaver, utenom å ta fri fra det meste, og heller ikke merke noe spesielt. Men 

hva i all verden er det da der inne som kan vekkes opp om det ikke finnes noe å påvirke; altså i bevisstheten. 

Kan vi fritt putte noen-ting og ingen-ting inn i denne, ved egen hjelp eller hjelp fra alle andre utenfra? 

Innstilling, tankesett, sinnstilstander, ånd, sinn, psyke, gemytt, egenart, habitus, holdning, karakter, 

sinnelag, tilstand, åndspreg, sinnspreg, tankegang, bås-tenkning, horde-instinkt. 

Det er vel litt av et problem, der vi ikke nevner behov, sanser, følelser, humør, lynne, i denne 

sammenhengen, fordi at det gir skille mellom at noe livs-fullt og med bevissthetens oppfattelse kan merke 

disse tilstandene. Om vi benytter begrep som innstilling, behøver dette ikke å være bevisst eller stemning i 

noe levende. Naturen kan ha egenskaper der noe innstiller seg uten at det er ment av et objekt, følt, er en 

mental holdning, tilstand. Det samme gjelder begrepet tilstand, egenart, karakter, selv om karakter i de fleste 

tilfeller henvises til levende funksjoner, altså oppførsel, med og uten blandede stemninger, mentalt. 
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FUNKSJON OG EGENSKAP burde tilføres listene her. Men som de fleste begrepe her, så må det stå i 

sammenheng med det begrepet som viser typen egenskap, sinnsstilstand, om vi ser det i gemytt-lys, i åndspreg, i psyke, 

i holdning, tankesett. Om tankesettet er uten en følelses-anmerkning så holder ikke dette begrepet for følelser. Vi kan 

også kalle dette følelsesformasjoner. 

Mentalitet er og blir en mer diffust beskrevet form for følelses-funksjoner, det at vi merker noe, med en alt fra 

svakt uidentifiserbar styrkefølelse, form-følelse, og til en sterk, eller absolutt klart oversiktlig merkbar følelse med 

orienterings-oversikt. Vi kan heller si det slik at følelser, at vi merker noe, er en viss styrke som føles på en eller annen 

måte, og hva vi kaller følelses-artene kommer an på om vi bare henviser til arten følelse, eller seter den samme i ulike 

virksomheter.  

Når vi snakker om en humoristisk mentalitet, så vil dette bety humoristiske følelser, humoristiske 

sinnsstemninger, humoristisk humør, lynne, gemytt, Humoristisk følsom egenskap, holdning, innstilling, og hva som 

preger oss slik fra fortid, nåtid, fremtid, planer for slike bidrag til oss eller fra oss, eller som deltagere i slikt. I den 

utøvende funksjonen så vil glede, fryd, latter, smil, oppstemthet, optimisme, en rekke saker kunne forbindes til varianten 

passiv og aktiv del som humør-innstilling til sak, eller alle saksforhold vi kjenner eller vil komme opp i.  

Sinne, aggresjon, som vi kjenner inne i oss men ikke sier, eller som kan utrykkes i ansikts-utrykket vårt, og som 

kan være muntlige eller fysiske utagering. Dette kan utrykkes både skriftlig, muntlig, lesbart, som blindeskrift, 

morseskrift, digitalt, i miming og toner, musikk, dikt, i hverdags-språket, og som praktiske sammenhenger.  

At vi kan late som at vi er på vei til å gjøre noe som er feil, ikke akseptabelt, alt fra ute blant folk som på 
arbeidsplassen ved å tulle med rekkefølgen på hammer, spiker og planke. Noe som de andre ler av, eller synes er 

morsomt selv om de ikke ler. Mange kan synes noe er inderlig morsomt, men gjør seg alvorlige for å sende ut enda en 

slags humoristisk på-bygning til det morsomme. Men det kan også virke drepende på humoren. Vi kan si lignende om 

gode følelser, godhet, noe som hjelper fysisk, psykisk og bevissts-oppmuntrende. At det kan gi motivasjon og større 

tålmodighet med noe, eller lette hverdagen. 

Som regel gjelder alt det samme for alle humørtyper, og som aktivt i virksomhet kan være kombinert med 

hverandre også i alle gradsformer, styrke og retnings-nyanser for humøret eler følelses-stemningen, følelses-

innstillingen. Uten å benytte følelser, der bevissthet, behov, sanser og det fysiske er innblandet, så vil sinnsstemninger, 

og mentalitet, bli uvirksomme begreper.  

I omvendt form kan vi ta frem følelser og vise hvilke former for slike stemninger vi kan få av disse varianter 

følelser og følelses-styrker. Det lar seg gjøre å vise, eksperimentere med ulike holdninger og ulike sammensetninger av 

slike utløsende tilstander for følelses-blandinger som gir sinnsstemnings-forholdene, men også vise til fysiske, målbare, 

og forsknings-eksperimenter med dette.  

Og det er ikke rent lite som er fremvist på programmer som krøll-på-hjernen. At vi kan vise oppfattelser og 

manipulasjoner i forbindelse med slike funksjoner som folk ikke trodde var mulig. Så hva er glede og sinne funksjonelt, 

innenfra, og utagerende? Beskriv de forskjellige humørenes nyanser og funksjons-deler. Din oppgave om du vil er å: Se 

hva nettet kan finne på å legge frem om disse temaene. 

• innstilling,  

• tankesett,  

• sinnstilstand,  

• ånd,  

• sinn,  

• psyke,  

• gemytt,  

• egenart,  

• habitus,  

• holdning,  

• karakter,  

• sinnelag,  

• tilstand,  

• åndspreg,  

• sinnspreg,  

• tankegang,  

• båstenkning,  

• hordeinstinkt 

 

https://www.ordetbetyr.com/synonym/innstilling
https://www.ordetbetyr.com/synonym/tankesett
https://www.ordetbetyr.com/synonym/sinnstilstand
https://www.ordetbetyr.com/synonym/and
https://www.ordetbetyr.com/synonym/sinn
https://www.ordetbetyr.com/synonym/psyke
https://www.ordetbetyr.com/synonym/gemytt
https://www.ordetbetyr.com/synonym/egenart
https://www.ordetbetyr.com/synonym/habitus
https://www.ordetbetyr.com/synonym/holdning
https://www.ordetbetyr.com/synonym/karakter
https://www.ordetbetyr.com/synonym/sinnelag
https://www.ordetbetyr.com/synonym/tilstand
https://www.ordetbetyr.com/synonym/aandspreg
https://www.ordetbetyr.com/synonym/sinnspreg
https://www.ordetbetyr.com/synonym/tankegang
https://www.ordetbetyr.com/synonym/bastenkning
https://www.ordetbetyr.com/synonym/hordeinstinkt
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Gjengivelser av definisjoner og ofte almene forståelser av mentalitets-forhold. 

 

Mentalitets-former sett som arketyper, urformer. Dette er gamle og nyere forestillinger om 

følelses-forholdene våre.  

 

 Temperament fra lynne (sinnsstemning) og gemytt ... Det melankolske temperamentet (av gresk melas, 

'sort', og khole, .. 

Gemytt regnes til en mer aktiv reaksjon for sinnsstemningene og kan være akutte. Vi gjør ofte en ting, 

kaster noe, ler, kommer med lite pent snakk om noe, viser sinne, i snakk, ansikts-utrykk, bevegelser, og kan 

bli fysisk utagerende, men også i motsatt tilfelle det samme, men da med gledes-følelser. Gemytt-hendelsens 

innhold sli, er med ganske like holdninger som den ikke utløsende reaksjonen, kun som tenkt eller følt. 

Melankoli er en dyp form for depresjon kjennetegnet ved tap av interesse for, eller glede ved de 

fleste, eller alle aktiviteter, og manglende evne til å kunne reagere med positive følelser selv når det skjer 

noe hyggelig (reaktivitetstap). 

Apatisk holdning, apati, uinteressert, følsomhets-hindringer. Ris-ros, straff-belønning, i motsatt rekke-

følge, kan slå ut i at det melankolske, apatien, finner selv gode, hyggelige, bra saker som lite attraktivt og 

oppløftende, og til og med negativt, at noe ved sitt eget behov for forløsning ikke blir tilstrekkelig dekket. 

Tungsinn: Regnes ikke som sykdom 

Melankolsk mørketid. Høsten er tid for dårlig vær og tunge tanker. Det er til å bli deprimert av. Men hva er 

det egentlig som skjer? 

Bevissthetens reaksjon, slik som om vi påføres smerte av en bies stikk, eller at en vi stoler på slår oss, 

så skjer det selvsagte arvelige og fysiske kroppsreaksjoner som utløses uten at vi er bevisst involvert og styrer 

dette med valg eller vilje. Affekt-reaksjon. Men om noe er vondt eller godt er jo slik det samme som smerte 

og behag. Når vi føler det dårlig så er det også fordi kroppen har det dårlig med dette, og biologien trenger 

ikke annet enn kjemien for å henvise til reaksjonsmønsteret fysisk.  

Allikevel vil bevisstheten være med på denne hendelsen og lar seg lede av følelsene. Vi blir sinte, 

hvilket er det samme som en forlengelse av smerten, stikket, slaget, og at denne går i en loop, gjentagelse, for 

å reagere flere ganger, søke, kjefte, ta i igjen, trekke oss unna, reagere inntil vi vet hva vi skal gjøre som vi 

tror får vekk slike overraskelser, ved å trekke oss unna, eller gå til angrep, eller irettesette og forklare. En langt 

tregere, men ofte virksom reaksjons-funksjon. 

Søke, lete, finne, sammenligne, er slik sett alle sammenlignings-funksjoner, og vi kan gjenkjenne at vi 

har opplevd flere lignende saker før i mange tilfeller. Vi er ikke helt grønne, nei. Men dette behøver ikke å 

bety at vi har forstått sakene godt nok selv eller har rett. Det kan forverre seg, bli misforstått, føre til flere 

handlinger som ligner fra den andre.  

At i stedet for å frykte handlingen kan noen nyte handlingen, ved sin type irritasjon over noe, om det 

så er alle andre som er i boksen negativt. Mange tror at den eneste utveien som finnes er å gjøre ende på den 

andre for godt, at en 1-tonn stor stein detter i hodet på dem. Krig er en variant av dette forsøket med å få vekk 

problemet for godt. Det som irriterer eller virker farlig, eller hindre os i få tak i midler, hindrer våre behov. 

Logisk funksjonelt gjør bevisstheten og følelsene stort sett samme jobb som det fysiske, og gjerne som 

ett delt felleskap som plukker ut, eller instinktivt finner en retning for handling og handtering. Bevisstheten 

og følelsene bruker stort sett lengre tid for å få best mulig oversikt eller nødvendig oversikt for alternativ 

løsning. Vi vil ha vekk det vi sammenligner med noe dårlig på en slik måte at vi ikke har noe mer slik å 

sammenligne dette med, og at signalene forteller oss at vi er fri fra problemet. 

Men løsningene våre er ofte slik sett det samme som å jukse på matte-prøven, eller kjøre-prøven. Det 

er ikke sikkert det går så bra etterpå allikevel. For vet vi nok om hva vår holdning kan gi av lignende skader. 

Uhørt? Vi har stort sett et «riktig bilde» av «oss selv». Å forhindre skadevirkninger er vel ett mål tross alt, i 

den formen at det ikke slår tilbake på oss selv.  

Temperament, mye brukt, men noe upresis betegnelse på et individs typiske følelsesmessige 

reaksjonsmåte. Brukt i denne betydningen skilles temperament på den ene side fra lynne (sinnsstemning) og 

gemytt (humør), som i større grad er situasjonsbestemt, og på den annen side fra personlighet, som er et videre 

begrep som også omfatter måte å tenke på (kognisjon) og sedvanlige holdninger og væremåter. Mange bruker 

likevel betegnelsen temperament og personlighetstype om hverandre. 

https://snl.no/personlighet
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ETYMOLOGI av latin temperamentum, ‘blanding i passende forhold’ 

Temperament er i stor grad arvelig. Det viser seg allerede før fødsel ved ulikt aktivitetsnivå hos fostere og i 

spedbarnsalder, både ved ulik aktivitetsgrad og i form av ulik grad av reaksjoner på forandringer og 

sansestimuli så vel som ved tendensen til å vise glede, irritabilitet eller sinne (begrepet temperament blir i 

dagligtale ofte brukes synonymt med hissighet eller følelsesmessig reaksjonsberedskap). 

Temperament slik det fremstår i voksen alder, er likevel ikke bare uttrykk for arv, idet samspill med 

omgivelsene former temperamentets utforming allerede fra spedbarnsalder av. Sykdommer og skader kan 

også modifisere temperamentet, enten direkte gjennom påvirkning av nervesystemet, eller indirekte via 

psykologiske prosesser. 

 Ikke ment som noen fasit for min modell, men er ikke uten innflytelse til sinnstemninger 

1. Det sangvinske temperamentet (av latin sanguis, 'blod') en «brusende», «blodfylt» og lett beveg-bar 

væremåte, lystighet og letthet, glede og munterhet. Sprituell oppførsel. 

2. Det melankolske temperamentet (av gresk melas, 'sort', og khole, 'galle') tungsindighet, dysterhet, 

lukkethet og kontemplativ grubling. 

3. Det koleriske temperamentet (av gresk khole, 'galle') hissighet, oppfarenhet og irritabilitet. Aggressiv. 

4. Det flegmatiske temperamentet (av gresk flegma, 'slim, seig kroppsvæske') sindighet, støhet og ro, men 

også ved en viss treghet. Tålmodig og ordens-orientert. Kan vente med å felle dom over andres reaksjoner til 

de vet mer om grunnlaget for reaksjonene. 

5. århundrer senere tok Galen fra Pergamon Hippokrates’ idé for å kategorisere folk etter deres temperament og 

kom frem til fire forskjellige typer folk: 

6. Kolerisk gul galle, lidenskapelige og energiske folk som blir fort sint 

7. Melankolsk sort galle, triste fokk som blir fort opprørt og har en stor kunstnerisk følsomhet 

8. Flegmatisk slim, kalde og rasjonelle folk 

9. Sangvinsk, blod, lykkelige og optimistiske folk som utrykker kjærlighet mot andre og som er 

Klassifikasjon: Gjennom historien har temperament vært forsøkt gruppert på ulike måter.  

Oldtidsklassifikasjonen: Oldtidsklassifikasjonen utskilte fire former. 

1. Det sangvinske temperamentet (av latin sanguis, 'blod') var kjennetegnet ved en «brusende», «blodfylt» 

og lett bevegbar væremåte, lystighet og letthet, glede og munterhet. 

2. Det melankolske temperamentet (av gresk melas, 'sort', og khole, 'galle') var kjennetegnet ved 

tungsindighet, dysterhet, lukkethet og kontemplativ grubling. 

3. Det koleriske temperamentet (av gresk khole, 'galle') var kjennetegnet ved hissighet, oppfarenhet og 

irritabilitet. 

4. Det flegmatiske temperamentet (av gresk flegma, 'slim, seig kroppsvæske') var kjennetegnet ved 

sindighet, støhet og ro, men også ved en viss treghet. 

https://snl.no/latin
https://no.wikipedia.org/wiki/Galen
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Moderne klassifikasjon 
 

Den mest brukte klassifikasjon av temperament i dag er utviklet av den amerikanske psykiateren Robert 

Clonninger. Han skiller mellom tre grunntyper av temperament: 

1. ubehagsunnvikende (harm avoidance, HA) 

2. belønningsavhengig (reward dependence, RD) 

3. spenningssøkende (novelty seeking, NS) 

Man antar at temperament sammen med uheldige psykososiale oppvekst-vilkår og erfaringer vil disponere 

for noe ulike former for personlighetsforstyrrelser. 

Sammenheng mellom clonningers klassifikasjon av temperament og personlighetsforstyrrelser 

PersonlighetsforstyrrelseSo

rter 

UbehagsunngåelseSor

ter 

Belønningsavhengig Sor

ter 

SpenningssøkendeSor

ter 

Antisosial ↓ ↓ ↑ 

Dramatiserende ↓ ↑ ↑ 

Eksplosiv ↑ ↓ ↑ 

Passiv-aggressiv ↑ ↑ ↑ 

Cyklotym ↓ ↑ ↓ 

Schizoid ↓ ↓ ↓ 

Tvangspreget ↑ ↓ ↓ 

Avhengig ↑ ↑ ↓ 

Les mer i Store norske leksikon 

• intelligens 

• karakter 

• personlighet 

• personlighetstrekk 

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/intelligens
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/karakter
https://snl.no/personlighet
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/personlighetstrekk.
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Personlighet er definert som de relativt stabile individuelle forskjellene i hvordan ulike mennesker tenker, 

handler og føler på tvers av forskjellige situasjoner. 

Det finnes en lang rekke teorier innen fagområdet personlighetspsykologi. Disse skiller seg fra hverandre på 

en rekke forskjellige områder: hva består personligheten av (strukturer), hvordan reguleres personlighet 

(prosess), hvor stabil er personligheten over tid og hvor mye kan man endre personligheten. Det er derfor 

ingen definisjon som alle personlighetspsykologer aksepterer, og det er et svært antall forskjellige definisjoner 

og tilnærminger til hva personlighet er og hvordan dette best forstås, måles og defineres. Moderne empirisk 

personlighetspsykologi måler personlighet hovedsakelig med vitenskapelig utviklede personlighetstester, og 

predikerer for eksempel fremtidig jobbprestasjon eller helseatferd på bakgrunn av disse målene. Typisk vil 

man innen moderne personlighetspsykologisk forskning derfor ha en trekkpsykologisktilnærming. Fra dette 

spesifikke perspektivet blir personlighet forstått som kombinasjon av grad av fem forskjellige hovedtrekk: 

åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme. 

Melankoli kan også forstås som en sinnsstemning der man savner eller lengter etter noe, uten at man er klar 

over hva man eventuelt savner. Melankoli er ikke en sykdom. Mye vakker kunst er melankolsk. Tungsinn 

er velkjent for mange og ikke plagsom for alle, men et menneskelig ideal er det ikke tale om.  

Ordet melankoli stammer fra oldtidens medisinske psykologi. Det handler om de fire temperamenter, forstått 

som personlighetstyper, knyttet til fire elementer: jord, luft, ild og vann. Personlighet ble oppfattet i lys av det 

dominerende elementet, formidlet av kroppsvæske.  

Det ideelle er en harmonisk blanding av væskene, slik at typene strengt tatt blir å forstå som 

ekstremister. 

 Kun den ene formen for tilstand virker ekstremt/istisk. 

 Blandingsforhold, balanse mellom disse, er ideelt, harmonisk. 

Melankolikere er preget av jordens element, i kroppen svart galle. Deres vesen er det ... 

 

Mye vakker kunst er melankolsk. 

Et morderne samfunnet fnyser vanligvis av antikkens medisinpraksis. Medisinens historie er preget av 

sære prosedyrer, uvitenskapelige påstander, og generelt medisinsk kvakksalveri. Men det viser seg at grekerne 

var inne på noe.  

De gamle grekere var pionerer på en rekke områder, fra filosofi til idrett og medisin. Og selv om mange 

medisinske teorier er mangelfulle etter dagens standarder, er det alltid noe å lære. Du har sikkert hørt noen 

klage på en persons temperament, ikke sant? Konseptet er nedfelt i vår kultur, men vet du hvor disse 

temperamentene kommer fra og hva de egentlig betyr? Xxxx I dette galleriet skal vi se på de fire humoralene 

(som oversettes til de fire temperamenter), og lærdommen vi kan ta fra denne proto-psykologiske teorien. 

Klikk gjennom galleriet for å lære mer. 

 

 

 

https://snl.no/personlighetspsykologi
https://snl.no/personlighetstest
https://snl.no/personlighetstrekk
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Kritikk: 
Vi kan selvsagt omdefinere en del begreper slik. 

Virkelighet. Ett norsk-dansk ord/utrykk for det som vi til alle tider har henvist til: 

VIRKE-LIK-HETEN, og at noe er likt med som VIRKE-LIKT. 

At Det som virker, er likt med seg selv, det samme, AT VIRKNING er LIKT MED VIRKNINGEN. 

Dette betyr også at Virke-lik-heten er ment som at noe er slik som det det virke-likt er.  

At virke-lik-heten og slik det virker er det samme. Virke-likhet=slik det virker. Absolutt. 

Om vi ser nærmere på religiøse og mange filosofiske beskrivelser, selv vitenskapelige store funn og 

forklaringer, til og med beregninger fra selveste CERN, så er det følgende å si: 

VIRKE-LIK-HETEN mellom Utsagnene, ER-LIK, som forklaring til DE FYSISKE LOVER og den 

og de funksjonene NATUREN har, STEMMER IKKE OVERENS. Mens balanse-forklaringer kan stemme. 

Når vi snakker med venner og naboers forklaring på den fysiske natur, så stemmer det ofte ikke særlig 

mye med fakta, med målinger, med lover, med noen begrunnelse for slike lover eller funksjoner vi kjenner fra 

naturen: Bevegelse, endring, tid, rom-utstrekning, balanse-forhold, fysiske objekter og egenskaper i energier. 

Når vi da spør vitenskapen selv: Så kommer det omfattende forklaringer, og egne eller aksepterte 

teorier, men som fremdeles ikke har grunnleggende forklaringer, eller grunnleggende funksjoner som logisk 

gir slike svar på hvordan forholdene fungerer.  

Vi kan si det slik: AT FORKLARINGENE IKKE STEMMER LIKT SOM SLIK VIRKE-LIK-HETEN 

MED NATURFYSISKE OG NATUR-BALANSERTE LOVER FUNGERER. VIRKER. Men derimot kan vi 

benytte det meste av stoffet til nyttebruk, praktiske oppgaver, til fortjeneste og forutsigelser. Jeg er ellers enig 

med Arne Næss; om at vitenskapens teorier er like gode som myter i mange tilfeller, og at det mest hviler på 

mystiske og magiske begreper.  

Matematikk og punkt-geometri som ikke kan forklare kontinuitet i rommet og kontinuitet i bevegelser, 

eller en sammenhengende årsak-virkning, eller funksjons-prinsipp for dette, betyr at også matematikk og 

geometri, samt styrkelover blir forklart; mangler forklaring; slik at de fremstår som mystiske funksjoner. 

Personlighet person-lighet. Het-påhenget, suffikset, er et begrep for stil-type, form, mønster, at noe 

har denne formen, og som i lighet, = likhet, = LIK-HET, at det er en slik type form for LIKHET vi mener med 

dette utrykket, noe som er likt med personen, eller helheten til personen. Fast eller variabel mulighet for 

karakteren, adferds-utrykket, handlingsmønstre. Vi skal, eller bør, derfor undersøke litt nærmere om hvor likt 

våre forklaringer er med aktuelle personers personlighet. DET FYSISK PERSONLIGE Påvirknings-, eller 

Virkningsmåte, stemmer ikke med den FYSISKE VIRKE-LIKHETEN.  

Og en persons egen forklaring til sine fysiske virksomheter, fysiske indre virkninger, fysisk virkning 

kropps-miljø, har store mangler hos de fleste, slik at grunnleggende sanseinntrykk og behovsorgan-inntrykk, 

signaler, at sanser og behovsorganer merker forskjeller, og hvordan vi bevisst merker disse inntrykk i styrke 

og dermed mangler kunnskaper om innvirkninger på resten av kroppen og signaler som behovs-sansning til 

bevissthets-systemet. 

Karakter hos en person, holdning, fremtredelses-adferd, kan nok deles i en indre holdning og en påtatt 

holdning, eller ytre virkende holdning, som ikke alltid er helt like. Til karakteren et menneske eller en 

personlighet fremviser, bør vi knytte oss til begrepet karakterlighet, eller KARAKTER-LIK-HET som 

intensjonell, eller utadvendt ADFERDS-mønster/form. Vane, påtatt adferd, skuespill, men også en VIRKE-

LIK-HET som TILPASNING, Sammenlignings-funksjoner, alt fra bevisst til ubevisst justering av dette. 

KARAKTER-LIK-HETEN, er den så likt den virkemåten en person er på, at det kan settes som en fast 

definert tilstand: EN LOV. Neppe! 

Vi må si at intensjonen, kilde-mål, retningen, behovet vi egentlig skal dekke, tross alt har en karakter 

over seg, i den forstand at det trengs justering, innstilling, holdnings-sammenhenger. Vi kan ikke si at 

karakteren, den ytre, og karakteren den indre, ikke begge er riktige uttrykksformer, sanne, eller aktuell virke-

former. Det er jo en bevisst adferds-sammenligning og en ytre vanlig eller påtatt adferds-sammenligning so 

egenskaper vi mener at vi kjenner som folk flest sin erfaring med adferd. 

En tyv, svindler, er jo oftest merkelig nok hyggelig og tillits-vekkende, om vi ikke da avslører noe i 

adferden og interesse-feltet vi har erfart før, eller finner foruroligende. Hele målet i saken er ikke hyggelig. 

Mentaliteten vår, eller begrepet mentalitet, kommer ikke unna en innstilling eller holdning som har en 

retning, selv om denne kan være ganske ubevisst eller ubestemt, at vi ikke helt vet hva vi føler behov for eller 

vil.  
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Mentalitet kommer ikke unna begrep som vilje, uvilje, lyst, ulyst, smarte og behag, glede og sorg, 

angst og trygghet, hva som virker bra for oss eller dårlig, og hva vi kan merke i følelser, bevegelser, sanser, 

og behov når det gjelder bevegelses-orientering. Vi kan godt føle at vi bare ønsker å bevege oss, rastløshet, 

eller trenger å holde oss i form.  

Bevegelsene er behovsfunksjoner i kroppen som orienterer seg etter sanser, slik som kulde, hardt og 

spisst, varme, krypende bevegelser, vått og tørt, høre, se, lukte og smake, og som ofte er øyeblikkelige affekter, 

refleks-reaksjoner fra nervesystemet til smaksorganer, lukte-organer, syn og hørsels-nerver som merker noe, 

og stort sett merker eller gjenkjenner noe fysisk. For eksempel om en med et slikt ansikts-uttrykk eller sint 

ansikts-utrykk tidligere ha slått oss, merker vi at husken og følelsen forbindes til lignende kroppsreaksjoner, 

og for eksempel vil unna denne personen, eller forhindre denne i å slå. 

Behovsorganer som sult, tørste, luft, og kondisjon, gjerne knyttet til mage-systemet, fordøyelses-

organer som magesekk, tarmer, lever og nyrer, samt hjerte-styrken vår, puls, kondisjon, og luft-opptaket via 

lungene og deres form, er slikt som vi reagerer på ved signaler gjennom nervesystemet, lignende at vi ikke 

skal falle å slå oss, når vi skal dekke behov igjennom bevegelser;  

Der balanseorganer og nerver er med å merke gravitasjonsretninger, balanse, fallretninger, og hvilken 

vei vi har kroppen, snurrer, snur oss, ser til siden, svinger til siden, bråstopper, kastes rundt, at dette 

nervesystemet koblet til muskelnerver i lillehjernen og gjennom sentralnervesystemet ellers til ryggradens 

muskel-styringsnerver, som slik sett gjør at vi kan gå når vi vil gå, uten å tenke på kroppens signalveier og 

cellefunksjoner som utfører hurtige og utrolige mengder operasjoner som vi ikke like lett vet om eller kan 

styre likedan.  

Når signaler som styrke, det at vi merker forskjell på noe, her av denne typen vi kan kalle 

følelsesstyrker, fordi det er gradsforskjeller og refleksbevegelser i mange tilfeller, som vi identifiserer med 

bevegelseskraft, tyngde, slit, arbeid, lek, konkurranse, få tak i næringen vår og ta vare på sanser og kropp 

nettopp gjennom bevegelsessystemets krefter. Dette er tydeligvis tilknyttet hverandre fra før vi ble født som 

en arvelig og til dels noe miljømessige faktorer som tilpassende funksjoner der vi har en del forhånds-innstilte 

reaksjoner etter fødselen, og sikkert mange endringsfunksjoner for hjerne og husk, mens vi fremdeles er foster. 

At vi merker lyder, ofte kan åpne øyne, kan suge på tommel, sparker med ben og armer og snur på oss. 

Ut fra erfaring, altså opplevelser fysisk og psykisk, nerver, lyst-ulyst-signaler, så kan vi endre på, eller 

utvikle de samme egenskaper i reaksjoner på de fysiske omgivelser og de fysiske signaler som har en parallell 

virkning på følelses-styrkegradene i likhet med de fysiske virknings-gradene. Vi kan altså i utgangspunktet, 

selv om vi da liker sukker, få opplevelser som gjør at vi reagerer negativt på sukker senere.  

Og vi kan selv om kos kan være behagelig oppleve noe som gjør at vi senere synes nærkontakt og kos 

er ubehagelig. Vi reagerer ofte på alt som lukt, smak, hva vi ser og hører som formasjonsvirkninger som i 

mange saksforhold endrer vår følelse for noe, demper eller forsterker denne, kanskje avhengighets-dominans, 

og ellers at vi kan søke å holde oss vekk eller like den negative varianten, motsatte varianten i stedet. 

Mentalitet uten et behov, drift, og som faktisk har noe med kropp, hjerne, bevegelse og psyke, følelser, 

og fornuft, livs-egenskapene våre å gjøre, er utenkelig så og si. Og de fungerer stort sett slik at de har 

selvpleiende funksjoner i systemet, prosesser som opprettholder eller forbedrer funksjonene, men like gjerne 

at det i vanskelige tilfeller kan dempe, avvise, føle en sans eller funksjon overflødig. Hodepine, eller 

skrekkelige historier, angst, kan få oss til å ikke ønske disse funksjonene. Også om vi alltid utsettes for 

irriterende lyder, at vi like godt kunne vært døve.  

Vi vet ikke hvor bra og dårlig det vi ønsker oss alltid er, men vi forsøker å opprettholde våre funksjoner 

som vi lykkes i lyst med å få til som holder oss bra. Vi kan si det slik at vi har et indre funksjons-system som 

renser og restaurer kroppen vår, også når vi sover, og som tydeligvis handler om at vi i stor grad ønsker å 

beholde kropp, følelser og bevissthet funksjonelt oppegående. 

Og det er også funksjonen til liv, en-celler, bakterier, planter og dyr, også mennesker, enten det er 

bevisste eller ubevisste funksjoner slik. 

Vi ser at uten lyster, driftet, behov, følelser, så har vi neppe de sinnsstemninger, karakterer, 

personlighets-preg, humør, og behovsfunksjonelle innstillinger noe rundt oss. Slike funksjoner gjør at 

sinnsstemnings-leiet, er forenlig med mentalitets-leie, hvilket betyr at det er sammenligning av følelses-styrke-

opplevelser som kombineres i en bevisst form for mentalitet, men like gjerne uten at vi er klar over hva som 

skjer med oss selv, altså ubevisste funksjons-avgjørelser ved følelses-systemet. At vi godt kan forakte noen 

for plutselig av en liten grunn, eller saksforhold, kan klemme, og anerkjenne den vi nettopp hadde foraktet. 

Mange vil da sikkert si at dette skjedde i fylla. 
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Det som er felles for følelser, lyster, drifter vi merker, sinnsstemninger, mentalitet, og slik som sinn, 

ånds-bevissthet, viljes-retninger, er at alle disse er orienterings-ledende funksjoner eller omvendt fører til 

orienterings-ledning bevisst og ubevisst. Dette er funksjonelle sammenlignings-funksjoner bevisst og 

ubevisst. At like og ulike danner en samlet konsekvens, konklusjon, styringsvei kjent eller ukjent, positivt 

eller negativt for vår fysiske, psykiske og bevisste funksjons-opprettholdelse. 

At en behovsform og driftsfunksjon ligger til grunn under de forskjellige egenskaper i det hele tatt er 

det ikke tvil om. Ut fra differensialkraften finnes det klart logiske grunner for og funksjoner for, som kan 

opprette de ulike egenskaper vi kjenner her og bevisste funksjoner så langt som vi kjenner disse. Her må man 

lese om bevisstheten og dens funksjoner i dette samme skriftet. 

Vi kan se at styrings-systemer lett kan fungere likedan ovenfor og som påvirkning av andre, makt eller 

lyster, på en slik måte at vi kan lede disse, noe som kan skje under trusler, tillit, og begrep som tro og viten. 

Jeg blir sammen med deg fordi du har samme livssyn som meg. Eller, vi passer sammen fordi våre 

motsetninger utfyller hverandre. Isolerte eller bredspektra livssyns-formasjoner. 

Vi tror, ganske lett, at vår forståelse er den rette og godt ferdiglagd. Men da vet vi vel ikke så mye om 

resten av verden i form av det indre spekteret til andre og hvor mye vi fremdeles kan mangle å vite noe om 

selv som funksjoner ved livet totalt sett. Vi kan lett si til andre hva den rette holdningen er, eller hva vi synes, 

vår mening. Dette er mer eller mindre brokete underbygd. En ting er en restriktiv funksjon, en annen sak er 

en forståelig funksjon, av samme saks-innhold. Begrunnelsene dekker sjeldent LIK-HETEN med funksjonene 

vi vil endre, eller oppfatter som uordnet.  

 Vi skal også se på begrepet egenskap. Egenskap er også en slags funksjon, hvordan noe virker, selv 

det mange kaller tomt rom. Dette virker slik at vi kan bevege oss og snu oss rundt. Om rommet avsluttes i 

bredde, lengde og høyde, kan det fort skje at vi ikke kan bevege oss eller snu oss rundt. Uten vegger så er altså 

rommet en funksjonell plass for egenskaper. Om rommet ikke er der, at det ikke finnes noen utstreknings-

funksjon, så kan vi neppe snu oss rundt, eller bevege oss noen vei. Og vi må ty til andre forklaringer på 

forskjeller ved slike tenkte funksjoner, og som vi ikke lett forklarer hvordan fungerer.  

 Vi kan også si at egenskap er en funksjon, og at funksjon er en egenskap. Men på hvilket nivå? Vi kan 

tenke oss en mengde forutsetninger for ulike egenskaper, slik som rom, slik som en vilje til å spise, lyst til å 

spise, eller at vi har følelse av at noe er skummelt, kanskje farlig.  

 Men ved rommet har vi det neste og det forrige, over og under, lengde, bredde, høyde, til sidene, 

bakover og fremover, retninger og avstander, og alle er avhengig av samme forskjells-funksjonalitet som for 

punkt, posisjon og kontinuitet, at det er en grunnleggende forskjells-funksjon av typen utstrekning til forskjell 

fra for eksempel begrepet bevegelse, selv om disse kan involvere hverandre. Alene kan rommet virke uom-

gjørlig og fast som er uten endringsfunksjoner, lignende Platons evige uforanderlige former. 

 Lignende har vi med følelser. Det er ikke bare at dette er en fellesbetegnelse på en gruppe lignende 

egenskaper, men det er noe som forårsaker, et innspill, at noe skjer som virker som en styrke eller endring 

som gir en følelse, og det er noe som leder følelse avsted mellom det fysiske og det bevisste, eller fra husk til 

bevisstheten, og nerveforbindelser kan her ikke kuttes uten at slike følelser forsvinner, altså nevritter og 

dendritter og nervecellene.  

Om det virker så har en annen avdeling mulighet til å sende en erfaringsfunksjon eller signal til 

bevisstheten om det samme eler lignende på grunnlag av at det finnes funksjoner, eller virkninger som kan 

kompensere og få frem en lignende følelsesvirkning. Fantomsmerter er fordi at nerven der den er kuttet ved 

benet fremdeles kan sende signaler om irritasjon, kløe og smerter vi ellers også husker fra virkelig smerte på 

et sted på benet, selv om dette benet er fjernet.  

Men også at husken, slike nerveceller kan sende slike signal-følelsesvirkninger, og om ikke så kan 

man få frem lignende ved å dytte frem og tilbake på hjernevevet uten å skade dette eller ved elektriske signaler. 

Det samme skjer mellom følelsesvirkninger og i bevisstheten ved oppfattelse av forskjell i følelses-virkninger. 

At det også er et funksjonelt sammenlignende mottak viss prosesser sammen-ligner de signaler, styrker, 

eventuelt følelses-egenskaper som kommer til bevisstheten og at vi vet at vi føler, merker følelsene.  

At noe gir følelser, noe mottar følelser og noe overfører følelser, og at dette har slike egenskaper i et 

funksjonelt system som kan fungere for dette. Her er det kombinasjoner av store mengder data, av like og 

ulike virkninger, funksjoner like og ulike egenskaper som danner en mer kompleks natur for de fysiske 

objekters egenskaper, felt-partikkel-egenskaper og feltenergier, og videre selvsagt for det bevisste, 

følelsesmessige og psykisk mentale systemet med sinnsstemninger.  
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Når vi derimot spør etter hvilke grunnfunksjoner som skal til for at slike systemer og virkninger kan 

operere, må vi ha noe som er en forskjells-egenskap, som med forskjell som endring gir en virkning som er 

forskjell fra den forrige tilstanden. Denne grunnleggende egenskapen, eller minst to, tilstands-eksistensen og 

endringen av denne, er nødvendig for at det skal skje en endring også, at noe kan sendes og mottas, at noe kan 

merkes, som en forskjell. For at det ikke bare er øyet som er forbundet til bevegelsesnerver i musklene, så 

trengs det også nerve til hjernen for at vi skal merke syns-inntrykkene.  

 Jeg tror så vidt at jeg nå begynner å få med leseren på dette med at det er forskjell på de mer komplekse 

følelser og mentalitets-funksjonelle sammenhenger, virkninger og de grunnleggende forskjells-funksjoner 

som skal ti for å bygge eller få virkning i disse. Vi kaller jo dette ofte drivkraft eller vilje på folkemunne. Det 

som derimot sjokkerer meg er at det alt for ofte er forenklet, at sinnsstemninger, mentale tilstander, mer ofte 

er en fellesbetegnelse, slik som forstillinger, tanker, bevissthet, følelser, at det alt for lite er noen 

forutsetningsfunksjoner til stede, for hva vi i det minste må ha til stede for at vi skal få slike funksjoner.  

Mens de grunnleggende funksjoner danner forholdet like og ulike, to like og to ulike som 

grunnleggende forskjells-funksjon i alt samme hva, så er disse funksjoner mer komplekse oppbygninger av 

mange like og ulike kombinert til mer flersidige egenskaps-virkninger. Det samme gjelder for begrep som 

vilje og drivkraft, og også samspill med andre begrep som lyst, angst, humør, behov, sanser, bevissthet.  

At følelser uten alt dette vi forekomme merkelig for oss, om det ikke er noe behov å fylle eller noen 

sans å merke noe med, og at vi da ikke trenger oversikt og orientering som vi kaller bevissthets-funksjon, fordi 

vi ikke har noe som gir følelser eller sender følelser ut igjen. Behov, følelser, står oftest i den tetteste kontakt 

med hverandre som endrings-funksjoner fordi det oppstår sult, og kulde, og at en kropp fysisk sett er involvert. 

Uten behov trenger man ikke følelser og bevissthet og heller ingen orientering eller oversikt. Det er ikke behov 

for det og det trengs ikke til noen-ting. 

Slik sett må jeg si at følelser, sinnsstemninger, mentalitet, og ånds-oversikter, bevissthet, behov er lite 

forklart i psykologien, og i ånds-forklaringene. Men det man derimot har klart er å ta dette komplekse 

materialet og skille ut de forskjellige formene av dette, og bygge ut større komplekse systemer av dette.  

Eksempelet er slik som at vi kan finne at angst skiller seg fra glede, og fra sult-behovet som har mange 

varianter, og der vi kan snakke om angst-typer, uten direkte at det må være forklarlige grunner slik som når vi 

vet at vi har slått oss kraftig på kroppen, men angst slik som edderkopp-angst, høyde-angst, mer populært 

beskrevet i mer varig form av slik virkning som fobier. Enkeltepisode som ikke fører til slik varig angst er 

ikke regnet som angst eller fobier, liksom bare skrekk, overraskelser. Slik kan vi dele opp en mengde av alle 

funn vi gjør av typen angst og typen fobier. Og skrekk. Vann-skrekk. Men det kan like gjerne være vann-angst 

eller om det er hverdagslig plage, vann-fobi.  

Videre gjelder det samme for de komplekse systemer av følelser og sinnsstemninger, og mentalitets-

former. Her kan opplæring, erfaring, ideer, oppfinnsomhet, forsvar og angreps-tanker, øvelser, være med å 

bygge opp enda flere strukturer som er bra eller dårlige, som en utvikling av de samme egenskaper men i 

stadig videre kombinasjons-muligheter, med samlende nye egenskaper og med alle mulige nyanser, og nye 

grader av styrke og retnings-muligheter for de samme følelses-perspektiver satt inn i der vi ellers kan kalle et 

oversikts-system, et bevissthetssystem.  

Alle disse funksjonene er allikevel sammenligningsfunksjoner og her som oftest om hva som kan være 

bra eller dårlig: At det kommer tilbake til hvordan vi sanser noe, og endring på slik virkning, og hva vi har 

behov for og ending av behovsformen. I mer moderne tid er det eldre begrepet adferd overtatt mye av 

biologiske vesener, og menneskers virkemåter som oppfattelse og handling ut fra ulike behov, oversikt, 

utprøvninger, og hva som er felles for arten, flere arter, og lignende for mennesker, og mennesker og dyr. 

Adferd og begrepet egenskap, egenskaper, er slik sett også en betegnelse som viljes-ytringer, sinns-

tilstander, sinns-stemninger, holdning, følelses-arter, mentalitet, ja som alt slik kommer inn under. Vi vil vel 

helst knytte begrepet egenskap og adferd av typen mentalitet til en samlet kombinasjon av bevissthet, følelser 

og sinns-stemninger, som mer eller mindre bevissthets-oversiktlige grad og mer eller mindre grad av 

styrkevirkninger. Det samme som påvirker oss, om det er fysiske reaksjoner, sanser og behov, eller husk, 

erfaring, begreps-dannelser som kombineres ved sammenligninger av følelser og bevissthet i forhold til 

sinnsstemninger og endring av sinnsstemninger. Om å ha en stemning og i hvilken grad vi kan merle hva 

denne stemningen kommer av, eller har som årsak. Uten at vi har et følelses-spekter, en styrkevirkende 

kontroll, oppfatning, av det som skjer, hender, som en forskjell som varer, en mer varig følelse, og hva som 

er lignende årsaker og registrerings-virkning av innkommende virkninger som endrer slike følelser, 

sinnsstemninger, så vil vi neppe få noen virkning som stemning vi kan sende til en bevissthet.  
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Slik sett må vi ha funksjoner som gjør at det vi opplever kan lagres som likt eller ulikt av typen følelses-

styrke og form, mønster, gjerne også som da endringsformasjoner, virknings-formasjoner, for det som skiller 

en følelse fra en annen type følelse og hva som da virker som en utløsning for husk-lagring til sinns-

stemningene, den mentale arena, og det som virker som sammenlignings-beskjed fra det mentale, sinns-

stemninger og til husk for sammenligning, og som i de fleste tilfeller blir en beskjed som også sendes til 

bevisst-gjørings-prosessen vår som sammenlignings-funksjon.  

Men det er fullt mulig at sinnsstemninger, følelses-virkninger som husk kan korrespondere med kropp 

fysisk og sinnsstemnings-funksjonene, den mentale funksjonsarena, på lignende måte. Vi kan ofte merke 

hvordan dyr og mennesker måler hverandres styrke, adferd, laglig-het, og humør, altså en mental stemnings-

søkende funksjon ut fra lydene, lukter, syns-inntrykk i form av husk, eller spontant som sammenligning ved 

de samme følelses-former som sist, eller nye slike tilstander.  

Vi merker om noen virker glade, triste, sinte, aggressive eller vennlige. Og det er på en måte en av 

flere mulige tilpasnings-funksjoner vi har registrert ved arvelige funksjoner, og som også miljøet har 

forårsaket, og som vi kan se jevnlige spor av i den kortere tidsperiode for utviklingstrinn i fostre, og over flere 

hundre år av slektsarv, miljø-arv, slik som når vi sulter lenge og barn og barnebarn får sterke lagrings-gener 

for fett og sukker, legger på seg lett, men hva slekten ikke hadde som særpreg tidligere. 

Vi kan se det ved avl av alle dyrearter, og tilpasninger dyr har gjort i vår levetid ved at miljøet har 

endret seg. At rotter og bakterier danner motstands-stoffer, nedbrytninger eller tilvenning til giftstoffer som 

skulle ha satt en stopper for disse normalt.  

HVA KOMMER Temperament, karakterer av: Sinne, aggressivitet, voldsomheter, glede, godt humør, 

morsomme mennesker, Mennesker som ikke viser hensyn og mennesker som gjør det meste for trygge 

mennesker rundt seg.  

Karakter, virksomhet, at det kunne man godt like godt brukt som sammenligning av kjemiske stoffers 

funksjoner og binde/splitte-egenskaper og hva slags energier de da tar opp eller gir fra seg. Vi kunne brukt 

karakter om form, om stil, om mønstre, og om det skulle mangle farger og farge-konstellasjoner. Mye som 

ikke behøver å knytte seg direkte til livsfunksjoner eller som bevissthets-funksjoner slik som særpreges av 

sanser, behov, følelser, sinnsstemninger, og mentaliteter. Om noen har en mentalitet, så betyr ikke dette at de 

må være klar over denne så veldig godt selv.  

Vår mentalitet drukner ofte i meningsytringer og spontane reaksjoner eller varige holdninger, slik at vi 

nærmest ikke merker det selv. Men de fleste merker seg humøret sitt og kan gjengi mye av sine holdninger 

som mentalitet, om hva de blir aggressive for og hva de setter pris på og er glad i, altså også da kan finne på 

å beskytte mot andre menings-holdninger, mentaliteter. Vi finner også fort ut at hele spekteret med mentalitet, 

humør, holdninger, følelser, som vi på ulik måte oppfatter som godt og vondt, ofte ikke det samme, også har 

med begrepet etikk og moral å gjøre.  

Etikk er vel en opplæring eller utredning som lover og regler, veiledninger. Mens moralen i langt større 

grad påvirker adferden der mange flere faktorer preger oss, det fysiske og miljøet, samt hva vi ikke vil skades 

av for å ta vare på noe annet. At om vi passer et mindre barn, så vil vi helst unngå å bli skadet selv, selv om 

det har hendt noe vi mener er urett, at det oppstår ofte en forsiktighet grunnet omstendighetene.  

Men om vi virkelig handler, redder en person, eller blir aggressive på noen, vil straffe noen, så ser vi 

fort at begrep som å drepe, lyve og stjele, spesielt det livs-oppholdende som da kan bli konsekvensen, hvor 

alle disse kan føre til døden, at oppholdelses-funksjonene våre stopper opp slik vi er her og nå.  

At om vi sier at det gale som vi gjorde, at vi skylder på en annen, altså en løgn, så kan denne bli dømt 

til døden. Tar vi redskaper og livsmidlene, næring med mer fra en familie eller et enkelt menneske, så vil det 

lett kunne dø, noe som også kan skje om vi når det er kaldt river ned eller brenner huset til noen andre. At de 

dør av kulde. 

Vi skal heller ikke glemme at det mentale, sjel, livsfunksjoner vi knytter opp mot en bevissthet, hva 

som er bra og dårlig, at begge disse har begrepet åndelighet som et perspektiv over seg som livskraft. Grunnen 

er blant annet at sjel, livskraft, regnes som underavdeling av, delsektor, i funksjons-fastheten til verdensånden, 

en kraftvirkning som virker til å forsyne alt liv med puste-evne og bevissthet, livs-styrings-funksjoner. 

Om det er et følsomhets-system, hva er det som skal føles ved en levende skapning da? 
At behov, sansevirkninger, sammenlignings-funksjoner eller om vi vil, tilpasnings-funksjoner, så er disse ikke 

nevnt i forhold til temperament, mentalitets-typer, grader stemnings-former over tid og variasjoner over tid. 

Hva i all verden skal vel følelse være behov for? 
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Mentalitetshistorie 
Relevant for mentalitets-studier, forskere, studenter, grunnet min analytiske egne behandling av saken.  

Mentalitetsformene 

Når kulturhistoriske fag i det moderne vitenskapssamfunnet har fått sine spesielle felt og sin spesifikke 

kompetanse, skyldes det at det særlig fra 1700-tallet av vokste frem en egen forståelse av "kultur" som 

fenomen. Kultur var noe som kunne observeres, studeres og beskrives i relasjon til bestemte sider ved 

menneskers liv i fortid og nåtid, nært og fjernt. 

På 1900-tallet fikk kulturteorien ulike utforminger innenfor forskningsretninger som historisk 

antropologi, mikrohistorie og mentalitetshistorie. Emnet gir innføring i noen av disse retningene slik som den 

franske Annales-skolen og den italienske mikrohistorien. Et par sentrale forskningsarbeider innenfor disse 

retningene vil bli gjennomgått. Mentalitetshistorien har også vært en viktig inspirasjonskilde som har åpnet 

for nye problemstillinger kombinert med kildepluralisme både innen kulturhistorie og historie. Det gjelder 

problemstillinger knyttet til følelsenes historie, oppfatninger om kropp, sykdom og død, tidsforståelse og 

klimatiske forhold, for å nevne noen. Her vil studentene bli kjent med et utvalg empiriske arbeider. 

Hva lærer du? 

Gjennom studiet skal studenten skaffe seg grunnleggende kunnskaper om mentalitetshistorisk forskning, både 

dens historie og dens empiri. De skal også tilegne seg kunnskap om den teoridannelse som ligger bak denne 

delen av kulturforskningen. 

Emnet gir kunnskap som er relevant for arbeid med verdier og holdninger i et bredt kulturhistorisk perspektiv. 

Det gir kompetanse på feltet kulturanalyse og kulturforståelse, og er derfor relevant i museumsarbeid og annen 

kulturforvaltning, i skolen, massemedier og i arbeid med flerkulturell problematikk. Gjennom undervisning 

og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster 

og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen 

til refleksjon og analyse. 

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. 

Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til 

fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse. 

Det som er uthevet er fra leksikon, gjengivelse av det norske akademiets ordbok: 

Etymologisk: fransk mentalité, av mental, se mental og suffikset -itet  

Forståelse og handlings-begrep: mental innstilling; tankesett; sinnstilstand 

Eksempel kan være en lokal variant av saksforhold, bruk og kast-mentalitet. Og det igjen gjenkjenner 

vi som enten hva vi anser som hindre eller fordeler, at hva vi føler for dette, om hva vi vil ha og hva vi ikke 

vil ha, og hvor lett eller vanskelig vi vil at noe skal føles eller være. 

Man kan også kalle noe for primitiv mentalitet, fordi vi kun dekker våre behov og sanser, smak og 

kroppsbehov, uten å ta videre hensyn til noe annet, men så klart med de sterkeste følelser for nettopp da disse 

sansebehov og følelsene med dette, og mer eller mindre ufølsomt ellers. At vi kan faktisk finne på å gjøre det 

mindre ordentlig enn det dyr finner praktisk nyttig som erfaring og opplæring.  

Denne primitive mentaliteten handler om å gjøre det meste i affekt, etter behovsdeknings-følelse, og 

unngå alt som forstyrrer dette behovet, for å tilfredstille det neste man føler smak og behag for. Men denne 

primitive mentaliteten kan like gjerne være angstfylt, slik at effekter, handlinger reduseres til de enkleste 

mulige reaksjoner på forholdene rundt seg, slik som å flykte, få i seg noe man trenger, gjemme seg. Det finnes 

en rekke tilfeller av variabler mellom normale tilstander variasjon i mentalitet og forskjellige innslag av 

primitiv oppførsel. 

Eksempel 1x: Noe som viser mentalitet på en forferdende måte. At det gir sterke følelser i retning av 

smerte, ulyst, angst, usikkerhet, utrygghet, dårlige holdninger knyttet til følelser vi kaller godt og vondt, og 

ikke så rent lite kategorisert i de religiøse termer for bra og dårlig, ondt og godt, det onde selv og de gode selv. 

Eksempler 2x: Om hva som kom til å skape holdninger for en ny tidsperiode, som til middelalderens 

mentalitet.  
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Eksempler 3x: at et land, en gruppe, et distrikt ikke beskrives ved noen bestemt religiøs, politisk 

livssyns-regulering, men en tilvendt sjanger, eller å legge til seg en holdning til andre, og slik sett ovenfor 

mennesker og dyr kan kalles en mentalitet.  

Eksempler 4x: en holdningsendring, en ny mentalitet, en forandret psyke, at det er en samstilling 

funksjonelt tenkt og forstått mellom begrep som holdning, mentalitet og psyke. Psyken er altså slik sett livs-

egenskaper, som har med følelser å gjøre, noe som det å ville noe, vil og vil ikke, vilje og uvilje direkte handler 

om, men som neppe er uten innspillende krefter og årsaker som at behov, sanser og bevisste reaksjoner i 

forhold til lyst, ulyst, angst og glede, smerte og lidelse handler om.  

I Buddhismen så anses alle tvangsdrifter som lidelser. At vi må ville ha noe, om så koste hva det koste 

vil. Våre alminnelige behov er altså en plage på lik linje med at vi plages, skades, lider, blir gjort vondt mot 

av andre. Men dette betyr jo ikke at vi kan være glade, ha det godt, også. På hvilken åte vi skal forstå holdbart 

eller ikke på, så har vi her et tomrom som ikke er godt beskrevet. Men det er erstattet av øvelse og opplæring, 

om så egen erfaring. 

Vi kan også si at mentalitet, sinnsstemninger og humør, følelser i samme grad også handler om hva vi 

synes er godt og dårlig, hva vi finner holdbart eller ikke, og slik sett kan si at det er en viktig moralsk 

ledefaktor. Det er dermed ikke sagt at det er en heldig ledefaktor. Vi kan se ganske mange eksempler som ikke 

dekkes av moralske regler, og som begrep om rettferd, og at de moralske lover og regler også kan være 

urettferdige. 

Hvem skal tjene på dette, og hvem skal det være godt for. Dette er en del av Athens retorikk, altså 

talekunst, og om hva som er gyldig for allmenheten og ikke. Hva er det alle trenger, og hvem skal ha rett til 

hva. I stedet for det holdbare ble slik sett rettferdighet, juss og lovverk i langt større grad enn ventet, en 

konkurranse for å vinne fortjenesten, retten ved å overgå andre i tale-styrke og i eventuell fysisk styrke, i makt, 

penger og rettigheter som da andre i ulik grad hadde rett til. 

Her klaget Sokrates og Platon helt klart på retorikerne, de språkkyndige, på mangelen av nøyaktighet, 

og likedan så la Sokrates og Platon grunnlaget for en inndeling av anelser, tanker, kunnskap og antatt 

funksjonsprinsipp eller kilde som en filosofisk vitenskap som høyeste rettledelse til grunn for trinn om det 

gode og det dårlige som mangelfullhet eller fullkommenhet.  

Egenskapenes tilstedeværelse i en grunnfunksjon er ikke forklart her hverken ved religiøse skrifter 

eller ved den greske filosofiens modeller, men har til gjengjeld banet veien for ettertidens selvransakelse for 

slike begrep, og jakten på faste holdepunkter. Etter hvert blir en sammenheng mellom organer vi har bruk, for, 

hva sanser gjør for oss som organer, og hva behovene og miljøet vårt som kroppsbehov og næringskilder har 

å si, naturen i det hele tatt.  

Og som da gir psyken, bevisstheten, kroppen, disse begrep en ny forbindelse med hverandre som var 

ukjent før nyere vitenskap avdekket mange slike forhold: At vi kunne se hva som var årsaken til ukjente sider 

av bevissthet, psyke og kropp, og naturen. 

Undersøkelsen, nysgjerrigheten, oversikts-orienteringen vår, er i utgangspunktet spørrende, rene 

affektutløsningen av alt vi merker, og som retter inn oppmerksomheten, til Hva er dette, hvordan er dette, 

hvorfor er dette, der disse i de fleste reaksjoner er filosofiske i det man undrer og prøver å forstå.  

Dette er en grunnegenskap i oss, og det eneste mulige for at vi skal forstå, lære, orden og oppførsel, 

det vil si vite hva noe kan brukes til eller ikke, at vi får språk og bruksmidler til å kommunisere med hverandre. 

Her protesterer mange med at kun de handlinger og virkemåter som står i de religiøse skrifter er tillat, og alle 

andre former for behovsdekning enn dette skriftlige her er ikke tillat. At en undersøkende holdning er en 

grunnfunksjon ut fra merkbare reaksjoner betyr ikke at vi bevisst behøver å være i stand til å tenke over noe 

for det. 

Avatara er i hinduisk mytologi gudenes frivillige nedstigning på Jorden og antagelse av legemlig 

skikkelse (inkarnasjon) for å redde verden (eller samfunnet) fra en tilstand av kaos eller ødeleggelse. avatˈara 

sanskrit, 'nedstigning': En avatara kan også ganske enkelt være uttrykk for gudens ønske om å være tilgjengelig 

for menneskets tilbedelse og tro. Mest kjent er guden Vishnus ti inkarnasjoner, hvorav de viktigste 

er Rama og Krishna. 

 

 

 

  

https://snl.no/hinduisme
http://snl.no/inkarnasjon
http://snl.no/Vishnu
http://snl.no/Rama/skikkelse_i_hinduismen
http://snl.no/Krishna/hinduisk_guddom
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Nevrologi og sinnsstemninger 
 

Kroppen består av celler. I alle disse cellene er det hos alle virveldyr, det vil si fisk, amfibier, reptiler, 

fugler og pattedyr, samt mennesker, også en cellekjerne, hvilket betyr at det ikke bare er cellen som har 

cellevegger, cellemembran, men også cellekjernen i sentrum av cellen har også egen cellemembran. Her inne 

finner vi kromosomene, arvestoffene til alle artene, og som vi kaller DNA. Ved hjelp av kun 4 av de minste 

aminosyrer vi kjenner, adenin, cytosin, guanin og tymin, som kombineres forskjellig to og to av disse, GC og 

AT, så bestemmer de vekst av alle de ulike organer, og formen på disse. 1 Gen=3stk: eks GC-AT-CG. 

Stort sett med få unntak, så er det kjønnslig formering hos alle, der en eggcelle og en sed-celle er 

bærere av halvparten av kromosomene, halvparten av DNA-materialet, som med noe forskjellige kombinasjon 

av de 4 aminosyrene, bestemmer en forskjell i vekstform og egenskap av bein, hjerte, hårtype, øyefarge, 

muskeltyper, blodtyper, hvert organ i kroppen, og hele nervesystemet. Dermed blir det god variasjon, flere 

kombinasjoner av disse 4, som danner 10.000 på 10.000-er av variasjonsmuligheter for hudfarge, tannsett, 

høyde, og til dels stoffskifte-effektiviteten i cellene. 

I noen tilfeller, sjeldent, så kan en opprinnelig stamcelle faktisk føre til en kloning av et tidlig foster, 

eller hos et voksent menneske. At enten en tvilling, eller en kloning av seg selv kan starte opp. Hos i alle fall 

en amfibietype, salamander-art, så kan foster-utvikling skje ved kloning, altså ikke befruktning, men en 

celledeling av en stamcelle hos dyret gi et nytt likt individ med samme kromosomer, en kopi. 

Cellene lever, og overlever fordi den har stoffskifte-balanse bestående av vann, eggehvitelignende 

stoff, der mange mineraler, ikke ulik fordeling av mineraler i havvann, og enkelte ferskvann, slik sett har ioner 

og mindre kombinasjoner som fungerer som enzymer, som kan starte opp eller bremse ned dannelse og 

forbindelser av fett, sukker og proteiner. DNA i kjernen styrer ved hjelp av RNA-molekyler, hvilke av 

proteiner-bygninger som skal produseres for balansens skyld i cellen, og hvor raskt sukker og fett-spaltningen 

skal skje, ved å aktivisere ulike deler av celleorganeller og enzymer.  

Dette kan også skje gjennom trykk og temperatur, andre stoffer også, men DNA regulerer oftest det 

som det blir for mye eller for lite av. Vi har mange sukkertype-enzym-molekyler som bryter ned sukkertypene, 

og fett-typene, og protein-typene. Disse kan delvis omdannes mellom hverandre ut fra mengden av det ene 

eller andre stoffet gjennom organer og enzymer som kan omdanne disse. Fett, sukker, proteiner fra blod, eller 

fra lymfevæsken, blir gjerne tatt opp av cellen gjennom blant annet at sensitive stoffer på innsiden av cellen 

merker stoffet på utsiden og slik bretter noe av membranen rundt disse stoffene, og denne fettblæren med 

næring avsnører seg og synker inn i cellesaften som nærings-vakuole.  

Utenom forskjellige kanaler av tettere plasma som transporterer og bygger mindre og større viktige 

spaltnings-effektive stoffer og enkle proteiner, men også enkelte kompliserte protein-kombinasjoner, så er det 

to viktige organeller som driver disse dyre- og menneskecellene. Dette er ribosomer som gjennom proteiner, 

DNA og RNA-kommunikasjon, bestemmer hvilke proteiner som skal settes sammen i hvilken rekkefølge for 

å danne, slik som hos pattedyr og mennesker, de 20 viktige proteiner vi trenger. Men det er organell-

virksomhet for å bygge hormoner også.  

Den andre viktige organellen er mitokondriene som står for hoved-bestand-delen for nedbrytning og 

omdanning av fett, sukker og proteiner, som kalles stoffskifte, og i den forstand at også avfall, nitrogenholdige 

stoffer blir til urinstoffer, og at fett og sukker omdannes til CO2, vann, og proteinnedbrytning som gir ATP, 

kalt kroppens energi-batteri, og som er med i nesten alle viktige prosesser i cellen. Ribosomer og mitokondrier 

er slik de mest markerte viktige, tydelige nærings-virksomme energi-funksjoner i cellen slik.  

Mitokondriene har eget DNA for sine egne indre prosesser for proteiner, sukker, fett som passer til 

mitokondriene selv. Disse deler seg stort sett ved kloning, da sed og egg ikke finnes ved disse. Mitokondriene 

har nøyaktig samme DNA som eldgamle cyanid-bakterier har, den av disse som kalles purpur-bakterien.  

Forskere mener at denne har innvandret i dyrecelle hos en eller flere arter, spesielt en flagellat-type 

som viser likhet med flercellede dyr, og der likheten mellom denne encellede ligner noe genetisk på de enkleste 

flercellede ved at en kombinasjon av 4 gener kan danne bindings-stoff mellom celler slik at de blir flercellede. 

Flagellater har også mange typer kjønns-formerings-metoder. 

Utenpå celler er det ofte reseptorer. Blod-celler som slik mangler eget DNA produseres av DNA-celler 

i beinvev, og slippes ut i blodbanene. Disse transporterer CO2 ut av kroppen blant annet spesielt gjennom 

lungene, der de samme blod-legemene tar opp oksygen fra lufta i lungene.  
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Oksygenet blir transportert til celler sammen med vann i blodet, som begge er regulerings-trykk-

funksjonelle for cellen, og der oksygenet trengs til cellens mitokondrienes arbeid med forbrenningen og 

protein-byggingen. Det er stort sett proteiner som danner grunnlaget for de organiske funksjoner, men disse 

benytter fosfat, svovel og sukker, samt fett, til deler av sammensetningen sin, og bygges i en form, størrelse 

og mengde som bestemmes av gen-rekkefølger i DNA-et.  

Omdannelsen av proteiner i mitokondrier, nedbrytning, stoffskifte, kalles sitronsyre-syklusen, og som 

har pyro-druesukker/pyrovat som et ledd mellom protein og sukker-dannelse. Utenfor i cellesaften, 

cytoplasma, er det lignende syklus for fett-stoffer som disse går igjennom, og der visse enzymer omdanner 

sukker til fett og fett til sukker igjen. Dette er kanskje litt forenklet og litt feilaktig beskrevet kort, men dette 

er stort sett stor del av prosessen i cellen.  

Vi har viktige organeller som cytosomer, peroksiomer, mange andre som gir raske prosesser for 

balansen og prosessen i cellen. ER, endoplasmatisk retikulum, en forbindelse mellom cellekjernen og celle-

membranen, en slags bro mellom disse, inneholder en mengde slike organeller. Og organell-dannede stasjoner 

som signaliserer til cellen om prosesser, og er også byggested for ribosomene, beordret av DNA-RNA-

samarbeidet. 

Dette kunne ha vært en enkelt celle. Men i flercellet liv, større organismer, slik som fra fisker og opp 

til pattedyr, virveldyrene, så er det kjønnet formering. Det betyr faktisk omtrent det samme som at cellen er 

halvert. At eggcellen har halve arvestoffet, DNA, og sed-cellen har den andre halvdelen av DNA-et. Når de 

kommer sammen blir de en hel DNA-funksjonell vekst-celle.  

Den begynner nå en celledeling ut fra næringen den tilføres, men kan også dele seg før næringen er 

tilstede, hvilket betyr manko i næring, som de to cellene raskt må oppta for ikke å dø ut. Rundt egget i pattedyr 

er det som regel rikelig med fett og proteiner, eventuelt morkake med blodtilførsel slik at næring når frem til 

en hinne dette kan tas opp igjennom, det opprettes slik sett også en navlestreng som kan skifte næring mellom 

de to blodsystemene.  

Det er slik at det tar tid før lymfesystemets safter og senere celler dannes. Men en større celle-samling 

kan ikke overleve uten transport-kanaler for næring og avfall. På visse trinn utskilles sekret, eggehvite-stoffer, 

og etterhvert spesialiserte lymfe-saft-celler. Denne kropps-saften og virksomme celler her som har en større 

bevegelses-området, noe amøbelignende celle-aktiviteter, kalles også for kropps-vev, eller kroppscellevev, og 

samme systemet har en del kanaler.  

Hele dette mellomliggende laget i alle deler av kroppen som ikke er skjelett og organer, blir kalt 

lymfesystemet, og lymfeceller, og lymfekanaler. De hvite blodlegemene har sin arena her. Men som sagt er 

dette utviklet med en basis i at de andre cellene først har lagd en kurv som dette kan samles i, kroppsrom, 

transport-rom, og har med reguleringen mellom cellene å gjøre.  

På spørsmål om noen av disse celletypene har innvandret, og dannet en symbiose, som senere er DNA-

regulert fra original-cellene er sikkert en mulighet. Poenget er at disse likt med originalcellene er avhengig av 

balansetrykket for cellene og omgivelsene deres. Dette balansen holder de. Dersom ikke tørker cellene inn 

eller sprekker på grunn av undertrykk og overtrykk, og tap av energi.  

Uten denne kroppsvæsken, kroppsvevet, kroppsvevceller, så ville det ikke bli lett å skille ut innvendige 

vekstorganer som skjellet, nyrer, nerver blodårer, muskler. Disse utvikles trinnvis parallelt eller etter 

hverandre i trinn, og danner forbindelses-linjer mellom hverandre. Vi vet at alle pattedyr og mennesker danner 

en større celleklumpmengde i rund form. Denne får en innsenkning som kalles ur-munn/ur-tarm fordi inntak 

og utkast skjer samme sted av næring og avfall.  

Dette skjer med flere flercellede dyr som ikke vokser seg større. Men denne gropen trenger stadig 

lengre inn, og de vokser ut cilier, flagell-lignende ordninger som pisker næring inn i denne celle-klumpen som 

nå har blitt større. Avfall kan komme ut igjen også, men i hovedsak går mye ut mellom cellene ut av 

celleklumpens ytterhud.  

Jeg mener det dannes en nervelignende tråd i dette fosterstadiet. Min mening om dette er at de først 

har blitt dannet lignende celler med cilier som har pisket næring i en tiltagende mengde cellesaft mellom 

cellene, men samtidig kan sende avfall ut til tarmens ytterside igjen. Etterhvert har det dannet seg et 

lymfekanalsystem ut av den indre strømmen med noe fastere vev rundt.  

Med tiden har ciliene/flagellene knyttet seg sammen til en nervetråd som gjør samme jobben ved å 

trekke seg sammen ut fra baser og syrer som har kommet gjennom tarm-veggen. Dette mener jeg med tiden 

har gitt opphavet til tre systemer innenfor tarmen. Parallelt med nervetråden har det dannet seg en tykkere 

hinne, som er opphavet til det fastere blodsystemets kanaler. 
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Men nervetrådens arbeid, har også ført til celledannelser, nye utskilte celler for fastere holdepunkt, 

kalkavleirende celler, skjellet, og sterkere bevegelighet gjennom at muskler har dannet seg rundt nerveutløpere 

fra hoved-nerven. Slik så har dette etterhvert dannet en nesten innelukket seksjon for hoved nerve og 

festepunkt for nerveutløpere inne i muskel-celle-gruppene. Blod-omløpet hadde tidlig et strammere nerve-

ring-området rundt seg som i verste fall kan sammenlignes med et primitivt hjerte, men er stort sett bare 

lignende funksjon.  

Det er mulig at dette stedet ble samlepunktet for de første hjerte-nerve-muskler. Utvidet muskelsystem 

har gitt gjelle/hjerte-muskel for raskere, sterkere transport. At det dannes et større indre hulrom, er også det 

stedet med størst forbrenning, som lignende områder tidligere samler seg i som lever-magesekk-

kommunikasjon og forbrenning, og nyrer for ammoniakk/urin-utførsel, og etterhvert, at gjeller danner hjerte 

og lunge-funksjoner ved siden av gjeller og etterhvert at gjellene forsvinner ved de første landdyr.  

Jeg vet fra foster-studiet at de fire gjellene på hver side er slik at det forreste parret på mennesker, 

pattedyr, vokser frem og danner sammen-vekst som overkjeve, underkjeve, og at det bakerste gjelle-paret 

vokser seg inn og danner hjertet. Et par i mellom danner lunger. Alle er organer knyttet og vokst ut av forholdet 

mellom blod-åre-tilførsel, og forhøyet blodtransport, og for landdyr, lunger som overtar der gjellene ikke 

klarer like mye.  

Muskel-dannelsen følger etter nerve-banene som begge nå er avhengig av blodtilførselen. Nervene 

trenger også i høy lymfe-saftene. Muskler også til å ha et fritt leide å trekke seg sammen i. Beinveksten, 

skjelettet, blir nå produksjons-rom for blod-legemer. Hele tiden er nervesystemet med for inn og uttransporten 

for blod og muskler. Også pustefunksjoner i form av at disse har cilie-hår lignende de i tarmcellene. Hud går 

gjennom forskjellige stadier, og grader ut fra miljøet artene vokser opp i og mange er robuste nok til å endre, 

tilvenne seg langt andre miljøer enn der de opprinnelige er best tilegnet.  

 

Roger Bergersen 

 

Moralen: Som jeg har vist til, og bevist, preferanse- og holdbarhets-forholdet til, og da sammenlignet 

med tro og viten, i forhold til naturlig natur-balanse og kroppslig balanse, samt orden-oppførsel som ikke 

rokker denne balansen, og at nevralt orientert, at reaksjonene virker på samme måte for kropp og behov, med 

tilvenning og husk, bevisst ut fra følsomhets-sammenligninger gjenkjent, har med omsorgs-funksjoner å gjøre.  

Det er den samme moralske, det vil si den holdbare funksjonen, som preger de samme gradene av 

sosiale funksjoner. Både hvorfor vi har relasjoner og hvordan, og i forhold til natur og oppfatningen vår, som 

igjen viser seg ved hvilken grad man trives alene eller sammen med andre, og hvilken grad man holder 

holdbarheten av kropp, psyke og bevisstheten oppegående normalt virksomt, funksjonelt hos seg selv og andre 

i den formen vi kaller holdbart for individ og samfunn. Nb: helse-politikk.  At Helsen er hel slik. 

Det er klart at behovs-grunnlaget vårt, naturen, miljøet, økologien innebærer den samme holdbarhets-

funksjonelle virkning, grader, som innvirker på forholdet, slik som samfunn, kultur, natur, og 

korrespondansen, utvekslingen mellom disse. 

Kritikk av den kategoriserte og ortodokse og moderne mentalitets-ordningen: 

Min egen erfaring ved at folk blir syke, og så friske igjen, fysisk og psykisk, også folk som har fått 

svekket bevissthet ut fra slag eller andre sykdommer, har vist meg at folks mentalitet, sinnsstemninger, sinns-

stemnings-kategoriserte funksjoner har endret seg fullstendig, og da også personlighets-typen med dette. Ikke 

bare det, men at de har endret denne så og si fullstendig. Videre har jeg sett det samme gjennom livet med de 

jeg har møtt, alt fra mennesker som har vært sterkt apatiske, sterkt melankolske, sterkt sprituelle, at de har 

opplevd noe i livet og fullstendig endret personlighets-karakteristikk. Jeg har også sett lignende med vi kaller 

bipolære psyke-tilstander hos folk, og at de har kommet inn i perioder som helt normalt fornøyde med vanlig 

dagligliv, og slett ikke reagert for oppfarende, mye pessimistisk eller optimistisk, men vært i godt humør i en 

sosial setting, og forståelig nok, ikke i en annen sosial setting, og grunnene har vært relevant forståelige. Min  

Konklusjon og Min overbevisning om sinnsstemninger og mentalitets-klassifikajsons-forståelse er 

ingen garantert permanent stilling, garantert varighet, og jeg vet at disse endres med ulike forhold som indre 

både fysiske og psykiske, samt ytre påvirkninger av fysiske og psykiske forhold, samt kunnskap, viten innsikt 

i forholdene rundt seg. Våre sinnstemninger som både grunnstemninger og lokale stemninger varierer og kan 

endre seg til helt motsatte varianter uten bipolære forhold, i andre tilfeller kan det være en vane, eller varige 

tilstander hos mange. Men jeg har gjort små forsøk selv, og noen store spesielle som totalt har endret livs-

førselen og mentaliteten til folk. At personene knapt kjennes igjen av de som kjente dem. 
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Reaksjoner behov angst vilje lyst 
 

Vilje, er vilje til å gjøre noe: Å motta noe, få noe, at noe avleveres til oss. Å ta, gripe noe, sette sammen 

noe, plukke noe i fra hverandre. Til å spise, drikke, gjøre fornødent, til å puste, til alle de bevegelser som er 

mulige, og ønske, ville, kose, alle de bevegelser vi klarer og de vi ikke klarer, og som kanskje er umulige, alt 

ut fra øyeblikket, eller over tid. Dette gjelder alle sanser, å se, høre, lukte, smake, føle med huden, balansere, 

bevege egen kropp eller alt annet, å ha kontroll, og oversikt, ville kjenne orienteringsveiene. Rekkefølgene i 

bevisstheten følger rekkefølger ellers, og velger derfor ikke dette. Vilje fungerer også vilje til å gi, føde, mate, 

lyst, hjelp, ut fra følelses-gjenkjennelse, lyster. 

Å ville, hjelper lite uten en energi, en styrke, en effekt, noe som nyttes til å sammenligne noe i 

bevisstheten, men også utføre noe fysisk ut fra bevisstheten. Mange anser alt som vilje, eller en viljekraft. 

Men det fysiske reagerer alltid allikevel ut fra det som for eksempel skjer kjemisk også. Om vi blir sultne 

betyr dette at vi har lite næring i de fleste tilfeller, og magen produserer syre fordi det er manko av næring den 

kan avgi til blodet og kroppens celler som mangler noe, og sender signaler til magesekk og fordøyelsesorganer 

som viser seg som spenninger likedan som i naturen fysisk ellers.  

Mage-systemet merker dette via elektron-styrker via enzymer, hormoner, som får mage-syre-

produksjonen i gang, fordi kroppen nå i motsetning til om vi vil eller ikke vil ha mat, sender signaler om at 

den skal ha mat, trenger mat, næring, drikke. Magens celler og syrer, kan ikke velge om de vil ha mat. Vi 

merker også denne syren fordi den etser på nerver, (elektroner), altså har elektrisk effekt på nerver slik at disse 

sender signaler gjennom nerve-systemet.  

Ved siden av dette sender også magen og kroppen hormoner med blodet til organer i hjernen som er 

nervesystem som både signaliserer om produksjon av enzymer og hormoner som ytterligere setter i gang 

fysiske bevegelses-mønstre, samt signaler likedan til bevisstheten via denne sult-behovs-reaksjonen, der 

bevissthetens sammenligningsprosess og aktivitets-prosess gir signaler om å orientere seg til kjøleskapet eller 

rette seg inn på å finne mat, drikke. 

 I tester viser hjernen hvor det er aktivt når vi bevisst tenker over og oppdager et behov, og graden av 

dette behovet. Alt ut fra behovsstyrke og muligheter, at det passer, eller at man må ha mat, så ser vi at en 

annen avdeling, langt mindre bevisst, reorganiserer seg innstilt på å handle. Når bevisstheten, lysten, behovet 

er samstemt orientert mot mat-behovet kommer det tydelig et signal som er en slags aksept til at Nå kan den 

fysiske avdelingen få strukturpakken levert, og slipper da denne energi-strukturen ut som gir en fysisk 

reaksjon, som det å gå mot kjøleskapet eller finne noe å spise. 

 Alle disse kjente hjerne-reaksjoner, reaksjoner i sentral-nervesystemet, må tas opp mer direkte med de 

anatomer og biologer, hjerneforskere, nevrofysiologer, og psykologer som er forskere, videre fag-kunnskap 

og forsknings-oppgaver over slike kropps-prosesser. Det som var viktig med å nevne dette, er for å vise at 

organer er innrettet mot spesielle oppgaver.  

Lyst/angst/behov behøver ikke å merkes så godt at vi identifiserer hvilket behov det er som sender 

signaler, bare at noe murrer, anes, inntil signal-mengden er sterk nok til at vi identifiserer kilden. Men 

irritasjoner som slik følger av svakere signaler kan også få angst, sinne, lyst, ulyst, til å utløses uten å ha 

retning mot en klar kilde, altså at vi merker oss affekt-reaksjoner eller angst-signaler av svakere grad, og at 

irritasjoner på svakere nivå, kan utløse en sterk reaksjon fordi vi vil finne ut hva det er som mangler eller 

murrer. Vi kan altså reagere ved ubevisst kildesignal. 

I mange av de tilfeller der psykiske og bevisste evner mangler eller er skadet, medfødte hindringer slik 

på hjerne-funksjoner, så kan for eksempel det å ikke kunne tale, eller styre bevegelser, føre til en oppgitthet 

eller irritasjon, over å ville, men ikke få det til. Dette kan alt ut fra tilfellet og situasjons-betingelsene slå ut i 

vilt raseri, fordi motstanden er for stor til å få til noe som for oss andre kan virke helt enkelt. En slik utløsning 

kan være en ren affektreaksjon, mens det ellers kan tolkes som kun en viljessak uten. 

I andre tilfeller kan de med alle slike funksjoner i behold, kunne oppleve et mer sjeldent slik anfall, 

fordi noe virker håpløst, eller man får en håpløs følelse ut fra andres holdninger og virksomheter. At noe 

trigger et eller annet inne i oss som ikke vi har vært oppmerksomme på, nok til å takle det som kommer i en 

gitt situasjon.  
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I enkelte tilfeller kan angst-senter, lyst-senter, følelses-stormer utløses, spesielt ved at det fysiske som 

kobling til disse funksjoner, ikke fungerer balansert, og at fysiske bevegelses-effekter slik som vi ellers bruker 

til forsvar eller angrep, eller ved sinne, redsel, slår ut uten at det virkelig er noen grunn, redsel, lyst, som tilsier 

at man gjorde et voldsomt utbrudd av kortere eller lengre i varighet. Noe lignende kan sies om epilepsi, at en 

kan ikke så mye for at det går over en tippegrense, og et anfall eller besvimelse skjer. Man har ikke en bevisst 

styring eller vilje til det som skjer. 

Lignende reaksjon kan skje uten at man kan styre det om man ikke klarer å redegjøre for noe man vil, 

ønsker, eller sier, der en annen gjerne forstår seg på en motsatt måte en det man mente, og at man nettopp ikke 

klarer å forhindre at det motsatte skjer. Slikt kan også utløse en fortvilelse man ikke klarer å styre fysisk, men 

utløser lignende kroppsreaksjoner som nettopp aggresjon, eller forsvars-kamp uten å ville det slik. Systemet, 

avdelingene som har med de fysiske handlinger å gjøre, er tatt over av emosjoner som virker på det fysiske 

uten at man klarer å styre dem bevisst. 

En mer ekte panikk-angst eller smerte-skrekk blir man jo bevisst, men denne kan dominere helt over 

de rasjonelle handlinger. I et tilfelle var det 2 unge damer rundt 20 år som syklet sammen, da den ene av dem 

fikk en flue i øret. Hun hoppet av sykkelen og oppførte seg helt gal, og hoppet rett utenfor broen og døde.  

Venninnen som stod tilbake rakk ikke å forhindre noe, og det klarte heller ikke hun som hoppet. 

Hverken bevisst eller fysisk. Når ingen løsning rekker å få et bevisst feste, at fornuft eller å bite tenner sammen 

til det kommer hjelp, når andre reaksjoner ikke rekker å nå frem i tide, så vil en handling være unnagjort før 

en slik prosess har startet.  

Noen kan si at dette er en desorientert vilje, eller rådvill vilje, mens affekter egentlig er refleksive 

reaksjoner som skjer før man kan ville noe med slike. Man kan se på affekten som vilje, men uten at et 

menneske er til stede, så kan en nervetråd som utsettes for det nerven er sensitiv for, utløse som en refleks. 

Affekten er en refleks bundet til et spesielt behovsorgan, eller til en av våre alminnelige behovs-sanser. At det 

er behovsorienterte sanser skjønner vi mer av når vi smaker mat, lukter mat, ser mat, hører lyder forbundet til 

mat eller lyder fra et bytte, og at alle bevegelser slik orienteres etter sanse-oppfatningen, mens man merker en 

eventuell tørste, sult, luftmangel, feber, kulde, hete, smerte.  

Og sulten, luft, fryse, er helt klart knyttet til mage, lunger, opprettholdelsen av den sammebehovs-

organisme som kom fra samme celle, med bevegelses-reflekser knyttet til dette. For vi inntar bevegelser og 

stillinger, kroppsspråk, om så ubevisst i det alt med slike affekter oppstår. Å være bevisst betyr å ha en viss 

oversikt av hva vi kan forvente oss, er øvd eller vant til, rekker å sortere som bevisste og fysiske muligheter i 

saks-forholdene. 

Vi har lett for å kalle de varianter som virker gode for oss, for det estetiske. Men den samme reaksjonen 

på den andre siden av 0-streken, balansen, som virker negativ, er da også en slik estetisk sans, for hvor ille 

noe er i forhold til noe annet. Det er mye som er mindre fælt, grusomt, enn noe annet. Det ob-skjønne, 

forferdelige, grusomme, kommer her inn i bildet som en motsatt skala eller en skala fra mest negativt opp til 

et 0-punkt, balanse, normal, som så stiger videre mot noe svært attraktivt og lystig for oss.  

Det har vist seg at ikke alle nervesystemer fungerer etter en helt bestemt skala her. Flere av disse 

fungerer slik at en motsatt vei kan fungere fra et annet senter, eller virke avstengt, blokkert fra den andre 

følerens signalvei. Et spesielt tilfelle er med temperaturfølsomhet for varme og kulde. I en viss del av 

varmeskalaen når vi kommer over 33 grader celsius omtrent, så er det kuldesensorene som overtar igjen, og 

som da merker hver tiendels-grad varmere temperatur. 

Vi har lettest for å sette opp en skala der en egenskaps-art virker slik at denne går fra 0 til uendelig, 

eller fra minimum og til maks. Om det ikke er uendelig styrke, eller virkning, så har effekter allikevel som 

regel et topp-punkt. Slik sett kan vi sette det verste som like ved 0-punktet, at det første som dukker opp virker 

mangelfullt, håpløst, farlig, ikke holdbart, smaker verst. For eksempel luktesansen.  

Poenget er at vi i alle fall klarer med følsomhet og bevissthet å finne hva som gjelder det samme 

området, slik som varme-kulde-forholdet av en stigende skala i naturen som har med samme egenskap å gjøre. 

Vi har lignende saker med PH-følsomhet. Altså syre-base-smak. Er temperatur og syre-forhold, base-forhold, 

for sterke, tar smerte-sensorer over, eller at vi også er så utsatt at vi dør. 

På et bestemt trinn situasjons-bestemt av stemning, hva vi nettopp har opplevd, ofte også kan være 

ganske bestemt mengde for mange av oss, så kommer luktesansen til å reagere som at det slett ikke er fælt 

lenger, at det er passe, kanskje lukte-fritt, eller akkurat tilfredsstillende. Når vi kommer over denne smale eller 

brede terskelen, ut fra vi har erfart eller synes individuelt, så virker lukten litt, god, bedre, veldig god, helt 

utsøkt, og i moen tilfeller, helt hypnotiserende og ekstatisk. Nær maksimalt bra.  
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Med sanser og behov, så kan vi få overdose av hva som er bra, ekstatisk, skjønt og godt, for mye av 

det gode, noe som kan gi oss mentalt, bevisst, følsomt, og fysisk for kroppen, en overbelastning fordi vi ikke 

klarer å ta inn alt sammen, og om vi allikevel tar opp et overskudd av det gode og skjønne, kan vi også risikere 

å få hjerte-slag, hjerne-slag, indre blødninger, at sener og muskler i kroppen ryker, eller at nerver og organer 

fungerer feil, overbelastes og kan tre ut av normal funksjon, sende ut feil mengder og reaksjoner videre i livet 

vårt.  

Det er ikke bare det grusomme, forferdelige, angst- og skrekk-fungerende følsomme som kan gi oss 

forskjellige slag og defekter. Det er fristende å tro at det er fornuftig med den gyldne middelvei slik Aristoteles 

sier. Forså vidt er dette kjent fra tidligere som en smalere eller bredere sti, en balanse i behov, sanser og 

kroppslig aktivitet, veien og vei-visningen, veiens valg, og valg av vei. Spinoza sier også det samme på sin 

måte. Han kaller det adekvat, altså tilpasset, likevektig, eller bevarelses-evne/egenskap. Utover dette kaller 

han det å ville ha mer enn det som holder, er holdbart, for havesyke, (noe likt med det Aristoteles kalte dette, 

der balanse, likevekt, den gyldne middelvei ble definert som).  

Havesyken gjelder stort sett for mengder som er godt over det som trengs. Vi har både erfaring og 

mulig en drift i oss til å samle, og samler da alltid litt mer enn vi trenger ut fra at vi kan få vanskeligheter med 

å samle i tiden fremover, og sult er et eksempel på erfaring som får oss til å samle mer, ikke bare frivillig. Å 

bli bevisst på dårlige tider som kan gi sult, er et utslag av driften som er knyttet til smerter, angst, ubehag.  

Dette vil vi ikke oppleve neste gang, eller en gang til. Assosiasjonen, fornuften, sammenligningen vår 

mellom likt og ulikt, forteller oss at dette betyr å samle mer av noe, ha tilgang til noe lettere. Heller enn å 

oppleve sulten om igjen. Smerte-signalene slik har vi ikke valgt å ha, og slike smerter driver oss til «Hva vi 

Vill, viljen til noe».  

I hovedsak er våre alminnelige sanser og behov drivkrafts-behov i oss, kalt drifter, og som mange 

opplever som dyrisk. Om vi ikke har disse driftene, så vil alle dyr, mennesker, dø. At vi fungerer slik at vi må 

ha energi, luft, har forbrenning for alle våre bevegelser og til å hente, mette de samme drifts-behovene, kan 

lett settes inn i grader av godt og lyst, og kan da føre til at det å sove, betyr det fineste stoffet, mykeste stoffet, 

beste stoffet som vi kan sove i. At alt skal være totalt og optimalt og perfekt, overhode ikke ha mangler på 

noen måte.  

Dette perfekte, ikke så langt unna Platons ideer om det perfekte, skjønne og det gode, fører oss inn i 

havesyken. At vi etterstreber å ha enormt utover det vi trenger, også av kommunikasjons-midler der penger, 

gull, og alle slags kjøretøy og bevegelsesmåter inngår, samt raske våpen, forsvars- eller angreps-midler, som 

er del av denne pakken. Vi kommer fort over i en grad av spesialisering der vi ikke gjenkjenner vårt eget 

behov, eller behovs-funksjonen i bakgrunnen for saks-innholdet. Vi kan lett hevde at vi må forsvare oss, uten 

å tenke på hva og når, hvordan dette skal være påkrevet, og med føre var-plakaten kan det like lett føre til 

angrep for å sikre at slikt ikke skjer. 

Det holdbare er at noe er holdbart, det vil si at kropp, følelser og bevissthet opprettholder seg mest 

mulig virksomt og funksjonelt videre, og det harmonerer hverken med for stor mengde av noe eller for liten 

mengde av noe, mens skalaen vi hører om fra antikken, krever maksimal økning av det perfekte som det 

skjønne, det gode. 

Mennesket spør seg ikke like ofte om hvilke behov det gjelder når de fatter interesse for en sak, spesielt 

med tanke på alt fiffig, forunderlig, hva vi nærmest hypnotiseres av i alt som fremstilles. De kan lett begrunne 

hva det kan brukes som, men er mindre gode på å fortelle om hva som er det tilfredsstillende med dette og 

hvilket behov det dekker i oss. Mest at vi ønsker oss det samme selv. Da behovene våre er under-forstått til 

stede, er det ikke like viktig å sammenligne alt videre i slike saker, vi fenges, henger oss opp i dette som 

henger foran nesen vår, og glemmer kanskje det som i alle fall er livsviktig for oss. Selv om saken vi har 

interesse for kan knyttes til et lignende behov. 

I alle våre alminnelige sanser, som fungerer som kanaler for sammenligning, og behovssystem som 

merker godt, vondt, lyst og ulyst, uten at det behøver å være bevisst funksjon, men like gjerne bevisstgjort 

funksjon, fungerer ved at de må sammenligne: Må se, må høre, må føle på, må smake, lukte, bevege på, gå 

på, altså undersøke. Denne søk-let-finn-sammenligningen kalles gjerne nysgjerrighet, og det som ligger bak 

er om det kan være noe som er bra eller skadelig for oss. Vi må titte over neste bakketopp for å se om noe er 

farlig eller trygt slik. Kan dekke våre behov. 
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Her er det ikke konflikt mellom begrepene, skadelig, farlig, dårlig, vondt og ondt, slik det kan være 

ellers. Heller ikke for hva det er som forfriskende, bevarelses-funksjonelt, holdbart, ufarlig, bra, godt, det 

gode. At negativ lyst og vilje forbindes her til vår reaksjon som virker på samser og behov, kroppen vår, og 

følelsene som følger med de samme opplevelser. Men vi kan jo via arv mangle egenskaper også. Så det er helt 

klart at den fysiske naturen spiller en rolle i sammen-hengen. For eksempel hva vi regner som å leve eller dø, 

eller være død. I alle fall fra den sammenhengen vi er i, at vi enten er der, eller lenger ikke er tilstede slik vi 

var.  

I den aller enkleste formen vi kjenner som vi kaller lyst, så forbinder vi dette med å få puste godt, 

normalt, ha det varmt/kjølig nok, og å kunne sanse og føle noe. En variant av dette er følelsen av å hvile, få 

sove. I de fleste tilfeller opplever vi nettopp at det er behovet mat/drikke/fornødent, og bevegelse/sanse-

nysgjerrighet, å få oversikt bevisst, trygghet. Altså ro fra farer, og ro fra drifter/behov. Behov kan mase på 

oss, og det kan farlige saksforhold gjøre også, selv om det farlige ikke kjenner til oss, eller har noen spesiell 

vilje. Det kan være rasfare, og det kan være at et dyr som ikke er til fare for oss, plutselig er det om det tror at 

vi angriper ungene deres.  

Lysten har altså først og fremst en alminnelig begrunnelse i driftene våre, og er knyttet til sanser, 

følsomhets-organer, stort sett i kroppen vår. Lysten henger i slik grad sammen med andre funksjoner i 

sammenheng med samme behov. Vi kan alle bli sultne. Vi er født med ulik følsomhet i sanser som lukt og 

smak, men også i svelge-funksjonen vår, hvordan vi opplever denne eller svelget reagerer på ulike former som 

kommer inn her.  

For den enkelte blir det normale å dekke behovet sitt, bli mett, få frisk luft, drikke, eller sove. Det er 

altså ikke bare å bli mett, få mat som er betingelsen, men også smaken, som varierer mellom folk, og 

forskjellige stadier i et menneskes liv, også situasjons-bestemte forhold og stemninger ellers. Poenget er at vi 

vet at lyst på mat og lyst på en passende smak, hva slags mat, og tilberedelsen av denne, hva den virker som 

for oss når vi svelger, tygger dette. Men så er vi mette. Denne grensen kommer ved en viss balanse for 

magesekken, magesyren, for at blod og lever skal ha et innhold de signaliserer som nok næring.  

Videre kan vi lett få i oss nok når smaken er passende for oss. Poenget er at vi ut fra behov, og behovs-

sanser knyttet til maten, smaken på tunga i munnen vi spiser med, svelget, er slik at lyst på mat og lyst på 

smak er to sammen-hengende funksjoner nå vi får lyst på noe. Her er det snakk om lyst på noe vi trenger, har 

behov for, og for hvor effektivt vi får dette i oss, eller nok i oss. Behovet og lystene kan her ikke skilles fra 

hverandre i prosessen som er normal funksjon. Men vi kan like lett falle for smaks-prøver, smale for å se om 

den typen frukt, bær, annen mat, vil passe for oss i fremtidige anledninger.  

Vi kan også ha en så stor god smaks-opplevelse av noe, at å spise dette, drikke dette, øker smaks-lysten 

langt ut over det normale, og at vi kan stappe i oss større mengder enn vi har bruk for, for å virke normalt. Det 

er allikevel den samme lysten og samme behovet det er snakk om. Men normalt så vil sult-følelsen vær mettet 

lenge før smaksfølelsen er mettet, om den slik kan mettes i det hele tatt. Så dette er faren med mat-smak, 

lignende som det stoffer og rusmidler for mange, at det ikke settes opp grenser, eller bryter ned grenser, og 

skaper vaneforhold til sakene, altså avhengighet av dette, og mangle mengde-begrensnings-vilkår. Mange er 

født uten metthets-hormoner, angst- eller smerte-sensorer. 

Det er i alle fall helt klart at vi ikke har bestemt oss bevisst for å merke lystene vi får av sanser og 

behov vi har. Lyst, ulyst, smerte eller god følelse, er medfødte nerve-sensorer. Vi kan si noe til hverandre som 

treffer noe i vår husk, i vår erfaring, gjenkjennelse, som kan utløse en følelse av samme handlinger ved at 

deler av det samme fysiske systemet virker i oss, som er koblet til bevegelse, sanser og organer. Vi kan slik 

da reagere som vi opplever frykt og behag slik. 

I diktningen, musikk, i mange kunstarter, sport og dans, kan vi vekkes opp, enten gjennom egne 

utøvelser, eller ved å se og høre andre på film, tv, data, mobil, at vi får de samme følelsene av bra og dårlig 

uten selv å oppleve disse. Om vi opplever lignende med familiemedlemmer, hva de er utsatt for av positivt og 

negativt, så er vi veldig knyttet til en slik opplevelse i mange tilfeller. Det samme gjelder skole og 

arbeidsforhold, fritid og ferier, alvor og lek. Alle opplevelser vi har med det kjente. Gjenkjennelse av å ha 

opplevd noe ukjent selv, eller blant de vi har hatt kontakt med. 

Lyst på mat, behov for mat, henger sammen. Vi har en manko her. Den må tettes, ellers renner vi ut av 

vårt eget liv. Slik må fyllmasse puttes inn for tette hullene. For lite kan tørke oss inn, cellene, for mye kan 

sprekke oss, at cellens indre trykk blir for stort, som regel ofte opplagring av fett, fedme, men som kan være 

skadelig til slutt. 
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Om trykket er for stort, så må vi tisse. Det er ikke slik at vi ville bli født med trang til å tisse. Og det 

er vanskelig å si at dette ikke er en tvang, en forståelig drift om vi ikke skal sprekke. Her er det et overskudd 

som skal renne ut om det skal være balanse i celler, kropp for væskeinnhold, og da trykk. Allikevel kan vi 

etter å ha merket behovet, si at vi vil tisse. Stort sett handler viljen om å ikke vise seg, gå på do, finne en plass 

i skogen. Poenget er at vi vil ha et sted vi kan tisse. Å tisse må vi egentlig. Det er heller et spørsmål om hvor 

lenge vi klarer å holde oss, eller hvor sterkt vi ønsker å holde oss, og om dette er holdbart nok.  

Syn og hørsel trekker seg unna kniper seg sammen eller vi holder os med hender foran ører og øyne 

for å beskytte oss mot for sterke lyder og lys, eller om vi slik merker at noe kommer mot øret vårt, eller mot 

øynene våre fort. Det er her også klart at vi ville ikke bli født med slike organer som var sårbare, eller at vi 

ville bli født med evner til å beskytte disse. Dette er tydelig arvelige funksjoner som fungerer fordi de er 

knyttet sammen ut fra et felles system. 

Lyst-følelse får oss til å gi litt mer energi inn i det behovet vi føler at vi må dekke. Normalt går slike 

operasjoner av seg selv uten at vi må tenke over dette. Vi har begynt å mestre våre bevegelser, og er vant med 

hvilke veier og handlinger vi skal gjøre for å dekke våre behov. Gjentagelser og vaner, husk, gjør det meste 

til så vanlig for oss at vi. Ikke tenker at kunnskapen er en opp-øvet virksomhet, som er gjentatt så ofte at vi 

ikke trenger å tenke på dette. For eksempel når noe hender at vi reiser oss opp og går mot et sted vi oppfatter 

kilden bedre for å se hva som hender. 

Tester viser at et spesielt senter innenfor tinningen har en hovedfunksjon for lyst-virkning. Om det 

reagerer positivt slippes signalene igjennom og sender ut noe bevisstheten oppfatter, og som positivt. Om det 

ikke slipper noe igjennom virker det som at signalet reflekterer mot et område forbundet til ulyst, og til en 

forsterkning her, ubehag, angst, skrekk, panikk, alt fra en lengre angstlignende situasjon, til en fysisk brann, 

med en eller flere refleks-funksjoner til bevegelses-systemet, og en egen type oppfatning av hva vi tror dette 

betyr.  

Vi har også avdelinger som søker til eller trekker seg unna saks-forhold, på hver side av fysisk 

handlings-utløsning i hjernen motoriske bevegelses-senter. Den ene samarbeider med lyst, og har lite 

tilbakeholdenhet i forhold til å oppsøke og ta på ting. Den andre er mer forbundet med ulyst, angst, og har 

stort sett lyst til å trekke seg unna. Det meste av det som vi finner vanlig av alminnelige sanseopplevelser og 

behov, og metoder for å dekke behovene, trenger ikke så mye til at disse sentrene skal dominere lenger.  

For andre opplevelser vil vi stort sett være avhengige av den lyst-oppsøkning eller den ulyst/angst, 

tilbake-trekning, som vi har gjennom affekter og huskens negative og positive opplevelser med slike 

saksforhold. Ofte kan vi stå ovenfor noe vi hverken har opplevd tidligere eller kan styre oss spesielt bra når vi 

opplever slike saker.  

For aper og mennesker som har over-aktiv oppsøknings-hjernevirksomhet eller over-aktiv tilbake-

treknings-hjerne-virksomhet i de gitte beskrevne avdelinger i hjernen, så ser vi at apen eller mennesket stadig 

må ta på, fikle med, gripe ting, undersøke andre, eller påtrenge seg på andre selv om den andre ikke vil dette, 

og i det motsatte tilfellet er apen/mennesket mer sky, og trekker seg helst litt unna, og vil ikke ta på sakene. 

Det virker som at alt vi har lyst på er ganske forståelige logiske funksjoner i utgangspunktet for sanser 

og primære drifter, og til og med luksus-varianter, moderne varianter av slike systemer. Det å vaske poteter 

og vaske klær, er noe aper og sjimpanser forstår ganske øyeblikkelig. Det tar heller ikke lang tid å få en 

sjimpanse til å sette på riktig program selv, spesielt ikke om det vaskes på samme grad hele tiden.  

Både sjimpanser og gorillaer har lært å skrive på skrivemaskin og data, og lære seg opptil 800 ord, lese 

dem, og så peke ut hvilke saker eller gjøre-mål, handlinger, som vi da skal gjøre. Her vanker det samtidig ofte 

en grammatisk riktighet i rekkefølger på «det som sies». Med fingerspråket som en opplæring, så forstår i alle 

fall de døvstumme hva sjimpansen eller gorillaen forteller. 

Poenget er at behovet faktisk alt er der, og det er naturens alminnelige styrkeenergier også. At kroppen 

er uten energi er tull. Om det skal kun 4-6 kg stoff til for at vi skal ha en atombombe, og et menneske veier 

10-20 ganger mer enn dette, så forstår vi hvor mye energi det egentlig er i et menneske, eller i mange dyr pr 

vekt-masse-enheter. Med en slik kapasitet så klarer organer å sende et ynkelig elektron i vei for å signalisere 

en manko. Men elektronet kan nettopp lage en sprekk og en elektrisk frastøtningseffekt eller utløse enzymer 

som slipper ut mange ioner, og skaper en sterk elektromagnetisk effekt av en viss varighet. 

Signalet har via nervekoblinger forbindelse til lystsenteret, og husk-sentre som kan utløse følsomhet 

og opplevelse fra tidligere lignende dette. Nå utløses slik lyst-signalet, om signalet ikke blir avvist. Det viser 

at behov og lyst slik sett ikke er avhengig av noen styringsvilje for at behovet og lysten er der, sett fra rent 

natur-fysiske reaksjoner. 
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Det viser også at drifts-styrke, energi finnes her, og som balansekraft, at det ikke er noe rart at energien 

overføres. Viljen derimot må som regel ha noe å ville. Et viktig poeng med valg og vilje. Men om det ikke er 

noe behov og fylle, eller det ikke er noen lyst eller ulyst å følge, så har ikke viljen så mye til å vite hverken 

retningen den skal arbeide i, eller hva den skal arbeide med å oppfylle. Vi kan si at vår bevissthet merker dette, 

at lystfølelse og saksforhold, da behovssignalet også når bevisstheten. Hvorfor få lyst samtidig med sult-

behovet? Ut fra hva vi putter i oss eller gjør, så merker vi fra barnsben av hva det er som tilfredsstiller hvilket 

behov, og hvordan. Altså lære å spise, drikke, effektivt og ved å hente ut slike varer selv, eller lære å jakte.  

Å ville noe ser ut til i langt høyere grad være tilknyttet både at det er et behov der, og at behovet 

signaliserer, og om det signaliserer noe som lyst og angstsentre oppfatter som bra eller dårlig, og i hvilken 

styrkegrad som noe normalt trengs. Og det er en erfaring husken vår her, våre minner, og prøving, feiling. 

Husk, Behov, Sanser, Samt lyst/angst-reaksjons-sentre, har da alt avgjort det som begrepet vilje trenger for å 

fungere som vilje.  

Det skal sies at følsomheten vår ellers, sinnsstemninger, foregående opplevelser og forventede 

opplevelser, slik sett er med i styrkegrad, forsiktighetsgrad, sensitiviteten, å merke forskjeller, intuisjons-

graden vår, at vi slik sett setter betingelser for hva viljen skal ville, og ikke minst som at vi alt har fått en 

bevisst oversikt over saks-forholdene og retningene, og følelses-dommen over signalene.  

Nå inntrer det som skal til for å dekke behovet, gjøren, handling, en fysisk aktivitet for å nå frem til 

det som skal dekke, gjøres for å dekke, behovet og lysten. Denne handlingen har alt et krav om hvilken grad 

normal aktivitetsstyrke vi trenger her, og hvor mye bevissthets-aktivitet, vanskelighets-grader, bevisst energi 

som skal til, forstått som en bevist innstilling til styrke bak handlingen: At MAKT og VILJE slik er knyttet 

sammen.  

Fordi noe man vil krever en viss styrke, energi. Viljen er her bevissthetsrelatert fordi den skal ville i 

den graden bevisstheten har fått vite skal til , og kjenner behovs-målet, og mengden som skal til her gjennom 

erfaring og følelsestyrken til behovet. Husken bidrar til å merke hva som er litt mer og litt mindre enn det vi 

trenger, fordi sognaler herfra går til behovssentrene og kan hjelpe bevisstheten med sammenlignings-

prosessen.  

At bevisstheten får tilbakemeldinger om balansegraden stemmer med det tiltenkte behovet og mengde 

styrke som handlingen skal ha, altså viljen. Slik sett hadde vi ikke hatt behov for å skille viljen ut som egen 

egenskap, fordi det ser ut til at den er en fellesbetegnelse for den grad behov, husk, lyst, bevisst oversikt og 

fysisk handlingsstyrke erfart vi allerede har. Men dette kaller vi viljen i normal forstand med de alminnelige 

sanser og primære behov vi har.  

Lignende gjenkjennes hver gang vi finner at grunnbehovet er primært, i alle de saker av moderne og 

tekniske oppfatninger og oppfinnelser vi har. Dette er litt Desmond Morris. Hvor likt og sammenlignings-bart 

er ikke det menneskelige og dyriske i den grunnleggende virksomhetsgrad. Men det er tydelig at det ikke kan 

fravikes fra grunnleggende behov også hos dyr, med samme sanser og primær-behov. For ingen av artene, 

eller mennesket, kan noe for disse behovsfunksjonene.  

Vilje er altså en fellesbetegnelse for det å utføre en behovsdekning som er bevisstgjort, tenkes, og det 

og bevisst eller affektivt, spontant utføre behovs-dekningen, det vil si å tenke at en vil gjøre, eller gjøre noe 

bevisst eller behovsstyrt, affekt, refleksivt. Vi er tilbake til begrepet gjøre, gjøren, godt i slekt med la det skje, 

skje din vilje, at man utfører saken slik at den blir unnagjort, får behovet oppfylt. Også begrepet ordre, lystre: 

Nå gjør du, eller skal gjøre det og det, eller «nå hører du».  

Ett område sterkt i samme kategori makt og vilje, viljesmakt, mat-vilje, altså helst en bevisst viljes-

styring. I utgangspunktet et ledd i oversikt, orientering, årsak-virknings-rekkefølger, for å ha kontroll med 

saksforhold. Spørsmålet er da om hvor allment og behovsdekkende av våre primære sanser og behovs-

funksjoner dette er. Skal man ha tillit, tiltro, til en som ikke forstår seg på slikt. Eller som egentlig ikke har 

denne kompetansen, kunnskapen som skal til for rå dekke opp rundt det holdbare?  

Vi har da kommet til det punktet at signaler er for svake til at vi kan identifisere et behov, eller for 

mange og sterke, eventuelt forskjellige signaler som forstyrrer hverandre. Den rådløse vilje, eller ustyrlige 

vilje, irritasjoner, ukontrollerte svakere og sterkere viljes-utløsninger, eller den blinde vilje. Slik sett anses 

trass som en viljes-styrke, tross at andre i mange henseender anser det som en behovsutløsende reaksjon. At 

det er forbundet med lyst/ulyst er ingen tvil. Trassen kan være en kunstig masemetode for å få det man 

ønsker seg, vil, fordi man gjennom erfaring at sutring og trass kan få gjennomslag til en viss grad.  
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Så overtas dette som metode, likedan som enhver metode vi lærer os. Og slik kan man stå på sin vilje 

selv om det ikke er noe behov å dekke, eller noe poeng i dette, annet enn at man bare vil vinne over en annens 

tenkte utførbare handling eller utføring av handlingen. Slik trass, hevder det samme som de fleste som mener 

at viljen er drivkraften. At viljen er alt, alt er vilje, og at alt er en viljes-kamp. Grunnen er at man har fått i 

gjennom så mye, så sterkt, at det har ført til at man har fått sin vilje, det vil si sitt behov dekket, og som en 

metode en benytter seg av selv, og ikke klarer å tenke over dette videre.  

Viljen er ellers helt referanse-løs, både som drift, og som kraft, og som viljeskraft og drivkraft. Ikke 

noe kilde-funksjon for styrken, ingen kilde, eller behov som skal dekkes. Viljen som den grunnleggende kraft 

er uten referanser. Omtrent bare styrke, og nærmest ubegripelig. 

Fleip, falskhet, etterligning, usikre behovssignaler, fysiske signaler og sanse-signaler, og usikre utløste 

husksignaler, drømmer. Bevisste viljes-styringer. 

Om noen vet at de kan sjonglere med viljes-begrepet, følelsen, manipulere med denne, eller få andre 

til å tro på seg, selv om det er falskt, så kan folk lett med kjennskap til dette, liksom jukse med oss.  

Alt uprøvd her og med oppfølging med bevisst viljesmanipulasjon: Teater, og kriminelle systemer. 

Obs: trenger ingen videre forklaring enn den som er gitt med hvordan trusler og manipulasjons-teknikker 

virker på oss som er å finne i andre deler av artikler i denne boken. Se bevissthets-påvirkninger. 

Ord, lyder, er som regel en gjengivelse eller utrykk for noe vi ser eller hører, smaker, lukter, føler med 

huden, og som fysiske bevegelser og balanse-forhold, behovene og sansene, husk og bevisste rekkefølger av 

hendelser. Gjengivelsen av ord kan altså sammen-stilles og innrettes fra og mot kilder som beskrives. Med 

likt språk, læring, eller når flere opplever hendelser sammen, så kan lydene gi et inntrykk av fare eller bra, og 

vise kroppsinnstillinger vi kjenner fra smerte og lyst.  

Ordene vil slik bevisst fremstille det meste som synbart. Blant annet gjennom følelser som har 

styrkegrader og forskjeller i typer følelser for behov og sansetyper. Følelsen grad fra ingen smerte, eller følelse 

til stignede smerte eller følelse, og at dette synker igjen, eller endrer seg variabelt, kan også ligne 

akselerasjoner og retardasjon på et ark, det vil si geometrisk forklart. Dette kan vises skjematisk, men kan 

måles som EEG-signaler også, eller i blodmengde i operative deler av hjernen.  

En annen side er direkte nervesignaler, hvorpå man vet hvilke seksjoner i hjerner som reagerer på hva. 

Skanning av operative hjerner, hvor tekniske, alminnelige, kjedelige, følelsesladede filmer fra skrekk, aksjon, 

tragedier, kjærlighet, krig og fred, sykdom og ulykker, men også løsninger på alle måter, treffer oss sterkt nok 

til at man kan kartlegge en rekke hjerneaktiviteter nok til at man kan trekke konklusjoner om hva som skjer 

hvor i den individuelle personen, men også hva som er generelt alminnelig og derfor få en ganske mye bedre 

oversikt over de fleste sine funksjonsområder som stort sett opererer samme steder.  
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Psykologi og Psykiatri 
 

Analyse av hva som regnes som normalt ut fra samfunnet, kropp, følelser og bevissthets-funksjoner, å 

klare seg, være holdbare, fungere individuelt, i samfunnet, og i den grad i naturen som man kan. Det er også 

normalt at man tar personens forutsetninger i betraktningen, og slik kan si at noe er normalt ut fra det 

utgangspunktet og ressurser fysisk, psykisk og bevisst en person har og i forhold til miljøet rundt seg, som 

kan anses som innenfor holdbare rammer, arbeid og familie, eller omgangskrets. Det blir straks en del normale 

tilstander som ikke er så holdbare som kan skyldes ulykker, sykdom, handikapp, og at andre setter en i 

vanskelige tvangs-situasjoner. 

Når noen anbefaler en psykolog eller man oppsøker en psykolog, så er det for å ta rede på om man 

fungerer normalt, der andre eller en selv ikke klarer å bedømme dette. Men mest av alt så har det kommet noe 

i veien, konflikter, vanskeligheter, alt fr økonomiske til familie, eller samfunns-situasjoner, jobb, skole, 

mestringsproblem, kommet under vanskelige forhold med loven, med etater, med voldspersoner, eller ulike 

grunner til lyst, vilje og pågangsmot til å orke livet videre.  

Altså at det har oppstått konflikter som går på bevisstheten, følelsene og gjerne kroppen løs. Slike ikke 

så altfor uvanlige situasjoner før eller siden i livet, er grunn til å oppsøke, eller bli anbefalt en psykolog som 

kan vurdere om forholdene er for belastningsfulle til at personen kan fungere normalt, om man kan løse dette, 

eller må for eksempel sykmeldes, trenger hjelp av terapi eller flere timer drøftelse av forholdene, finne 

løsninger eller må ha medikamenter, om for eksempel problemene er så store at man ikke får sove. 

Dette er i alle fall noe av det som psykologer gjerne mener. Men det finnes mange religiøse og politiske 

oppfatninger som motsier seg, eller nekter enhver hjelp. At uansett skal man klare seg selv uansett hva. Andre 

at om vi ikke klarer oss, så er det naturens eller guds vilje som oppfylles. Så det er store krefter i sving som 

ikke er enig i slik virksomhet. Veldig negativ holdning til alle som ikke fungerer praktisk av seg selv som 

normalitet. Og det selv om det praktiske er kriminelt, at det like gjerne kan være forbrytere, menneske-

foraktere, mafiaen som setter standarden for å mene at alle skal klare seg selv uansett med hvilke midler som 

benyttes. 

Opplevelser kan føre til varige skader fysisk som berører det psykiske systemets funksjoner hos oss, 

ved siden av at opplevelsen også kan skape angstlignende og fysiske reaksjoner som vi lengre ikke klarer p 

styre godt, og at vi ikke fungerer like holdbart som tidligere.  

Om vi tar for oss psykiatri og psykologi når det gjelder diagnoser, stiller det seg ganske enkelt i en 

rekke tilfeller. Om vi tar for oss angst, så kan vi av ulike årsaker til ulike tider ut fra hva vi opplever ha angst 

eller få angst av alt som finnes, også hvert ord i en ordbok, et språk. Vi kan også få angst av andres språk. Av 

opplevelsestilfeller fysisk, psykisk og bevisst kan vi få angst for høyder, åpne plasser, biler, lukkede rom, av 

spesielle klær eller uniformer for alle planter og dyr, sykdommer og ulykker. Om angsten for en sak slik 

vedvarer, så vil man kalle det en mindre eller sterkere grad fobi, altså angst, for dette spesielle, eller om så, 

mange spesielle tilfeller. For noen alt, uansett hva, som er sjeldent. 

Å sette diagnosen da er lett: Er det edderkopper, biler, mygg, støv, hva som helst, så kan vi bare fylle 

på en bindestrek og ordet fobi bak, uten at det er løgn, men er sant, uansett om personen løy om skrekken sin. 

Sinns-stemninger kan være refleksive, spontane, dominante. Vi merker forskjell i egen og andres sinns-

stemninger ut fra sammenligninger fra der det ikke er noen uro, mer nøytralt, fra en tilfreds utgangs-normal 

vi vennes til, eller føler. Ut fra dette merker vi endringen fra om vi har mer behov for noe, vil noe annet, 

merker forskjell på om vi mangler noe, har for mye av noe, at vi trenger mer eller mindre av noe.  

Dette kan være ut fra en sinns-stemnings-type, til blandinger av mange sinnsstemninger som utgjør en 

blandet smak for saksforholdene vi ellers vurderer. Sinnsstemningene er altså følelses-styrker av lyst, ulyst, 

angst, glede, trygghet, utrygghet ovenfor alle våre behov og sansesystemer vi kan merke, er født med, eller 

tilvennes av behov, og originale behov vi alle har. 

En dominant sinnsstemning kan ha flere grunner for å være spesielt innstilt i væremåte, humør, 

oppmerksomhet, men er særmerket av at det holder seg lengre over tid, og virker veldig veiledende for 

dømmekraften. Den er som dominant mer sta, og lar seg ikke endre altfor lett av andre stemninger. Vi snakker 

her ofte om svært langvarige stemninger også, ofte forstått som en spesiell væremåte, oppførsel, orden, et mer 

stabilt fremtredende lynne, humør. Vi kan slik ofte si at det preger personen, personligheten. Slikt kan endres 

gjennom opplevelser gjennom livet. 
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Alle sinnsstemninger påvirkes i mer eller mindre grad av hendelser, og preges av endringer i 

forholdene i oss og rundt oss. God smak, eller god musikk for oss, kan virke noe likedan, men det er klart 

forskjellige sinnsstemnings-typer tross alt. Det skjønne ved synet av noe, av en god matrett, er ikke like godt 

for stemningen om det er en veldig vond lukt til stede. Om vi har forulykket, kan i enkelte tilfeller en galgen-

humor få oss i et godt humør midt i lidelsen. 

 

Psykologiske og Sosiale funksjoner, følsomhet, omsorg, EQ. 
 

Sosial funksjon holdbarhet, flokk (at de klarte seg bedre sammen som mange mot andre ville dyr er en 

sammenlignings-funksjon, også hva de bygde, og hvem som er flink til hva, lagevåpen eller redskaper). Kan 

komme spesielt fra die-erfaring og videre oppvekst-omsorg til barna klarer seg bedre: Følelsen av hjelpes-

løshet ved siden av at noen hjelper seg når de trenger dette. Blant dyr, der det å bære foster inne i seg i steder 

for med eggeskall liggende ute i naturen, er tryggere enn å gå fra eggene, og der minst en forelder er ved barna 

mens den ande finner mat.  

Prosessen som skal til for denne omvandlingen er langtekkelig slik at på-pass-sammenlignende 

funksjoner har fått tid til å omstille seg. Det nye med nakenfødte barn blir som tidligere en videre amming, 

men stadig kortere omsorg for de fleste dyr. Hos mennesker og enkelte andre er omsorgstiden lang ut fra hvor 

store nervesystemer som skal utvikles, slik som hjernen som er senest utviklet i stor skala. Det ser ut som at 

mennesket som ikke står på bena før nærmere 1-årsalderen er den tregeste av alle pattedyr som sammen-

hengende kjeve og feller melketenner, har vagina og patter med melk.  

Trygghets-følelsen, omsorgen, er den som huskes best tidlig av slike barn, og som er med i moderat 

form i grupper med likedanne dyr. Konsekvensen er ofte flokker som trygghets-form, selv om det neppe ville 

bli spist opp flere om de gikk hver for seg da rovdyrene blir mette allikevel. Men flokken er tegn på trygghet, 

og de som finner plass midt i flokken har stor sjanse for å greie seg. I noen tilfeller kan store flokker skremme 

fiender unna.  

Dyr: Dyr merker det samme: Det forvirrer og distraherer fienden ved å være flokk, og med omsorg 

uten fiende-skap mellom individene er det mange dyr som best er komfortable med samværet, tryggere, altså 

samme sammenligningsfunksjoner), individ, og EQ er ikke skrevet om. EQ er tilpasning, sammenligning, og 

ikke ikke-tilpasning og ikke-sammenligning, ego. Det er den relative følsomheten, relative følelser som danner 

et grunnlag for holdbarhet og trivsel som er poenget, og inkluderer både etisk og estetisk, det vil si moral og 

smakfull sans, evne til oversikt av holdbare følelser som mål, holdbar psyke. 

Når lydene kan formes godt som reaksjon på andre dyr og naturformer, og menneskets husk lærer dette 

av hverandre kan de utvikle språk, setninger, mange ord, og dermed stadig mer avanserte sammenligninger 

av forhold om kropp, psyke, bevissthet og natur, redskaper, helt frem til å lage maskiner, data og internett som 

alle er sammenligningsfunksjoner fra funksjoner til samlet mål for behovsoppgaver.  

Viktigst er det at husk, og nervesystem hos mennesket er knyttet opp mot en mer samlet tilknytting 

etter fødsel, der dyr og mennesker har det felles om en identifikasjon, en reaksjon om tilhørighet mellom egg 

og dyr, eller levendefødte barn som hos mennesker som har sugereflekser etter melk, og tilsvarende følsomhet 

som mor merker og selv er oppvokst med. Endringer i slik adferd over tid, eller i utviklingshistorien, er en 

fysisk-strukturell tilvenning over tid mellom voksne individer og avkom som adferd og identifikasjons-følelse 

om tilhørighet, en følelse som er vel rettet mot avkom. Å eie ha noe som er makent som en del av seg.  

Prosessen likedan blant dyr fungerer ofte på samme måte. Om det er reker og krabber, edderkopper 

eller insekter som bærer med egg eller barn på mage eller rygg. Eller fisker som passer egg til de klekkes. 

Krokodiller som passer egg til de klekkes. Og selvsagt alle fugler normalt. Selv om gjøken legger egget i 

andres reir for at de skal klekke egg for dem. Andre, ender for eksempel, vil ikke kunne se et egg for seg uten 

å ta det med til redet og ruge dem. Slik kan man finne runde hvite steiner som er helt eggformet som de kan 

dra med til reiret.  

Vi ser dyr og mennesker drive å dytte barn i pumpen for at de skal krabbe. Eller støtter dem med sine 

egne ben. I en del tilfeller så bæres jo unger i munnen også, enten det er fisk, enkelte krypdyr, fugler eller 

pattedyr. Munn, kropp og ben blir brukt som støtting av kroppene som skal lære seg å gå, reise seg, bevege 

seg. Så blir de senere geleidet i riktig retning på samme måten, ved at de andre dyrene bytter siden de de støtter 

ungene på. Og mennesker gjør stort sett det samme. Mange dyr griper med klør eller fingre for å holde seg 

fast i moren eller faren.  
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De lærer seg så å gå i lignende mønstre, lik adferd som foreldre og flokken. Om de ikke oppfører seg 

ordentlig og følger mønstre, irettesettes dyrene av foreldrene. Det kan skje ved knuffing og små-glefse, 

småbite, også knurrelyder. Alt fra turen for hvem som skal spise først, og at de ikke får fly unna og tiltrekke 

unødvendig oppmerksomhet, forstyrre andre farlige dyr, og om de er sene med å følge adferden at de pushes 

på til de fleste klarer dette. Til og med vaske seg er en prosess som de lærer ved å se foreldre eller andre gjøre 

dette. Svært mye av dette er allikevel noe instinktivt.  

At om de ikke gjør dette, begynner det å klø, og da er munn og spytt, slikke med tunga, eventuelt ta 

raskt bad i en dam, elv, eller kulp, som mange fugler og pattedyr gjør. Vi lærer å vaske oss, pusse tenner, kle 

på oss. I de store barriere-revene, korall-øyer rundt omkring, er det reker som gjerne gjør denne jobben for 

fisker. Hai, hav-abbor, de fleste fisker på revet, kommer dit og åpner munnen, og lar rekene holde på i lang 

tid med å rense ut småbiter mellom tennene deres. Det er altså ikke bare parasitter som fisker har, men til tider 

mange rense-hjelpere fra andre dyregrupper og enkelte fiskearter ellers. 

Mange parasitter lever av skadedyr på kropp også, mens andre skader huden og gir sykdom. 

Fra en viss alder der barnet lærer å spise selv, ta på seg og si mange ord, så kommer vi over i en fase 

som er typisk for mennesket. Å finne ut, eller spørre, om alt, lære seg alt som er mer avansert. Både bevegelser, 

trening, sang, skrive, lese, late som noe, ofte si noe morsomt, ha det gøy, ha på plaster om det har blitt sår. 

Irettesettelser kommer når barnet gjør noe som er en risiko for å skade seg, eller det kan skade oss eller noen 

av de sakene vi har behov for, inkludert oppmerksomhet fra andre som kan gi oss, barnet skader. 

Langt lenger fremme utover leken skimter mann skole og arbeid som de voksne utøver. Helt tydelig at 

barn hermer mye slikt tidlig, bil-dur, sirene på brannbiler, kle på dokker, lage små sand-hus eller leke-hus, for 

mange klatre og svømme, hoppe og løpe. Om god tid, og om hastverk. Man lærer om behov og sanser men 

forstår ikke alltid hvem av disse man fikk en lærdom, erfaring igjennom. Det også lærer man seg mye om. 

Men hva som er vondt og godt her i verden, hvor mye styrke vi utøver er en lang tilpasning også. Når og hvor 

er det at man har klart å finne balanse med mange andre her?  

Det er dette hensynet om sin egen og andres bevarelse som er den gode sosial-lærdommen, hensynet 

og tilpasningen som viser til forståelse av andres behov og problemer, og å finne løsninger på slikt, som er del 

av sosial adferd og EQ. I enda høyere grad ved at man bygger opp, eller alt har høy følsomhet på fysiske og 

psykiske funksjoner hos de rundt seg. Også en forståelse av følelser og behov til de andre, og for at vi kan ha 

større evne til tilpasning som gir trygghet og psykisk godt fungerende mennesker. Også kalt EQ.  

Både sinnsstemnings-leiet vårt, og endringer i dette, følsomheten vi har utviklet for de forskjellige 

sanser, behovs-organene våre, kroppsbevegelser, og affekt-reaksjons-nivåer og oppbygde affekter, slik som 

at man nevner noe du blir skremt av, som både i direkte kontakt med noe, eller som opplevd tidligere, kan gi 

refleksive bevegelsesreaksjoner, tydelige fysiske affekt-bevegelser, og psykiske tilstander som utløses som 

godt eller skremmende, brått, som vi kan si at vi i hør grad føler i hodet, som vi ikke vil vise til noen. Ett 

eksempel er dersom vi rødmer av forskjellige grunner, eller blir hvitere i ansiktet ved å tenke på noe 

skremmende.  

Alt dette er følsomhet, sensitivt, og temperament-utløsende. Temperament kan også være en gjennom-

snitts-tilstand for humøret vårt, og ligne mye på sinnsstemnings-nivåets tilstand. Alt dette er signaler som 

balanserer seg med reaksjoner ut over en slags midlere og roligere normal. Kan så stige eller synke som å føle 

en bedre eller dårligere form, eller bryte ut som i latter, eller at man trekker seg mer unna de andre, eventuelt 

gråter, ler, er trist, sorg, ekstatiske utbrudd, glede, stolthet, føle seg større eller mindre enn de andre som 

selvtillit, selvfølelse også videre.  

Selvfølgelig etter å oppdage mange gode metoder for å få folk mest mulig balanserte og optimistiske 

til gitte forhold i verden, samfunnet, seg selv, så blir en rekke slike tilfeller benyttet i pedagogikkens viss 

oppgave er å finne de letteste veiene til å forstå hvordan noe kan læres og håndteres. Gyldig for både teoretiske 

og praktiske fag. Dette passer allikevel ikke alle. Og her oppretter man spesialpedagogikk, som har en del 

kunnskap om virksomme metoder ellers, og som ofte må prøve seg frem med hvert enkelt individ, hva som 

løsner og gir forståelse og fremgang. 

I det normalt sosiale liv er det mange som har ganske gode evner til å formidle forståelses-vekkelse. 

Men det er vel enda flere som ikke kan sies å ha så stor kunnskap slik. Det politiske system, religiøse system, 

uro i samfunnet ellers, og i hjemmet, kan slik sette mange lærere ut av fokus, mens lignende er det for elever 

som skal undervises. Om både lærer og elev er under slikt press, kan de finne sammen eller eskalere konflikter 

i møte med hverandre. Det er likedan mellom styret og folket, og innad i styrende organer i økonomien, og i 

det praktiske yrkesliv, og med arbeidere og arbeidsgivere. 
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Under dette innlegget om EQ, hvor komfortabelt, holdbart noe er, om vi vil behov for etiske og 

estetiske forhold, altså moral-hensynet og følsomhet, hva slags smak man har for alt, så er følsomheten her 

sentral i den formen vi kaller humøret, og reaksjoner for humøret, i og om det vi kaller temperament. 

Derfor tar vi opp Temperament her under, mens det i høy grad som EQ, følsomhet og forståelsen av 

dette, hører innunder sinnsstemnings-innleggene. 

Når vi tenker oss nøye om vil vi vite at et menneske ut fra en gitt foster-utvikling, fra en gitt fødsel, 

fra ett gitt barndomstrinn, 1 år eller 3 år, har visse likheter med voksne individer, hva kropp, psyke og 

bevissthet forholder seg til, og da med de gradene behovsorgan-innstillinger, virke-beredskap, og sanser og 

sanse-effektive oppfattelses-egenskaper man har, og grad følelses-mønstre som ut fra dette oppstår, der 

stemninger, affekter, alt dette kommer frem til bevisstheten vår. 

Vi kan lett forstå at kryssende trykk på organer ved bevegelse og nervemuskler, bevegelsesmønstre, 

med tilsvarende sansetrykk og sanseinntrykk til sansehjernesentre, behovs-hjernesentre, og denne lymfe-

væske-virkende trykk og stoff-innhold som basiske og syrer, virker inn til for eksempel hodet der forskerne 

mener bevissthets-funksjoner finnes.  

At det allerede er utført mange kombinasjoner av krefter, mange sammenligninger før bevisstheten 

oppfatter dette. Ved siden av dette brukes bevissthetsfunksjonen som en slags tennis-mur, der informasjons 

reflekteres tilbake hele tiden til de sanser, den husk, de stemninger og behovsentre som dette nå drar inn de 

neste informasjoner fra, om de behov og snaser fant noe overens-stemmende med gitt styrkevirkning eller 

ikke.  

Det er helt klart at alt i kropp, psyke og bevissthet som reflekterer hverandres prosess-virkninger virker 

som tilpasninger og sammenlignings-funksjoner for balanse, likevekt, og hva som ert mer eller mindre av noe, 

hvilket mer eller mindre som passer sammen eller ikke, og hva ro, tilfredsstillelse er i forhold til alt dette;  

At det gir som sammenligning retning på årsak-virkning og menings-rekkefølger så godt som systemet 

klarer å gjøre dette tilnærmet virke-lik-heten. At bevisstheten kan nærme seg forståelse ER-LIK, =, at det 

bevisste og saksforholdene stemmer overens med hverandre. Slik at vi ikke stanger hode i veggen eller svarer 

på noe annet enn det det ble spurt om. 

Helt forkortet så kan vi si at i forhold til en stemning behov, så er det balanse, tilpasningsgraden og 

sammenligningsfunksjonen som er de avgjørende prosesser uansett om det er kaotisk eller kosmisk, det vil si 

for oss orden eller uorden. Vi mestrer de forskjellige saker slik ulikt fordi vi har ulik grad effekt på 

sammenligninger og tilpasninger fysisk, psykisk og bevisst. Om du har forstått alt riktig her så forstår du hva 

jeg mener, med grader av sammen-lignings-tilpasning fysisk og bevisst. For helhet i vårt system, med den 

grad upassende og passende funksjons-virkning dette har på oss. 

Hvordan vi kan ha forskjeller som like og ulike, og grader slik for fysiske og bevisste preferanse-

dannelser, formasjons-dannelser, og deres bevegelighet og endringer er forklart i Differensial-kraftens 

drivkraft-funksjon. Hvorfor en forestilling byttes ut med en annen forestilling.  

Temperament er følelsesmessige reaksjoner, ofte tydelig fremtredende utover en gitt sinns-hvile-

tilstand: Tenke plutselig latter og gråt, plutselig sympati med deg eller plutselig aggresjon mot deg. Men det 

kan være hva som leses i bøker alene som noen farer opp av eller skrattler av, blir triste eller glade av.  

Som regel er det forholdet mellom personer man tenker aller mest på. Samfunns- og individ-

kombinasjonene. Sinnsstemning gir ett ekko over et strekk av livssituasjonen din mer helhetlig, en noe 

grunnstemnings som andre følelsesstemninger bryter ut av. Men du kan av ulike årsaker være mere oppstemt 

en dag enn en annen på grunn av noe som har hent eller en ekstra god fysisk form i dag, og det er dagens, eller 

timens følelsesstemning, men kan vare flere dager.  

Når du plutselig må le eller leser noe som virker urettferdig og du får et kort sinneutbrudd, så er dette 

mer lokale endringer som fort kan avløses av ro, eller nye triste og galde meldinger. Vi kan merke slike raske 

endringer når man hører noe fra sak til sak på nyhetene. Men lokale følelsesaffekter kan komme med de ulike 

hendelser utover kvelden hjemme også. Så mange saker å forholde seg følsomt til, som skuffelse over en 

smak, glede over en nyhet, eller alvoret med en sak på telefonen. Alt dette tilhører merkelig nok signalstyrker, 

altså kommunikasjonsvirkninger.  

Her er det følsomheten som vi ser på som hva som blir påvirket av kilder. At temperamentet ikke 

gjenspeiler hele personligheten som omfatter bevisst tenkning, adferds-mønsteret vårt, og da vi ikke har like 

behov, sanser og nerver, alltid er samme sted, også genetiske forskjeller og egenskaper som behov og sanser, 

så merker vi det meste med ørsmå til store forskjeller.  
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At vi er forskjellige og merker noe forskjellig, persepsjon, nyanseforskjeller, og personlighetstrekk 

som gjenspeiler behovsforskjellene, sanseforskjellene våre, grunnstemningene våre. Individuelle trekk. Ofte 

kalt personlighet-trekk.  

Stort sett er det som er mest fremtredende fysisk-psykisk her, også det som vi betrakter som karakter-

trekk. Typiske mønstre som gjenkjennelse, sammenligningsfunksjoner som skiller i personen og mellom 

personene. Det er lov og si at personlighets-trekk er en persons tilsynelatende reaksjons-virkning på 

omgivelsene sine, så langt vi tiltaler alt som er omgivelser som aksjons-årsaken. Hvordan noe reflekteres. Om 

så bevisst tenkning. 

At og om vi har kort lunte kan vi si at det kan komme som merkbart og undersøkt, at det også er 

nervesystemet utbygning som delvis arvbart, der for eksempel lystsenter ikke reagerer positivt på særlig mye, 

og at vedkommende enten blir lett redd, eller at den blir lett sint. Eller lett glad, optimistisk. Følsomhet synes 

alt hos fostre, og utenom at fosteret kan ha en del slike typisk arvelige reaksjons-nervesystem, så utvikles vel 

dette enten dempende eller akselererende.  

Så det kan være kort lunte hos noen, og tydelig lyder av irritasjon eller trass. Andre er rolige og 

fornøyde og det vi kunne kalt utrolig tålmodige, Alle kan påvirkes sterkt i motsatte retninger. Men så koster 

det også en del erfaring eller tid å få til dette. Det finnes tilfeller som det ikke ser helt ut til å nytte med, men 

metoder dukker stadig opp som brukbare. Hvor vidt det trengs da!  

Man vil gjerne ofte at barna finner ut mye slikt om følelses-balanser mellom hverandre, men man må 

jo passe på.  Man er ikke født med en umiddelbar holdbarhetsforståelse for alt. Fostre reagerer på foreldres 

lynne og oppførsel, næring. Barn beveger seg ved hendelser og merker sansene sine, der tegn viser noe som 

ligner glede, sinne, irritasjon.  
Forskning viser at sansefunksjoner og behovsfunksjoner, altså motoriske og bevisste oppmerksomhets-

trekk allerede er markant forskjellige på fostre/spedbarn, men kan deles opp i 3 eller flere tydeligere likheter 

tross alt. Når man skal observere barna, teste dem, og hører med foreldre, og senere med spørsmål til barna, 

så viser de ofte reaksjoner i tråd med sensitivitet man har notert seg tidligere hos spedbarna. Barn har nesten 

alltid tydelige følsomhetsutrykk når de forholder seg til noe.  

Vi kan si at de smaker mer på spørsmålet om de liker slikt eller ikke som det spørres om. Følsomheten 

er virkefaktor mellom voksne og barn, andre i samfunnet. Temperament hos barn er også under endring i 

veksten, og gir indikasjoner på adferds-mønstre som kan endres lett eller som kan bli varige. Man vet at barns 

temperament, type-trekk, kan være svært styrende for lignende adferd i voksen alder.  

Kategoriserings-tilnærming her kan leses i arbeidet til Thomas, Chess, Birchs utviklings-psykologiske 

forskning. Moderne personlighetspsykologi beskriver ikke voksne så ofte ut fra opplevd temperament da det 

kan være lokale tilfeller, og ikke almen-tilstanden til de voksnes personlighet. Pregninger av temperament kan 

vise til likhet mellom personlighets-typer og temperament-skalaer som henviser til samme følsomhets-trekk. 

 

Nå innlegg om historiske og moderne klassifikasjons-oppsett om personlighetstyper: Gjengivelse fra 

leksikon, Store Norske: Klassifikasjon av temperament som personlighets-typer: Historiske ulike 

grupperings-forsøk av temperament. Sorteringer. 
Oldtidsklassifikasjonens 4 former. Den forholder seg til kroppsvæskene våre, til humøret og til de fire 

mest kjente elementene jord-luft-ild og vann, alt ettersom tatt inn i sammenhengen av hva man bedømte etter. 

Slik sett så har humør mer med psyke, fornuft og erotiske funksjoner å gjøre, mens for fysis, elementene 

kropp, så ble disse samtidig sammenlignet med jordnær, varm, gnistrende, luftig, vannets egenskaper, plant 

og bølgete, sett på som ro, uro, altså de egenskaper man syntes å se i naturen også.  

Astrologien har elementer der slike humør-egenskaper, kvaliteter, og kognitive egenskaper, tilegnet 

Guder, Planeter, også sammen med de fysiske elementer slik beskrev egenskaper hos folk. Egentlig er det 

grader av egenskapen det er snakk om som ligger skjult ved hav en gude-figur stod for, hvilket element eller 

humør denne var tiltrodd, som er årsaken.  

Legen Galenos sammenlignet dette med kroppsvæsker også, svart og gul galle, blod, at det var en 

balanse i kroppsvæsker som var det viktige. Ideene er liksom ikke så helt gale heller, men i moderne tid så ser 

man langt mer på behov, kropp, nervesentre, summen av funksjoner man kjenner bedre til i dag hvor det ikke 

er nødvendig å trekke sakene inn på denne måten. I dag vil man måle hvilke produkter disse væsker og trykk 

drar med seg og gir av virkning på hva, og har blitt et helt biologisk eksperiment, der nevrofysiologi, kirurgi, 

EEG, psykologi samhandler om beskrivelsene. ID og miljø. 
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Det Sangvinske temperamentet (av latin sanguis, 'blod') var kjennetegnet ved en «brusende», 

«blodfylt» og lett bevegbar væremåte, lystighet og letthet, glede og munterhet. Denne optimistiske stilen 

Det melankolske temperamentet (av gresk melas, 'sort', og khole,'galle') var kjennetegnet ved 

tungsindighet, dysterhet, lukkethet og kontemplativ grubling. 

Det koleriske temperamentet (av gresk khole, 'galle') var kjennetegnet ved hissighet, oppfarenhet 

og irritabilitet. 

Det flegmatiske temperamentet (av gresk flegma, 'slim, seig kroppsvæske') var kjennetegnet ved 

sindighet, støhet og ro, men også ved en viss treghet. 

På sett og vis så minner summen her om dagens henvisning til Lymfevæske-systemet som 

årsak/balanse. Av betydning for sympatisk og parasympatisk nervesystem: Omkoblingene i arbeid. 

Nærmere i dag har vi den amerikanske psykiateren Cloningers klassifikasjon av temperament: Han 

skiller mellom 3 grunntyper av temperament: 

ubehagsunnvikende (harm avoidance, HA) 

belønningsavhengig (reward dependence, RD) 

spenningssøkende (novelty seeking, NS) 

Man antar at temperament sammen med uheldige psyko-sosiale oppvekst-vilkår og erfaringer vil 

disponere for noe ulike former for personlighets-forstyrrelser. Det følgende må gjengis korrekt for de som 

studerer emnet: 

 

Personlighetstrekk er de grunnleggende dimensjonene som personligheten til mennesker består av. 

Personlighets-trekk måles i grader av disse dimensjonene.  

Trekk skiller seg fra konkrete følelser/tilstander, atferd og tanker, men ligger til grunn for disse 

som relativt stabile emosjonelle/motivasjonelle og sosiale/interpersonlige disposisjoner. 

Moderne trekkteori tar som regel utgangspunkt i femfaktormodellenog/eller femfaktorteorien. 

Denne tilnærmingen beskriver fem hovedtrekk: 

Åpenhet, Planmessighet, Ekstroversjon, Omgjengelighetog Nevrotisisme. 

Disse trekkene er et resultat av utvikling (arv og miljø), der varians i disse trekkene på 

gruppenivå skyldes varians i ikke-delt miljø og varians i genetikk (arvbarhet). Effekten av delt miljø er 

oftest lik null. 

 

Tidligere trekkteorier, slik som Eysencks trefaktorteori (Ekstroversjon, Nevrotisisme og 

Psykotisme) eller Cattell sin 16 personlighetsfaktor-teori har andre, delvis overlappende lister med 

trekk. Gjennom en ny faktoranalyse av svarene til personene i eksperimentene begrenset han dette til 16 

faktorer som til slutt ble sentrale personlighetsfaktorer i hans trekkteori. Disse trekkene beskriver graden av: 

Varme. Intellektuell. Emosjonell. Stabilitet. Aggressivitet. Livlighet. Pliktoppfyllende. Sosialitet.  

Sensitivitet. Paranoia. Abstraksjon. Introversjon. Engstelighet. Åpenhet. Selvstendighet. 

Perfeksjonisme. Tensjon (stresset eller rolig).  Med Spørre-skjemaer: Catell er kjent for bidrag til test- 

og personlighetspsykologien. Cattell har også utarbeidet personlighetstester, hvor den mest kjente er det 

omfattende spørreskjemaet Sixteen Personality Factor Questionnaire. Han har utgitt en rekke bøker 

om personlighetspsykologi og forskningsmetodikk. 

 

Den mest anerkjente vitenskapelige personlighetstesten for å måle personlighetstrekkene i 

femfaktormodellen er NEO-PI-R. Den måler de fem hovedtrekkene, hver med 6 fasetter. 

Åpenhet dekker grad av intellekt, åpenhet for ideer og erfaringer samt evne til estetisk nytelse. Videre 

måler det grad av kreativitet og utradisjonelle verdier. Åpenhet er som personlighetstrekk assosiert 

med intelligens som evne, men intellektuelle personlighetstrekk og intellektuelle evner er ikke det samme. 

Planmessighet: Grad av planmessighet måler hvorvidt individer er mer eller mindre ryddige, 

ordentlige, organiserte, til å stole på og med høye aspirasjoner. Spesielt innen utvelgelse 

av personell(personellseleksjon) og anvendt personlighetspsykologi er dette trekket av interesse, da de 

egenskapene dette trekket måler forutsier yrkesprestasjoner på tvers av mange områder. 

Ekstroversjon: Dette trekket beskriver grad av sosiabilitet eller sosial orientering, altså grad av 

hvorvidt man trives i og gjerne oppsøker sosiale sammenhenger, er snakkesalig og hevder seg sosialt. Dette 

trekket måler grad av positive følelser og interesse for samvær med andre, samtidig som sosial dominans også 

er en del av trekket. 

https://snl.no/personlighet
https://snl.no/f%C3%B8lelse
https://snl.no/atferd
https://snl.no/tenkning
https://snl.no/Femfaktormodellen
https://snl.no/%C3%A5penhet
https://snl.no/planmessighet
https://snl.no/ekstroversjon
https://snl.no/omgjengelighet
https://snl.no/nevrotisisme
https://snl.no/arvbarhet
https://snl.no/Hans_J%C3%BCrgen_Eysenck
https://snl.no/Raymond_B._Cattell
https://snl.no/test_-_psykologi
https://snl.no/personlighetspsykologi
https://snl.no/personlighetstest
https://snl.no/personlighetspsykologi
https://snl.no/intellekt
https://snl.no/estetisk
https://snl.no/intelligens
https://snl.no/personell
https://snl.no/personlighetspsykologi
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Det er viktig å skille grad av personlighetstrekket ekstroversjon fra personlighet-

stypene ekstrovert og introvert. Trekk måler grad av egenskaper, mens typer er enten-eller-beskrivelser. De 

fleste er verken introverte eller ekstroverte typer, men har mer eller mindre av trekket ekstroversjon.  

Omgjengelighet: Dette trekket, som også har blitt kalt medmenneskelighet på norsk, omfatter grad av 

sjenerøsitet, tillit, empati, varme, imøtekommenhet, men også fravær av sosial konkurranse. I den lave enden 

av skalaen finner man derfor større grad av fiendtlighet og sosial konflikt. Internasjonalt er dette et av de 

trekkene folk ser etter hos partnere i langtidsforhold. 

Nevrotisisme: Dette trekket måler i stor grad psykisk ubehag, psykisk reaktivitet og vedvarende 

negative emosjoner, inkludert depressive og engstelige følelser. De som skårer lavt er mer rolige, avslappede 

og har et mer stabilt følelsesliv. Dette trekket predikerer i stor grad sårbarhet for psykiske lidelser. 

 

Personlighetstrekk og personlighetstyper 
 

Ekspertene skiller mellom personlighets-trekk og personlighets-typer. Psykologiske egenskaper har 

ulike grader av de forskjellige egenskapene slik. Dette kan klart endres over tid. Men på de gitte tidspunkter 

har man en foreløpig posisjon, styrke, følsomhet, sammenligningsevne og reaksjon. Denne kan ut fra vane-

livet holde seg godt stabil også, om egenskapene ikke utfordres, men kan svekkes eller styrkes.  

Egenskaper som langt mer kan strekke seg den ene eller motsatte veien er slik som å være utadvendt, 

innadvendt, oppsøkende eller tilbaketrekkende. Kan ligne det å være inne-sluttet eller åpen av seg, sosialt sett. 

Altså kommuniserer med andre og deler seg med dem, mens andre ikke finner seg til rette med dette.  

Opplevelser kan i høy grad være årsaker til slik adferd også, men skyldes ofte medfødte funksjoner. 

Vi vet at hjernen har oppsøkende og tilbake-trekkende aktiviserings-områder, og er det for mye av en av disse 

eller alt for lite av den andre, så trekker man seg mer engstelig tilbake fra nærhet, slik andre i større grad er 

med i alle samlinger, er oppsøkende, om si, eller også nysgjerrige på alt.  

Det som er mest vanlig er at man har en viss balanse av disse to egenskaper og at det er mer situasjons-

betinget når dette virker tilbaketrekkende eller oppsøkende. Ekspertene kaller dette å være ekstrovert eller 

introvert, men med begge deler kalt ambiverte, altså vekslende utadvendte og innadvendte. Fra leksikon: 

Personlighets-definisjon: Personlighet er definert som de relativt stabile individuelle forskjellene i 

hvordan ulike mennesker tenker, handler og føler på tvers av forskjellige situasjoner.  

Det er en mengde personlighets-psykologi-teorier. Disse kan vise store forskjeller på områder: Slik 

som: hva består personligheten av (strukturer), -som summen sanse-behovs-opplevelser 

hvordan reguleres personlighet (prosess), Styrkeforskjell i balanse-behovs-strukturer 

hvor stabil er personligheten over tid så meget den indre og ytre balanse-sum tilpasses 

hvor mye kan man endre personligheten. Alt fra 0 til det ekstreme i alle retninger 

Det er summen av de indre og ytre, (miljøets) sammenlignings-tilpasnings-strukturformasjoner som 

er kombinasjoner av bevisste psykiske og fysiske balanse-tilpasninger, balanse-utvekslinger 

Direkte gjengivelse fra leksikon: Det er derfor ingen definisjon som alle personlighets-psykologer 

aksepterer, og det er et svært antall forskjellige definisjoner og tilnærminger til hva personlighet er og hvordan 

dette best forstås, måles og defineres. Moderne empirisk personlighetspsykologi måler personlighet 

hovedsakelig med vitenskapelig utviklede personlighetstester, og predikerer for eksempel fremtidig 

jobbprestasjon eller helseatferd på bakgrunn av disse målene.  

Typisk vil man innen moderne personlighets-psykologisk forskning derfor ha en trekkpsykologisk 

tilnærming. Fra dette spesifikke perspektivet blir personlighet forstått som kombinasjon av grad av 5 

forskjellige hovedtrekk: åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme. 

Hva regnes som åpenhet: Svarene, ordene, kan fint dekke over den faktiske tilstand. Åpenhet og 

omgjengelighet, hvor går den grensen. Hva er konklusjonen vi da trekker av blandingen? Hva skal 

disse trekkene tilpasses?  

 

Fra barnsben av: Ane Marit Duve: Det første leveårets Psykologi. Delt i 4 faser. Analfase, Oralfase, 

eller i rekkefølge som kommunikasjonsvirkende, undersøkende oppsøkende, at i barnet gjennomgår 4 tydelige 

signal-funksjoner: Munnen som organisator. Smilet som organisator. Affektfasen der angsten er organisator. 

Handlingsfasen med intellektet som organisator. Hoved-poenget er at dette er forbindelse mellom 

grunnleggende behov fysisk sett og så via sanser og behovsfunksjoner blir en følsom bevissthet tilnærming til 

selvfølelsen, hva man føler av seg selv, lærer, erfarer, og kan påvirke noe rundt seg; både fysisk og bevisst. 

https://snl.no/ekstrovert
https://snl.no/introvert
https://snl.no/empati
https://sml.snl.no/psykiske_lidelser
https://snl.no/personlighetstest
https://snl.no/personlighetstrekk
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Alt dette er jo utredet under mektige nye kategorier av hjerneforskning og adferd hos foster og barns 

oppvekst, fra 0-3 års-alder. Herfra minner studiene langt mer om hva slags funksjoner som gjelder mer for oss 

alle, selv om vi må overvinne mange faser enda, pubertet, overgangs-alder, en rekke andre egenskaper. Disse 

egenskapene er hardt knyttet til den genetiske og biologiske opprett-holdelses-funksjonen. Det er hva dette 

tilsier fysisk sett som psyken og bevisstheten får som oppgave og geleide gjennom livet. At psyke, 

fornuftsegenskapen bevisst, og kroppen til sammen er holdbarhets-funksjonen vår, knyttet til miljøet, via 

næring og ressurser som er holdbare, holdbarhetsgrad.  

 

Utviklingspsykologi 
 

Utviklingspsykologi er et psykologisk forskningsområde som dreier seg om aldersmessige endringer i 

tenkning, atferd og egenskaper, fra unnfangelse til død. Klinisk utviklingspsykologi dreier seg om 

framveksten og behandling av kognitive, atferdsmessige og emosjonelle vansker. 

I prinsippet kan ethvert psykologisk fenomen studeres fra en utviklings-psykologisk synsvinkel. Det 

som skiller utviklingspsykologien fra andre deler av psykologien, er først og fremst at fenomenene settes i en 

tidsmessig og aldersmessig sammenheng. 

Historisk har rene beskrivelser av barn på ulike alderstrinn og deres utvikling (deskriptive studier) vært 

vanlige. Senere har utviklingspsykologiske studier, observasjonsstudier, eksperimentelle studier, og så videre, 

ofte blitt gjennomført innenfor de dominerende teoretiske rammer som er: 

Psykodynamisk psykologi, Evolusjonspsykologi, nativisme, logisk konstruktivisme, informasjons-

bearbeiding, sosial-konstruktivisme, og atferds-analytisk psykologi (lærings-teori). 

Moderne utviklingspsykologi omfatter alle sider ved menneskelig fungering og ser utvikling som en 

transaksjonell prosess, der foreldre og barn gjensidig påvirker hverandre. Forskningen fokuserer på noe 

forskjellige forhold for ulike aldersgrupper. Utviklingen i fosterlivet dreier seg særlig om den fysiske 

veksten og betydningen av kjemisk påvirkning og erfaring. 

Studier av spedbarn dreier seg om utvikling av selvoppfattelse, temperament, emosjoner, 

selvregulering, reflekser og andre bevegelser, tilknytning, problemløsning og kommunikasjon. Disse temaene 

studeres fra to generelle synsvinkler: Betydningen av medfødte egenskaper og ferdigheter og av det sosiale 

og fysiske miljøet for utviklingen, og samvirket mellom medfødte egenskaper og miljøpåvirkning. 

Forskning på barn og ungdommer fokuserer særlig på utvikling av kognisjon og språk, moral, 

autonomi, personlighet, identitet, og karrierevalg.  

Det meste av utviklingspsykologien fokuserer på utviklingen fram til voksen alder. Livsløpspsykologi 

omfatter også den utviklingen som skjer i voksen-alderen og aldring. Den omfatter både framvekst og tap av 

ferdigheter og evner. Blant sentrale temaer er fysiske og kognitive endringer knyttet til alder, sosiale relasjoner 

til familie og andre mennesker, arbeid og helse. 

Les selv på faget, eller nettet om psykologi, kognitiv psykologi og sosialpsykologi 

 

Til min moral-teori. Strukturell samfunns-kommunikasjons-linje: fix-you-line. 

Min moralske teori innebærer den konklusjonen at kamp for å overleve, overlever best når vi i kropp, 

psyke eller intelligens har fallende nivåer, kan overvåke/registrere helse-problem, hjelpe, skyve holdbarhets-

nivået oppover igjen når nivåer synker, og vinner dette løpet ved å opprettholde hverandres holdbarhet i 

fellesskap. Dette krever ikke en politisk eller religiøs ideologi, (men innebærer også det), men funksjonelt som 

praktisk utøvelse. Altså helsa først; fordi individ, samfunn, og miljø-fix ikke nytter nok med ned-trykkings-

modeller. Å bli i stand til å ta vare på kropp-psyke-bevissthet og det miljøet denne oppholder seg i og lever 

av. Ingen faktor kan settes bak/foran en annen av: mennesket, dyr, planter, atmosfære, jord og hav.  

Dette innebærer å forholde seg til livssyns-relatert hos pasienter og de metoder som kan virke på 

psykisk syke som vi allerede har som kjente heldige helse-funksjoner, men i tillegg må samfunn i praksis 

bygge jevnt på holdbarhets-funksjoner som løft. 

https://snl.no/atferd
http://snl.no/psykologi
http://snl.no/psykodynamisk
https://snl.no/evolusjonspsykologi
https://snl.no/sosialkonstruktivisme
https://snl.no/atferdsanalyse
https://snl.no/l%C3%A6ringsteori
http://snl.no/spedbarn
http://snl.no/temperament
https://snl.no/emosjon
https://snl.no/tilknytning
http://snl.no/milj%C3%B8%2Fpsykologi
https://snl.no/kognitiv
http://snl.no/internalisering
https://snl.no/personlighet
https://snl.no/identitet
http://snl.no/aldring%2Fmedisin
http://snl.no/helse
http://snl.no/psykologi
https://snl.no/kognitiv_psykologi
https://snl.no/sosialpsykologi
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Sinns-filosofi sinnsfilosofi 

Sinns-filosofi - Bevissthets-filosofi 
 

Min forklaring til sinnsfilosofien, eller bevissthets-filosofien, bevissthets-egenskapene, og 

samtidig kritisk-analytisk behandling av utsagnene og holdbarheten, holdepunktene til de ulke sinns-

greners utgangspunkt innen denne filosofien, så er det grunnen til at understående påstander, utsagn, 

definisjoner, utgangspunkter slik sett er tatt med under hentet fra internett-kilder. For forklaring rundt 

de samme saker er da dette relevant lånt stoff for avhandlingen.  

 

Sinns-filosofi = Sinnsfilosofi = Bevissthets-filosofi, også: Veien til Vitenskap. 
 

Sinnsfilosofi eller bevissthetsfilosofi, som er det vanlige navnet på denne grenen innenfor analytisk 

filosofi, er grenen av filosofi som studerer sinnets natur, mental hendelse, mental funksjon, mental 

egenskap, bevissthet og deres relasjon til den fysiske kroppen.  

Filosofi er egentlig tenkning, spørsmål, sammenligning, drøfting, at man har åpnet seg for å lure på 

hvordan bevissthet er tilfelle, og eventuelt forholdet til kropps-virkning. Uansett om dette er som forestilling 

eller alt anses som bare fysiske egenskaper. Filosofien har ingen bestemt mentalitet, sinn, eller bevisst 

egenskap som fortrinn fremfor noe annet for å oppstå.  

Filosofi er en egen måte å merke forskjeller på uten å oppsøke alle tilfeller hele tiden, men vurdere det 

man vet om det så langt man klarer. Bevissthet og Filosofi er sammen-lignings-funksjoner, og gir både 

nysgjerrighet og søk-funksjoner som signal-utsendelse. Man vil vite hvorfor noe har seg som det har seg. Det 

virker som at behovs-egenskapene søker her, ved hjelp av behovs-sansene. Og det kunne like godt ha vært 

fysiske behovs-organer som var årsak.  

Vi retter oss altså mot et område, egenskaper, virknings-effekter som vi gjenkjenner visse trekk ved. 

Vi har valgt å kalle dette feltet for stemnings-setting, en oppdelt, eller kontinuerlig tilstand, hvor begrepet 

sinnet og begrepet sinnsstemninger inngår, humør-grader, bevissthets-regulerende virkninger, innvirkende 

forhold rundt bevisstheten som kan påvirke våre valg, vår orientering, men som ut fra bevissthets-oversikter 

møter denne bevissthetssummen som en ekko-vegg, ny-blanding av aktuelle sinnsstemninger som innvirker i 

bevissthets-rommet, som sender en modifisert utgave tilbake til sinnsstemnings-arenaene slik at også 

bevisstheten gir på-virkninger av sinnsstemningene.  

Alt tyder på at sentrale, mer dominante sinns-funksjoner, sinns-sentre, sinns-konsentrasjoner tar sin 

plass, og slik har større påvirkningskraft enn andre sinnsstemnings-felt, slik at selv om alt er med som et hele, 

så blir nyanser av sinnsstemninger ganske like forskjellige som de nyanser det finnes av alle fysiske og 

psykiske, organiske sanse- og behovssystemers innvirkning, samt arv og miljø-utløsende virkningsfaktorer.  

Vi kan lett merke oss at vi med sinnsstemninger kort og godt ikke helt vet hva vi snakker om, helt 

sikkert hva dette er, og det ligner litt på begrepet ånd, eller bevissthet, om så også begrepet livskraft, at i 

utgangspunktet vet ingen teolog mer om hva dette egentlig er, og hvordan kan virke, enn det at atomfysikere 

og naturforskere ikke vet hva materien, partiklene, de fysiske felt-energier, hva dette er eller hvorfor de virker. 

Vi har med funksjoner å gjøre som vi ikke er sikre på tilstandsforholdene til. Men vi kan lære meget om det 

vi bestemmer, mener, finner ut kan være et mulig felt å definere, slik som gledes-ut-brudd, tungsinn, 

motivasjons-faktorer av ulik art, og grunner til valg-funksjoner styrt av sinnstilstander. 

I tillegg fremkommer det en mengde samlebetegnelser som heller ikke er lett å verifisere definisjonene 

til; melankolsk eller spirituell personlighet, og den mengden nye betegnelser på slike personlighetstrekk. Og 

som for noen, kanskje mange kan endre seg i stor grad gjennom livet, for mange i kortere eller lengre tidsrom. 

Når man helt bestemt mener at livskraften sitter der, i rygg, hjerte, eller hodet, eller at sinnsstemninger 

skyldes lymfesystemet, andre spesifikke påstander, er det grunn til å lure på hvorfor, eller hvordan de mener 

at de har funnet ut dette, eller om det er sant. Hvordan den enkelte plasserer begrep som sinn, livskraft, begrep 

som sjel, ånd, kropp, sjels-evner, livs-evner, livskraft, i forhold til alt dette.  

På mengden retninger er det let å forstå at noen har med seg mindre eller mer enn andre, og at det 

meste har en plass innenfor sinnsstemnings-området tross alt, sinnsfaktorer, av den grunn at tror vi feil, så 

virker allikevel denne sinnstilstanden slik allikevel. Det er jo nok av de som mener at andres sinnsstemninger 

er forurenset, og derfor skrøpelige og uriktige.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinn
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental_hendelse&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental_funksjon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental_egenskap&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental_egenskap&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet
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En helt nøyaktig lære blir det vanskelig å få til. Men at virkningen, altså funksjons-observerbare 

forhold, der funksjon som virkning har en referanseramme, er muligens en sterkt oppdagelses-funksjonell 

modell å jobbe ut i fra.  

Det første som slett ikke er greit, er at man deler opp begrepet sinn i mentaliteter som adskilte, da sinn, 

mentalitet skal være det samme, at sinn totalt er mentalitet totalt. Det andre er at sinn og mentalitet bærer preg 

av det vi kan kalle humør, lynne, lyst, ulyst, behag, ubehag, kort sagt det vi kaller vondt og godt, eller det gode 

og det onde som mange vil helle til, slik sett at eldre buddhistisk bakgrunn og hinduisme, med vedaene som 

opphavsmaterialet, henviser svært mye til følelses-stemningene, og at sinn og mentalitet i høy grad dekker 

over at de tar følelsene som utgangspunkt.  

Å føle noe er å merke noe, og å føle noe er også styrke-grader, slik at da vi kaller følelser for kvalitativt 

så legges det vekt på dette. Vi kan si at utgangspunktet slik betyr i høy grad emosjonell virksomhet. At sinns-

stemnings-grunnlag og mentalitets-grunnlag er det samme.  

Men dette ligner det samme som er både følelser og modifiserende funksjoner på følelser, slik at 

følelsestyrken kommer med signalgivning til bevisstheten der følelsene virker som karaktersettende for sinns-

tilstanden vi merker, og at vitenskapen og filosofiens begrep fra mytisk tid, som psyke, og da sinnstilstand, 

psykisk helsetilstand, slik sett i vitenskapen i høyere grad presenteres som psyke-følelser-fornuft/logikk og 

bevissthet, som med husk er i interaksjon som sinnsstemningsfeltets arbeidsområde.  

At vitenskapen velger å ta bevisstheten som utgangspunkt for å finne ut av gjennom at de andre 

faktorene kommer til avdekning og virkning der, uansett hvilke valg-funksjonelle faktorer som er avgjort før 

det fremtrer som en bevissthetsoversikt, kan virke greit nok. Oversiktsfunksjoner er vi langt bedre klar over, 

sorteringsevner, men her samling av egenskaper. 

Kvalitative funksjoner: Og ja, at den som er tidligere ute med dette i vesten enn Parmenides, foruten 

alle former for eldre religioner, og mytiske fortellinger, er Anaximander. Anaximander mener at alle 

egenskaper vi har merkes, og tydelig som forskjellige grader og mønstre av det samme som han oppgir det 

ene og produkt-virkende alt som, nemlig som motstridigheter, som i hans tid må forstås som en likevektig 

kamp mellom kraft og motkraft, som endringer, og derfor ikke ulikt yin-yang-forandringen.  

Når hans elev, Anaximenes, sier at da må alt også være kvantitativt, så svarer Anaximander med at 

denne egenskapen vi merker med tall, også er en kvalitativ funksjon. Anaximander sier at det kvalitative er 

ubestemt, av den grunn som Aristoteles sier: At om alt er det ene og samme kontinuerlige, og at en bestemt 

kvalitet for dette fantes så er det ikke mulig med en annen kvalitet. Altså at vi veksler mellom glede og sorg. 

Alt ville for eksempel kun vært lidelse.  

Men da alt virker balansert gjenstridig, så kan det finnes en harmoni, og bestemt forhold for moral, 

rettferdighet, også. Hva da: Usikkert: Men Anaximander sier at rettferdigheten står frem med (sam)-tidens 

ansikt, men også nettopp mer endelige bestemmelser for en slik avgjørelse ut fra vinkelen vi ser det fra, i det 

lange løp, at rettferdighet står frem med tidens ansikt. Rettferdigheten fins men avgjøres med tiden.  

Men hvilken sin rettferdighet, fordi det er tydelig at synet på dette, og med hvem som ser på dette, at 

egenskapen endres. Altså egentlig at ikke noe forsvinner, men endrer karakter, kvalitetsskifte, og der vi kan 

ane at, som med Sokrates, at han mener at vi har en mulig balanse for moral også som med naturtilstandenes 

lover. 

Emosjonsvirkende skulle vi tro, men det er det at vi merker styrker eller motstridigheter, noe som 

skiller seg ut i mengden fra annet i mengden av egenskaps-virkninger. Dette tilhører allikevel den samme 

mengde og virkning som alt annet, slik at Parmenides ide om at moral, følelsesmessig hensyn til vår kropp og 

bevissthets holdbarhet, slik sett like godt kunne ligne Anaximanders oppfatning av dette, og slett ikke at 

Parmenides var først til å legge vekt på kvalitativ orden.  

Beskrivelsen til Anaximander er at det ikke blir noe mer eller mindre, fordi det som alle himler og 

verdener har oppstått av går de med nødvendighet også til grunne i, altså tilbake til opphavsmengdens opphav 

uten endring av mengde. At alt ikke blir noe mer eller mindre. Om det er sant, så er det til etterfølge at 

Parmenides følger opp det kvalitative som lover, eller holdepunkter for moral, likedan som helheten, enheten 

av alt i Anaximanders kvalitative forestilling.  

Kort sagt er veien kort mellom et hinduistisk syn, TAO, og et buddhistisk syn på denne grunnflaten, 

der de sier at det er det samme. Alt er TAO, Alt er Det Samme, og enheten/helheten som alt, er her samme 

utgangspunkt, og alle som kvalitativ mengde der godt, vondt, er slik stemning, sinn, mentalitet, følsomhet, 

merkbarhet. 
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At vi merker forskjell med en viss styrke. Og bli imponert av tall, at vi merker styrkeforskjells-virkning 

på 1 og 10 som mengde-virkning bevisst. Vi reagerer følsomt på tall og enheter fordi størrelser, lengder og 

mengder er noe vi føler noe ved om vi aktiviserer oss i forhold til størrelser, mengder og lengder: Som at vi 

skal ut jakte for å få mat, og hvor mye, hvor langt unna.  

Vi tenker ikke alltid på at avstand er en styrkeprøve for oss. Heller ikke der tall beskriver hvor mange 

dyr vi måtte bære hjem. I oldtiden ville styrkefølelser være naturlig del av tenkningen. Ikke bare strekningen 

a-b. Men en reaksjon som Anaximander også har hatt, er nok at tall og punkter ikke gir oss kontinuitet for 

lengder og bevegelser, at det er noe som skurrer med det kvantitative som ett like riktig utgangspunkt som det 

kvalitative. Her kan Anaximander tenke logisk. Men det er ikke like sikkert at alle sinns-forklaringer gir en 

logisk innsikt på samme måte. Om noe er bra eller dårlig her i verden er utgangspunkt i østlig filosofi likedan 

som i vestens. Men funksjonelt sett er dette ikke svaret for hvordan disse muligheter kan få sett dagens lys 

som eksistens-funksjoner, eller virke-funksjoner. 

Sinnet stemmer best med innstilling av humøret, følsomheten ovenfor saksforhold, eller som er 

avhengig av dette. Bevissthetens sammenligningsfunksjon, logikk og hvordan vi skiller ut tall, like og ulike 

eller forstår dette, så er ikke dette en selvfølge ut fra bare formen vi er i. Altså hvordan vi har det i dag. Vi 

kunne også sagt er du venn eller fiende, eller; er du med oss, meg, eller mot oss, meg. Har du lyst eller ikke. 

Både lyst og ulyst, godterier og myggestikk kan man gå lei, at både lyst og ulyst sliter på oss og kan være 

grunn til å se det i lys av begrepet lidelser. Vi har forskjellig trang som gnager om vi ikke får det ut av oss. Og 

det er vel en merkelig måte, at bare å bli kvitt dette skulle være en vei ut av karma-hjulet. 

Moral, skikk og bruk i det uendelig, er også noe som Kierkegaard har rett i, at etikken heller ikke 

tilfredsstiller nok i lengden, og med det uendelige mengdeforholdet som vi kan stå foran her, uten at 

rettledningene behøver å virke i et saksforhold. 

Anaximanders forhold til saken om motstridigheter gir også en bevegelig endring av tilstander, altså 

at alt har kvalitativ endring. Om alt kun hadde en tilstand hele tiden, mente Aristoteles om dette, så har han 

nok rett, fordi ellers kunne aldri en gråt endret seg til latter igjen. Anaximenes som var elev av Anaximander 

finner ut at alt kan foregå slik gjennom utvekslinger i det samme alt, men legger all vekt på det kvantitaive 

fordi han mest vil finne sammenheng i det fysiske, naturen. At han antar balansen i helheten likt som 

Anaximander, men mener alt kan beregnes også.  

Han viser et fysisk eksempel der en sammenknepet munn gir kjølig luft når du blåser, og en åpen munn 

gir varm luft når du blåser. Fortynning og sammenpressing av fysiske tilstander er således kvantitative. Man 

skal kunne beregne lovmessigheter i naturen, og han har alt den modellen som er utgangspunktet for det som 

dagens fysiker mener med proporsjoner i den fysiske natur. Den evige og samme bevegelsesmengde, og som 

kvantitativ utveksling, er nok for at Pythagoras kan si at den samlede bevegelsessum av alle bevegelser er 

konstant.  

Styrke og konstant bevegelse kaller Aristoteles for energiene til alt bevegelig, mens han kaller 

drivfunksjonen til det samme for energia, hvilket sitt prinsipp han ikke fant, men det er jo det samme som det 

Heraklit lette etter som lik mengde drift av lik mengde like og ulike som dannet et balansert likevektig 

forandrings-kosmos: Forandringens prinsipp var problemet. Likedan som i TAO: At alle vet hva Tao er men 

ingen vet hva Tao er. At vi kan si at alle vet hva veien er, for alt funksjonelt, men ikke hvilken funksjon i Tao 

det er som driver dette. Jfr. Forandringskraften og the df-force. 

Like og ulike, og forskjellene som skiller seg ut i alt som kvalitativt og kvantitativt i Anaxagoras syn 

på saken, er også grunnlaget for Aristoteles syllogismer, og at vitenskaper kan finne like og ulike med den 

rette metoden som et bevisst forhold til natur-hendelser, og lover for naturen, altså også kropp og fysiske lover. 

Med den sterke vekten på følelsesliv som ligger i vestens religioner på denne tiden og fremover, så er det klart 

at kvalitative egenskaper som følsomhet også har sine paralleller med østlig filosofi og religion.  

Alle sammen har jo en mytisk likedan naturtilværelse som bakgrunn for følsomheten, gjerne kalt før-

sivilisert tid, og langt mer en steinalder-lik tilværelse. Kosmos, himmelrommet, er da på en måte taket i huset, 

og klokketiden. Her er skyggevandringen fra måne og sol tidsintervallene, likedan som halvmåne-perioder(7 

dager) og årlige antall fullmåner; (12 i året). Det er en overensstemmelse mellom årstider og stjernehimmel, 

og menneskets livs-vilkår, og følelsesliv. 

Kosmos, eller himmelrommets stjerner som mål for års-vandringen, utgangspunktet for det store og 

det lille hjulet. Sykluser, syklisk tid, antatt som at verdensperioder lignende de fire årstider, er 

mennesketidsaldre fra gjenskapelse av verdens-befolkningens sykliske perioder likedan på nytt. Der Kali 

setter punktum sammen med Mare for å avslutte den korrupte 4. periode med ondskap av folk. 
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Når så Buddha og senere en ny hinduistisk lære ser dagens lys, modifisert, forbedret, så har også 

buddhismen flere grener, og mer fokus på en viss logikk i beskrivelsene sine, og at det gir rom for ren filosofisk 

tenkning også. At man kan finne på å ha et heller lite religiøst utgangspunkt for syn og tenkning. Men de fleste 

holder nok av en tradisjons-tro. Ritualer peker ofte mot en religiøs tradisjon. 

Den altfor ensidige vestlige bevissthets-forskningen som legger vekt på lignende bilder som Demokrit 

og John Locke har, med ett sett biter som er avgrenset og udelelige, og der bare ett og et inntrykk, objekt, er 

innfalls-mengden til bevisstheten, gir liten kontinuitet og virksom utveksling for bevissthet og følsomhet, lite 

interaksjon om noen i det hele tatt. Her tar den østlige bevissthetsforståelsen bedre tak i en helhet. Det ligner 

en viss poets klage i romertiden, om at hva er det de har gjort, de som deler min tid opp i timer og minutter. 

De hadde da kuttet opp tidens kontinuitet i biter, og det kunne man ikke bare godta. 

Det skaper problemer for all sammenligningsvirksomhet der to eller fler elementer skal sammenlignes 

som like/ulike, eller som kraftforskjeller som sammenlignes, virkninger som sammenlignes, også som følelser 

som sammenlignes.  

Det er umulig om de enkelte deler og enkelte inntrykk står alene og ikke er med i samme bildet med 

en vekselvirkende og interaktiv kontinuitet i virkning og preferanse-sammenheng, fordi der er umulig å 

kunne se forskjellen i den type enkeltinntrykk som faste stillinger bevisst og følsomt om kontakt-virkningen 

mellom de to ikke er der, eller bevissthetens sammenligning ikke har kontinuitetsdrift i sammenlignings-

prosessen. Vi kan da ikke vite hvor bilen kom fra, om den rygger eller kjører fremover.  

Vi har ingen sammenligning. Det forrige bildet forsvant. Vi kan ikke vite hva det neste blir noen gang. 

Kun med aktivt samlende bilder og bevegelighet, altså filmlignende drift i bevisstheten kan vi oppnå at 

sammenlignende forhold er aktivt forskjells-virkende for oss med retninger og styrke-endringer. Vi kan ellers 

ikke vite at smerten var stigende eller varig over tid. 

Sinnet, lynnet, mentalitet er også vestlige, og ofte godt religiøst forståtte begrep på det samme som i 

østlig filosofi og religion. Det handler om du, vi, det er av det gode eller onde, eller er bra eller dårlig. Hvordan 

det kan fungere slik er lite utredet på dette stadiet. Det følsomme og livsførsel, grader av hensyn moralsk sett. 

At det ofte skal oppfylle noe i en slags plikt, heller enn forståelse av forholdene, og kritisk mulighet til å forbi-

se de samme skikker om det ikke passer for et sakstilfelle.  

Vi kan i langt større grad kartlegge virkninger, enn å tenke på dypere vilkår for at slik virkning er mulig 

i det hele tatt, og hva så denne består i. Vi tenker mer bruksnytte enn de saklige vilkårene for funksjons-

aktivitetens grunnlag. Allikevel har behov og sanser fått en stor plass i de filosofiske grenene her. Men det er 

mye rundt sanser og behov som det ikke er utredninger for.  

Preferanser og kombinasjoner av disse interaktivt, kontinuitets-egenskap, er nødvendige bygge-

plattformer for sammenligninger og bygningsverk for den plattformen som bevissthet, sinnsstemninger og 

følelser må ha, ellers oppstår aldri relasjoner, endring, slik som at man skifter mellom tilstander, eller får 

sterkere eller svakere grader av styrken i de forskjellige egenskapene. 

Derfor mener jeg at begrep, definisjoner, slik som Sinn, Mentalt, Bevissthet, er plattform-begrep som 

bare henviser til en tilstand som man ikke vet hva er som samlebetegnelser på våre egenskaper. Med ett gitt 

utgangspunkt, definert, men allikevel begrenset definert, grunnet at det ikke gir funksjonelle henvisninger til 

at virksomheten oppstår, nemlig hvilke betingelsesvilkår funksjonelt man er avhengig av for å få slike 

tilstander.  

Man er opptatt av egne grunn-definerte meninger, tro, viten, som er avgjort og bedømt på forhand uten 

analyse av saksforholdene, og har som tenkere, forskere, da begynt å bevise at det er slik de mener, heller enn 

å forske på hva vilkårene for slik funksjon er. Man skal altså bevise noe som man ikke forstår, og samtidig, at 

hva i all verden betydning har dette, med kombinasjoner av, og beskrivelser av forhold som vi uansett i lengden 

finner ut av.  

Vi bedriver en slags overflatebehandling av bevisstheten. Pusser på den som den er av pyntegjenstand, 

heller enn å finne ut av dens funksjons-vilkår for at egenskapene dukker opp. Vi er mer opptatt av hvordan 

bevisstheten skinner, danner preferansekombinasjoner, enn til å finne ut av slik egenskaps dannelses-grunnlag. 

Den veien som gjør prosessene forståelige. Den og den gjør hva fordi at ...! Er det bra eller dårlig, og innretter 

det seg i vårt skjema? 

Ekte filosofi er et forsøk på å kunne sammenligne saker som man ikke forstår, finne svar, søke, lete, 

finne, for å få oversikt. Vitenskap er all videre søken, med eller uten hjelpemidler som vi kan henvise til logisk 

og deduktivt, og at saksforholdene viser tydelige forgreninger knyttet til dette, som et ledd i at fag oppstår, 

fordi noe er generelt. 
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Eksempel er Psykologien, som kan bekrefte at fysiske og psykiske forhold kan være utsatt for dårlige 

eller gode saksforhold, og der vi kan se at livsløpets hendelser preger oss. Psykologien er sterkt knyttet til 

nærings-behovet, og interaksjon med natur og andre mennesker. Vi har grunnleggende funksjoner som et 

gjennomsnitt av likedanne sanser og behov fra fødsel av, som gjentar seg i nye former ut fra graden vi klarer 

å handtere miljø og kropp videre, og ikke minst psyken vår og bevisstheten.  

På spørsmål om det finnes vitenskapelige deduktive sider av psykologi-feltet, så er det klart at kirurgi 

og hendelser viser at kroppsbehov og sansebehov knyttet til dette, og som utgjør en vesentlig del av alt vi 

kaller bra og dårlig. Dette kan alle deduktivt verifisere. I de fleste psykologi-problematiske tilfeller, så er det 

gjøremål og hindringer for disse, som til slutt skaper komplikasjoner for de primære behovene våre; og at vi 

nettopp får, eller vi ha, det vi vil, ønsker, men ikke det vi trenger. Jfr. Dette, og «fix-you», kan ordnes, men 

det kan like gjerne være vanskeligheter psykisk-fysisk som ikke kan mestres slik. 

Hva, hvorfor, også videre kommer det av at godt humør, smil i et ansikt som en fysisk reaksjon her, 

overhode innfinner seg og virker som det gjør? Vi har gode belegg for at trykk-systemer i kroppen og 

nervesystemet responderer med hverandre, og likedan reseptorer for sanser til behovsorganer, og ytre sanser, 

sansesystemer i kroppen via nervesystemet, muskelnerver, hudnerver, smaksnerver, øyne-nerver, at kropp og 

bevegelse gir slike virkninger, uansett behov vi dekker primært, og berører fysisk natur rundt og i oss. Det er 

her ikke poenget i sinns-oppfatningene.  

Her kan man ikke bare definere en gitt mentalitet, sinnsstemninger, det mentale og sinnet. Det krever 

en videre oppfølging av funksjons-vilkår. Mange sinnsstemnings-reaksjoner, og affekter har klart sin 

opprinnelse fra signaler i kropps-systemet, nevnt, i og med det at mange ikke ser disse systemer under ett, 

men som to, ofte uavhengige systemer. Sinnsstemninger virker helt klart utsatt og virkende for virkninger 

fysisk og psykisk, men også for relasjonene mellom sammenlignende bra og dårlige styrkegrads-virkninger.  

Dette kaller vi noe så lite beskrivende som signal-funksjoner, ofte forkortet kun til signaler, om ikke 

videre vibrasjons-signaler, som er like lite beskrivende. Allikevel riktig, men uten forklaringene. Ja: Det 

virker. Sinnsvirkninger: Det vil si ofte bevisst og følsomt bevisste sammenligninger mellom hva vi husker og 

kjenner til bevisst. I slike tilfeller velger mange at slik sammenligning er en egen verden.  

At følelser og bevissthet operer uten at eventuelle signaler kommer fra kropp, sanser, behov, men 

kjennskap til disse. Å kombinere slike ideer og endringer av slike, ut fra drøm, fantasi, logiske 

sammenligninger, oppfinnsomhet, og oppdagelses-varianter bevisst. 

Sympati, hensyn, omsorg, er ikke det samme, men kan være det samme i spesielle tilfeller der aktivitet 

foregår samtidig. Dette er tema å ta opp senere. Sinnsstemninger og mentalitet forholder seg til bra og dårlig 

på en slik måte at det søkes holdbarhet, lignende som moral, og øvelser, men også som frustrasjons-

avreagering, ofte for å bli kvitt den sak som krever oppmerksomheten eller fysisk er tilstede. Destruktive og 

konstruktive handlinger.  

Følelser og følsomhet 
 

Jeg vil ut fra en vitenskapelig tilnærmelse som kan være korresponderende med bevissthets-systemet, 

påstå at våre definisjoner av følelser er altfor oppdelt og abstrakt. Vi henviser til følelser som lengre akter som 

vi kan sammenligne, huske, ha som orientering og husk til det vi har erfart, opplevd i kontakt med alt annet, 

og som forholder seg til sanser og behov, virkninger med styrke, energi, som vi påvirkes av fysisk, psykisk 

og bevisst. Artikkelen du leser nå er gitt deler av tidligere, men her nå er det mange utfyllinger. 

Vi kan si at følelser er å merke noe, og i tillegg at vi er mer kjent med disse når vi kan sammenligne 

slike, og benytte disse inntrykk som orientering. Det som er felles for fysiske reaksjoner og bevisste reaksjoner 

er at noe kan merkes, virker, at vi tilføres en energisk effekt. Dette ville aldri ha skjedd uten en drivkraft-

funksjon bak en aktiv verden.  

At noe kan skje, gjelder for absolutt alle funksjoner som finnes, slik at det at noe skjer, det å skje, er 

alt avhengig av en dypere underliggende funksjon som ligger i tilværelsen, som jeg kaller forskjells-funksjon, 

en funksjon som betyr at noe er, men også at det skjer en forskjell med det som er, som da er den aktive 

årsaken til at noe kan skje, en forskjell fra tilstanden, at noe kan noe, gjøre noe, få annet til å hende. At årsak 

og virkning oppstår. 

Det er som en forskjells-tilværelse med egenskapen å danne forskjell av det samme som er, men 

iboende, at vi har med en forskjell å gjøre som blir forskjell fra seg, der det aktive er u-adskilt fra de andre 

egenskapene som oppstår når det blir en forskjell. 
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Dette betyr at bevegelse og vei slik sammen med styrke-objekt, formasjon, dannet av samme forskjells-

funksjon fortsetter å endre seg. Det betyr også at bevegelse og vei kan kalles en fart, eller en hastighet.  

Vi kan skille disse ut fra forskjellige kriterier, men alle har bevegelses-strekning som sammenligning 

i fysiske forhold. Også bevisstheten er avhengig av samme funksjon, slik at fysiske og bevisste funksjoner 

kan komme fra samme funksjons-grunnlag, en forskjells-funksjonell verden vi kan sammenligne med både 

drivkraft, bevegelse, tid, vei, romslig utstrekning, virkning, og der virkninger og endringer er det samme.  

Alt tyder på, og i alle fall ut fra min kraft-funksjons-modell, på at den samme tilværelsen inneholder 

muligheten for begge typer forskjells-formasjoner som vi kaller fysisk og bevissthet. At de kan være en og 

samme tilværelse, og ut fra min funksjons-modell må det bli slik.  

Men det er ingen selvfølgelig å oppdage en slik sammenheng. Vi må skille mellom forskjells-former 

og forskjells-egenskaper for å kunne henvise til hva vi sikter til, både for oss selv og andre, og trenger derfor 

å danne oss separasjoner av forskjell som forskjellene like og ulike, også for å sammenligne noe i. En virkelig 

sammenhengende kontinuerlige verden om kraft-energi-effektene i sin helhet egentlig ikke er adskilt.  

Ved å gå rett på den verdenen vi har, med et menneske, der det fysiske og bevisste finnes som et 

samarbeidende virkningsprosjekt, virknings-system, kan vi vise til noe ganske fortreffelig. Når det fysiske i 

oss påvirkes av noe, selv gir fra seg energi, om energi fordeles i en kropp, eller merkes bevisst, så må jeg 

benytte begrepet å merke noe i utvidet forståelses-sammenheng. Å merke og virkning er her det samme, og 

sett i fugleperspektiv for fysiske og bevisste operasjoner, uavhengig av tro og viten.  

At vi observerer at det fysiske har virkninger, at det bevisste har virkninger, og at disse virker på 

hverandre. Når en sensor til en nerve, eller kroppsvev utsettes for ett trykk, spenning, en eller annen form for 

energi-tilførsel, men også mister, sender ut energi, virkning og endring, så vil jeg påstå at dette kan merkes. 

Ikke bare at vi observerer dette med sanser eller stoler på at måleinstrumenters utslag er riktig for å registrere 

at noe har skjedd, men at det vi merker, er knyttet til det å merke i bevisst forstand.  

Vi oppfatter dette, men også at det er en annen side enn av det vi mener er bevissthetsfunksjonen som 

registrer møtepunkter av virkninger i fysisk natur, der noe berører huden vår, og nervesensorer, nerve-

reseptorer, reagerer og sender signaler.  

Riktignok er lignende funksjoner kjemisk i gang fra alle indre organer også, når vi snakker om trykk 

og bevegelses-forskjeller, fordi trykk-virkninger og nervesensorer som finnes i nærheten av slike områder, i 

blodårene, i lymfesystemet, at væsker i celler hos organer og væskebaner, muskelnerver og bevegelse, og 

styrke-effekt, løfte noe, gjøre noe med kroppen, at alt dette er slik at det sender virkninger som nervesystemet 

til slutt tar opp som signal-sammenligninger og styrkesammenligningene som kommer med signalet. At det 

fysiske ved endring, virkning, også gir styrkegrad.  

Å merke, betyr her å sette merke på noe, prege noe, lage avtrykk, trykk-virkning, både bevegelige, 

endringsbare, virke videre, sende styrke-virkninger videre, eller til noe. Også å sende vekk noe, slik at en 

avsetning virker som en manko. Det er snakk om tilskudd, eller utgivelse av en slags energi, kraft, substans, 

alle de begrep vi bruker i ulike fag for objekter og felt, bevegelses-energier, kraft-typer.  

At en nerve-celle merker lys, eller lyd, eller luft-trykk, eller temperatur-styrke, er alle energier som 

innkommer, og som virker i kjemi og fysikk i kroppen vår, i samser og behov, og som utgjør prosesser som 

elektrisk negative, positive, som ioner, molekyler, atomer, gaser, væsker, faste stoffer, og som danner slike 

begrep vi har som PH-verdier i kroppen, maten, vannet, naturen. 

Når det ved å avgi eller oppta noe i fysiske systemer, i organismer, kropper, så blir det underskudd, 

overskudd i forhold til balansen, og dette virker som overtrykk og undertrykk/vakuum, for miljøet, cellens og 

nervetrådens grenser, cellevegger, trykkbalansen til celler. Dette igjen medfører at enzymer og strømninger i 

cellevæsker, spinalvæske, lymfevæske, endrer trykk og strømninger, og ofte også klart retnings-endring, eller 

forsterkning i en viss retning, eventuelt i motsatt retning.  

Det er lett å snakke om hindring, blokkering, åpninger, adgang, aksept og avvisning. Vel: det stemmer 

jo faktisk. Men det som foregår er nøyaktig det samme for alle disse betegnelse, og slik sett går det ikke an å 

isolere forklaringer bare til et organ alene, men hele overføringen. Om vi mister nervene i huden, fingeren, så 

kommer ikke signalet, og vi føler heller ikke noe.  

Om ett stikk i fingen normalt som affekt-bevegelse, gir virkninger gjennom trykkvæske, lymfevæske, 

nervetråd som lydbølger i spinalvæsken eller elektroner som vandrer i nervetråder, så er hele energi-prosessens 

vei frem til bevisstheten avhengig av denne kraftvirknings-overgangen uansett hvordan denne er for at 

bevisstheten skal føle noe, merke noe. Begge deler er en forskjell, og sammenligningsfunksjonen til 

bevisstheten kan da merke forskjeller på affekt og følelse.  
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Om vi får spontane signaler gjennom nervetrås eller gjennom trykksystemet til lymfevæske spiller 

dette ingen rolle for utfallet i bevisstheten som enten merker en spontan virkning, smerte, eller søtt, salt eller 

en høy tone. At lymfevæsken kan gi svakere, mer rolige forsiktige og mer varige stemnings-virkninger som 

fungerer likedan som en følelse som vi rekker å vurdere bedre, og at lignende kan oppfattes ved nerve-signal-

sammenligninger.  

Blant annet også at lymfetrykk-virkninger vil berører sansesentre, gjerne da de som ligger dypere 

forbundet til eldre sentre som vi har innenfor de nyere hjernesentre, kalt pattedyrhjerne, reptilhjerne, 

respirasjons- og stoffskifte-hjerne, slik som i hypofyse og hypothalamus, lillehjerne og pons, og 

ryggmargshjerne med mange av de samme reguleringene. Thalamus er viktig nok: Syn/hørsel/balanse-mix. 

Om nervecellen mangler, eller forbindelsen som skal sende styrkevirkninger videre til bevisstheten, 

eller til følelses-nerveceller som gir ut styrkevirkninger forbundet til en form, kjent eller ukjent, så vil ikke 

bevisstheten få signalet. Fra sansene våre og enkelte av organene våre, så går det direkte nerver til hjernen 

gjennom ryggrads-margen også, og likedan fra sanse-områdene, nese, syn, tunge-smak, også videre. 

Bevegelser mot kroppen, av kroppen, setter det indre øret i gang, og balanseorganer som også skal matche 

med kroppens stillinger og bevegelses-balanser. 

I tidligere diskusjoner var det snakk om at noen mente dyret merket noe, eller planten merket noe, om 

disse hadde bevissthet eller ikke, tross alt uansett, at de snakket om dette som at de merket noe ubevisst. 

Begrepet å merke er heller ikke isolert til altfor forenklet definisjon.  

Det holografiske bevissthets-feltet har stort sett kontakt med behovs-delene våre, og den sum, væske, 

sum behovs-innstilling som også har en fysisk konsistens som organisert kjemisk balanse, og samtidig har vi 

minst to sentrale, eller fler, husk-matrise til behov/sanse-summene, som alle 3 reagerer på signalet jeg, meg, 

hva og hvor og hvem jeg er og identifiserer meg som. 

Sjekk hulrommet i hjernen, i følelses-seksjonene. Lyst-angst-mellomrommet. En helt enorm balanse-

veksling for virkning mellom lymfe-transmitter, kjemiske koblinger og tilbakekoblinger som er med å regulere 

sult og en rekke forbindelsestoffer rundt nerver knyttet til bevegelse, angst-lyst-kanaler, og behovs-funksjoner. 

Det er ikke riktig at sinnsstemningen kun ligger i lymfesystemet som lyn fra klar himmel, affekt. Det 

er slik at hvilket humør vi er i, rolige, glade, lei oss, vaktsomme, lynne, gemytt, vi har, alltid som ergelige, sta, 

er slikt som er sinnsstemninger, og da er det ikke snakk om kun lyn-raske øyeblikk vi ikke har følelse med. 

Følelser og styrken i følelsene kommer til bevissthets-senteret vårt. Fra vi er småbarn forstår vi kanskje 

ikke så mye av hva som er følelser for smak, lukt, bevegelser, godhet, kjærlighet, angst, vondt og godt, og 

reagerer mer eller mindre spontant på alle virkninger som at alt i verden bare er reflekser. Masse følelser vi 

ikke har klassifisert enda.  

Men vi lære etterhvert ved hjelp av hjernen og bevissthetens sammenligningsfunksjoner, sorterings-

funksjoner, om hvilke følelser som tilhører hva. Og nyanser i følelser, og da dukker begrep som kjærlighet 

hat, sjalusi, godhet, glede og sorg opp i større grad, og hva som er smaks-sans-type-følelser og hørsel-

typefølelser, ja det meste. Men det at vi har gitt disse navn og kategorisert disse og kan behandle disse følelser 

bedre enn før, gjør ikke sitt til at de ikke virket når de var usortert, eller enda ikke egentlig forstått.  

Slik sett har vi alt fra en eim av ubevisste følelser i den grad vi ikke vet om eller aner hva vi skal 

identifisere styrke-virkningen som, og også vagere følelser av bevissthet, en slags overgang mellom under-

bevisste og bevisste følelsesinntrykk. Snart kan vi snakke om bevissthets-sortering av følelser, og 

kombinasjoner av disse, og kritisk holdning til følelses-saksforhold.  

Selv om affekter, pasjoner, direkte sanse- og behovs-følelser virker refleksive, spontane nok, lynet fra 

klar himmel, et vepsestikk, så betyr ikke dette at signalstyrken ikke gir virkninger inn i bevisstheten vår, og 

kan gjøre dette gjennom nervesystemet vårt. Slik sett kan både trykkbølger og enzymer i blod-system, i 

lymfesystem også videre bidra, og legge en ny variert virkning på vår bevissthet og følelses-stabiliteten vår. 

Andre eksempler er at om vi får en spiker rett i leveren, eller i en muskel, så trekker dette seg sammen, eller 

blir strekt ut og trykker på, eller drar i nervetråder rundt organer, lever, magesekk, eventuelt i musklene.  

Muskelen derimot spenner alle muskelcellene ved denne berøringen fordi nerven får signalene 

gjennom seg og der minst en av veiene i nervesystemet herfra går til bevegelses-sentre i hjernen, og så til 

bevisstheten i en eller annen modifisert grad. Mye av sanse-nerve-systemet er slik at de går gjennom originale 

virknings-funksjoner i det vi kaller de gamle hjerne-systemer lengre inn i hodet ned mot ryggrad og gjennom 

lillehjernen, ofte med refleksive signaler herfra til bevegelses-systemer. Men også en laserstråle, eller spiker i 

frontlappen, eller en sterk radioaktiv stråling like ved frontlappen, så vil dette kunne utløse en eller annen 

nyanse, eller et helt register av nyanser i hjernens bevissthets-sentrerte områder.  
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Allikevel så vil smerter, angst-sentre, lyst-sentre, varige og variable, og plutselige, trykk-væske-

endringer i kroppen fra organer, som endrer enzym-virksomhet, og påvirker nervebaner gjør sitt til at vi 

identifiserer den samme type virkning fra de forskjellige områdene av sanser og behovssystemer, på en slik 

måte at vi gjenkjenner hvilke affekter som har likhet med den følelse vi husker, kjenner, merker. 

Vi kan slik trygt si at følelsen vi har og kombinasjoner av disse, minner om likhet med de affekter, 

øyeblikkelige og raske signaler, reflekser, som oppstår når tunga kommer bort i noe som er veldig salt, surt, 

noe som stikker på tunga, eller kombinasjoner av syn og hørsel, eksempel musikk og bilde, video av de som 

spiller og synger, på en slik måte at vår reaksjon virker stemnings-endrende i samme retning som følelses-

virkningene har.  

Følelser og utvikling av relasjoner mellom disse, baserer seg på husk, da de ellers ikke kan tilegne seg 

eller vite noe om kombinasjoner, om de ikke skjer i samme saks-forholdene som er tilstede under selve 

observasjonen av slike virkninger med behov- og sanse-virkninger.  

Det erumulig å oppdage noe i verden uten at vi beveger oss noe, og vi må bevege oss, og organer slik 

som nese, munn, tunge, tenner, kjeve, arner, hender, fingre for å finne ut lukt, smak og for å få tak i og få i oss 

mat som eksempel. Slike bevegelser skaper en nær vane eller bevegelsesfunksjon lokalt med gjenstander, men 

er også forbundet med veien frem til disse. Slik vi husker veien vi kjørte tilbake igjen, slik husker vi de lokale 

bevegelser ved et bord kjøleskap, en butikk, også videre.  

Koblingen mellom lengre veistrekninger/bevegelser, og de lokale bevegelser, i butikken, på kjøkkenet, 

og selve spise-orienterings-bevegelsene, tygging, griping, svelging er noe som kan penses av og på etter hvor 

vi er, gjenkjennelse eller nytt overblikk. Det er utvilsomt at fungerende nervesentre, bevegelses-orientering 

og steds-huske-celler fungerer sammen eller deler felles senter, og hvilket er grunnlag for nobelprisen to 

norske psykologi-forskere fikk for en tid tilbake. Ellers sies det at mange helt lokale bevegelser lærer inn 

vanemønstre like ved senteret for organet. 

Eksempel er at senter for styring av lillefinger, pekefinger, sidemuskelatur til tunga vår, andre saker 

som trappetrinn, kodetatsing, slik sett lagrer seg ved roten eller i senteret som har med disse forskjellige 

organer å gjøre. Men det lagres også ganske sikkert i andre deler av hukkomelsessystemet, fordi når vi både 

lærer en kode, sier den, kan skrive den med ord, kan bruke dette i talesenteret vårt, synssenteret, hørsel, så blir 

det mange orienteringsfunksjoner for hvor koden kan hentes. 

Bevisstheten fungerer slik at om vi lurer på effektens muligheter, lignende at vi ser etter gode eller 

dårlige forhold primært ved nysgjerrighet, søk-let-finn-sammenligningen, for trygghet eller fare over den neste 

bakketoppen, så leter vi etter trygge gode sammenligninger og dårlige fare-forholds sammenligninger ved 

musikk og kunst, men også daglig hverdags-arbeid, virksomhet.  

Dermed sammenligner vi mange øyeblikkelige virkninger både i korttids-hukommelsen og i langtids-

hukommelsen, den siste som tar vare på samleinformasjon om utvikling av forståelse eller virkningseffekter 

ved sanseopplevelser, og kombinasjoner, interaksjoner dette har med andre følelses-aspekter, nyanser, og 

videre til andre egenskaper vi har som kan kobles og påvirkes gjennom slike sammenlignings-virkninger.  

Denne varheten ovenfor sanse- og behovs-signaler er altså koordinerende for oss, og for tilbake-

virkning på stemninger, slik som trygghet, velvære, stolthet, ulike følelses-affekter, og en del mer varige 

stemninger ovenfor visse opplevelses-saks-forhold. Vi moderer, justerer, koordinerer sikkerhets- og 

vaktsomhets-aktiviteten vår gjennom store deler av denne virksomheten.  

Vi har langt fler øyeblikkelige og varige varsellamper i oss. For eksempel lengden mellom måltider 

enten vi er sultne eller mette nok enda. Og selvsagt fysiske påvirkninger som kropp og sanser, behovssystemet 

sender ut jevnt hele tiden, med plutselige reaksjoner for slikt som en luftboble i magen, et rap, en fis, eller et 

mageknip. Vi lærer også å innstille oss i stemning som stahet, tvangs-forestilling, om å fortsette med en 

operasjon, virksomhet i livet, selv om vi ikke er i den rette stemningen for dette, og med ulikt humør fortsetter 

med våre vaner eller vårt arbeid.  

Men selvsagt, at man også kan frigjøre seg fra slikt ved å finne en vei unna dette. Skulke, få bekreftelse 

på at noe kanskje er i veien, sykdom, attest. Som sagt kan spontane reaksjoner slik som en bevisst oppfatning 

som gir angst-husk, et redsels-signal, sendes ut som en prosess bevisstheten er med på, men også med langtids-

hukommelse og saksrettet oppmerksomhet sørge for at vi med en viss viten og vilje, styrke-grads-regulering 

kan få kropps-reflekser, og muskler til å arbeide i den retningen vi vil, men at visse refleksjoner gir samme 

spontane reaksjoner her som om det var et virkelig tilfelle vi står oppe i. 
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Jeg forstår folk godt som neppe ønsker å blande biologien inn i sinnsstemninger og følelsesforhold, 

men vi kommer neppe unna at alle forholdet i naturen og været klyper eller behager oss gjennom alle våre 

sanser og indre fysiske behovs-organer, sult, luftmangel.  

En sinnsstemning kan neppe beskrives om det ikke er fordi det er med følelsen vi har av dette. Om vi 

mister en følsomhets-virkning, så vil også sinnsstemnings-oppfattelsen vi har endre seg, og vi kan sikkert si 

at denne da får en annen type følelses-virkning i og med at kroppslige og andre egenskaper vil merke, få 

signaler, som har grader av virkninger på andre områder enn det som det normalt ville virke som i et følelses-

perspektiv.  

Varige sinnstemninger kan vi like godt anse som balanse av alt fysiske i kroppen også. Men med 

hukkomelse, følelser og bevissthet, behov og sanse-signaler, så er også disse i en balanse. Den mest eller best 

tilpasningen slik mellom disse og det fysiske balansesystemet, eller om vi skal si at alle tilhører det samme, 

så er en mer bestemt sinnsstemninge stort sett en balanse som fungerer i systemet, og danner da gjerne en mer 

karrakteristisk humør-balanse til vanlig hos oss.  

Denne summen er det ikke så lett å endre. Altså gjennomsnitts-humøret vårt krever enten en radikal 

opplevelse eller stor, eventuelt lengre påvirkning for å endre seg over til en ny typisk daglig stemningstilstand. 

Men det er no med å bli mobbet to dager på rad. Kanskje bare en dag. Vi, og andre, pleier å kjenne oss igjen 

dagen etter. Men til visse tider og oplevelser, eller visse opplevelser av godt eller vondt for sanser og behov, 

drifter, så kan det skje en langsiktig, eller i noen tilfeller ganske øyeblikkelig sinnstemnings-endring. Men det 

finnes jo de som skifter stemninger alle veier, og alt fra de helt normale ellers til de som er schisofrene. At 

noen har en viss kontroll på disse følelses-stemningene.  

Bevisstheten kan ikke slutte fra «lyn fra klar himmel», affekter, pasjoner, til at dette tilhører en følelses-

skala, om ikke affekten, sinnsstemnings-variasjoner, har samme karakter. I mange tilfeller må vi lære dette 

med å sammenligne med andre sanser og behovs-signaler, men affektene, eller sinnsstemnings-virkende 

påvirknings-signaler har sine karakterer tros alt.  

Den plutselige reaksjonen vi har skyldes mest at nervetrådene trekker seg sammen og at alle behov og 

sanse-reaksjoner er knyttet til refleksiv muskel-nerver i den årsak-virknings-rekkefølge av koordinerte 

retninger som vi har fra arv som krysskoblinger mellom sanser/behov og bevegelses-reaksjons-nerver i 

bevegelses-muskler. At vi rygger unna når vi brenner oss, trekker tungen til oss, eller også hele kroppen når 

vi brenner oss på tunga.  

Lignende er det med sterkt krydder i maten, eller om vi merker ett insekt, annet i maten som ikke skal 

være der. Slike direkte affekter, reflekser, sinnsstemnings-regulerende reaksjoner, er ofte knyttet direkte til 

lillehjernens koordinasjonsnerver som har parallelle nervetråder for tilbakevirkende effekt til muskel-

systemet, og merkelig nok i motsatt signalvei, som stemmer med tilbaketrekning eller tilfeller av øyeblikkelige 

fremstøt for å gripe tak i noe. 

Det er klart at det organisk-biologiske er med i livet vårt. Hvorfor klarte ikke visse mennesker å komme 

seg ut av en vanskelig og farlig situasjon. De satt fast i noe! De hadde et spesielt hinder foran seg. De hadde 

kanskje mistet et ben, eller var blinde, eller var i en apatisk psykisk tilstand, skrekk, angst, at man blir stiv av 

redsel, skrekk, angst, som slik hindrer en bevegelses-funksjon av kroppen.  

Lignende er det med at vi blir mette og fornøyde av måltidet vi har inntatt. Det er lite tenkelig at slike 

tilskudd av energi ved fysiske påvirkninger, eller behovs-dekning, skulle være adskilt fra sanse-funksjonene 

som stort sett benyttes som koordinering av å få luft, mat, drikke, soveplass, klær, beskyttelse fra natur 

gjennom å komme seg til trygg plass, husly, opp i et tre. Kanskje svømme vekk fra farlige dyr på land. 

Lyn fra klar himmel, brukt om affekter, pasjoner, å merke smerte, godt og vondt, eller føle det 

samme som ondt, godt, om et annet menneske er skummelt for oss, betyr slett ikke at slike reaksjoner 

er fritatt for en gradsforskjell av virkning i en følelseslignende skala.  

Alt for mange affekter er slik virknings-forskjellige. Og vi vil alltid ha følelsen av at sinnsstemninger 

har følelses-tilknytting. Om det ikke er jordbærsmak, så kan det være en hudsmerte, altså reseptor-forskjeller 

i sansesystemet knyttet til nervesentre i hjernen som bilag for den videre virkning av signalstyrkeformer til 

bevisstheten. Om det ikke fantes noen forskjell så ville heller ikke bevisstheten kunne merke en forskjell på 

følelser eller sinnsstemninger.  

En spiker eller en radioaktiv kilde som pirker inn i bevissthets-sentra sitt relaterte område i frontal-

lappen, kan like gjerne utløse, og vil på grunn av trykkvirkninger og spennings-forskjeller, temperatur-

endringer, utløse trykkforskjeller som påvirker alle tilbakekoblinger til psykiske nerve-sentere og bevegelse-

sanse-behovs-koblingene, eventuelt også påvirke et bevisst aktivt felt med styrke-virkningene.  
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På den annen side bygger erfaringer og opplevelser seg opp slik at vi stadig vet mer, og merker mer av 

sinnstemningsvirkningene og påvirkning av disse, slik at vi kan være med å manipulere mange av disse 

stemningene, det vil si yte en viss kontroll med mange av disse gjennom også øvelser, ikke bare erfaring og 

bevisst innstillings-sammenligning. Å få viljegrad inn i kontroll, handling, betyr at vi stort sett kan måle styrke, 

styrkegrad som handlingen skal utføres med ut fra erfaring.  

Vi kan også ha erfart om at vi yter all kraft vi klarer så skremmer vi vekk et dyr, eller får en fare unna 

oss med muskelkraft vi ellers ikke hadde greid. Det betyr ikke at følelser og sinnsstemninger og fysisk aktivitet 

må ha akkurat begrepet viljeskraft, når det logisk er samme forholdet mellom sinnsstemninger, følelser, 

muskler og bevissthets-sammenligninger. Men vi må ha et behov som krever dette normalt systematisk 

koordinert i oss, slik som nettopp at vi trekker oss unna det som virker farefullt, smertefullt, eller søker opp 

og griper etter det vi føler er godt, bra. 

At forskjellige aksept-avvisnings-mekanismer virker i oss kan vi ikke fornekte, og spesielt fordi det 

også skjer det samme kjemisk. I de fleste forskjellige grader av kulde trekker ulike proteiner seg sammen, 

pakker seg så og si inn, omregulerer noe av spenningene. Men det gjør det meste av det vi finner av mineraler 

også, så og si alle grunnstoffer med unntak av vann som er spesielt kjemisk. Andre forbindelser kan virke slik 

men er sjeldne former, og fote de letteste stoffene.  

Vi krøker oss sammen i mange tilfeller og vi merker denne følelsen godt i magen fordi det også er et 

senter mellom ben og hodet, en sentral kroppsdel som fordeler nerver fra ryggrad og mage og en 

sammentrekkende følelse av noe farlig, ekkelt eller at det er veldig kaldt, skyldes stort sett at nervesignalene 

sammentrekker seg i dette området, og ikke så lite regulerende for nerver til hjerte og til den mage-følelsen 

og hjertefølelsen vi føler under det vi kaller følelser.  

At noe er vondt, er således noe vi kan gjenkjenne hos andre på egen opplevelse her, slik at forstår ofte 

saken, at vi føler med, og kan snakke om hjerte-løsheten, og derfor at de viktigste gode hendelser og viktigste 

vonde følelser, påvirker mage og hjerte-nerver, i tillegg til at behov, sanser og bevegelsesmuskel-nerver sender 

slike signaler til vår bevisste sone, sammenlignings-organet, sammenlignings-feltet.  

Dette oppleves da som at følelsene sitter i hjertet. Da vi ikke kan unngå at væsketrykk, og fysiske 

påvirkninger gjennom nerver og væsketrykk, slik påvirker hjerte og hjerne-rytmer, så vil forbindelsen mellom 

rygg, mage, hjerte, samt koordineringen vår, gi oss en følelse av både hode og hjerte-reaksjon som sammen-

lignings-funksjon, og da ofte for følelser, og også når vi har arbeidet for hardt med muskelarbeid også.  

Både magen og hjerte merker store nerveimpulser i føelses-kontringer og som påvirker rygg og 

ansiktsnerver, at vi krøker, oss, eller kan snakke om magefølelse og hjertefølelse, da disse er nær ryggradens 

indre og lokalt ytre nerveknyte-punkter. Reaksjonen er en form for kontra-herende, altså om vi skal slå av 

eller på noe uten at vi finner en balanse raskt nok.  

Som vi til nå kan oppfatte dette innlegget der begrepet å merke, å føle, sensitiviteten, og sinnsstemning 

og følelser, settes i et nyansert perspektiv for saks-behandling i en noe annen grad enn den som det språklig 

pleier å defineres som, har med at saksforholdets vinklinger alltid kan benytte en nyansert forståelse av ordet. 

Og i denne sammenhengen er det å merke, føle, sanse, stemningsvirkning, stemningsårsak, slett ikke så 

forskjellige uavhengige instans-virkninger slik jeg fremstiller virkningsforholdene her. 

Jeg forbeholder meg retten til å avvise at vi kan si at sinnsstemninger kun skyldes lymfesystemets 

reaksjoner, og at følelser kun er bevissthets-dannelser. Det er en oppmerksomt, og kombinerende og 

koordinerende sammenligningsfunksjon som bevisstheten har som grunnleggende funksjon som slik 

behandler relasjons-forståelse og sammenheng av følelser, som gjør at vi bevisst kan analysere følelsene og 

sette dem i en stadig bedre eller misforstått sammenheng.  

Bevisstheten er ingen sikker dommer for følelser. Ikke minst fordi lystsenteret, og likedan angstsentere 

virker slik at vår arvelige avstemning til kjemisk lukt, smak, nervesentre for hørsel, syn, hud-følelser, 

bevegelses-følelse er under jevne omstillinger, ikke minst fordi også pattedyr-hjerne som den kalles, har 

tilstøtende omreguleringsfunksjoner for tilvenning, hvor nettopp stemninger fra det lokale miljøet og inne i 

oss er med-aksepterende for omstilling av hva vi liker, altså omdanner fysiske reseptorers affinitet, eller 

fysiske reseptorsignalers nervecelle-aktivitet so affinitets-grad-regulering. At nerveceller lærer, omstiller seg.  

Dette betyr at væsketrykk, lymfesignaler, lymfevirkninger, samt nerve-reaksjoner går igjennom mange 

omstillende faser, og kan reagere svakere eller sterkere på det samme. Tilvenning. At der nervecellen skulle 

fyrt av 20 sammentrekninger på en sanse- eller behovs-virkning, så fyrer den stadig mindre, kanskje bare 4 

slike på samme tiden. Andre systemer i hjerne og nervesystem kan virke som buffere og omlegging, noen 

ganger helt omvendt, slik som når vi får ros for å gjøre dårlige handlinger.  
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Poenget med åpninger for affinitet, sensitivitet, nervereaksjonsmengde, styrke, og også hindringer, 

blokkeringer, kan også anses i den formen at det er snakk om av-dempning eller akselerasjon av styrke-

mengdene både lymfesystematisk og nerve-reaksjonspåvirket som gradsforskjeller. Det betyr at at 

sinnsstemninger og nerve-reaksjoner kan avdempes, forsterkes, både jevnt og plutselig, og både svakt og 

sterkt, og til tider eksplosivt, slik som plutselig latterkrampe, sinne, raseri, men også som lykkefølelser, 

maniske følelser, helt lukket inne i en tilfredsstillende loop for virkning av tilfredsstillelse. Vi kan kalle dette 

noe ekstatisk.  

Min påstand er slik om sinnsstemninger, og nervereaksjoner fra sanser og behovssystemer, at det er 

uendelig med variasjoner av hva vi kan kalle forskjellige rolige tilstander sinnsstemnings-rettet. Og dert er 

uendelig med variabler av spontant forsterkede, eksplosivt utløsende stemningsvirkninger, og av det vi kaller 

originale personlige eller individuelle gemytt, lynne, fastere former over tid for hvilken holdning man har til 

omgivelsene sine. Dette kan ved ulike tilfeller rokkeres stort. Også gjennom vaner og øvelser, ikke bare direkte 

erfaringer og opplevelser i situasjons-tilfeller for slike saker.  

Dette betyr at vi har svakere og jevnere sinns-tilstander og omstillinger av slikt, og stadig mer normalt 

tilpasset av stemningsregulering til det arbeid og de opplevelser vi har med dette, og frem til at vi reagerer på 

noe uten å klare å holde oss tilbake grunnet sinnsstemnings-styrkemengdens gjennomslagskraft som 

overkjører andre sanser, behov, oppgaver vi har, eller muligheten til å benytte den sammenlignbare evnen til 

bevisstheten, fordi mengden krever hele energifeltet med respons tilbake til systemet vårt. At man krøker seg 

sammen i latter eller farer opp i sinnet. Det klarer ikke bevisstheten da lengre å forhindre.  

Men å isolere sinnsstemninger bare til melankolsk, spirituell, ulike former slik som har vist variabler 

mellom tilstandene, er ingen grunn til å tro at vi alltid vil være slik, eller ikke kan variere på tilstanden vår 

som normal eller lokalt endringsbar situasjonsbestemt sinnsstemnings-påvirkning. Sinnstemningsutløsende 

faktorer. Hav skal man med en sinnsstemning om det ikke finnes noe behov, ingen sanser, eller sansebehov 

som vi kan kalle funksjonen til kroppens koordineringer til omgivelsene, at det er et system som søker energi 

og bruke opp energien tilbake til miljøet, en balanse som regulerer helheten slik.  

At om man spiser for lite, for mye, så får det balanse-konsekvenser både fysisk, psykisk og bevisst, og 

selvfølgelig følelses-aktivt. Psyken vår er både sinnsstemningsfølsomhet og følelse-erfart regulert, og selv om 

lystsentre ut fra kroppens arvelig og omstillingsbare lyst-virkninger kan avgjøres i bakgrunnen for hva 

bevisstheten føler at den har lyst til, så betyr ikke dette at det ikke foregår utveksling inn og fra bevissthets-

senteret med sin grad av sammenligningseffekter, for fordeling av oversikter, enten vi forstår dem eller ikke. 

Nå forstår dere sikkert litt mer av hva jeg mener med å merke, og følsomhet, i forbindelse med bevisste 

påvirkninger som følelse og sinnsstemnings-tilstander. Vi kan ikke isolere sinnsstemninger og følelser fra 

hverandre som bevisst følsomhet, og vi kan ikke frigjøre sinns-stemnings fra deres styrkegrad som følelses-

virkning, eller følelser fra stemningsvirkning.  

Gjennomsnitts-balansen i forhold til opplevelser, gir oss en følsomhets-sum styrkevirkning med en 

viss gjennomsnitts-retning som vi kan kalle sinnsstemningen vår. Den er en følelsessum som nærmest brer 

seg gjennom de fleste av nervesentrene, som en balansetilpasning i overenstemmelse med opplevelsene, og 

som regel har de fleste ett vist ruitnert liv i både fattige og rike tilstander hos folk.  

Dette gejnnomsnitts-opp-levelses-mønsteret sammen med den kroppslige og psykiske funksjonen vår 

gir en stemningssum, og den behøver ikke å endre seg mye selv om det skjer mange radikale endringer, Men 

visse opplevelser eller personer kan endre helt vårt stemningsmønster. 

Om ikke følelser satte stemning og stemnings satte følelser, så vil enten en av disse eller begge 

forsvinne. Sannsynligvis overhode ikke responderer i det hele tatt. For vi må ha behovsstemningen inne i 

bevisstheten som følelsesgrad-koordinerende medhjelper i det vi sanser og merker behovssignaler, og 

erfarings-styrken av hvor mye vi trenger, ikke trenger, reagerer farefullt på eller trygt på. 

Vi vet at både kroppsarvens celler, organer og sanser, behovsmekanismer og miljøet er faktorer som 

kan gi påvirkninger av arvelige funksjoner, og at vi fysisk har avdekket slike omstillinger av gener og 

kroppsfunksjoner, og endring av stoffskifte, og stemnings-forholdet vårt. Og det gir uansett følelsene vi får, 

og som vi så bevisstgjort kan starte sammenligningsgraderinger om og med, for andre egenskaper vi finner 

som erfart eler står oppe i. 

Det er her snakk om gjenkjennelsen vi har av like og ulike, kjent, ukjent, sammenligningen, som slik 

berører husk, erfaring, eller de direkte saksforholdene som vi rekker å sammenligne med foran oss der og da, 

her og nå.  
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Å snakke om sinnsstemninger følelsesløst nytter dermed ikke. At bare det plutselige sinne eller 

latterkrampen eventuelt skulle definere sinnsstemningene er uholdbart. Nervesignaler er like plutselige. Men 

muligheten for de avdempende gradstyrker for sinns-stemnings-følelses-styrke er her. Å påstå at følelser er 

noe som bevisstheten danner seg et bilde av er feil.  

Bevisstheten må ta til takke med sin sammenlignings-funksjonsevne og de operativt funksjonelle 

grads-stryken den har individuelt for oss, med mulighet til utvidelse av funksjonene, til å bare akseptere at 

bevissthetsvisualiseringen fremstår slik og kan sammenligne noe som alt har styrke og formasjons-struktur 

som virkende strømning gjennom bevissthetsfeltets styrke-felt, og slik kan sammenlignes, huskes, 

sammenlignes på nytt og med andre følelser, og om sanser, behov som er involvert kan gi orienterings og 

oversikt i tilstandene.  

Ja: Det meste kommer fra kroppen først og fremst, sult, varme, trygghets-forholdene, sove, hvile, og 

aktivitets-trang, søketrang. Daglig virksomheter med vaner, rutiner, og en viss mengde nye opplevelser. 

Men miljøet danner sterkt påvirknings-styrke-formasjonen også, likedan som bevissthet og husk gir 

tilbakevirkende effekter som er sammenlignings-funksjon med behovene: Eksempel: behovet for å SE! 

Behovet for å spise, stilne sulten! Behovet for å høre.  

Og motsatt: Behov; at vi ikke vil se, høre, spise. Vi sender ikke bare sammenligningssignaler til 

bevissthetens vurderingsevne av mengde mat, soveplass, få til noe, til husk, erfaring, men også dirkete til sult-

funksjons-sentre, som sier fra ut fra erfaring eller indre regulerte styrkemengde som effekt på slik signal, at 

her mangler det fremdeles litt eller er for mye.  

Når husk, erfaring, sultseksjonenes styrkegrader, sammen med bevissthet og følelsesvirkning er i 

balanse så er dette godkjennelsen av at dette vil vi ha, og i den mengden, og balansen avslutter saksforholdet 

fordi signalmengden opphører å virke, med unntak i at vi nå også må lage denne mengden, kjøpe denne, få 

tak i denne maten. 

Har dere vært i godt eller dårlig humør når dere pusset opp huset? I ferien? Leve i denne verden? 

Sinnsstemningene er avhengig av alt som virker i kroppen som kan merkes spesielt sanser og behovs-

forbindelser som trykk og nervesignaler, og som alle kommer til sentrale nervesentre i hjernen. Trykk. Eller 

lymfesystemet kan modifisere påvirkning til bevissthets-sentrenes strukturinnstillinger, men fungerer slik 

nerve-funksjoner gjør, nemlig med interaksjon som kraftfeltstyrke med nerve-systemet, og vil neppe kunne gi 

spesiell virkning uten denne responsen.  

Nervesystemet igjen er delt opp i de nerve-system-funksjoner som registrerer eller danner smerte-

styrke-forholdet, til forskjell fra de som stort sett behandler formasjons-informasjons og styrke på en logisk 

sorterings-måte, og er uten smerte-følsomhet ellers. Dette er litt med moderasjon da. Men når man opererer i 

hjernen så er oftest ikke noen smert å finne, registrere hos klienten når det testes og man spør pasienten. 

Å snakke om følelser, sinnsstemninger, kan bli tøft nok, fordi vi individuelt har ulike kropps-

funksjoner og nervesenter-funksjoner, og ulike kroppsvæske-systemer. Konsekvensen er at det er betydelig 

forskjeller i mange tilfeller i nyanser av samme type følelses-virkning ovenfor noe. Vi kan merke søtt stoff, 

en iskrem, og like det godt, men samtidig at følelsen av å spise denne isen, og smaksfølelsen godt kan være 

vidt forskjellig for det, og ikke minst det samme med stemningstilstanden, altså sinnsstemningsgrunnlaget og 

sinns-stemnings-summen i gitt sinnsstemnings-reaktiv arena: Hva som bestemmer interaktive funksjoner for 

en gitt sinnstemningstype.  

At i sinnsstemningspåvirkende nervesentre og organ-funksjoner i samme forbindelse, så er det forskjell 

på når signaler slår inn svakere eller sterkere enn normalen her også, som følelses-styrke-regulerende 

virkningsfaktorer. 

I utgangspunktet er det i denne avdelingen ikke nevnt noe om sinnsstemninger i det hele tatt. Altså 

generelt og vitenskapelig rettet biologisk-organisk, nevrofysiologisk, og kategoriske forståelser av dette. Men 

heller ikke de sider av samme sak Freud tar opp og Jung tar opp. Når det gjelder Freud er han sterkt avhengig 

av å tenke kropp, sanser, behov, erfaring.  

Når det gjelder Jung så er han mer opptatt av at vi har forestillingsverdener som slike psykiske 

funksjoner forholder seg til, altså livssyn-artet forståelse, og ikke selve årsaken til at kropp, bevissthet er 

funksjoner. Videre er sinnsstemningene og følelsene ikke tatt opp som en rimelig logisk forklaring mellom 

kropp og bevissthets-regulerende funksjoner. Han har besynderlig forhold til arv og miljø.  
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Nå har også Smith, til dels også Hume, mangler slik som Kant og Hegel, mens på samme forhold, at 

Marx mente vi kunne finne ut av det, men enda ikke visste noe om dette, nemlig Moral: Det at mennesket 

faktisk har en kropp, og der sansefunksjoner, behovsfunksjoner, stoffskiftefunksjoner, altså i sin helhet 

kroppens virkninger og miljøets virkninger på hverandre og som et forhold til bevisstheten.  

Kroppen finnes ikke i moralforklaringene. De visste ikke at kroppen hadde noe med holdbarhet, moral, 

følelser og sinns-stemninger å gjøre. På samme måten forstås bevisstheten den dag i dag: Vi vet fremdeles 

ikke noe om behovssystemet vårt, som en fysisk kroppslige styrkevirkende funksjon som virker på oss; At 

moral, holdbarhet for kropp, ikke finnes. Det er slik helsesystemet og legevesenets lærdom er lagt opp i dag: 

Og kropp er kun et medisinsk forsikringsøkonomisk fortjenestes-system, under enheten skyld deg selv. At da 

er det bestemt at du skal ha det slik. Du er virkelig en synder, undersått. Noe er galt med deg utenom helsen. 

Bevissthets-viten, bevissthets-forskning i vesten, er ofte ment for det vesten også har betraktet som 

sinn, og sinnet. Bevissthets-egenskapene omfatter alt som har med sanser og behov å gjøre, psyke, stemninger, 

følelser, husk, sammenligningsevnen, logikk, de kognitive og komparative egenskaper, emosjonell og logisk 

intelligens.  

Med østlig, og visse vestlige psykologier, filosofier, så fortsetter, eller er sinnsstemning og sinns-

forskning dekkende benevnelse for alle de samme bevissthetens egenskaper, og handler om det samme, i 

enkelte tilfeller også i samme retninger, forståelsesvei. Selve hovedproblemet eller forklaringsutgangspunktet 

handler om hvor man tror bevisstheten hører hjemme. Om den er sammen med kroppen, eler adskilt fra den, 

altså monistisk eller dualistisk oppfatning, og slik sett mulige uenigheter om dette: Både dette og andre 

oppfatninger viser til mange omvendte rekkefølger av hva som er årsak og virknings-rekkefølger, hva som er 

først og sist her.  

At begrepet sinn har oppstått langt tilbake henger sammen med også de religiøse mytiske tiders 

forestillinger av bevissthet, som krefter, som ånd, enten overalt eller visse steder, og med usikkerhet for hvor 

dette hørte hjemme, i oss, utenfor oss, og forholdet om kropp og sinn var sammen eller adskilt som funksjoner. 

Helt sammensmeltet eller helt adskilt.  

Denne bevissthetsholdningen har lett for å sette bevisstheten foran som årsak til alt annet. En annen 

del av samme bevissthet knyttes til en egen kraft som kalles livskraft, men kan forstås som separate livskrefter, 

at ulike åndsfunksjoner i livskraften er med eller ikke eller gis av gudene som bestemmer hver sine egenskaper.  

Psykologien og psykiatrien har vært sterkt preget av nettopp Gud, skapelse, den religiøse forklaring, 

og livskraft for begrep som sjel og sinn, altså bevissthet, og her er det mye styr og stell, makt og hierarki, og 

ikke sjeldent ett syn på saken med splittelse mellom sjel og kropp som grunnfunksjoner. At de kan ha samme 

kraft, vilje, bevissthet som opphav er ellers en bred oppfatning. 

Jung, og flere retninger av psykologier, har en tendens mot denne troende holdning til psykologien, 

som tross alt har absorbert mer og mer av en nyere vitenskapelig testforskning av folk, og deres kropper, og 

funnet tydelige forbindelser vi tidligere ikke kjente til. Konsekvensen er at en ny vitenskapelig holdning og 

gjerne ofte lignende Darwin og Freuds mening i saken, at det neppe er troen eller en Gud, de religiøse 

forklaringer som er årsaken til egenskapene, og ar forskningen vil vise at det er naturlige egenskaper vi stadig 

kan forklare er av. 

Sinns-stemnings-begrepet er knyttet noe opp mot Gudenes vilje, kreftene som finnes overalt, eller 

natur-ånden, tordenguden, sol-guden, måne-gudinne, natur-kreftene, natur-åndene. At bevissthet og livs-kraft 

lå i dette. Men helt klart i vestlig og østlig religion og religionsfilosofi, at vekten ligger dypt forankret i gudenes 

lyster og mening, Gudenes Vilje: Viljekraften: Som senere ble årsaken og drivkraften i alt; makten, meningen 

i den tro at dette er all årsak-virknings-funksjon. I så fall er mange meninger feilaktige. 

En mer moderne sinnsstemningsforståelse tenker, og forsker, i retning av at det er grunnfunksjoner i 

oss som er årsak til hendelser og handlinger, og ligner da mye mer på en moderne vestlig, etterhvert østlig og 

verdslig psykologiforskning basert på funksjoner, og vil her ikke si for mye om tro og viten utenom de 

oppdagelser av biologiske, genetiske, kjemiske, biokjemiske, nevrofysiologiske og direkte tester av folks 

oppfattelser når de utsettes for følelser og sanseinntrykk, behovs-inntrykk, eller har og er utsatt for skader, 

sykdom og ulykker, kirurgi. Også medisin-virkninger. Bakteriologi, og virologi har etter hvert også fått sterk 

oppmerksomhet, og fysiologisk forskning ellers. Hjernekirurgien avdekker veldig mye. Også organer som 

fjernes i kroppen.  
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Psykologien er altså supplert fra alle kanter, og det er lenger ikke ensidig, Freud, Jung, Platon, Sokrates, 

Hippokrates, og tidlig forskning på menneskets organer frem til 1900, men at alle disse grenene endrer 

pyskologien til en ganske stor del fysisk vitenskap, eller oppgaver vi kan etterprøve, teste, og finne funksjoner 

til i samsvar med stemninger og inntrykk, opplevelser vi får bevisst og psykisk. 

Allikevel må vi henvise til bevissthets-forskningens filosofiske sammenlignings-funksjonelle trekk for 

å finne ut om oppfatninger og trinnvis gange eventuelt senere kan stemme med forskningen, og omvendt, at 

man kommer til slutninger som man må teste fysisk for å se om det filosofisk logiske stemmer med den fysiske 

virkeligheten. 

 

Men videre da: Hvilke retninger og meninger ligger forankret i de andre sinnsstemnings-

filosofiske retningene?  

Den filosofiske, omtanken, nysgjerrighet, hensyn, og hva som er observert som noe merkbart vi lurer 

på hvordan forholder seg, er den filosofiske prosessen, en sammenlignings-prosess. 1: Den utreder oftest først 

hva vi i det hele tatt mener at vi observerer, og mange er mer enn nok fornøyd med dette! 2: Det tilhører også 

den filosofiske aktiviteten å prøve ut alle retninger som taler for og i mot at forholdene vi merker er som de 

er, som ett ledd i et gjennombrudd av forståelse, men også bruks-nytte-tenkning. Hva det er godt for! Nytte! 

Holdbarhets-forhold! 

Vi forstår ikke alltid hva vi vil ha, og hva vi virkelig trenger, og vi har da lett for å prøve ut mange 

retninger som egentlig ikke handler så mye om hva saksforholdet er forbundet til, noe vi kan kalle fantasi, 

oppfinnsomhet, ut over hva saksforholdet kanskje er i stand til å delta i, og utover det som har med våre behov 

å gjøre, og ikke så sjeldent veier vi senere kan finne ut er umulig slik utgangspunktet er, at man i så tilfelle må 

ha tilleggs-hjelp av andre egenskaper for at en ide skal bli mulig gjennomførbar.  

Som regel vil en virkning fra noe, og virkningen fra oss, ligge nært primære tilstander i naturen, i 

kroppen, og i vårt følsomhets-system, behovs-bevisste område. Den som ville finne slike bindinger til noe 

nærliggende slik, finner ofte ut det mest forklarlige forholdet rundt årsaker og virkninger, og hva 

merkbarheten, og behovs-forholdet virkelig handler om. Kort sagt er det snakk om man klarer å gripe eller 

begripe holdepunkter, referanser til det man oppdager som er langt mer logisk forbundet til et saksforhold enn 

utprøvinger uten å ha funnet noen holdepunkter, hvilket slik søk handler om, å finne et omriss som virker 

tilhørende saks-prosessen, og ikke alle andre mulige mål som dette senere må bygge på.  

Om vi allikevel kan identifisere reaksjoner og gjøremål forbundet til slike forhold vi merker, så hender 

det at vi stanger med hodet i veggen mange ganger fordi vi ikke har utredet saksforholdet godt nok enda, det 

saksforholdet som videre nytte, videre konstruksjon i kombinasjon med annet bygger på, eller som den videre 

konklusjon på byggeprosessen av egenskaper som bygger på det grunnleggende saksforholdet som vi har 

merket eller observert. Legg merke til at saksforholdet slik ikke virker helt endelig avklart i og med at vi 

spekulerer en god del, og at vi prøver å finne referanser som kan være aktuelle ut fra en ny egenskap, eller en 

egenskap vi kjenner, og har begynt å tenke nærmere over.  

3: Nå går vi over i en kritisk fase, og for enkelte kan dette skje ganske tidlig og brått, at saken vi 

undersøker forbindes til livsvilkår og likedan holdbare forhold for kropp, psyke og bevissthet, og holdbar 

interaksjon med natur og andre livsformer, mennesker og eventuell sivilisasjon. Vi spør etter mål og mening, 

kilde og mål, årsak og virkning, rekkefølger i forholdet som vi påtreffer, og hva det vil ha å si som noe er slik 

at vi kan forholde oss til dette med større sikkerhet. Vi begynner altså å ta eksemplet alvorlig knyttet til en 

slags virkelighetens egenskaper, selv om vi ikke er sikker på hva denne virkeligheten egentlig er!! 

Dette er en prosess som kanskje kan være langt svakere styrket hos mange studenter og lærere, 

forskere. Grunnen er at mange kun synes at et tema er fasinerende, spennende, uten videre ønske om å egentlig 

å finne ut noe større, at tenkningen kun blir en ekstremsport. Idyll, sensasjon, kunnskaps-genial tillit, 

annerkjennelse av de vi berører.  

Andre igjen liker å se hva de studerer i en viss humoristisk form, og som på mange vis slik kan avsløre 

og avdekke hva saksforhold ikke skal nyttes til, eller som avdekker feil og mangler i kunnskaps-mengdene, 

og kan bli veiledende for og få frem riktige løsninger, eller bare viss-vass-humor, som er morsomt nok! Ofte 

en pleiende følelse for allmennhetens jag, mas og krav. Kan bygge opp holdbarhets-følelse. Kan støtte de som 

ellers ikke får opprettholdelse fra de samme kilder det snakkes om, og svakerestilte i samfunn. 
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Atter andre har livssyn på forhånd som de søker støtte for, og avviser det som ikke passer eller motsier 

dette etter alle kunstens og knepenes regler, og setter sitt syn som alt er avgjort, før man startet studiet av 

forholdene. Noen av disse vil om de kan støtte løgn, falskhet, forvirring rundt alle andres syn, til og med for 

enkelte voldsutøvelser i slik sammenheng. 

Den mest ille varianten er de som kun vil skape fordervelse, ødeleggelse, lage narrespill for andre, kun 

hevde egen pleie og opphøyelse, hovmod, oppheve seg selv av ulike årsaker, og der temaet egentlig ikke 

spiller vesentlig rolle. Dette er på en måte toppen av det som vi kan kalle fake. At løgn, hån, maktknep, 

avvisninger, forakt av alt annet enn eget syn som ledende, seg selv som eneste behovsfaktor i verden, og der 

faget neppe er sentralt nok, at forskningen er underordnet. At de på forhånd mener at kunnskap og fag er 

nonsens, likegyldig, eventuelt at kun penger, tittel, ære, helt og holdent er det eneste som teller, og anseelse 

blant andre.  

4: Om vi tar noe virkelig alvorlig, uansett feilslutning eller riktighet av konklusjoner, så vil allikevel 

dette føre til en anseelse fra andre i faget, og fra allmennheten i svært mange tilfeller, og ikke i dette eksemplet 

fordi man bare ville hevde seg selv, med eller uten mål og mening ellers. Vi har alle et eller annet inntrykk i 

oss, livssyn, innstilling, før vi starter å lure på et emne, eller studere et fag.  

Vi behøver av den grunn ikke å mene at det innholdet vi har er så endelig at det ikke finnes mer, nytt, 

eventuelt andre syn som kan gi et bedre riktig forhold til saksforhold, tenkning, bevissthet og virkelige forhold 

fysisk, eller psykisk i saken. Filosofien åpner her for alt fra dypere innsikt, til mulighet for å bytte syn på livet, 

og er ofte en del av følelsen, behovet vi har, når vi søker noe i behov, der søk er let og finn, en 

sammenligningsprosess for logiske og følsomhetstilstander som vi kjenner oss gode, eller hjemme med. Her 

kan kritisk holdning forsvinne litt. 

Det helt store med en slik alvorlig innstilling til saksforholdet, at man virkelig vil forstå som å finne 

holdbare referanser de fleste av oss kan se for oss, og finne virksomme i alle tilfeller det er relevant, så vil vi 

ha sjansen til å avdekke nye utviklende bevissthetsforhold og virkelige brukbare holdbare standpunkter som 

virker i praksis for fagretninger eller for folkets holdbare tilstand. Mange mener at alle systemer er like gode 

for folk om bare folk følger det opp. Men nei!  

Om det blir kriseforhold er det helt klart at systemene vi har i de fleste tilfeller setter svakere grupper, 

eller tilgangen av behovsforhold til side for mange, slik at det å følge opp alle systemer kun er funksjonelt om 

ressursene er oppnåelige for folk. Når sykdommer, ulykker, hungersnød, natur-katastrofer, krig, en mengde 

ulike forhold dukker opp, samt nye tiltak for å utvikle samfunn eller ned-bygge visse deler av samfunnet, så 

belaster dette folk slik at deres behov, nytteeffekt, bruks-forhold, og overlevelsestilstander svekkes under 

holdbare forhold i hvilket som helst av alle disse systemet, mens det selvsagt finnes tanker som skal verne om 

folk, men som er uten holdbar utredning.  

I mange tilfeller er disse systemene, hvilken som helst religion eller politikk slik at det ikke ivaretar de 

svakes stilling, eller konkurrenter. På den annen side så er mange systemer slik at det ikke aksepterer andre 

holdninger enn troen eller ideologien, selv om denne faktisk kan skade folk. At man ikke kan mene eller tro 

annet enn det som styremakten har som ideologi og samfunns-styring. Også at hedninger skal utryddes. 

Lignende som at kommunistene her svarer med det som mange misfornøyde ateister derfor kan mene, at da 

skal også alle religioner forbys eller slik folketro, folk utryddes. Altså ulike vinklinger av dommedags-

oppfattelse der kun de rett-troende skal overleve. Med eller uten hellig himmel som utgangspunkt. 

Kort sagt er det altfor lett gitt å tro at ideologier, visse enfoldig filosofiske retninger, at bare meg 

gjelder, eller likesinnede gjelder, og at politiske og religiøse retninger er dekkende holdbare for oss alle, eller 

at det derfor ikke kan utredes bedre.  

Det er her de mest alvorlige filosofer er i stand til å legge den vektige grunnen eller saksforhold frem 

som klart kan bygges til et faglig studium, forskning, bli en del av en virkelighet vi alltid møter, og som kan 

ha positive og negative, sider, og derfor må utredes som det vi kaller deduktiv forskning. I psykologien har vi 

funnet så mange forskjellige mengder av veier som kan virke, men ikke alltid virker på samme tilfeller, at man 

må prøve seg frem tross ulike syn om samme metode virker, eller at samme syn trenger forskjellige metoder 

som gjennombrudd for et tilfelle av psykiske saksforhold.  

At grunnsynet til en person, livssynet oftest ikke kan angripes for mye, og at å behandle en pasient, 

klient, en som sliter, med å ta hensyn til livssynet som referanse i forklaringer og behandling, oftere kan få 

noen på beina, godta en vanskelig sak som man ikke kan bli kvitt senere i livet heller. At ikke så sjeldent, så 

er det slik at vi prøver å komme rundt noe som vi ikke kan komme rundt fysisk og bevisst, psykisk virksomt. 
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At vi her snakker om hva vi trenger for å utholde livets realiteter. Jo: Visse stimuli og bra innsikt er to 

muligheter for å komme ut av elendigheten. Best om det ikke er for mye medisin og rusvirkende stimuli, og i 

alle fall ikke om det bare skader mer enn det nytter på saksforholdet. Det betyr i alle fall at vi må få vekk de 

anerkjente giftige og hemmende farlige sykdomsskapende forholdene, stoffene, for kropp, følelser og 

bevissthet vekk fra næringsbransjene.  

Her er den politiske arena, og mange religiøse retninger rett og slett ikke til stede som veiledere i det 

hele tatt: At alt erstattes med klar deg selv. Alt er kun ditt eget ansvar, skyld deg selv, eller at det er kampen 

for den sterkes rett, eller Guds mening at enhver lidelse du har er en bakenforliggende straff du fortjener: At 

alt andre gjør av vondt mot deg er en del av planen, og at det onde, vonde er ledd i denne planen. At du har 

det vondt er en fortjent straff, eller fortjent straff før en belønning. At avlat og karma blir en godtatt 

unnskyldning for hva vi mener som passer oss selv, i troen på at hendelser alltid er riktige, uten at vi kan gripe 

inn med noe bedre holdbart. 

Kort sagt: Her har filosofen, og da med faglig og deduktiv innfallsvinkel en stor byrde, ikke minst en 

stor byrde motstand for gjennomslagskraften av noe vi som mennesker mulig burde innse som livs-

egenskapens holdbare virkning. Mange har nok følt at man ikke akkurat blir profet, eller veileder, i eget land. 

Vel. Uten tenkningens sammenligningsfunksjon knyttet til forholdene vi merker, så kan vi neppe lære 

noe, neppe forstå noe, og neppe følge opp noe. Filosofien handler også om språklig forståelse, Kort sagt er 

filosofisk virksomhet vår orienteringssans i det hele tatt. Vi hadde ikke hatt filosofi, fag, praktisk kunnskap 

og virksomhetsevne om vi ikke hadde vår sammenligningsfunksjon, som primært kan være så og si bevisstløs 

for visse en-celler og mark, visse planter, om vi nå vet noe om det nærmere om den saken da, men som den 

form for virksomhet som vi ser, vet om som mennesker, at vi merker behov, observasjon, avgjørelser for 

virksomheten vår bevisst og for kroppen, forholdet miljøet og oss, livet vårt. 

Vi kan si at filosofien alltid ligger i vårt mente, bevissthetens neste!  

Så! Da står vi ovenfor enkelte saker vi ikke kommer unna, uansett hvor bevisste vi er, og hvilken vilje 

vi har. Kroppen vår! Den støter mot en verden vi kaller fysisk. Her er det uroligheter vi kaller kulde, varme, 

trykksystemer i luft og vann, mørke og ly som dag og natt, våre sanser av syn, hørsel, smak og lukt i forhold 

til dette, og vi kan riktignok opparbeide tåleevner og varme opp et kaldt rom. Men vi blir ikke umiddelbart 

kvitt hudfølelser, og kvitt naturen av den grunnen. Ikke minst har vi reaksjoner på jordskjelv, tsunamier, eller 

om sykdommer eller en meteoritt treffer nært oss. Hele klimaet kan endres slik.  

Vi kommer heller ikke unna mat, drikke, gjøre fra oss, få luft, oksygenet i lufta, en atmosfære som 

består kun av 20 prosent av det vi trenger for å kunne puste normalt, og at vi sliter i høyden der luften er tynn. 

Vi kan også puste i luftbeholdere som består av 80 prosent helium i stedet for nitrogen som utgjør omtrent 

nær 80 prosent av luften, men som er kvelstoff. Men nitrogenet igjen har sin misjon i biomassen, altså som 

proteinbygning i liv. Uten nitrogen ikke noe kjent liv. Man eksperimenterer med andre former som kan virke, 

men det gis ingen sikre resultater her enda. Dette kommer vi tilbake til i en senere anledning. 

Bevisstheten er en egenskap vi er født med og som vi ikke kan noe for at virker. I og med at den er en 

sammenlignings-funksjons-prosess, og tydelig som en slags ordens-oversikt-orienterings-deltagende 

funksjon, så begynner den å sammenligne alt som kommer inn uten større retningslinjer. Allikevel har de indre 

organer fungert som signalgivere i hele foster-perioden, lignende som at hørsel, smak, hudfølelser hele tiden 

har virket ved sin utvikling som foster.  

Lyder, lysvirkninger, musikk, stemmer, bevegelses-reaksjoner fysisk og hormonelt er påvirkninger 

barnet møter, slik at bevissthet og kropps-system, husksystemer, delvis har orientert seg noe. Ute i den 

endelige verden som det heter, så fortsetter denne langt større sammenligningen av det samme. Å se hva som 

lager hvilke lyder, eller smaker, lukter, føles, kjennes som form, vekt, styrke-følelser. 

Utenom de helt nære reaksjoner på foresatte og miljøet rundt, så forstår neppe barnet hva som skal 

anses som orden, uorden, rekkefølger, hvilket er det som nå barnet utsettes for i mengder av fysiske inntrykk. 

Knapt nok hva i all verden hva som er vitsen med dette livet. At uten lystfølelser ville barnet neppe hatt lyst 

på dette heller. Om barnet kunne ha fortalt hva det følte så vil denne sagt det som alle ungdommer og voksne 

i verden sier som forståelse av tilværelsens virkninger: At vitsen er å ha det bra, ha det godt.  

Der opphører ikke så sjeldent forståelsen av verden utenom de rent praktisk-logiske gjøremål for dette, 

innhentning av føde og ordensforhold. Vi kan se opp på stjernehimmelen eller månen og undres? Er det ikke 

helt sprøtt kan en av oss si. Det som mer eller mindre er sprøtt, er vel mest at vi undrer oss og ikke forstår 

hvorfor. Men vår bevissthet fortsetter bare sammenlignings-prosessen den alltid har. Og denne søker etter 

tilfredstillelse i forhold til behov, hva som er bra eller dårlig, fare eller trygghet, eller et ekstra gode. 
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Altså lurer den på om det er noe ved månen slik. Vel den kan lyse om natten godt nok til at viser mye. 

Og de fleste vet i dag at den er årsak til flo og fjære, men ikke hvorfor den virker slik. Den preger helt klart 

kystfolkets liv. Den har blitt utnyttet som lys for gode og dårlige handlinger. Sol og måne har vært tids- og 

retnings-veivisere for oss.  

Dette står i et forhold til årstidene, slik at vi kan se gjentagelser for høst, vår, solens høyeste og laveste 

punkt som sommer og vinter, og selv stjernene har vist en like god posisjon som solen har virket som, inntil 

astronomer kunne påvise at stjernehimmelen kunne endre tegn, en tolvte-dels flytt av himmelmønsteret, slik 

at over et visst antall tusen år så har dette flyttet seg en måned ut av posisjonen dette hadde tidligere. 

Vi tenker videre på nytte og bruk, vårt behov. Vi reiser dit og ser ned på jorda! Kanskje vi kan bo der? 

Kanskje vi finner gull eller noe ukjent brukbart, kanskje annerledes levende noe? Den moderne astronomien 

sprenger så alle grenser med sonder som sender satellitter, geologiske prøver, atmosfæreprøver, robot-biler 

som kjører rundt der, og finner ut slikt som vi til alminnelighet ofte ikke har vist om eller forstår.  

Vi ser det meste av alt i et univers ut fra slik vi har behov for, og fornekter at noe kan være annerledes 

enn vår behovs-forståelse. Det er ikke en gang sikkert at noe annet nødvendigvis er som det er ut fra vår 

behovs-refleksjon. Vår behovsforståelse er stort sett det perspektivet vi må sette det vi finner i sammenligning 

med. Er noe vanskelig oppnåelig kan vi lete etter dekning av våre behov andre steder. Vi snur da ofte ryggen 

til noe som er et virkelig tilfelle. Mennesket er slik på en slags måte en tilfredstillelsesmaskin, lang mer enn 

vurderingsmaskin generelt.  

Sammenligningen er ikke korrekt, fordi livs-organismer er tross alt komplekse typer fysikk, biologisk-

organisk, der maskiner heller er hjelpemidler for de enkelte behov vi har. Hva som gir følsomhet og bevissthet 

er helt tydelig en annerledes feltvirkning enn de statiske lovene, og befinner seg som styrke-endringer mellom 

disse stadier, men ikke uavhengig av disse. Da hadde vi aldri merket den fysiske verden! Da hadde ikke 

omkodningen mellom det fysiske og det bevisste vært mulig, fordi dette er tross alt en overgang mellom de 

fysiske styrker og de bevisste styrke-virkninger. Fysisk form og Bevissthets-form. 4-kantens transformasjon. 

Sinns-filosofi=Bevissthets-filosofi; også veien til vitenskap: Hvorfor det? Fordi vi utvikler ikke en 

vitenskap uten tenkning, det vil si sammenligning, som også innebærer prøving-feiling, kontroll av 

sammenlignings-funksjoner, om tanke og fysisk virkning, egenskap, svarer til hverandre mest mulig riktig. 

Tenkningen kan godt sammenligne noe i naturen, alle dyr med livmor, pattedyr, eller alle typer dyr vi 

mener er rever. Men vi kan godt også sjekke ut synet, øyet, alt fra at vi kan påvise at vi ikke ser mye med 

lukkede øyne, og ser detaljer med åpne øyer og kan si hva som skjer. Tanke-rekkefølger eller rekkefølgen på 

bevisste etterfølgende utvekslinger, hendelses-rekkefølge bevisst, har vist seg å følge rekkefølgen til de fysiske 

aktiviteter som skjer.  

Vi kan nå videre undersøke farger, kontraster, distraherende effekter for synet, og tiden vi mener noe 

tar fra vi ser noe, at noe kommer i posisjon så vi kan oppfatte det med synsfeltet, og til det skjer en tilsvarende 

bevisst handling for dette, som har et gjennomsnitt på 2 tiendedels sekund eller mer. I enkelte tilfeller kan 

reflekser, affekter, få bevegelsessystemet som nerven er knyttet til, til å reagere raskere som refleksbevegelse. 

Slike er helt tydelig raskere enn bevisst handlings-hastighet. Så kan vi utrede syns-reaksjon-nerver som går til 

mange andre områder av hjernen og utløser forskjellige aktivitets-egenskaper disse steder. 

Poenget er at vi søker hva som kan være bra eller dårlig med det vi oppfatter, eller vi tror, vet, om noe. 

Å tite over en bakketopp for å se om det er bra eller farlig der, eller hvordan det ser ut som vi sier, er ikke så 

veldig ulikt at vi har gjort lignende før mange ganger, og søk-let-finn som bra eller dårlig som sammenligning, 

kan likedan omplassere alle subjekter og objekter, det vil si at vi ut fra dette klarer å tenke oss nye 

kombinasjoner av noe vi kjenner til, eller at vi kan tenke oss at noe ukjent virker slik eller sånn, og derfor 

fantasere eller prøve ut, tenke over, hva som kan skje om tilstandene så annerledes ut, og slik forvente at dette 

kan ha forskjellige gode eller dårlige konsekvenser.  

Når det gjelder å oppfatte at mange saksforhold også har store likheter, så kan vi lage en kategori, 

gruppe for lignende saker, slik som fisk, grønnsaker, løpe-aktiviteter, sprint, maraton, jogge, som skiller seg 

ut fra de ulike måtene å gå på. Gå med lange skritt, spasere, gå mellom aktiviteter i butikk-strøk, på 

arbeidsplassen, i hjemmet, gå på do, gå til kjøleskapet, gå å hente noe. Poenget er at alt vi kan gjøre, og gjerne 

som verb-form her, kan ha ulike former, men alle er å gjøre noe. Eller kunne få til noe. 

Selv om det ikke er en bevisst handling, at bladene på trærne pisket på vinduet på grunn av vinden, 

eller at steinen rullet ned skrenten og traff et lite tre som veltet, er slik sett ikke det samme som å kunne eller 

å gjøre noe spesielt bevisst, og som regel kan man beregne ganske godt at dette stemte med de fysiske lover 

vi kjenner til.  
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Med bevisste handlinger fremdeles med energi-balansen og kraft-motkraft i behold, og de fysiske lover 

i behold, kan vi ved tilpasning, sammenligning også bevist flytte saker, og da endre banen fra en fysisk årsak-

virknings-rekke i denne lovmessigheten av natur, fra en bane til en annen bane, slik som å stanse den rullende 

steinen tidligere, og om vi vil, bære den opp igjen.  

Når vi mennesker bryter inn i et slikt baneløp, så innbiller vi oss at vi bryter årsak-virkning, og bryter 

de fysiske lover, uten å tenke på at den energien vi bruker går opp i opp med endring innenfor de fysiske lover, 

eller kraft-motkraft. Vi tror at vi har brutt skjebnen, brutt lovene, bevisst med viljen har brutt årsak-virkning 

innenfor slike lover, mens de fysiske beregninger vi har i dag stemmer med anstrengelses-energi og den 

fysiske endringen.  

Aristoteles mente som Anaximander, Anaximenes, Parmenides, Pythagoras, Heraklit og Demokrit, 

mulig også da Platons endelige Alt, kosmos, at vi ikke fikk mere eller mindre, slik at om verden var uendelig 

eller endelig, så var det alltid den samme mengden av og i alt, av alt, slik at det ikke ble mer eller mindre, og 

at bevegelsesmengden var konstant som virkekraft. Enten det fantes bare naturen, eller at Gud hadde skapt 

verden med bevegelsen i seg, slik at alt skulle virke av seg selv med en gitt mengde bevegelse.  

Lignende Pythagoras ide. Han trodde i midlertid at verden var endelig og kuleformet som kosmos-

orden. Men om det er ett endelig, eller ett uendelig kosmos som ikke kan vokse mer eller skrumpe inn, så 

betyr det at den samelede mengde bevegelse fremdeles var konstant, eller kunne ha samme oppførsel mellom 

kraft og motkraft. Aristoteles visste ikke hva som forårsaket drivkraften, men den var opphavet til bevegelsen, 

og han kunne velge både Gud og Naturen som årsak, og som han i sin tid av religiøse oppfatninger da forklarte 

med Gud som årsak. Den endelige mengden bevegelses-drivkraft, energis, var gitt.  

Gud hadde skapt verden og hadde trukket seg tilbake, beundret skaperverket, og at med menneskets 

fornuft, så måtte nå naturen og mennesket klare seg selv. Han mente allikevel at Legevitenskapen var viktig 

og behjelpende. At mennesket og naturen kunne få feilvekst, vanskeligheter, og ved å dytte inn litt hjelp, så 

kunne man helbrede eller ordne forløpet allikevel.  

Han mente ikke slik mange mennesker gjør i dag som egen-nytte-tenkning, at mødre skulle føde barnet 

på bakken, og så skulle barnet klare seg selv, mens moren gikk fra det. Aristoteles forstod at både dyr og 

voksne mennesker også kunne trenge hjelp, enten med dyrene, eller som hjelp fra andre når skader og sykdom 

oppstod, eller at folk hadde problemer med sin psyke. Det var grunnen til at satte legevitenskapens far, 

Hippokrates, så høyt.  

At det blir litt usikkert hva man skal tro om Aristoteles hva han mente om bevissthet, logikken, 

syllogismer, og innføring av årsak-virknings-begrepet og en konstant bevegelses-energi, kan vi lure på, fordi 

han mente at tenkningen gikk tregt, sakte, at politikere brukte en hel dag på å blir enige om en svært enkel sak 

av rekkefølger og gjøremål, mente han skyldtes at også bevisstheten hadde bevegelse som årsak-virknings-

rekkefølge, energi, som bevisst tenkning og virkning.  

Dette kunne vel mange finne litt mekanisk også, og kanskje litt som Platon, at det kunne virke som en 

aksept av Demokrits forstand av bevegelses-eksistens, at bevegelse hadde alltid vært tilstede i kosmos. 

Demokrit trodde ikke på Guder, mens Aristoteles anser at det samme gjelder for Gud, at bevegelses-drivkraft 

har alltid vært, og da i det store og det hele, Gud og naturen, og at årsaken ligger i den tilværelsen som finnes, 

Gud eller Natur, eller begge deler.  

Vi har arvet årsak-virkning fra Anaximanders bilde som følges opp av Anaximenes utvekslinger av 

like mengder, som følges opp av Pythagoras konstante bevegelses-mengde i alt, som følges opp av Aristoteles 

sy på en konstant bevegelses-energi, eller som da stemmer med begrepet en endelig mengde kraft og motkraft 

lignende at vi putter en kule inn i boks full av kuler, og så detter det en kule ut på andre siden igjen.  

På den annen side har Aristoteles en blanding av et syn som eter og substans, at det er bevegelsesenergi, 

en fast mengde stoff og stoffegenskaper, kropp, kropper, og at både vann, luft, ild og jord allikevel er 4 

forskjellige elementer som kan blandes, der mange tidligere trodde at disse kunne være bare en av elementene 

som kunne endre seg til andre former, ut fra at vi kunne brenne ved så det bare ble aske og røyk, dårlig luft av 

dette, og som kunne kondensere seg til dråper, og fryse til stein, slik romerne senere anså dette. Eteren fra 

gresk tro om den virkende kraft, eller skaperkraft bevissthetskraft, livskraft. 

Mennesket psyke, bevissthet og kropp, skulle da virke, men kunne til tider trenge hjelp, slik som å 

vokse opp, og ved skade, sykdom. Her setter dagens mennesker kroken på døra. Bare om det passer seg for 

egen del kan man hjelpe. Altså ikke når en annen trengte den hjelpen. At det er grenser for hva man kan yte 

er en annen sak som er med i bildet, men da har man prøvd i alle fall. 
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Når vi snakker om sinnsstemninger, den totale innstillingen av styrke, følsomhet, retning, intensjon, 

intuisjons-grad, og logisk bevissthet, så kan vi si at mye av tidligere innstilling til slik psyke hos folk, var rettet 

mot at vi hadde humør, gemytt, lynne, altså noe mer oppsummert som sum av vår helse og følsomme, bevisste 

innstilling eller form, motivasjonsgrad. Og her har vi ofte kategorisert folk som spirituelle og melankolske, 

med mer, og hatt noe mindre undersøkelse av årsaker. På den anenn side kunne man finne ut at folk hadde 

blitt plaget eller hadde plager i hodet, at de hadde skadde ben, eller sykdom, og kanskje måtte hjelpes, heles, 

altså former for legende hjelp.  

Legende betyr her å sette noe i orden igjen: Reparere. Å hele er da også en sammenligningsfunksjon, 

slik som på dagens sykehus med prøver og operasjoner, og hva man nå kan klare med ulike metoder i psykisk 

helsevern. Det som revolusjonerte psykisk, og sinnsstemnings-rettet helse-forståelse, bevissthets-forståelse 

også, var at vi fant ut at vi hadde lignende reaksjon på smak, lukt, sanser i det hele tatt, behovssignalene våre, 

fra organer kropp, slik som sult, tørste, skader mot hudfølelser, kropp som ga varige smerter, at følsomhets-

systemet vårt merket dårlig, godt eller var ellers parat, og at vi gjenkjente andre på vår egen opplevelse med 

noe lignende, slik som om noen brant seg, slo seg.  

Eller spyttet ut noe som ikke smakte bra eller en flue som hadde kommet med. Opplevelsene preget 

sanser og behov, og virket på sinnsstemninger, bevissthet og gjøremål, og det er her Freud kommer inn på at 

husk, erfaring, opplevelser setter preg på oss og kan bli årsaker vi bærer med oss, og som er grunnlaget til 

psykoanalysen. Hva har du opplevd som gikk innpå deg fysisk og psykisk, og dine opplevelser i tidens årsak-

og virknings-tilfeller. Om di kunne trenge et annet sted å være, eller kunne behandles. Mange viste seg her 

etterhvert forståelsesfulle og med evne til å ta tilbake sitt liv etter slik gjennomgang. At med egen forståelse 

av sitt livsforløp så man årsaker og muligheter til selv å løse mange saker selv igjen.  

Jung var ikke uenig men hadde et mer åndelig syn, da han tenkte mer på årsak-virkning forbundet til 

skjebnen, lignende astrologien, eller at mennesket ut fra skapelse var ment for noe, at årsaak-virkningsforløpet 

alt var lagt. Men at det allikevel kunne endres som del av skjebnen. Han legger vekt på en slags indre 

mannlighet og kvinnelighet, arvet eller skjebne-innstilt, arketyper ala de nevnte kategorier mennesketyper og 

skjebne for fysisk og psykisk, mulig bevisste funksjoner, som kunne heles gjennom prosesser, psyko-terapien.  

Men i psyko-terapi har vi noe som kan ligne det Descartes tenkte om psyke, og psyke-hus, mental-hus, 

institusjoner , at man kunne hjelpe folk tilbake til å tro på Gud; merkelig nok et problem på Descartes tid. 

Først langt senere har det blitt åpent for at det ikke først og fremst er å endre tro, eller klage på en 

trosretning som er målet med å få noen tilbake til å ha psykisk kontroll over sitt hverdagsliv. Og i dag så anses 

sinns-stemninger også i langt større grad, noe som betinges av arve-egenskaper, miljø-forhold, av virus og 

bakterier, av ulykkeshendelse og behandling man er utsatt for, samt gunstighet eller evne i oss selv eller i 

opplæringsmiljøer, oppvekstmiljøer. Ikke alle klarer å bryte mønstrene som er uheldige.  

Vi erfarer, og har erfart, at undersøkelser, utprøvinger, sammenligninger av alt rundt et tema, kan gi 

stor innsikt, og dette krever at vi stiller spørsmål, undres, med et mål om å forstå sakaforholdene i natur og 

bevissthet, psyke, slik at vi får oversikt og kontroll med slikt selv. At vi fungerer optimalt psykisk, bevisst og 

kroppslig, der optimalt her betyr at det fungerer normalt som gjennomsnitt eller man selv kan ha med de 

egenskaper man har, at det er holdbart kontrollerbart med tanke på samfunn og moral, at samfunn og individ 

opprettholdes vel fungerende. 

Denne erfaringen med alle saksforhold, tema vi kommer på, som gjerne har to viktige elementer i seg, 

der årsak og forståelse, funksjonen er en viktig side av dette og der nytte, bruk, gjerne samfunnsnyttighet for 

opprettholdelse, gir grunn til spesialisering for innsikt i et emne, det vi idag kan si utprøves som pedagogikk, 

metoder for undervisning.  

Poenget er at bevisst tenkning, eller også tilfeldige oppdagelser, vil ved videre systematisering og 

avdekning kunne skape et ganske sikkert fag om egenskaper og tilstander vi har, og om praktiske gjøremål. 

Denne spørrende holdning til hva som bør være med i opplæring eller som forklaringer, og eventuelle bevis 

på dette, er grunnlaget av den filosofiske prosess og begrunnelse for dannelse av et fag med tiltenkte metoder 

i en startfase med mulighet for utvidelse, dypere innsikt og metoder. 

Derfor regnes filosofien, og språk- og metode-definisjoner, kilde og mål, samt sammenlignings-

prosesser på planet for fremgangsmåter, den filosofiske for-kunnskap til dannelse av et fag som fysikk, kjemi, 

biologi, matematikk, geometri, tekniske eksperimenter, psykologi, sosiologi, økologi, sosialøkonomi, lege-

utdannelse, kirurgi, medisin-studie, jord-skog- og hav-bruks-lære, kommunikasjons-lære, fraktsystemer og 

datakommunikasjon-systemer. 



 

 

780 

Da sinnsstemnings-filosofi under ett og samme også er faglig sett er det samme som bevissthets-

filosofi, bevissthets-forskning, er det klart at filosofien her er generell for alle temaer, og dermed også veien 

til vitenskap, altså langt mer praktisk rettet anvendelse av metoder vi kaller faglig virksomhet, hvor man på et 

spesielt virksomt utviklingsstadiet godkjennes som fag og faglig påviselig, eventuelt deduktivt fungerende 

forståelse og metode på og i det praktiske liv, eller for vår forståelse av det meste. 

Uten en sammenlignende aktivitet før noe er et fag, så blir det neppe et fag. Det er denne fasen vi kaller 

den filosofiske innordningsperiode av saksforhold med avdekninger og begreps-forståelse, som gir grunn til 

en plan for faglig innsikt i et tema, saksforhold, gjøremål. Emnet kan godkjennes som fag, og går inn i 

eksperimentell opplærings- og utviklings-fase som lære, studiet.  

Psykologi, sosiologi, økologi og evolusjon, og evolusjons-biologi, ble fag. Likedan religions-

forskning. Livssyns-forskning. Historie-forskning. 

På den annen side med psyke bevissthet, sinnsstemnings-forskning, ånds-forskning, som skal dekke 

over de samme bevissthets- og livs-kraft-virkninger, finner man det meste som en felles sak, og ikke så rent 

lite som handler om opprettholdelsen vår, psykisk, bevisst og fysisk, holdbarhet, hva som er bra, dårlig, og 

normalt tilfredsstillende livs-følelse, der kropp, hode, miljø er referanser, for følelser, bevissthet og psyke. At 

viktigheten er hvordan vi fungerer i en fysisk verden, uansett hvilke mål vi har utover dette. Endestasjoner. 

Men bevissthets-prossesen sett fra vitenskapelig side, avhenger også av lystsentre og angstsentre, ulike 

negative og positive virkningssignaler på tankesett, psyke, kroppssignaler og sanser, samt miljø-forholdene i 

natur og samfunns-virksomhet. At lystsentret markerer et positivt signal for en smak, en oreinteringsvei for 

fysiske bevegelser, når vår bevissthet likt med det vi sanser, og dermed føler.  

Følelsen har tydelig to veier inn her, hvorpå den ene er styrkevirkningen til husk, direkte sanse-

virkninger, der styrken er del av følelsen, og der lystsentret gir positiv virkningsmelding, og der den ikke gjør 

dette kommer til en tvilsomhetsfunksjon, som kan bety avventning, forsiktighet, redsels eller faresignal, og 

angst utover dette, selv om det kan være refleksiv affekt-smertevirkning også, som så når bevisstheten eller 

angst, lyst-sentrene.  

Vi oppsøker eller trekker oss unna, stivner, kan frustreres til feil retnings-orienterings-feil også p 

bevisst eller fysisk reaksjons-bedømmelse. Poenget er her, at om vi kan merke at hjerneseksjoner arbeider 

med reaksjoner til høyre eller til venstre som bevegelsesrelatert slik at vi merker hvilken avgjørelse, positivt 

eller negativt som er på gang i hjerne-systemets seksjoner, ut fra eksperimentell undersøkelse av hvilke 

seksjoner som fungerer under utprøvninger, så kan vi i 9 av 10 tilfeller kunne gjette, eller tro, være sikre på 

svaret, hva som velges, hva som skjer, mellom 1-5 sekunder før oppgaven skjer i den markerte retningen.  

Dette kan også bety at lyst-signalets karakter har influens på disse avgjørelses-områdene. Men det kan 

også bety at lyst-signalet kommer til bevisstheten en annen vei enn selve forestillings-prosessens avgjørelse. 

At det enten dette skjer i seksjoner i hjernen utenfor lyst-senteret, eller at lyst-signalet går rett fra lystsenteret 

til bevissthetssentret, så er signalet tydelig sterkt nok til å nå frem til bevisstheten begge veier. Selve 

lystsenteret derimot trenger ikke å forstå så mye av forestillingsbildet, sanseopplevelsen, bevegelsesvirkninger 

som vi merker.  

Dette ville bety at lyst-signalet ikke har så mye å si for bedømmelse av bevissthets-innholdet, kun den 

veien som det skal reagere på dette. Med andre ord så er det ikke trolig at lystsenteret må ta stilling til alle 

forholdene og virksomhetene som bevissthets-funksjonen har eller skal ha. Å parkere bevissthetens 

avgjørelser og hendelser gjennom sanse-smaks-lyst, behovs-grads-lyst-signal, er egentlig ikke logisk legitimt. 

For helt enkle avgjørelser kan det godt virke slik.  

Bevisstheten og forskjeller i felt-energi-virkninger her sammenlignings-forhold og balanse av 

formasjoner og styrkevirkninger, kan fint operere videre, selv om bevissthetsfeltet også har ekkoet av lyst om 

saks-forhold gjennom samme bevissthets-felt samtidig. Lyst, angst, uansett årsak, styrer retnings-

orienteringen til bevisstheten, og slikt kan være modifisert en god stund tidligere grunnet at andre følsomme 

områder er utløst, det vil si følsomt fordi det har blitt styrkegradsvariabelt aktivt, i form av transport, eller i 

form av virkelige styrke-endring i signalet, i følsomhet, begreps-styrke. 

En naturlig virkning av husk-funksjonene er at de utløser signaler tilbake til de sansesentre og behovs-

sentre de opprinnelig kom fra, slik at lystsentre, angst-forsterkninger, slik kan sende lignende signal til 

bevisstheten som virkning på saksforholdet, samtidig eller inn i samme prosess som den samtidige 

bevissthetens direkte saks-oppfatninger fra sanser og behov kommer.  
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Dette med begrepet direkte er her overdrevet, fordi alt tyder på at bevissthets-saks-forholdene holdes 

felt-styrkespent over en lengre periode, alt fra et tiende-dels sekund og opp til 3-4 sekunder, kanskje lengre. 

Om samme saksforhold pågår trenger ikke bevissthets-feltet å stenge ned, men fortsette en viss 

gjennomstrømning i forhold til fokus-mengder i saksforholdet som da beholder enkelte referanser mer fast, 

og lar data strømme rundt og forbi disse sentrale deler av saks-forholdet. 

Normalt når vi sanser og merker behov, husk-utløsende signaler, når slike signaler opphører, virker 

det som avslutning av saks-innholdet til bevisstheten. Vi vet at nye farefulle, eller viktige saksforhold, fint kan 

skiftes ut med andre viktige saker eller hendelser, affekter, behovsstyrker, sansestyrker som slår igjennom og 

okkuperer bevissthets-felt-plassen. Det er like tydelig at en viss ro, tilfredsstillelse, mettet sans eller behov, 

også kan sende et slags godkjennelses-signal, eller klarsignal, eller trekke tilbake feltstyrkevirkninger til 

saksforholdet i bevisstheten. 

Vi skal legge merke til at vi alltid med største selvfølge har sagt at vi har vondt i stortåa, lille-fingen, 

albuen, kneet, vondt i magen, tenner eller øret, i hodet, hjertebank, også hvor på kroppen vi fryser. Vi har i 

tiden uten viten om nerve-baner, allikevel altså ment at signalet kommer fra det og det stedet, og at det føles 

som at vi merker, oppfatter det i hodet vårt av alle merkelige ting. Vi kan også mange ganger merke en iling 

langs veien mellom et kroppsledd og hodet. Dette kan vi kalle signalbaner, og som vi underforstått er klar 

over. Noe som er kjent for oss.  

Vi kan så gå til østlig religion og filosofi, fagviten, noe som har fulgt med helt opp i den moderne 

legevitenskapen, at begrep som shakraer for deler av ryggvirvler, nervesentre forskjellige steder i kroppen, at 

disse med ulike navn fremstår, ikke så sjeldent, med samme virkeområder i kroppen som moderne vestlig 

vitenskap viser til nevrofysiologisk og i helse-beskrivelser. Hva som sender virkninger, signaler til 

hjerteregion og til hoderegion, eller der to mennesker ser på hverandre og føler at aktiviteter skjer i hodet. Vi 

kan slå oss i hodet og det kan da bli vanskelig å tenke, eller føle andre signaler fra kroppen.  

Poenget er igjen at aktuelle steder lokaliseres som signalsendere, og som baner disse følger. Fra 

gammelt av så langde vi vannkanaler og kunne styre vannløpene her med klaffer, pense vannet andre veier 

inn i nye kanaler til sidene, en strømning av det vi skulle drikke, vaske, vanne. At slike vannkanaler var livsårer 

for oss. At begrepet kanaler blir benyttet for livsstrykevirkninger, følelsesstyrker, sansestyrker, behovsstyrker, 

gode og onde berøringer, smerter og lyster, er da ikke så rart.  

Man har slik sett mange like begrep for at vi har veier, TAO, veien, og måten, handlingsvei, valg-vei, 

bevegelsesveien, fornuftsveien, og følelsesvei, intuisjon. Å merke forskjeller som kan blir avgjørende og som 

ikke alltid vises klart, men kan være veiledende nok til at vi merker utrygghet eller trygghet. Kanaler, veier 

baner, nervebaner, signalveier, i det hele tatt overføringsveier, og det igjen minner om begrep om styrke-veier 

i moderne fysikk, energibaner, transformasjons-veien, overførings-veien.  

Signalveier, signal-strømmer er derfor ofte felles-begrepet her. Vi skal også huske at begrep som 

gjenstridighet, motgående bevegelsesstyrker, Aristoteles begrep om samme konstante energi der like mengder 

flyttes unna som det som beveger seg frem, danner motstrømmer, at kraft og motkraft i en helhet slik anses 

som like, lignende pythagoras at summen av alle bevegelser er konstant. Dette betyr at harmonien er likevekt, 

balanse mellom kreftene. Balanse er når kreftene opphever hverandres drift, at det er fint vær, dyr og 

mennesker er fornøyde og fredsomt mellom stammene. Ondt og godt er ikke i synlig konsflikt fordi de ikke 

må ut i strid med hverandre, og at denne roens gode virkning merkes godt.  

Om vi setter inn samme styrkemengdebetegnelse som enhet for kraft-motkraft, energi-mot-energi, 

energibevegelser-mot-bevegelsesenergier, styrke-mot-styrke, effekt-mot-effekt, så ville beregninger av 

retninger og yte-evne kunne beregnes likt, likedan. Altså at det da ville være det samme om vi kalte det 

effekter, energier, styrker, krefter, bevegelsesenergier, av den grunnen at de illustrerer samme mengdens 

utvekslinger. I stedet for at må krangle om disse. På den annen side er det samme tale vi benytter samtidig når 

vi beskriver disse i ulike sammenhenger.  

Alt dette er viktig å tenke på også ved bevissthet som merker styrker i bevisstheten, oppfatter slikt, og 

som følelsestyrker, psyke, sinnsstemningstyrker, og at det samme er viktig for fornuftens bedømmelse av 

forholdene. At tall, geometriske symboler og språk ord, symboler, yter en viss styrke, styrke-form, 

styrkevirkning. Noe lignende ser jeg for meg med pattedyrhjernen, at den er ikke bare patter, livmor, morkake, 

seksual-utviklings-modifisert, omsorgs-modifisert.  

Den behandler alle sansevirkninger og behovsvirkninger som signaler inn til seg, og allerede ved 

starten til hjernens utvikling, og dens mer avanserte utvokste form med hjernebark er knyttet til seleksjon i 

forhold til miljøet, kropp og miljøsignaler gjennom indre og ytre funksjoner av sanser og organer.  
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Jeg oppfatter omleggingen av hormonsystem og enzymvirksomhet mange kjertler, til en slik funksjon 

der a; at pattedyrhjernen har med seg sine arvelige disposisjoner for smak, andre sanseegenskaper, og er 

allerede innstilt slik om hva den responderer på positivt og negativt, trekker seg unna eller oppsøker, kaster, 

griper. Altså signal til bevegelsessystemet. Sansesentre, eventuelt bevissthetssentre. Det jeg mener er at 

selektiv omstilling nå er mer åpen for endring av miljøbetingelser, selv om ikke alle arter åpner for generell 

altetende og alt-boende muligheter men kan være isolert til enkel kost slik som bambus-bjørnen, pandaene. 

Nå kan dette være en ekstrem form for tilvalgs-prosess, tilvenning. Ingen konkurrenter. 

Husk, erfaring, prøving, er ikke som tidligere, ett hugg etter noe som kanskje er mat! Det vil si 

omstillinger som enten ikke er mulig å få til, eller som tvinger seg frem som press eller tilfredsstillende 

virkning på dyrets form.  

Mentalt, sinnsstemning, humør lynne gemytt, i hvilken form du er i?! How are you? 

Allmenn-tilstanden og hvilken samstemning denne sinnsstemningen er i akkurat nå. 

Dette handler også om hva vi kan kontrollere, hva vi kan øve oss til å mestre, og erfaring med affekter, 

slik at man raskere kan få en holdbar ro, oversikt, relevant handlingsvei. I mange tilfeller er også en hysterisk 

reaksjon en effektiv virkning mot farer, og mot for passiv faretruende livsførsel.  

Når pattedyrhjernen skal være med i omsorg, bo-orientering, revir, livmor-systemet, patter, die, og i 

tillegg at sanser og behov ellers er involvert, er det ut fra min mening at denne funksjons-utbygningen og dets 

hjernebark i større grad behandler omstillinger til miljø og næring, mer utbredt enn før. At erfaringen om-

preger lyst, frykt-signal affekter allerede her, før det går ut som et eget organ. Videre tro på at en trykk/smak 

sensibilitet ved svelg, hals, har fungert som en tidlig pre-Amylgada, lystsenter. 

Senere har nerve-funksjonene skilt seg ut som eget senter fra selve reseptorsystemet, og dannet en 

felles sentral for mottagelse av de ulike sanse-reaksjoner, som igjen sender selektive signaler til andre sentre, 

deriblant til bevissthets-senteret, enten som visse direkte signaler, selv om dette i hovedsak kan virke gjennom 

de forskjellige hjernesentra for behov og sanser samt medberegnet bevegelsessystemets reflekser, effekt-

signaler og behovssignaler.  

Styrkevirkningen kan godt ha en supersensitiv selektiv virkning her, men mye tyder på at styrken 

avgjøres mellom balanse til trykk, enzymer, hormoner, hva som gir dopamin og adrenalin-lignende effekter, 

naloksin og endorfiner, i mellomrommet mellom sansesignaler til amylgada, og kropps-væske-funksjoners 

innstillinger. Slik sett kan mange virkninger her fungere kjemisk i seleksjonen flr nervene overtar behovsdata. 

Jeg er ellers ikke enig i betegnelse insektetere, insektivora i oppdelingen av dyrerikets pattedyrformer. 

Jeg klarer ikke å forestille meg at ikke egg, sniler, småkryp, meitemark, røtter av ymse slag, frukter av visse 

slag, ikke er slik som konsumeres i store deler av denne gruppen utenom insekter, og at det slett ikke behøver 

å være insekter som er hovedvekten i hele denne kategorien. Men jeg kan godt forstå at en større mengde i 

snitt ut fra miljøavdekninger og kost-funn kan gi mange av disse en stor tyngde-prosent insekt-kost.  

Mange av disse kan i klart ha insekter som spesialisert næringsvei. Om gruppen har skilt seg ut fra en 

mindre gruppe slike som har slik kost i hovedsak kan vi forstå tittelen, men da må det suppleres med at vi har 

omstillings-grupper etter forgjengerne, som sterkt begynner å helle over i en annen dominans, næring: Og det 

er grunnen til at jeg er uenig. Det virker for kategorisert definert funksjon som orden. Vi må anta at eksperten 

finner ulike gnage-funksjoner for de fleste i denne gruppen, hvilket godt overveiende betyr insekt-etere.  

En kritikk av at sinnsstemninger oppstår og kommer fra lymfesystemet. Vi må da gjengi hva 

lymfesystemet blir identifisert som, med tilhørende kritikk av denne beskrivelsen.  
Lymfesystemet er et åresystem som består av lymfe, lymfeårer og lymfevev. Lymfeårene begynner 

blindt ute i vevet og tømmer seg i en vene bak kragebeinet. Lymfesystemet har tre viktige arbeidsoppgaver: 

Det skal samle opp overflødig væske; Det skal fange opp ulike elementer som har trengt seg ut gjennom 

blodkarene. Det skal ta hånd om kroppens forsvar mot virus, bakterier og kreft. 

På mange måter kan lymfesystemet betraktes som et transportmiddel for de viktige hvite 

blodlegemene. De når ut til alle deler av kroppen, og angriper fremmede elementer som måtte angripe kroppen. 

De hvite blodlegemene har den unike egenskapen at de faktisk gjenkjenner infeksjoner som tidligere har 

angrepet kroppen. Mot ulike sykdomsfremkallende elementer, er de også i stand til å produsere beskyttende 

antistoffer. Lymfe er vevsvæske som er kommet inn i lymfe-årene.  

Lymfen er en klar fargeløs væske som ligner fortynnet blodplasma og har samme innhold, men med 

lavere konsentrasjon av stor-molekylære proteiner. Fra blodet i hårrørsårene (kapillærene) rundt i kroppen 

trenger væske, oksygen og næringsstoffer ut i vevene.  

https://sml.snl.no/lymfe%C3%A5re
https://sml.snl.no/blodplasma
https://sml.snl.no/proteiner_-_ern%C3%A6ring
https://sml.snl.no/kapillarer
https://sml.snl.no/oksygen_-_fysiologi
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Fra den vevsvæsken som dannes, får cellene den nødvendige næring til sin livsvirksomhet, og de avgir 

også sine forbrenningsprodukter til den. Vevsvæsken går dels tilbake til blodårene for å bli ført bort med 

veneblodet, dels blir den som lymfe ført bort i egne lymfeårer i lymfesystemet. latin lympha, ‘vann, væske’:  

Lymfesystemet er årenettet som frakter lymfen rundt i kroppen. Lymfeårene danner for det meste 

langmaskede nett som dels ligger i huden, dels i dybden omkring de større blodårene. Lymfe-årene tømmer 

seg gjennom høyre og venstre lymfegang i de store venene nær hjertet. Om et molekyl skal bli tatt opp i 

lymfesystemet eller i blodårene, avhenger blant annet av molekylstørrelsen. Mange giftstoffer, blant 

dem huggormgift, blir tatt opp fra huden gjennom lymfeårene.  

I lymfeåresystemet er det skutt inn lymfeknuter som lymfen må passere gjennom på sin vei til blod-

banen. Etter å ha passert lymfeknutene, er lymfen rik på lymfocytter (en type hvite blodceller). I slimhinnene, 

spesielt i respirasjons- og fordøyelsesveiene, finnes ansamlinger av lymfatisk vev. Særlig kjent er tonsillene, 

«mandlene», og slimhuden i appendix, blindtarmvedhenget. Også milten er et lymfatisk organ.  

Sirkulasjonen i lymfeårene blir drevet av muskelbevegelsene. Den fremmes av massasje. Dette blir 

benyttet i behandlingen av mangelfull sirkulasjon. På den annen side viser det hvor viktig det er at en kroppsdel 

blir holdt i ro ved lymfangitt, eller for eksempel ved huggormbitt. Lymfeknuter er lymfatisk vev innskutt 

i lymfebanen, som fungerer som kontrollpost for immunsystemet. De fleste lymfeknutene ligger i områder 

som lyskene, armhulene, halsen, og i lungeroten og tarmkrøset. 

Kritikk, kritisk-analytisk: Det finnes til dagens dato ikke en muskel på planeten jorden som beveger 

seg uten at nerve-trådene sender signaler ti musklene slik at bevegelse finner sted. Dermed skjer det aldri en 

bevegelse i musklene. Bevegelsen i musklene kommer av at nervetrådene gir signaler til dem.  

Når da nervesystemet får musklene til å bevege seg, først da kan musklene masere lymfe-væske-system-

organer. Nervetrådene blir dannet før muskelvevet, men ganske raskt etter vokser det frem muskelceller, og 

disse er ikke aktive før sammenvoksten av nerveceller og muskelceller skjer, og det skjer ikke før skjellett-

celler danner seg. Disse tre lager et nettverk etterhvert. 

Det dannes heller ingen lymfevæske før celle-antallet vi kan oppfatte som hud rundt slike skiller ut 

eller oppsamler vann som eggehvitelignende stoffer kan samle seg i. Cellenes trykk-elastitet og styrke i 

celleskallet, samt enzymer produserr et visst varmetrykk ved sitt stoffskifte som så besørger at lymfevæsken 

får sin temperatur til slutt som et likedan trykk.  

Nå har også enzymer blitt produsert og levert ut i lymfevæsken og lymfocytter og andre forsvarsceller 

kommet til, og begynt å samle seg i de respektive nye form-organer som tar til slik som milten og en rekke 

andre organer som først må være til stede for at lymfesystemet skal kunne danne et balansert trykk som er 

styrt av hvilke stoffer som organ-celler kan produsere.  

Da det er felles DNA som danner alle celler også lymfeceller, og sekret, så er også disse regulert i 

aktivitet og stoffskifte til å gi lignende varmetrykk som de produserer lignende de alminnelige kropps-cellen. 

Konsekvensen er at det dannes et felles trykk mellom celler i organer og i lymfevæskesystemet. Men årsaken 

er at de orginale cellene er bærere av bestemmelsen for dette. Lymfesignaler og lymfetrykk, samt 

lymfevæskedrift i kroppen er drevet av de orginale cellene til organene, og at de gir rom og trykk til 

lymfevæsken, som også fungerer med celler som kommer fra de orginale cellenes spesieliserte nye stamceller 

of lymfocytter og andre vedlikeholds-celler i lymfesystemet.  

Trykket til de forskjellige dyr, insekter, fisk og havdyr ellers, fugler også, samt de fleste bakterier er 

styrt kjemisk av en trykkutlignende funksjon for slik trykktistandene på jorda har rom for og tilsier er mulig 

koblinger med angitte trykk. For mye eller for lite trykk vil gjøre at cellene sprekker, eller tørker inn. Når man 

får et slag i magen så vil ktrykkmengden i væsken gi sterk bølgetrykkvirkning i kroppen, men ikke uten at 

nervesystemet påvirkes i sterkest grad, og disse signalene om det som skjer kommer like fort frem til 

bevisstheten vår som det væsketrykk-presset gjør.  

Når dette trykket kommer til slik som hodet vil hjernecellene som er b´nerveceller påvirkes av trykket 

slik at både frontallappen utsettes for trykk og nervesignaltrykk, og der lymfetrykket også gir nervesenterets 

nervefunksjoner et slikt trykk. Affektene er like virkende om det bare begynner å klø et sted, eller kiler, eller 

vi stikker oss på noe eller noe stikker os, eller vi får ett knuff av noe i naturen, en teknisk sak, eller slås i magen 

av en annen person.  

Lymfesystemets forklaring som et nervesignalutelukkende system virker i og for seg helt skrullete. Vi 

kan godt gå igjennom dette med kroppen 200 ganger til fra den første cellen for se hva dere sier da. BIT 

DETTE I DERE! 

http://snl.no/lymfesystemet
https://snl.no/latin
https://sml.snl.no/lymfe
https://sml.snl.no/huden
https://sml.snl.no/blodoml%C3%B8pet
https://sml.snl.no/hjerte
https://snl.no/molekyl
https://sml.snl.no/gift
https://sml.snl.no/huggormbitt
http://snl.no/lymfeknuter
https://sml.snl.no/lymfocytt
https://sml.snl.no/blodceller
https://sml.snl.no/slimhinne
http://snl.no/lymfatisk_vev
https://sml.snl.no/tonsill
https://sml.snl.no/appendix
https://sml.snl.no/blindtarmvedhenget
https://sml.snl.no/milt
https://sml.snl.no/massasje
https://sml.snl.no/lymfangitt
https://sml.snl.no/lymfatisk_vev
https://sml.snl.no/lymfe%C3%A5re
https://sml.snl.no/immunsystemet
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Trykket i kosmos gir galaksen vår og solsystemet vårt sitt trykk, og tyngden til de forskjellige systemer 

bestemmer det balanserte trykket gjennom kloden bergartene og havtrykk, atmosfæretrykk som et 

balansetrykk. Livsformer er avhengg av dette fordi de som regel ikke kan omstille seg til brå endring 

øyeblikkelig eller for brå endring over hundre år.  

Det er ikke bare luft og temperatur som regulerer dette, men endrer luft og tenperatur seg for mye sp 

vil klima, økosystemet og livsformene komme ut å kjøre, og mange viktige funksjoner og livsformer kan gå til 

grunne. Denne formen for ensidig psyko-bevisst forklaring basert på lymfesystemet som affektårsak, er ikke 

hundre prosent holdbar.  

Men uten dette systemet så ville det heller ikke virket slik kropp og signaler i dag gjør. Med andre ord 

så har cellevæsker og lymfesystemet sin del av signalvirkning. Men vi utelukker ikke at begge deler er til stede 

og virker sammen, og at et nervesystem fungerer fordi nerveceller er der og uten nervecellene er det ingen 

kjent bevissthet.  

Er man født uten hjerne, så finnes ingen annen affekt enn den fysiske ekkovirkning, aksjon-reaksjon, 

nærmest som i kjemien, at det merkes ingen bevissthet eller psykisk aktivitet. Allikevel fungerer noen slik uten 

hjerne fordi ryggmargen og vitale funksjoner for syn og svelging samt ryggmargsbasert balanse-nerve-

feedback mellom motsatte sider for stakato-gange. Annet kan dokumenteres også. 

Men som sagt; Jeg kan ikke utelukke nerveceller og andre cellers aktivitet innvendig og deres 

utvendige signlaer for at det skal oppnås en kjent virkning til bevissthets-funksjonen.  

 

Fra en eggcelle som deler seg slik at en organisme vokser frem, så er det likheter med visse encellede 

vesener. Cellene opptar væske og gasser, samt faste stoffer, mineraler, sukker, proteiner og fett, og kan selv 

gjennom de kjemiske prosesser i cellen omdanne stoffer til disse formene, og bryte ned slike former til den 

nytte i byggverket de kan ha, eller som avfall som kastes ut igjen. Cellene har alltid vann i seg, og de kjemiske 

prosesser fungerer ofte best i samarbeid om å opprettholde cellens livsfunksjoner ved å regulere dette 

vanntrykket mot at det tørker inn, eller samles så mye at cellen sprekker. 

Når det dannes flere celler i flercellede dyr, med tanke på slik som pattedyr og mennesker, og de fleste 

andre i dyreriket, så vil flere celler bety at det finnes vedhengs-krefter, at cellevegger kan danne små felles 

hul-roms-kanaler mellom cellenes fettvev, proteinvev som er celleveggen, og eller at cilier, flimmerhår, og 

eggehvitelignende slimhinner, slimproduksjon, kommer ut av de enkelte celler.  

På forskjellig vis vil da cellene samarbeide, eller tvinges til dette, og at et signal i en celle ofte kan 

sendes til en annen celle fordi enzymiske aktiviteter og elektriske overskudd, underskudd nå har transportbaner 

til hverandre gjennom åpninger, og gjennom proteinbånd i mellom celle-skjellet-bånd. Spenninger i overflaten 

kan trenge igjennom fra den ene cellens overflate til den andre, ved å regulere vandring og opphoping, 

frastøting av molekyler i cellene, uten at et signal overføres som partikler også. Ut gjennom cilielignende hår 

på utsiden av en celle, så kan det dannes spenninger, og ciliebånd mellom celler, som slik kan transportere 

elektroner e, og protoner H+. 

Når det kommer flere celler sammen, det vil si at eggcellen deler seg, og organismen vokser, vil dette 

gjøre sitt til at vannopptak og avfall blir vanskeligere å oppta eller bli kvitt. I denne prosessen skiller på den 

ene siden cellene ut noe av vannet sitt, eggehviten sin, cytoplasma-lignende stoff, som vi da kaller kroppssaft, 

kroppsvev, væskestoffer som ligger mellom cellene, og gjør at avfall kan presse seg ut ved overtrykk, eler at 

van utenfra kan opptas og lagres ved undertrykk. Cellene er med på denne reguleringen.  

Orgnialt er kroppsvevsaftene og egne celletyper som finner sin virksomhet her, mye eldre enn blod-

systemet og lymfocytter. Lenge før hemoglobin ble dannet som blodstoff. Til større en slik celleorganisme er, 

jo sterkere blir baner, kanaler dannet grunnet trykkmengde og vei inn og ut, likt med det vi kaller ur-munn, 

ur-tarm, tarmcellecilier, tarmkanal, oftest tvers gjennom dyret, mennesket. Det er ved siden av denne 

tarmkanalen vi finner de første antydninger til en ciliesammenhengende nerve på innsiden av disse 

tarmciliecellene.  

Slik sett skiller tarmcellene mellom hva som opptas og føre gjennom dem, og hva som ikke opptas, og 

det som opptas kommer inn i vevskroppens saftkanaler, som blant annet nå får hjelp av cilienervene til 

sammentrekninger og litt transporthjelp, slik. Men mer eller mindre så har denne nervetråden også en 

affinitetsvirkning, altså følsomhet. Alle celler reagerer på signaler i ulik grad. Vi kan si at vevscellekroppen, 

cellelag og cellesafter mellom de originale cellene som forårsaker celleveksten og at organismen fosteret 

vokser, og danner spesialiserte celler, at nå fungerer disse kroppssafter som en slags inner-tarm, noe sortert 

om hva som tas opp, som visse mineraler, proteiner, sukker og fettstoffer, men også i verste fall giftstoffer. 
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Det er derfor ikke rart at de første spesialiserte celler som kan gjøre noe med denne balanse-sorteringen 

av stoffer, lignende det vi kaller hvite blodlegemer, altså amøbe-virkende celler som spiser mindre organismer 

som bakterier og virus, at de befinner seg i denne sonen. Og det er heller ikke rart at med kontakter alle veier, 

at enda mer varierte stor-masser av næring etterhvert trenger raske fordelingskanaler med eget bane-vev, slik 

som de røde blodlegemers baner i en kropp, for at dette så blir skilt ut fra vevskanalene som går alle veier i 

kroppen uten spesielle store vegger mellom kroppsvæske-områder.  

Her har det røde blodlegeme-systemet blitt en superkanal. Nerveceller og blodtrykk, væsketrykk, kan 

nå besørge en viss drift, likt som at vakuum og trykk-serier kan reguleres av cellene rundt i kroppen også, men 

dette er mest effektivt om muskler dannes, refleks-sammentrekkende celler, og som i et systematisk regulert 

opplegg av celle-sammen-virkninger kan danne organer slik som hjerte, og at dette er en av eggcelle-DNAets 

organisering av strukturer at egen spesialisert kode for dannelse av en celle, omdannelse av en celle, blir et 

spesialisert hjerteorgan eller hvilke som helst av organene, et øye, en brusk/ben-vevs-celle.  

Ett større nettverk av nervetråder kan slik sett ha samlings-områder, lignende lymfesaftkanaler og 

blodkanaler, og slik danne organiserte bevegelses-funksjons-sentre, stort sett basert på kjemiske funksjoner 

og enzymer sammen med nervesignalene, der nervesignal-veiene alltid må betraktes som sanseorganer. 

Vi ser da at lymfesystemet vårt aldri hadde vært mulig om ikke en mengde celler danner et rom for 

denne væsken, og at både vann utenfra, proteiner, fett, sukker og mineraler, samt lignende fra overskudd som 

er samlet i celler, vil trenge ut og danne en viss styrkegrad for å holde denne kroppsvæskemassen med dens 

celler sammen på plass i kroppen slik at disse ikke detter ut.  

I tillegg har de fleste flercellede organismer også kappedannelse og vevsdannelse utenpå organer eller 

rundt kroppen, altså kalk, annet, proteiner, fett, for eksempel hudceller som er et sammenhengende nettverk 

av overflateceller på de fleste kropper, både i havet og på land, fra mange mikroorganismer og til de største 

dyr, planter, og videre at amøber, flagellater, også har slike cellevegger. Amøbens cellevegger er ekstremt 

tøyelige og styrbare for åpning, lukking og bevegelse. 

Hvor mye det skal kunne gå an å beskrive dette systemet som tenkt ut, eller at organismen selv kan 

tenke ut sin videre form og virksomhet er på slikt cellestadiet noe tvilsomt. Det er heller følsomhet eller 

kjemisk reaktivt på samme måten, at det kan anta holdbare utformingsveier til forskjell fra de uholdbare 

utviklingsveier. Vi kan kalle det blinde valgmuligheter, men merkbart om noe stimulerer til god funksjon. 

Ut fra dette kan vi slett ikke si at sinnsstemninger kommer bare fra, eller kommer fra lymfesystemet. 

Alle cellenes arbeid og sammen-funksjon, signaler, er grunnlag for lymfesystemet og dets vevs-celler slik som 

kroppsvevssaftene og kroppsvevscellers miljø, forsvars-celler, hvite og røde blodlegemer og kanalene deres. 

At alt sammen trykk-reguleres og fordeler kjemiske spenninger.  

At stemningssettingen våre går gjennom følsomhetsgrad fra sanser og behovsnerver er utvilsomt, og 

gjennom nervesentra eller videre refleksive reaksjonsfunksjoner, slik som nerver ut i muskler, eller direkte 

nerverespons i sanseorganer, slik som øyeblunk ved rusk i øyet, eller at noe kommer fort mot oss og vi skvetter 

unna.  

Det er mer eller mindre umulig å oppfatte affekter om det ikke skyldes at nervesystemet fanger opp 

dette, det vil si de celler i viss prosseser dette oppfattes ved bevissthets-prosessen. Alle trykk, og sanse-

reseptorer sender signaler som til slutt når frem til nervesentrene som behandler virkningene, en salgs 

sammenligningsfunksjoner enten det er affekter, reflekssignaler, eller mer rolige sansevirkninger.  

Denne alminnelige tilstanden av en viss ro, dagligdags virksomhet av vante hendelser, gjør at vi ikke 

lengre oppfatter signalene som affekter, fordi det er tilvendt i hendelsesmønsteret vårt, eller foregår så sakte i 

forhold ti lreflekser til at vi rekker å  behandle signalene som sammenligninger av styrkevirkninger. Affekt er 

en sterk smak på tunga, flue i øyet, et vepsestikk, å holde på å miste balansen, ett knip fra magen fordi vi er 

sultne. 

Det er her Thomas Aquinas er enestående, fordi han blir spurt om hva dette kommer av på 1250-talet: 

Disse affekter, pasjoner, hva vi individuelt reagerer på slik, la oss si sanse-smakene likt som på tunga, at vi 

reagerer øyeblikkelig i mot eller for noe vi hører, lukter, kjenner på huden, ser. Disse er vel til for at vi skal 

overleve vel sier han. Og her er det snakk om øyeblikkelige refleks-virkninger fra sansevirkende nervebaner, 

også knyttet til sultfølelse.  

At sult, og mageorganer, er også en sans, og virker gjennom hormoner og nervesignaler som et 

signalnettverk som med ulik styrkegrad blir oppfattet i stor-nervesystem for samme behov. Et behov og en 

sanseform, signalform til dette, er alltid knyttet sammen. Ett behov er også da en underbevisst sans eller en 

bevisstbar sans. Begge gir styrkevirkning til vår bevissthet også, en følsomhetsgrad.  
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Altså; en identifisert behovs-sanse-følsomhets-styrke, eller en uidentifisert behovs-sanse-følsomhets-

styrke. Altså kjent eller ukjent kilde. Men vi kan allikevel ha ukjent følsomhet, kilde, som vi er vant med og 

kjent med, selv om vi ikke vet hva kilden, eller styrke-følsomheten kommer av eller fra. 

Det som er tydelig med bevissthetssystemet er at former, egenskaper, merkes gjennom en slags 

sammenligningsform, av at vi merker forskjellen mellom ingen signaler slik, eller at v merker signaler slik. 

Vi merker en type styrkeforskjeller, kontraststyrker, stigende og synkende vedvarende eller innkommende og 

utgående virkninger i oppfattelsen, altså tiltagende og ut-ebbende, både som plutselig og som langsomme 

variabler.  

Alle slike behovssystemer, virkesystemer i kroppen, bevegelser, signaler, sansevirkninger, gir 

inntrykk, styrkevirkning, og mulige avsetninger. Husk hendelser, blir avsetninger på en eller flere måter, enten 

de har vært gjennom en sammenlignings-bevisst prosess eller kun som opplevelser vi ikke har undeersøkt, 

behnadlet noe videre. De fleste opplevelser vi har som behov og sanser er allikevel noe vi tenker over. For 

eksempel sult, mat, lite og mye, godt og vondt av det vi føler for dette, og vi utsettes for det vi kaller viljen. 

Viljen virker for mange slik spontan, noe vi ikke kan gjøre noe med, lignende affekter.  

Men viljen utløses kun med ett eller annet vi har behov for, eller utsettes for i sanse- og behovssystemet 

vårt. Slik som hva vi liker og ikke liker, der affekter ofte er spontane reaksjoner på en sans, et stikk i huden, 

en sterk smak på sausen, for varm mat, et sterk lukt, men også at vi sanser sult-behovet, pustebehovets velvære. 

Vi vil neppe ha en vilje om det ikke er en sans eller behov som vi ønsker å dekke. Vi løper ikke rundt 

og vil alt det vi ikke føler behov for, eller ønsker, får lyster av ved å sanse dette. Når vi så merker en vilje som 

er lik i styrke med behovet vårt, så vil vi gjøre det vi kan, vil, skal eller må det vi føler som behov, at vi må på 

do, eller at vi vil spille dataspill. Eller tjene penger, midler. Byttemidler. Å dekke mer av behovene våre.  

Vi er også født med ulike sensitivitet fra arv, men også tidlige opplevelser gjennom sanser og behov, 

som gjør at vi individuelt og over tid kan endre behov, men også ha sterkere behov og lyster enn andre, eller 

svakere. Vi merker da at vi vil noe mer enn den andre. Vi har altså stort sett en sterk behovstrang, 

sansefølsomhet, som krever oppfylling av vårt behov og sanse-opplevelse.  

Vi forkorter helheten i denne prosessen til at vi vil spise, vil ha sex, vil ha penger, mens de fleste 

grunner stort sett ikke oppgis av virketrang vi ikke alltid oppgir. Og så kan vi jo ikke noe for dette da. Derfor 

skjuler vi også trangen, lysten, behovet bak en langt mer uidentifisert kilde vi ikke kan noe for, viljen, at vi 

har sterkere vilje enn den andre, til å bli kvitt noe eller få tak i noe, gjlre noe. Dermed blir viljen slik sett som 

ikke så valgfri, brukt en del som unnskyldning for et ellers legitimt behov. Men i det vi ikke får lov til å dekke 

et eller flere behov, tilgangen på det som dekker behovet, kan vi underdrive eller overdrive andre behov.  

For eksempel at sex eller dataspill ikke er tillat, og vi kan finne trøst, eller lyst mot depresjoner gjennom 

å spise mer mat slik at minst en lystfølelse, behov får dekning, og at litt mye slik kan virke som erstatning, 

substitutt for et annet behov. Og det er ikke noe å fnyse av. Å tro at røyking for eksempel er substitutt for 

sugebehov, pupp, suge tommelfinger, så er dette litt på avveie fra at vi har behov, men at vi fra kildene som 

mange mener er sundt, ikke får tilgang på dette.  

Eksempler er hjelp av helsevesen med ryggplager. En annen sak er at man ikke er attraktiv nok eller 

vet hvordan man skal gå frem for å få tak i en partner. Om tilgangen er stengt av ulike grunner, hva skal så 

denne personen gjøre. Mange vil si ; Lev sundt! Eller be til Kristus, Allah, Krishna, meld deg inn i vårt parti! 

Men slike alternative søk-løsninger utenifra gir ikke deknings av det aktuelle behovet, men en vei til å leve 

med dette behovet uten å få det dekket, og kanskje, at det kan virke tilfredsstillende nok.  

Søk-let-finn, sammenligningsfunksjonen vi kaller bevisstheten, vil selvsagt ha trang til å tilfredsstille 

behovs-sanse-lyster, trang. Drifter. Disse er i utgangspunktet normale, og moralen er i stedet for å dekke 

holdbarhetsgraden som regel en regel som kun tolerer et visst gjennomsnitt, norm, som ikke aksepterer mye 

eller lite i forhold til dette. De fleste aksepterer lettere at andre ikke har behov, men også at de selv ikke føler 

behov for saken, eller behov for dette der og da, her og nå.  

I lengden vil enkelte sanser og behov derimot lagre opp en kapasitet som trenger dekning i en eller 

annen form. Vi ser at både bønner og massasje kan være avledende, utløsning fo roverskudd hos mange. Men 

over flertallet i befolkningen går med et klart umettet behov, sanse-tilfredsstillende underskudd. At forholdene 

går utover og tærer på kropp, eller sinn, bevissthet- pg følsomhets-evner; frustrerer oss. 

Viljen kan også komme inn bevisst. Vi har behov og lyster ved sanser, virksomheter. Lystfølelsen blir 

vi klar over. Normalt er de primære sanser og behov slett ikke annet enn lyst-følelsen for oss, trangen, driften, 

og ikke sjeldent omtalt som kroppslige drifter. Men det betyr jo ikke at det er bra å bare sulte, bra og aldri 

kunne få se eller høre, føle noe.  
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Det er mange normale gjennomsnittfunksjoner vi kan trenge for å fungere normalt i kropp, sanser 

behov og som fornuftbevissthet, at slikt funger og virker tilfredsstillende normalt, selv om vi ikke gjør så mye 

ut av saker, eller om så skulker unna mye. I mange tilfeller kan vi spørre med hvilken rett så andre skulle ha 

behov for å kreve noe av oss, eller bestemme over oss.  

Men til disse lyster, merker vi hva vi ike liker og liker direkte ur fra behov og sanser, og vi omskriver, 

omdøper dette til begrepet vilje. Og hvor sterkt behov og lyst er, er også ofte hvor sterkt vi ønsker og nettopp 

vil noe. Om noen bryter inn og sier at vi ikke må gjøre så mye av noe, eller bare følge opp det andre sier, vil, 

så blir ens egen vilje for samme saksforhold noe vi kan vurdere, eller føle at vi ikke vil, nekte. Viljen blir da 

en bevisst sammenligningsprosess der vi kan velge hva vi vil.  

Dette kan gå spontant på lyst: Jeg vi ha is, sjokolade. Det kan også gå igjennom stahet om hva man har 

behov for, dominere, ha noe som andre har, ha noe som andre ikke har, mye av det som alle har et normalt 

behov for, mye sanselystfølelse med noe som alle normalt har behov for. Det å ha, ta, få, må noe som er mer 

enn hva de andre må, for å hevde seg i en eller annen form, elelr at et behov har blitt for sterkt, er for sterkt, 

kan tvinge et menneske på samme måte som stahet, at man ikke klarer å bremse lysten, behovstrangen, og til 

og med aggressivt kan ville ha saken.  

At det er kun at a og b føres sammen, det vil si et ofte kjent behov, og saken som skal dekke behovet. 

At vent byttes ut med spontant. At man får for sterk lyst, behovs-trang til å stoppe seg. Dermed kan man 

unnskylde seg med at vilje-egenskapen hadde skylden. Men her er det ikke egentlig snakk om skyld, dom, 

men behov og styrke-grader. Dersom med vilje velger å gjøre alt som skal til for å få det som dekker behovet, 

lysten, og tenker ut hvordan man skal oppnå dette, så vil man kalle det samme sanse- og behovs-

tilfredsstillende for vilje.  

Her er da vilje, altså behov, blitt supplert med lyst på mer eller straks, at man gjør hva man kan altså 

velger det som man har lyst til. Dette er normalt en behovs-sanse-sammenlignings-prosess både ubevisst og 

bevisst i oss, at vi søker, sammenligner for deknings av sanse-lyst og behovstrang, og som plutselig har blitt 

gjennom ubevisst eller bevisst spontan eller dvelende prosesslengde til begrepet valg, vilje.  

Og når vi sier at viljen er drivkraften, så burde vi like ofte heller si at viljen kommer fra en drivkraft, 

og her som regel kjente eller ukjente sanse-lyster og behovstrang, som oftest de helt kjente sanser og behov vi 

har som lyst-utløsere.  

Lyst og behov, angst og glede, å ha det godt og ikke ha det vondt, er i snitt det som ligger i drifts-

behovet til kropp og sanser, og ender opp som en fellesbetegnelse for de forskjellige slike få, gi, ta, ha, like 

og ikke like, kjent og ukjent som i en bred, udefinert forklaring som årsak: Viljen. Alt var gudenes vilje. 

Kanskje ikke Alt? Andre sier at alt er skjebnen: Spørs hva man mener med det? Mening, årsak-virkning, ikke 

nødvendigvis det samme. Vi kan mene mye som ikke stemmer. Men det kan ikke årsak-virknings-rekkefølger 

om de finnes. 

Når vi har tid til å velge, eller i affekt, lyst, bryter inn i fysiske prosesser rundt oss, viser beregninger 

at effektene i det fysiske bare blir omdirigert, men slett ikke mister energi, eller går ut av de fysiske prosesser, 

og som vi fra stadium til stadium kaller de fysiske lover. Mens et normalt menneske ofte kun vil tenke at de 

endret på alt, hele saken, og at endringen for dem ser ut som at de har endret verdens egenskaper totalt, mens 

det nettopp totalt kun er omdirigert uten at noen energi har forsvunnet.  

Men vi kan si at om vi slår et menneske ihjel, så vil vi tro at v har endret summen av virksomheter, 

mens vi egentlig bare har pasifisert en rekke egenskaper vi normalt forstår som livsfunksjoner, gjøre-

muligheter, egenskaps-muligheter til et spesielt sakstilfelle, men ikke for helhetens balanse av energier. Vi 

spør oss om hvor det ble av bevisstheten, og etterhvert kroppen som ble til jord, at organer og sanser virker 

borte, at det ikke er et menneske med behov for å spise lenger.  

Samtidig finner vi den saken egentlig normalt forståelig. Om bevisstheten er en sammenlignings-

prosess, og signalveier fysisk sett er ødelagt, så skulle det vel heller ikke være noen reaksjon på det fysiske 

lenger heller. På den annen side må vi ha næring for fungere normalt, og det systemet er også slått ut. Til slutt 

er det ikke noen kropslige sanser eller behov for det som er her i verden som er til bruk for organismen lenger, 

og heller ikke bruk for noen aktivitet som skal hente inn slik energi. Vi står igjen med at sinnsstemninger, 

følelser, sanser og behov bevisst, rett og slett bevissthetens sammenligningsprosess, hvor det har blitt av den.  

Uten signaler fra slik fysisk livsform, som her betegnes død, så vil det vel heller ikke være noen signaler 

fysik å behandle slik at vi verdslig sett ikke har noen sans og kroppsbehov lengre å behnadle sli, og det vi 

egentlig spør etter: Er hva skal da behovs-tilfredsstillende erstatte dette, og da bevisst. Vi vil føle at et behov, 

lyst blir dekket bevisst.  
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Bevisstheten og livskraft må da enten anses som avsluttet, eller funnet en annen vei, et annet sted å 

være på en måte. Og det er her troen på et slags videre liv, bevissthet, god følsomhet dukker opp som et ønsket 

varig system, og som mange skrifter lover bort til et menneske. Men det finnes nok av mennesker som er 

tvilsomme til at døden er så fruktbar som dette. At det slett ikke er noen garanti eller troverdighet som er 

umiddelbart forståelig med dette.  

Men som lyst, vilje, ønske, som den dominante følsomhetsforståelse, så forstsetter vi med den tanken 

der livet slapp, med tanke på andre, med omtanke for oss selv, at vi sterkt motsetter oss et opphør som utopisk. 

Andre som anser det som at bevissthet og livskraft i funksjon henger sammen totalt, så vil troen på et videre 

liv, gjenfødelse, himmel og hellighet, ekstase, evig tilfredsstillelse heler virke som det utopiske. Med alle typer 

gudetro, og makt-dominans-systemer, så er det heller ikke rart at mange spør seg om at dette kanskje kan være 

et slags selvbedrag også.  

Uansett løsning i saken, så virker det som at alle grupper har mennesker som har en viss aksept for 

andres tro, eller troløshet, eller forskjellige livssyn, at denne større skaren av holdbarhets-orienterte mennesker 

foretrekker fred mellom mennesker uansett, og er behjelpelig med hverandre på kryss av tro, at de løfter sin 

holdbarhet i fellesskap tross helt ulike syn på verden. På den annen side har mange religioner sterke 

anmodninger om å mase opp til aggresjon overfor andre med annen tro, og er ofte den viktigste driftsårsak til 

voldeligheter i verden, utenom ren sjalusi. 

Viljen sett på som drivkraft kan altså like gjerne være andre driftsbehov som presser en slik 

samlebetegnelse frem for alle lyster og ulyster, reaksjoner som rettferdighet eller ikke, moral-standpunkter og 

brudd på slike, altså krysser det som man selv vil: Har behovsdrift for som retning, orientering, oversikts-

forklaring, innordningssystemer. Om viljen slik er begrunnet i andre behovsformer, så er det allikevel felles 

som en enhetlig drivkraft i alt, slik at årsak-virkning, samt at det hele virker, slett ikke må mangle av den 

grunn for de samme begrepene vi har om noe.  

Lymfesystemet vårt er først og fremst avhengig av at denne ene eggcellen, eller kloning av celler, 

danner en gradvis større flercellet organisme som virker som bindemiddel som kan romme og inneholde 

etterhvert cellesafter, kroppsvev g kroppsvevsceller, og der etterhvert at det dannes hvite blodlegemer, oftest 

som starter sin fødsel fra beinmargen og fra leversystemet, fostergjellesystemet.  

Hvite og røde blodlegemer dannes stort sett i beinmargen, Flate eller runde skjellett-delers marg, mens 

ryggmarg og visse andre utviklede sentere, kan videreføre en kroppslig produksjon av slike amøbiose celler 

som er infeksjons-forsvar. Lymfe-årene er raskeste vei for lagring av fettstoffer vi spiser, mens røde 

blodlegemer og blodårer frakter større proteiner, fett og sukker. Spesielle steder har større produksjon av 

lymfocytter. I brisselen så finnes det mange slike typer celler, slik som T-celler som kan ta knekken på de 

fleste fremmede inntrengere i kroppen. 

Lymfe-safter, kroppsvevsafter og kroppsvevet som ligger utenfor organ-cellene i kroppen og helt ut i 

huden, til inn til tarmer og organer, kommer til etterhvert som organismen vokser, og blir en ganske 

dominerende virksomhet for reguleringer av balanser i kroppen. Men denne balansen kommer av både 

refleksive, kjemiske og langsiktige balanse-tilpasninger til organ-kropps-cellene ellers i hjerte, lever, hjerne 

sanser, mage-tarmsystem, munn, armer og føtter, muskelsystemet, og skjellet-systemet.  

Det er altså en vekselvis refleksiv og også langsiktig balansering mellom kroppsbehovsceller som 

organer og kroppsvevceller som inngår som del av lymfesystemet og lymfesafter, og der graden av tynt-

flytende, tykkflytende, er avhengig av miljøpåvirkninger og organ-cellers balanse, samt arvelig stoffskifte-

produksjon, etterhvert opptrening, og livsførsels-påvirkninger som endrer gener eller funksjoner i kroppen 

ellers. 

Når vi da får høre, alt etter som nervesignaler eller trykksystemet i kroppen, og balanse her som skyldes 

både organer, lymfesystem, og blodsystem, kroppsvæsker og organers egen-produksjon av trykkvirkninger, 

stoffskifte og væsketrykk, så blir det ganske enfoldig å påstå at sinnsstemninger kun skyldes lymfesystemet. 

Dette lynet fra klar himmel kommer fra flere steder, ikke minst at vi stikker oss, brenner oss, slår oss på noe, 

kjenner plutselige magesmerter, muskelsmerter, eller direkte sansevirkninger, musikk eller et smell, stram 

lukt, smak, ser noe som kan virke farlig som bevegelser, eller noe vi liker.  

At angst og lyst er knyttet til nervesystemets reflekser, og graden styrke og mengde avgjør ofte om vi 

oppfatter det som refleksive affekter eller tilhører normal signalvirkning fra organismen, kroppen vår. Vi kan 

godt betegne mye av virksomheter vi er kjent med som shakra, karma, eller annet, åndelig kraft, følsomhet, 

men vi finner oftest med tiden ut at vi snakker om det samme, kun med forskjellige årsak-virknings-kilde, og 

forløp slik. 
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Med dette har jeg kommet med en viss kritisk-analytisk forklaring til både biologisk forklaring og de 

som av ulike grunner henviser til lymfesystemet som en endelig årsak for sinnsstemninger, og lymfesystemets 

dominans i biologien. Forklaringen høres ut som at det er en uavhengig balansereguleringsfunksjon som bare 

dukker opp som om den kom først, og uavhengig av det sikkerhetsnettet som må bgges opp rundt utvikling o 

fremvekst av systemet, og hva som styrer, innvirker på dette, og funksjonen til dette som uavhengig av de 

andre funksjonene i kroppsceller.  

Sinnsstemninger av alle typer, det vil si affekter, reflekser, og tregere balansetilpasninger i kroppen 

regulerer til ammen den grad innstemning og inn-stemningsfølelse som danner effektvirkningen vi kaller 

sinnsstemningen og gjelder alle egenskaper. Dette gir, en følsomhetstemning, eller en affektfølelse til 

bevisstheten fordi følelsen er styrkegraden til hva som kommer inn.  

Er vi trette kan det hende at en affekt virker langt svakere, da bevisstheten er mer slumrende, mer sløv, 

kanskje mer likegyldig i enkelte tilfeller, at vi ønsker å sove. Poenget er at bevisstheten selv kan som prosess-

kraftvirkninger, energi, selv være originalt svak eller forsterket i oppfattelse, gjengivelse av kraftvirkningen, 

slik at sinnsstemningene ellers og følsomhetstyrken ikke alene er hele årsaken som at bevissthets-energien er 

uavhengig.  

Det er heller ikke slik at vi ikke vet, eller merker den følelse en affekt eller en sinnsstemningsvirkning 

har på bevisstheten, selv om vi ikke identifiserer kilden. For eksempel en bakenforliggende synssenter-

virkning, eller husk-hendelsesvirkning.  

Vi kan jo nå ta for oss en såkalt blikks-forelskelse, kjærlighet ved første blikk, at vi brenner oss på 

fingen, mye annet, et smell, at affekten både som stemnings-potensiale på det som tar imot signalet utenfra, 

eller som virkning på innstilling av stemningsbildet, humøret, at dette skjer refleksivt raskt, at signaler fra 

følsomme områder i fingre, i hud, lukt, smak, hørsel, syn, at dette som affektvirkende sendes med sin 

styrkegrads-signalform til bevisstheten, eller likedan for tregere langsommere omstilling av sinns-stemnings-

systemet.  

Vi vil da merke dette bevisst, og med en viss mønsterkarakter, strukturform på styrken eller formen, 

som virker energisk i bevisstheten. Typen følsomhet vi får, er ikke noe som bevisstheten gjetter seg til, eller 

finner på, velger å få, ha. At vi er klar over den raske varianten av en følelse, eller de tregere balanse-

omstillinger av mer generell stemning, og humør, latitude, mentalitet, lynne, gemytt, betyr da at vi kan tenke 

over affektvirkningen som følsomhetsvirkning og de følelser dette gir oss bevisst, som med de langsomme 

virkninger. Vi har ikke følelsen vi snakker om fordi at vi tenker over det.  

Vi tenker bare over følsomhets-karakteren. En plutselig salt-følelse, affektreaksjon på for mye salt, 

eller pepper, er altså en følsomhetskarakter der vi kan skille mellom de forskjellige affekter vi har opplevd, 

fordi det direkte har virket på tunga, nesa, hud-følelser, mageknip, og derfor at hva vi kan føle med tunga om 

vi skal kose oss med en is, heller er lengre roligere følelse av det samme. Affekten kan, slik som følelser, 

erstattes direkte med smertereseptor-signaler, hvilket langt mer er en affekt som ikke er så ukjent forskjellig 

fra smerter andre steder fra organer ellr sanser ellers.  

Men vi identifiserer også som regel dette. Følelser er altså noe vi normalt ikke finner på, slik at disse 

signalene kommer like fort, men i mindre og balanserte mengder, til bevisstheten. Vi hverken arbeider eller 

gjetter hva vi skal føle når vi bare føler dette, eller får affektvirkninger. Affekt er fremdeles slik som Aquinas 

sier, enten det gjelder smerter, lyster, eller smak, lukt, hørsel, syn, hudfølelser, mageknip, sult, tørste, pusting 

og behov for å gjøre fra, seg, akutt tretthetsanfall. 

At det er godt eller vondt, sterkt eller svakt for den saken skyld passe, og stiller seg likedan ved 

følelsene til seksuelle funksjoner, affekt, følsomhet, og følsom kontroll, sensualitet, med mer. At pasjoner er 

lyst-grads-betont, men forskjellen ligger i at refleksen som regel kommer sterkere, raskt, og at v da ikke 

behandler den bevisst.  

Følelsene gir oss likedanne affektvirkninger, men mer moderat styrke, mer varige virkninger som vi 

rekker å sammenligne bevisst, mens følelsesvirkningene ikke er bevisst, mens behandlings-oppfatningen av 

det er bevisst, men følsomt, i den grad at vi i langt større grad kan sammenligne nyansene i de mer moderate 

styrkevirkningene. Dette kaller vi følelser, og vi kan legge til flere andre følelser og forklaringer rundt dette 

som gir følsomhetsvirkninger utover en aktuell følelsestype. Her er bevissthetens sammenligningsfunksjon 

den som virker inn i bildet, uansett om en god eller dårlig følelse allerede har fått sin dom fra et annet sted, 

som lyst- eller angstsentere.  
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Til affektene så kan vi også da ha smertesignal knyttet til dette, nervesensorer/reseptorer, og vi kan ut 

fra tidligere erfaringer reagere som det er smerte uten at det er det fordi vi kan starte refleksen ut fra husken, 

noe som minner om, at affektsignal ble utløst, og tilsvarende angst eller nerve-organer til reflekssystemene i 

fysisk bevegelse kan være innstilt på å kobles inn. En slik reaksjon er en sikkerhets-reaksjon.  

At affektene ikke tilregnes følsomhet, følelse, følsomhets-system er jeg altså ikke enig i. At 

sinnsstemninger er følelses-løse, følsomhets-uavhengige, er jeg uenig i. At det ikke er virkninger av samme 

funksjoner som utløses ved sinnsstemninger og følelser, er jeg uenig i. Disse systemene står ikke langt fra 

hverandre. Men smak skal ikke skade oss. For mye pepper, et stikk på tunga, og smaks-reseptorer er stort sett 

innbefattet en smak-fornemmelse, mens smerten kan overgå smaks-reaksjonens stadium og med andre 

reseptorer på tunga, eller i smaks-reseptorene om det overgår en viss terskel styrke. 

Dersom det fysiske legemet, kroppen vår, organer, sanser og nervesystem ikke er til stede, organisk-

biologisk struktur fra samme stoffer som vi har i mineralriket, fysikkens og kjemiens forsknings-område, så 

har ikke alle gjøremål bevisstheten er opptatt av med sult, tørste, se og høre, smake, lukte, føle på natur, andre 

mennesker som fysisk kontakt, seksualitet, oppdagelser, oppfinnelser, teknologi, kultur-egenskaper, lenger 

noen som helst bevisst aktivitet slik, eller noen bevisst verdslig mening, eller årsak-virkning i den fysiske 

verdens-natur.  

Så kroppens holdbarhet, hensynet til denne, helse, sykdom, ulykker, er alfa-omega, også for 

bevissthetens virksomhet i begrepet handling. Mange har klokketro på løsningen om at man gir en annen en 

på trynet fordi han fortjente dette. Men det finnes bedre løsninger i de fleste tilfeller. Vår oppgave er å holde 

psyken, bevisstheten og kroppen holdbar, og da inne-forstått med naturen vi lever av. Livssynsinnhold og 

oppførsel må vi allikevel regulere om det blir skadelige utfall av slikt.  

Derfor har jeg måttet ta opp dette med bevissthetens følsomhet, følelser, og sinnsstemningene, drifts-

innstillinger, der bevisstheten gis som eneste kilde til følelser, og sinnsstemningene kun til kroppen, isolert til 

lymfesystemet. Det å ha bredere definisjoner av virkninger tilknyttet lymfesystem, og bevissthet, og begrepet 

følelser, kan allikevel vise at gangen, interaksjonen allikevel virker ganske likt som det vi kan si med hensyn 

til alle faktorer vi kjenner, men da tar man klart opp innvirkninger som ikke alene skyldes bare lymfesystemet 

eller bare bevisstheten.  

Vi vet at vi bevisst føler noe likt som med styrkegradtakten til de fysiske kroppsreaksjoner og natur-

påvirkninger. Fantes det ingen naturvirkning eller natur, bare kropp og sinn, så tviler jeg sterkt på at vi hadde 

opplevd noe av det vi er kjent med i det hele tatt. 

Allikevel fortsetter alle å snakke om det gode og det onde, samt moral, holdbarhets-regler, som at bare 

bevisstheten og himmelen fantes, og som at jorden, naturen og kroppen ingen hensyn til skal tas, slik at vi blir 

uten moral for kroppen, og individets kropp, slik at all moral kun handler om hva de som ser på synes om 

dette. Altså egen bevissthetstilstand, sinnstilstands-virkning og egne bevisste følelser i saken. 

Å bry seg om andres kropp, hensyn, moral her, avfeies ofte gjennom selv-valgt innstilling til karma-

utfall, eller altså katolsk avlat, eller astrologisk, kristen og muslimsk innstilling til at alt som skjer er guds vilje 

som at vi ikke har noen egen gyldig påvirkning av moralsk karakter, evne til å regulere eller tilpasse oss bedre 

forhold. Du gjør din plikt, ordre, alt utenom skjema er ugyldig.  

At et regelverk om lydighet som Spinoza ville sagt, at med hensynet til andre, så er denne begrens-

ningen veldig lik slik Spinoza oppfatter dette, at alt utenom blir likegyldig for folk, men ikke burde være det. 

Både etikk, reguleringer, og hva vi synes om dette, estetikk, innenfor ett gitt skjematisk struktur-opplegg, 

troen, som ikke kan endres, blir uheldig for oss. Vi må kunne la de egenskaper vi har kunne arbeide med tiltak, 

som bevisstheten og kroppen kan opprettholde sin holdbarhets-funksjon til. Altså at originale kroppsbehov og 

sanser ikke skades. Her er jeg redd for all rett som tas, lovreguleringer, og økonomi settes foran hva dette 

burde rettes mot, være til for, vår opprettholdelse generelt. 

 Om det ikke skulle være noen som helst målstrek, oppnåelse, at alt vi har av kunnskap, behov for, 

forsvinner til ingenting slikt, så vil allikevel en slik livsstandard for virkende kropp og bevissthet gjelde for 

holdbarheten vår, her og nå i den verden vi tross alt lever i.  

At vi bør komme ut av karmahjulet til en oversikt langt raskere enn vi gjør dette, og helst uten å måtte 

gjennomgå alt det som loves av livsformer i troen, utenom å kjenne til denne som bevissthetskunnskapen, 

opplysningen om tilstandene, og ta et standpunkt til om vi bør ødelegge alt, eller sørge for opprettholdelsen 

vår som holdbar, ett trinn før all tenkt utslettelse. Hva ønsker, eller har du behov for skal tre frem som 

prioritert? 
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Behandling av informasjon fra Internett og store norske leksikon, samt diverse kilder. 
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Beskrivelser og kommentarer til sinns-filosofiske retninger. 

Relasjonen mellom sinn og kropp, er hovedproblemet i sinnets filosofi, selv om det også er andre 

problemstillinger omkring sinnets natur som ikke involverer dets relasjon til den fysiske kroppen.  

Her gjengis den mer alminnelige oppfatningen og kategoriseringen slik ut fra hva som er hentet 

fra student- og lære-planer som aktuelt for innføring og forklaring, og ikke dermed svaret, og den 

filosofiske prosessen for noe som kan være nytt, utover sinnsretningens innhold! 

Dualisme og monisme er de to hovedskolene for tenkning som forsøker å løse sinn-kropp-problemet. 

Dualisme er posisjonen: påstanden, og overbevisningen om at sinn og kropp er kategorisk adskilte fra 

hverandre. Dualisme kan spores tilbake til Platon, Aristoteles og Sankhya og Yoga skolene i Hindu filosofi, 

men ble mer presist formulert av René Descartes på 1600-tallet. 

Dette betyr, må bety, at man har valgt et tema som favoritt, eller hva som man tror er tilfelle, satt opp 

som forholdet man er enig eller uenig med, gjennom at: Utsagnet er: Kropp-sinn er dualistisk, eller: Kropp 

sinn er monistisk. At det er delt eller henger sammen på en eller annen måte enhetlig. Løser neppe problemet 

med forståelsen av retningenes innholds-forklaringer til årsaks-funksjonen bak stemnings-problemet, og 

kropps-problemet, men relasjonen mellom disse to tilstander på ulik måte. 

Dualistenes arbeid er å komme frem til et sikkert bevis på deres oppfatning av, og hvorfor, eller 

forklaringen til, at det er sikkert at kropp og sjel, sinn og kropp, er to adskilte deler egenskaper. Og så skal det 

forklares hvordan disse to skal samarbeide ut fra dette. At det er her Descartes kommer med sin omkodings-

organ-forklaring, og som ligner psykologiens parallell til transformasjons-felt i fysikk-vitenskapen. 

Forklaringene er radikalt forskjellige årsak-virknings-modeller. 

Ikke det stod mindre for alternative lignende ideer om kropp, sjel, og en viss avart her som helhetlig 

syn i teosofien og i Steiner-filosofien, som igjen har ide-former som gjør at deler av indisk filosofi og teosofi 

får en møteplan, slik som i krishnamurti, en form for religiøs filosofi, eller filosofisk religion, der Krishna, 

Kristus, Teosofi og hinduisme forenes i samme tro, betraktelig. Ett stort forenlighets-arbeid. 

Sankhya er et gammelt indisk (hinduistisk) filosofisk system. Det fikk sin klassiske utforming i 

filosofen Ishvarakrishnas Sankhyakarika, antakelig rundt 400-tallet etter vår tidsregning. Men mange av 

de tankene som der er blitt sammenføyd til et imponerende system, er betydelig eldre.  

Det filosofiske systemet Yoga som bygger på Patanjalis Yogasutra, er en del av Samkhya-filosofien 

og ble antakelig først utskilt som eget system på 1200-tallet.  

Sankhya-lære av mindre systematisk art finnes i religiøs litteratur som Bhagavadgita, i 

Ashvaghoshas Buddhacharita, Bhagavata Purana, i de medisinske traktater, og så videre. Dette betyr at 

enkelte buddhistiske tema-saker har kildemateriale også herfra. Grunnen til at Buddhismen kan ha både en 

religiøs karakter, og andre steder rent filosofiske perspektiver for vår tenkte grunnplattform, livssynsform. 

Sankhyas utviklingshistorie er av stor betydning for all indisk idéhistorie, men den er langt fra utredet 

til tross for en stadig voksende interesse fra forskernes side.  

Trekkene er omformuleringer av mer moderne karakter av en rekke forståelses-veier ut fra Veda-

religionen også, som sies å ha vært utspring og opphav til både den hinduistiske retningen og den buddhistiske 

retningen som begge skiller seg ut fra denne og fra hverandre. Det er klart at andre syn enn dette fra vesten og 

østlig tenkning influerer standpunkter i alle retningene. 

Disse dualistiske retninger er her pekere til retningen og ingen ting om selve kropps-sjels-delingen. 

Der må stoffet leses grundig av den som har lyst til å sette seg inn i dette. 

Substansdualister hevder at sinnet er en uavhengig eksisterende substans. Da man sett fra vesten 

filosofi, og en del av østlig filosofi, ikke finner så bestemte holdninger før man snakker om eter, livskraft, 

luftlignende egenskap som kan bli væske, forsteine seg, oppløses, varmes opp, bli ild og røyk, skyer, blå 

himmel, noe tynnere som man mente var bevissthet og livskrafts-kilden som det mest viktige i denne eteren, 

eller om vi heller vil kalle det den kosmiske kraften som alt hadde, så hadde oldtiden og mytisk tid tydelig 

visse meninger om det bestående til noe, at det innehold en egenskap vi ikke klart alltid kan se, men som 

gjennomtrengte og virket i alt. Litt TAO-lignende her, og neppe så stor forskjell fra dette heller. TAO er veien 

retningen, handlingen, valget og bevegelsen, som har felles kilde, lignende et produkt som grunn-funksjon i 

alt. En slik forklaring gir virkning inn i både dualistisk og monistisk tankegang. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Dualisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Monisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Platon
https://no.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sankhya&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://no.wikipedia.org/wiki/Hinduisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://snl.no/hinduisme
https://snl.no/yoga_-_filosofisk_system
https://snl.no/Bhagavadgita
https://no.wikipedia.org/wiki/Dualisme
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Samtidig dukker det opp i samme tiden, 500 før til 200 før vestlig tidsregning, der skriftene nedsettes 

om dette, en rekke naturfilosofiske forklaringer og altets-filosofer, og der funksjons-prinsipp for alt dette, eller 

elementer som jord, luft, ild og vann, samt metaller, og videre begrep om atomer og eventuelt egen bevissthets-

kraft, der livs-egenskaper sjel ble delt i flere stadier, og der bevisstheten var den høyeste formen for slik 

egenskap. Altså alle tanker helt fra kun materie og mekanisk-virkende, eller mekanistisk-lignende livssyn, og 

til helt kraft-orienterte, men noe dårligere definerte egenskaper utenom som logikk, mangelfullhet og 

fullkommenhet. Demokrit-Platon. 

I dette havet av forskjellige form-egenskaps-forklaringer ga Aristoteles alle disse ubesvarte ikke-

beviste forklaringene, en slags ingrediens-betegnelse, en slags virknings-form eller bestand-dels-

egenskap som han kalte substans. Substansen er den egenskapen som noe består av eller som kan virke, 

men som ikke er forklart. Å virke, drift, energi, setter Aristoteles opp som et eget tema i grunnplattformen 

for substans-hendelser. En egen egenskap, lignende som at tid og rom settes utenfor materien i den vestlige 

dual-forklaringen av kropp-sjel, Demokrit, Newton, Kant. 

Men du store og i all verden hvordan dette ligner på dagens mest intelligente teologi og super-geniale 

kvantefysikk, i og med at dette som folk flest, ikke finner noen forklaring til; hva ånd er, eller består av, kan 

virke, eller hva stoff egentlig er, hvorfor det er, kan virke eller virkelig består av! Problemet er fremdeles 

det samme!? 

Substans = X i formene som konsistensen, hva det nå enn er som er egenskapen til noe materielt, 

eller som substans, konsistens i bevissthet, eventuelt følelser, sinn, sjel, livskraft.  

Substansen X virker som en egenskap og et skritt ut over Platons modell i alle fall, der ideene mer blir 

ord og tanke, og at egenskaper utenom formen slik er borte. Først ved å innføre definisjoner som sammen-

ligninger fra natur, eller følsomme reaksjoner, så er det mulige å fatte hva Platons former handler om, men 

han mener selv videre at det kun er bevissthets-stoff, tanker, altså ide-formene som er grunnfunksjon, at annet 

finnes ikke.  

Med sterkt press fra elite og andre, konfigurer heller Platon en modell senere, kosmisk modell, der 

Demokrits atomer fysisk, og bevegelses-artene til Pythagoras blir viktige former, og vekten på orden, lov for 

moral etter ideer fra Parmenides, blir formulert etter Sokrates lære om mangler og fullkommenhets-eksempler. 

Sokrates selv er ikke så definisjons-sta, at vi må ta utgangspunkt i forholdet, ståstedet til en person. Sokrates 

holder seg altså til en moralsk relativisme, men med det holdbare som selve målet; det perfekte. 

Substans som hjelpebegrep blir innført igjen for materie og ånds-virknings-middel i Thomas Aquinas 

lære som er en ny-aristotelisk lære der åndsvitenskap og naturvitenskap kan virke samtidig igjen, der 

vitenskapen da kalles natur-filosofien, den som skal observere og gi logiske forklaringer til observasjons-

sammenhenger. I alle fall gjengi det som skjer i natur og himmel ut fra observasjon i stedet for å anta noe ut 

fra andre forklaringer uten observasjon, og som kan bli uriktig.  

At det ikke stemmer med naturhendelsene. Bøthus tanker om substans, kvalitet, kvantitet, skildring av 

andres standpunkter, og en sammenfatning om slikt, samt Aquinas ny-vekkelse av aristotelisk syn om 

substans, er årsak til en ny debatt om egenskaper, universalia og andre egenskaper frem til rundt 1800. Det er 

de nye filosofer, fra Spinoza, og fra Mekanistisk verdenssyn, samt atom-ideen, og ny oppfatning av materie 

og ånd, forklaringer bak moral, som nå via Smith, Hume, Kant, Burke, Locke, med mange fler, som velter 

deler av substans-tenkningen som kun språklig, og ikke fysisk undersøkt, til ny debatt der substansen byttes 

mot flere funksjonsforklaringer i stedet.  

At substans kunne bety både materie og bevissthets-kraft av åndelig forståelses-format, kun forestilling 

uten en videre kraft-beskrivelse, slik som den senere Hegel beskriver alt som. Mellomstilling; Platon-Plotin. 

Mellomstilling av stiv form og Plotins virknings-kraft, men som ide-formen: Forestillings-bilder. Bevissthets-

innholdet. Ikke bevissthetens funksjons-arbeid, virknings-funksjon. En virkende forestillings-egenskap. 

Aristoteles protest mot Platon hadde med rekkefølger av årsak og virkning å gjøre, og at bevegelser 

fantes. Platon mente at alle former fantes, at de var evige og uforanderlige, og som forklaring på endring mente 

han at alle de formene som stod foran å skygget for en annen form, ble skjøvet til siden så vi så den neste 

formen i vår bevissthet.  

Aristoteles ville forstå naturprosesser, og kunne ikke slå seg til ro med at egget som ble rompe-trollet 

med hale, som ble til frosk, som hoppet og kvekket, og som i spranget sparket fra bakken og fikk en 

bevegelses-form-endring gjennom luften og formendring ved landing på bakken igjen, videre spiste, vokste, 

ble gammel og døde, og snart lengre ikke var noen frosk, men en flekk med jord, at froskeliv da skulle være 

stive former. Årsak-virknings-rekkefølger fantes, form-endringer fantes. Det samme i bevisstheten. 
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For Aristoteles virket dette som kontinuerlige bevegelser som hadde en sammenheng og virkning som 

endret formen annerledes enn slik Platons utgangs-former var. Aristoteles var elev en stund hos Platon, men 

hadde kommet frem til sitt syn på saken før han studerte en tid hos Platon. Mange flinke eksperter på slik 

historie og filosofi-forskning, mener i dag som mange andre, at Aristoteles som gjengav alle de gamle 

filosofiske lære-stoffer av viktig format av før-sokratiske naturfilosofer, og videre om Platon og Sokrates, 

hvilke Platons skrifter forteller nok om selv, og mange andre athenske historier viser.  

At vi nok best kan stole på Aristoteles gjengivelser, selv om originalskrifter vi finner fra de 

opprinnelige filosofene forteller oss at de hadde langt dypere arbeid og kunnskap enn det som gjengis av 

Aristoteles, at Aristoteles beskrivelse av Platons grunnformer, er det som kanskje er hva vi mest må stole på 

nært til Platons eget syn, da ingen andre har klart dette historisk, og Aristoteles læretid i Platons akademi. 

Grunnformene som derimot Aristoteles gjengir virker da ellers riktige stort sett, og kan gjengi Platons stadier 

av ide-former som perfekt eller mangelfulle. 

At forskjellen mellom former uten virkning til en type virknings-former som hele tiden hadde en viss 

virkning eller aktivitet, at alt hadde en aktiv bevegelsesnatur, mulig endringsbare former, enten det var i 

forvitrende form eller tilvoksende form, ble altså adoptert av både kristen og muslimsk teologi, ved siden av 

Platons modell, og til tider altså ofte mer populær, ikke minst med naturforskning eller vitenskap som et nytt 

fagfelt. Aristoteles gjorde årsak-virkning og logiske sammenligninger til en ordens-disiplin. Han innførte at 

alt måtte ha en drivkraft, konstant energi-kilde, energia, og at styrken som ble igangsatt til og i 

bevegelsesformer ble kalt energi. 

Bevissthetsformer og fysiske former gjenkjennes om både naturens og bevissthetens verden i 

beskrivelser fra mytisk tid ved overgangen til oldtiden, tiden fra 750 vtr til nær 500 etter år 0 vtr., lignende de 

former vi gjenkjenner i beskrivelser vi lager oss i dag. Ofte henviser dagens forklaringer til nettopp disse 

tidligere forklaringsformene. Andre ganger gjengis slike begrep uten forklaring, og betyr da at det er en 

forståelsesvariant av samme type, men med mulig andre egenskaps-virkninger enn tidligere former for dette 

begrepet.  

Ett eksempel på platonisk formtenkning har vi hos spekulative matematiske kvante-fysikk-forskere, et 

eksempel fra USA, der de mener at en bestemt kvante-form, med en slags treknat-pyramide-form, skal kunne 

være forklaringen på for eksempel bevissthet. Dette forklares med sprang, eller direkte posisjonsendring uten 

egentlig bevegelses-omstilling ellers, kun et nytt bilde som ligner det samme men med en liten endring, som 

så skiftes ut med et nytt bilde stivt på samme måte med en liten endring på dette.  

De tror da at det er mulig med bevisst sammenligning og forståelse. Men om bevisstheten ikke har noe 

annet foran seg enn stillbilder, et stillbilde av gangen, så kan vi aldri sammenligne med den forrige tilstanden 

og aldri tenke oss den neste tilstanden. Vi kan som stiv bevissthet slik, og stiv natur slik, ikke tenke oss 

kontinuitet i noe, og heller ikke virkning fra et stadium til et annet. Tall, punkt, matematikk og geometri er 

definert stivt og posisjonsbestemt, slik at det finnes ikke noen kontinuerlig overgang som virkning og 

bevegelse, og det er heller ikke mulig å forklare en kontinuitet i rom eller for romslig bevegelse eller virkning.  

I ett stillbilde av denne typen bevissthet er det ikke mulig å sammenligne de forskjellige elementer på 

et fotografi i det hele tatt, fordi både bildet og bevissthet er stivt i forhold til denne kvante-oppstillingen som 

er stiv, og kalles informasjon. Det finne sikke noe som sender signaler! Virkning er utelatt, sammenligning er 

utelatt, kontinuitet årsak-virkning er utelatt. Utgangspunktet er at vi alt forstår hva vi ser: Men da er det uten 

bevissthet i alle fall. En trist løsning! 

Dagens formelle logikk har lignende forhold pågående. De endrer det at alle funksjoner bevisst og 

fysisk kun er former: At du skal svare Platonisk: At all eksistens skal gjengi Platons form-beskrivelse, uten at 

virkning er forklart, fordi dette er bevissthetens område, og en virknings-gåte. Alle svar på hendelser i verden 

forklares ut fra formen, og ikke noe fra det som er i mellom former. Så har man da i tillegg fått såpass mye 

data som tilsier noe annet, slik at de nå har byttet ut den formelle forklaringen form med virknings-form.  

Akkurat slik som punktet liksom skal forklare all energivirkning i objekter, slik skal nå endrings-

former forklare at alt virker fra, og som virkning, tiltrekning, frastøtning og endring av styrkegrad fra enten 

punktet i objektet eller fra objektet, som virknings-form. Uten virkningsfunksjons-forklaringen!!! At om det 

skulle være en kraft i helheten som også er kraft-substans eller kraftvirkninger mellom objekter, og som skulle 

finnes, om det var mulig, og kanskje er det, så er det ikke snakk om slik snakk: Basta!  

Det er virkningsformen som her punkt-lignende eller som virknings-form, bestemmer all oppstandelse 

av virkning, tiltrekning, frastøting og styrkevirkning, og noen helhet av styrkevirkning i alt vi ellers finner 

rundt oss finnes ikke for seg selv.  
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Vel: Her manglet helt og holdent virknings-funksjons-forklaringen fremdeles, uansett. Kun påstanden 

om at det virker, eller virker kun fra punktet, eller i objektet, der all annen tilknytting til hva som finnes rundt 

er kuttet ut av forklarings-bildet.  

Men om alt er en kraft-motkraft da som er like energisk overalt og danner objektene ved utvekslinger 

som kan forklare tiltrekning og frastøting, balansen og styrke-forskjeller, så vil denne definisjonen form-

definisjonen sperre for en slik mulighet:  

For at uten begrunnelse for at punktet kan virke og finnes, og uten at objektet kan forklares med mer 

enn at det er en form og at det har en virkning vi har navngitt, så skal altså ikke annen tankegang godtas som 

om det kunne være en alt-over-virkende kraft, eller utvekslings-kraft, at det er dypere forklaringer til rom-tid-

energi-funksjonen enn bare punktet og formen og registrert virkning.  

Altså er dette Platons bilde, Platons ide-form, som står for utgangspunktet for alt annet, noe av form, 

og nå supplert med virkning uten begrunnelse, funksjonsforklaring, kalt virknings-form som definisjon til 

fysiske og bevisste virknings-funksjoner i det som kalles den formelle logikk. 

 At noe virker eller har form, eller gir endringsformer, betyr ikke at det ikke er andre underliggende 

funksjoner som er årsaken til at form, endring, virkning trer frem, og neppe at det kun er punktet som er 

årsaken. Heller ikke at å fjerne alt til et punkt dermed er forklaringen på bevisstheten, eller at da slutter vi til 

at et 0-punkt er bevis på at bevisstheten står bak til årsak til virkning. Bevissthetens årsak som virkende er 

heller ikke forklart ved at vi har gitt det et navn: Fysiske lover og felt, eller Naturfunksjon, eller Gud. Det er 

funksjonen som ikke er forklart eller har en referanse: Forstå nå det! 

Det er dette jeg har henvist til i Differensialkraften, at det finnes faktisk en funksjon, og funksjons-

beskrivelse, men at det kan være slik at ikke alle klarer å få frem bildet selv om de leser funksjonen. Det virker 

som at 1 av 3, eller 1 av 2 klarer dette. Men det er også mulig at forsiktig forklaring av trinnene kan gi kanskje 

80 prosent av oss forståelses-opplevelsen av denne funksjonen, kanskje fler. Den bygger på det vi deduktivt 

kan anta, oppnåelig for alle som forsøker seg på samme sammenlignings-prosess. Det nytter ikke å ha andre 

tankeganger i hodet her. Beskrivelsen må følges uforstyrret av annet. Uavhengig av hva vi trodde og visste.  

Slik sett er uansett beskrivelsene til hit forståelige i den formen av forskjellige dualistiske holdninger 

til kropp og sjel, bevissthet-fysisk, sinn og kropp, så langt. Det finnes ellers de som kan mene at samme kraft 

ligger bak alt, men at den kan oppstå i to adskilte former som dannes ut fra dette, eller som mange mener 

skapes ut fra dette. At bevissthet og materie oppstår fra dette som to adskilte substansformer, og at substansen 

rett og slett er formen til kraft-utvekslingen. Graden tetthet, flyt, fasthet i utvekslingsnivåene. 

Eiendomsdualister hevder at sinnet er en gruppe uavhengige egenskaper som har sin kilde fra noe som 

ikke kan reduseres til hjernen, men at det ikke er en distinkt substans. Kommentar: Hvor begrepet eiendom 

kommer fra i denne forbindelse vet jeg ikke. Her nevnes nemlig ikke noe om en annens sinnsretnings 

standpunkt, at det kun oppstår i lymfesystemet, men fra en ukjent kilde.  

Men det kan godt komme av at man mener at hver sin bevissthet er enten noe personlig eller noe 

individuelt som substansform. Selv om det skulle være forbundet til noe annet, kilden eller hjernen. Det minner 

mest om er at denne bevisstheten kan operere uavhengig, en uavhengig kilde for denne egenskapen, slik at 

den kan være uavhengig av kroppen og hjernen, og har en annen kilde til sin egenskap enn hjernen, kroppen.  

Sinnet er således oppstått fra en uavhengig kilde; Kilde-Mål. At det også er en gruppe forskjellige 

egenskaper som substans, men ikke en spesiell bestemt substans: At det kan virke som en slags egen masse, 

substans, som virker seig eller flytende i den forstand at det er kontinuerlige overganger mellom sinns-

tilstandene, egenskapene, mulig kan gå over i hverandres form ut fr, ja, kanskje styrke, reaksjon på annet.  

Dette er besynderlig når vi slår kroppen og gråter, fordi hvordan vi skal forstå uavhengigheten som en 

bestandig faktor for sinnsstemninger da, blir en ganske amputert forklarings-modell. Vi må anta at lik slik 

sinns-stemningenes struktur, substansen er ukjent, er en annen, så er også forklaringen til de enkelte substans-

nivåer, likedan uforklarlige, men at man kun henviser til en grad mellom minus og pluss, godt og vondt i 

forhold til en nøytral balanse av behov og virkninger. 

At noe annet uavhengig, substans eller ikke, er årsaken til sinnet, mens sinnet ikke er en gitt endeig 

substans. Her er kilden X. En ukjent substans-eksistens skiftes ut med en ukjent kilde, retning, virknings-årsak 

X. Ikke noen spesiell sammenlignings-årsak ved dette. Standpunktet er tatt, og filosofien over dette er å bevise 

eller finne forklaring til at X ukjent virkelig er kilden, og hva kilden da er i stand til ut fra en forståelig 

funksjon.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Dualisme
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergentisme&action=edit&redlink=1
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Ellers sitter vi igjen med at sinnsvirkning og bevissthet kun er uforståelig, spesielt om sinnet og sinns-

stemningene styrer bevisstheten, og at kilden til bevisstheten og dermed bevisstheten er uavhengig av kroppen, 

med unntak av interaksjon av en eller annen mystisk grunn. Noe descartisk allikevel. Vi kan ikke, har ikke lov 

til, å bryte den regelen som er satt inn her: At bevisstheten og sinnet skal være uavhengig av kroppen, og at 

sinnet og kroppen er uavhengige av hverandre.  

Målet med filosofien over sinnet er her at det skal være uforklarlig og uforståelig, og kilde og virkning 

er begge ukjent. Om du bryter med denne tankegangen blir du kastet ut av gruppen. Du skal bevise at det er 

ukjente form, virkning uforklarlig og uforståelig. Utgangspunktet er ikke til å tenke over: Du skal egentlig 

ikke tenke. Men du kan notere relasjoner mellom sinnsstemninger og handlinger. Altså dandere kombinasjoner 

av forestillinger. Det finnes ingen referanser. 

For eksempel også: uavhengig av hjernen. Fordi om ikke hjernen kan være opphav, medvirkning i eller 

til sinnsvirkninger, så er det heller ikke sikkert at noe annet kan være det, utenom kilden som man ikke vet 

hva er. Ved å si at sinnet ikke kan reduseres til hjernen, så betyr ikke dette at hjernen ikke er med i saken, vil 

de kunne mene, og mulig med rette,  

Dette med uavhengige egenskaper som har sin kilde til uavhengighet, kan virke sammen med hjernen, 

men ikke reduseres til den, forteller ikke noe her om kroppen og de fysiske funksjoner, eller virksomheter ved 

en hjerne, ved sanser og behov. Den uavhengige kilden som man ikke vet hva er, har således liten forbindelse 

til sanser og behov vi kjenner, og kildens mål forblir ukjent. Hva gjøres med en betydningsløs kropp og hjerne, 

der sanser og behov ikke har likhet med den uavhengigheten som kilden skaper av egenskaper. At hjerne, 

kropp, materie, ser ut til å være noe annet, mulig også en annen kilde, enn den som danner sinnet og 

sinnsstemnings-egenskaper.  

Vel og merke kunne det like gjerne bli forklart som en gravitasjonskropp med en elektromagnetisk lys-

bevissthet, eller en sjel senket ned i en kropp. Det jeg skriver under disse referatene er ganske raske 

kommentarer, og er rett og slett ikke den ordentlige behandlingen av saken. Men om man alt har sett et system 

som er sammenligningsbart forklart for funksjoner, så vil jeg si at min forklaring til bevissthet alt kan gi sin 

versjon av sammenhengene funksjonelt. Og det er ingen substans, form, også videre som kan gi svar uten den 

funksjonelle forklaringen til form og egenskap. Energi, styrke, virkning. Differensialkraften gir funksjon. 

Monisme er posisjonen at sinn og kropp ikke er ontologisk distinkte typeenheter. Ett slikt syn betyr en 

kontinuerlig sammenhengende virkningsfunksjon der ikke noe er uavhengig av alt annet. Dette synet ble først 

fremsatt i Vestens filosofi av  Parmenides i det 5. århundre f. Kr. og ble senere utgreid av det 17. 

århundrets rasjonalisten Baruch Spinoza.  

Korreksjons-kommentar: At Anaximander la frem nettopp ett helhetlig og enhetlig alt-funksjonell 

beskrivelse der dette ikke var distinkte egenskaper som han mente også var fullstendig kvalitativt, og 

gjenstridig, og som la grunnlaget for Anaximenes utveksligs-funksjon i alt, som også den kvantitativ egenskap 

i alt. Anaximandr tviholdt på at dette også var kvalitativ egenskap, det vil si en oppfattelsesvirkning fra den 

samme egenskapen i alt.  

Det er dette synet Parmenides selv viser at han følger opp da han følger opp dette ved samme 

henvisning til Anaximander som det Pythagoras og Empedokles gjør, og som ganske sikkert Demokrit og 

Anaxagoras er enig i utgangspunktet til. Demokrit avviker her en del fra utgangspunktet, mens Heraklit klart 

mener det samme om Anaximanders grunn-logikk som de andre. Selv Xenofanes liker dette utgangspunktet.  

At Parmenides utbroderer spørsmålet, og så utgreies bedre av Spinoza, er greit nok. Her er det over 

2000 år mellom utgreinger! Anaximander sier at det eneste mulige, alt, er ett, bevegelig og uendelig, men også 

kvalitativt. Altså at funksjoner som fysiske og bevisste, sinnsstemninger, ikke uavhengige, og innbefattet i 

den samme alt-forklaringen. Påstand-bevis, funksjons-bevis, mangler. Ideen er dyp og godt ment. 

Fysikalister hevder at bare kunnskap postulert ved fysisk teori eksisterer, og at sinnet eventuelt 

vil bli forklart i fysiske termer ettersom fysisk teori utvikles. Vel: I så fall må vi altså vente å se. Men det 

må vel kunne være mulig å presisere mer om disse funksjoner vi tilegner sinnsstemninger og sinns-feltets 

område, saksforhold? Hvilke grunnbetingelser må til for at vi skal få de ulike funksjoner. Om vi ikke vet hva 

funksjonene er, hva skal da de fysiske teorier finne ut? 

Vi blir avhengig av å kjenne til funksjonssammenhengene før vi kan si at dette er de fysiske virkninger 

som gjør slik. Fysisk betyr ikke noe annet enn den verden vi klarer å finne virkninger i, og som vi ved begrep 

som sinn, sinnsstemninger, bevissthetsegenskaper helt klart kan se for oss, men ikke alltid forstår så mye i 

dybden av.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Monisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Ontologi
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestens_filosofi&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Parmenides
https://no.wikipedia.org/wiki/17._%C3%A5rhundre
https://no.wikipedia.org/wiki/17._%C3%A5rhundre
https://no.wikipedia.org/wiki/Rasjonalisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
https://no.wikipedia.org/wiki/Fysikalisme
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Om andre sier at det ikke er fysisk så vil fysikalister si JO! Her henviser fysikalister til at vi påviser 

forbindelser av virkninger som målbare og bevissthets-funksjonelle eksperimenter, mål-apparater og bilder, 

avdekninger av fysisk prosess og virkning mellom to stadier. 

Ett problem med fysikalistisk teori-tenkning, at kun de fysiske virkninger er tilfelle, er at man i enkelte 

tilfeller får det samme som enkelte andre med vitenskapelig tilnærming har. Man tenker som så at bevisstheten 

er årsaken til våre logiske tankesett, funksjoner, at logikken utvikles av bevisstheten, lignende som Hegels 

forestillingsverden.  

Problemet da er at man glemmer bort at utgangspunktet med den fysiske natur-forståelse må ha 

referansene fysisk til dannelse av den hjerne, elelr sinnsstemningsvirkninger som forårsaker at hjernen, elelr 

sinnsstemninger, sinn kan få frem egenskaper som kan dannes i bevisstheten, og som kan danne grunnlaget 

for at bevisstheten eller hjernen, funksjonelt kan danne seg logiske sammenligningsbilder av like og ulike og 

derfor komme frem til slutninger om hva som virker bra og dårlig, om hvilke like og ulike kombinasjoner som 

ga holdbarhet, og løsningsveier.  

Apparatet og funksjonen som kan ha slik egenskap er ikke forklart i Hegels ånd og 

forestillingsforklaring. Kun at logikken også er bevissthetens sammenlignings-funksjon, ikke til at det logisk 

funksjonelle gir grunnlag for at bevissthet og fysiske tilfeller fungerer logisk. For eksempel så vil forskerne 

og professorer oppgi at logikken er en bevisst dannelse som første årsak, noe som både ateistiske og religiøst 

troende kan være enige i.  

De vil da oppgi logisk teori uten å vise til en dypere grunnfunksjon for at denne er mulig. Dermed er 

et krav til logiske teorier tatt vekk, uten at det behøver å være noen dårlig logisk modell for data og andre 

tekniske og bevisste funksjonssammenhenger matematisk og geometrisk, elelr om vi vil formel-

sammenligningene.  

Idealister hevder at sinnet er alt som eksisterer og at den ytre verden enten er mental i seg selv 

eller en illusjon skapt av sinnet. Men det er også Platon, Plotin og Hegels posisjon. Ikke Aristoteles og 

Aquinas. Kort sagt at naturen og det fysiske er en illusjon enten den er bevisstheten selv eller om den er skapt 

av bevisstheten. At vår sammenligningsprosess, bevisstheten, er all sammenligning alene uten annen 

informasjons-kilde: Så hvorfor ta hensyn ti kropper? Ikke så fjernt fra Kants, og Hegel, i og med at den ytre 

verden ikke er bevist, og at det fysiske er en forestilling, kort sagt at moral for kropp ikke er mulig å finne en 

logisk holdbar grunn for.  

Hva moralen er visste som Marx sier: Ikke Smith, Ikke Kant, Ikke Hegel, og heller ikke Marx selv sa 

han, men Marx trodde vi kunne finne ut hva moral var en gang i fremtiden. Altså omtrent etter år 1900 fra 

tiden etter Plancks oppdagelse. Ingen av dem har merket at de har en kropp av betydning, og er ganske frie til 

spektakulær fysisk aktivitet som det ikke finnes holdbare referanser for. Vold: Ingen referanser, vold=frihet! 

Også et slags argument for fri vilje, selv om det er et dårlig konstruktivt argument. 

Nøytralmonister fester seg til posisjonen at det finnes en annen form for nøytral substans og at både 

materie og sinn er egenskaper ved denne ukjente substansen. Kommentar: At her er det en nøytral kraft, eller 

nøytral masse, en nøytral energi, en forklaring til objekter og deres virkninger, egenskapene som blir til, at det 

godt tenkes kan forklares ut fra naturen selv: At det ikke er noe egentlig onde eller gode som er utgangspunktet 

men at handlinger og hendelser gir smerte og tilfredstillelse i ulike grader, men at det å finne denne substansen 

eller gi funksjons-forklaring til substansens virkning slett ikke er det første og sterkeste målet rundt substans-

kilden, men å mene at det er slik.  

Har de funnet en slik nøytral masse, nøytral kraft, nøytral substans som gir forklaring til dette? Jeg 

mener NEI: Substansen og dens virkning er ikke funnet! Virkninger og funksjoner mangler årsaks-forklaring, 

funksjons-forklaringen som skulle tilsi at materiefunksjoner og sinnsstemningsfunksjoner og bevissthets-

funksjoner skulle bli dannet ut av en slik eventuell grunn-substans, ukjent innholds-mengde, funksjon. 

At man kanskje finner de eldre religiøse og filosofiske forklaringer slik lignende Demokrit, at det heller 

ligner gudene og demonene oppgitt som skremselsbilder, som ikke tar tak i virkelighetens klart synlige årsaker 

til forferdeligheter og goder. Altså at noe passer oss alle stort sett bedre allment enn andre måter å forstå det 

hele på i tilværelsen vår. I alle fall ved å se konsekvenser av handlinger og nytte-tenkning som rakner. 

Her er det heller ikke en klart ideologisk eller ateistisk forklaring som er poenget, men tydeligere 

former som enten er, eller ligger nær den funksjonalistiske forklaringen av opplevelser i livet, og bak sinns-

stemninger og sinn. Substansen er her X. Funksjonens virksomhets-forklaring til funksjon er satt til side til 

fordel for at man forklarer det ut fra at tilstandene er nøytrale i utgangspunktet.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Idealisme
https://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8ytral_monisme
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Den nøytrale tilstands-funksjonen X gir de forskjellige egenskaper til kropp og sinn. At denne 

funksjonen har ingen spesiell mening eller formål, en bevisst hensikt i utgangspunktet, men er årsak til de 

forskjellige forholdenes virknings-posisjoner for fysisk og bevisst virksomhet med de uholdbare og holdbare 

forhold dette skaper videre. 

Dermed blir det sakstilfeller av årsaks-forhold som de enkelte filosofer må forklare eller senere skape 

som fagfelt, med mulige vitenskapelige begrunnelser for årsaks-forhold. Vi kan si at dette kan bli spesialiserte 

egenskaper ved menneske og sinnet som tas opp, eller spesialiserte saksforhold som da de enkelte filosofer og 

filosofiske retninger tar opp. Det kan lett gi en sperre for interaksjoner igjen, eller omvendt virke gunstig for 

å trekke inn brede saksforhold til emnet om egenskaper. 

Ett problem med denne nøytralmonismens teori-tenkning, at kun de substansielle virkninger er tilfelle, 

er at man i enkelte tilfeller får det samme som enkelte andre med vitenskapelig tilnærming har. Man tenker 

som så at bevisstheten er årsaken til våre logiske tankesett, funksjoner, at logikken utvikles av bevisstheten, 

lignende som Hegels forestillings-verden.  

Problemet da er at man glemmer bort at utgangspunktet med den fysiske natur-forståelse må ha 

referansene fysisk til dannelse av den hjerne, eller sinnsstemningsvirkninger som forårsaker at hjernen, eller 

sinnsstemninger, sinn kan få frem egenskaper som kan dannes i bevisstheten, og som kan danne grunnlaget 

for at bevisstheten eller hjernen, funksjonelt kan danne seg logiske sammenligningsbilder av like og ulike og 

derfor komme frem til slutninger om hva som virker bra og dårlig, om hvilke like og ulike kombinasjoner som 

ga holdbarhet, og løsningsveier.  

Apparatet og funksjonen som kan ha slik egenskap; er ikke forklart i Hegels ånd og forestillings-

forklaring. Kun at logikken også er bevissthetens sammenlignings-funksjon, ikke til at det logisk funksjonelle 

gir grunnlag for at bevissthet og fysiske tilfeller fungerer logisk. For eksempel så vil forskerne og professorer 

oppgi at logikken er en bevisst dannelse som første årsak, noe som både ateistiske og religiøst troende kan 

være enige i.  

De vil da oppgi logisk teori uten å vise til en dypere grunnfunksjon for at denne er mulig. Dermed er 

et krav til logiske teorier tatt vekk, uten at det behøver å være noen dårlig logisk modell for data og andre 

tekniske og bevisste funksjonssammenhenger matematisk og geometrisk, eller om vi vil formel-sammen-

ligningene. En annen substans som er felles, innebærer fremdeles X-forklaring, ukjent årsak, sammenheng. 

Det er derfor Differensialkraften, og Forandringskraften 1994, slik sett løser opp i slik forestilling av 

x-funksjoner og innsetter kjente funksjoner, og grunnlaget for at like og ulike dannes som logiske sammen-

lignings-funksjoner. Grunnlaget for kjent og ukjent, mystisk og kjent kilde-virkning. 

 

De vanligste monismer i det 20. og 21. århundre har alle vært varianter av fysikalisme; disse 

posisjonene omfatter: 

Behaviorisme, her, uten kommentarer gjengis wikipedias sammentrekning av behavorismen, uansett 

mangler og feil med fremstillingen eller innholdet: Bare slik at leserens skal kunne få et omriss av hva saken 

dreier seg om i forhold til hva jeg selv skriver om de bevisste egenskaper og virknings-forhold. Behandlingen 

er relevant for forsknings-kritisk analyse av begrepet bevissthet og sinnsstemnings-filosofi. 

Behaviorisme Wikipedia, SE: den frie encyklopedia. 

Behaviorisme er en psykologisk tilnærming der atferd defineres som psykologiens tema. 

Behaviorismen ble utviklet i USA tidlig på 1900-tallet som en reaksjon mot datidens bevissthets-psykologi. 

Viktige forløpere for behaviorismen var  Ivan Pavlov, som påviste klassisk betinging og Edward Lee 

Thorndike som beskrev effektloven. Ingen av disse var imidlertid behaviorister.  

Den behavioristiske skolen startet med ca. 1910 med John B. Watson (1878–1958), som 

avviste introspektive metoder og.argumenterte for å begrense psykologi til studiet av 

atferd. B.F.Skinner (1904–1990) inkluderte bevissthet og andre ikke-observerbare forhold, såkalte «private 

hendelser», i vitenskapelig analyse, og utviklet radikal-behaviorisme. 

Behaviorismen var lenge en svært populær psykologisk tilnærming. Denne arven ses i dag ved at 

psykologien har en sterk forankring i atferd, både i sin definisjon og i fokus for forskning og praksis. I dag er 

atferds-perspektivet et av flere innenfor psykologien. Anvendt atferdsanalyse og atferdsterapi har etablert seg 

som viktige anvendte/kliniske intervensjonsformer.  

Altså legges vekten på adferden: Dette betyr oppførsel. I utgangspunktet må vi tenke oss at det er 

kroppsfunksjoner, bevegelsesfunksjoner som følger opp behov og sanser i kroppen vår, og at sentral-

nervesystemet er med for at sinnsstemninger og bevissthet skal kunne oppstå og virke.  

https://no.wikipedia.org/wiki/21._%C3%A5rhundre
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Atferd
https://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
https://no.wikipedia.org/wiki/Klassisk_betinging
https://no.wikipedia.org/wiki/Edward_Lee_Thorndike
https://no.wikipedia.org/wiki/Edward_Lee_Thorndike
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Effektloven&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
https://no.wikipedia.org/wiki/Introspeksjon
https://no.wikipedia.org/wiki/B.F.Skinner
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#B.F._Skinner_og_radikalbehaviorisme
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Man kan se det annerledes også, som en kraftvirknings-sammenlignende funksjon. Poenget er at denne 

adferden kan måles, i enkelte tilfeller beregnes, og visse deler av adferden til arter og mennesker vil kunne 

tilsi noe bestemt, sikkert.  

Men da adferd og kropps-stillinger kan skyldes ulike årsaker, også ansikts-utrykk, og til og med 

handlings-mønstre, at både like og ulike slike kan føre til det samme, og at like adferdsmønstre kan føre til 

forskjellige behovsmål, og ellers at det ikke er sikkert når alle adferdsmønstre er nysgjerrighet, undersøkelse 

eller ikke, så kan adferds-læren ikke avgi sikker dom for hvordan du er sinnsstemnings-relatert, er som 

bevissthet, tenker og føler, selv om det oftest er sterk indikasjon at du nettopp har slik innstilling og at det 

viser seg at det stemte. Usikkerheten tar en del av denne prosentskala-delingen som virkelig tilfelle. 

På den annen side er det eksperimentert med valg-avgjørelser, slik som manipulasjonsforskning, og 

program som «krøller med din hjerne», at vi kan ledes til tilstander som vi ikke trodde kunne være mulig å 

finne ut av, da vi generelt har liten kunnskap om ganske almene virkninger hos folk. Her utforskes det og 

utprøves hva korttids-minne oppfatter, og som vi ikke har blitt analytisk logisk klar over er tilfelle at vi har 

tatt inn og klarer å henvise til.  

Om vi raskt etter å sett eller hørt noe, eller en handlingsrekkefølge, kan vi faktisk klare å gjengi noe vi 

ikke er bevisst om at vi har oppfattet. Vi har likevel oppfattet dette. Hos noen personer er det mulig at de også 

har blitt klar over dette, gjerne oppfattet som klisterhjerner. Det som skiller seg ut fra fokus blir like godt lagret 

i hukommelsen i store mengder. 

Adferden kan avsløre bevisste funksjoner, handlingsmønstre, behov og sansevirkninger, men det kan 

slett ikke forklare hvordan hjernen, eller hvordan sinnsstemninger og andre funksjoner kan ha innvirkning på, 

skape, eller være leverandør til bevisstheten, og hvordan dette skjer. Slett ikke hvorfor tilværelsen fysisk og 

bevisst har sine fysiske og bevisste funksjoner.  

Sinnsstemnings-forskningen blir til de grader mer eller mindre nyttefunksjonelt i forholdet til balanser 

og forståelse mellom relasjoner til de allerede funksjoner vi kjenner til, eller i tillegg blir kjent med, og slett 

ikke underliggende funksjonsårsak. I dag har også de forskjellige retninger hevdet seg til et nytt og høyere 

nivå med relevante svar og spørsmål, uten at grunnfunksjoner er bevist. Vi påviser også klart feil slutninger. 

 

Spesialserte innlednings-modeller av behavorisme 
 

Tilnærminger  

Innen behaviorisme er det ulike tilnærminger som vektlegger forskjellige forhold. Noen behaviorister 

hevder at observerbar atferd er den eneste mulighet for å undersøke psykologiske fenomener. Andre mener at 

atferd i seg selv er det eneste riktige tema for psykologi, og at vanlige psykologiske termer som tro, tanke, 

hukommelse osv. bare viser til atferd. De siste omtaler ofte sitt studiefelt som atferds-analyse eller atferds-

vitenskap i stedet for psykologi. 

Kommentar: Vel og merke så er da adferdsvitenskapen til en viss grad avhengig av forskerens livssyn, 

forskerens tolkning, forskerens definisjons-form av saken. Mest av alt skal bare oppførselen gjengis. Det er 

ingen sikkerhet for at den samme adferden skal gjenta seg i like tilfeller, eller i andre saksforhold av like 

tilfeller, eller være forskjellig i ulike tilfeller. Psykologi omfatter og inneholder også filosofisk virkningsfelt, 

og stemninger som er for blandet til at psykologien kan si alt med sikkerhet, likedan som adferds-analysene. 

Til en mengde primære funksjoner som krever behovsdekning vil mange likedanne funksjoner virke ganske 

likedan. Men adferden kan være sterkt betinget av ulike forhold. 

Ulike former for behaviorisme  

Obs: Dette er ikke allmenne klassifikasjoner, og listen er heller ikke uttømmende. 

Klassisk behaviorisme er Watsons behaviorisme. Det er den objektive studien av atferd, uten mentale 

forklaringer og uten henvisninger til indre tilstander. Tanker fremstilles som "skjult" snakking. Her skal kun 

adferden gjengis, uten å gjengi hva vi tror. Vi skal finne like og ulike ved adferd. Vi kan definere behov, 

sansning, behovsdekning, bevegelsesmønstre, men ikke om hva som gir oss slike funksjoner, da dette som regel 

er subjektivt og livssyns-oppfatninger som oppgir en kilde uten forklaring til egenskaps-funksjoner. 

Metodologisk behaviorisme er en atferdsorientert tilnærming der antatte medierende hjelpebegreper 

er viktig. Et eksempel er Tolmans kognitive kart. Her vil hjelpebegreper sikkert omfatte behov, og om så 

begrep som tilfredsstillende, manko og overskudd, overlevelse med behov og sanser som referanser, samt 

humør, stemninger, oppfattelse av elementer, saksforhold, testforholdene.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Objektivisme
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Kognitive kart er vel tallsetting av bevegelser, tid for prosessen, mengder, start og slutt for prosessen, 

adferden i disse forskjellige trinn. Begrep som følelser og bevissthets-grader er sikkert behandlet for slike 

former, også følsomhet for andre i arten. 

Radikalbehaviorisme er en skinneriansk form for behaviorisme. Den har et atferds-perspektiv -- ikke 

et mekanistisk syn -- på «mentalt liv». Forklaringer ved å henvise til hypotetiske indre tilstander, forkastes. Vi 

kan kanskje si at det er et kontinuitetsgradert syn på perspektivene rundt saksforholdet som behovs-sanse-

organismen, mennesket, står ovenfor. Kun at dette skal gjengis som mønster. Vi kan da, om indre tilstandr 

ikke er med i perspektivet, fysisk-betraktelig, så må det forstås som fra x, ukjent, eventuell kilde, religiøst eller 

naturvitenskaplig tenkt som naturfunksjon, men uansett ikke bestemt, men ukjent. Persepsjon, perspektiver 

setter rammene, og som neppe alltid er like.  

Teleologisk behaviorisme: Post-Skinneriansk, purposive, close to microeconomics. Teleologi er 

ideen om at naturprosesser styres ut fra på forhånd gitte formål og hensikter (causa finalis, hensiktsårsak) og 

ikke ved forutgående årsaker. Disse formålene kan være bevisste eller ubevisste. Teleologi er brukt om et 

formålsmessig forklaringsprinsipp, og kan kontrasteres til for eksempel årsaksforklaringer. Årsakforklaringer 

med formål, er lagt inn av Aristoteles som egenskap ved form og substans, samt drivkraft-energia.  

At noe bevisst i alt, eller Gud, bevisst har bestemt en årsak-virknings-plan og at vi ikke videre kan 

forklare dette godt. At teosofi og teologi kan inneha noe forklaring til dette. Vi gjengir da adferds-perspektivet, 

men spør ellers ikke hvorfor saksforholdene fungerer, og kan ligne litt på kognitivt kart. 

 

Teoretisk behaviorisme: Post-Skinneriansk, godtar observerbare indre tilstander; dynamisk, 

men eklektisk i valg av teoretiske strukturer, vektlegger parsimoni. Her godtas indre behov, sanse-reaksjoner, 

opplevelses-funksjoner, slik som sinnsstemninger, følelser og bevissthet som deltagende indre funksjoner, og 

som årsaker lokalt også, ikke bare styrt utenfra, viljes-løst for individet. Eks: fri vilje? Fins det? Valg-funksjon, 

selektivisme: Eklektisisme (av gresk eklektikos «utvelgende»)[1] er en form for stilblanding. Det er en 

konseptuell tilnærming som ikke holder fast ved kun et enkelt paradigme eller et sett av regler.  

I stedet søker man løsninger med mulighet til å implisere og innarbeide flere ulike teorier, både 

innenfor form, stil og idé, der målet er å oppnå komplementær innsikt i studiet av et objekt eller tolkning av 

et tema. Innenfor filosofien benyttes begrepet eklektisme i de situasjoner der det er ønskelig og ofte nødvendig 

å benytte ulike teorier med utgangspunkt i flere filosofer, for å oppnå en tilfredsstillende problemløsning med 

mulighet til praktisk anvendelse.  

Innen filosofi kan eklektisk kalles multi-faktoriell, og en eklektisk analyse karakteriseres ved at man 

analyserer en helhet som summen av dets deler. Eklektisk tenkning betraktes da som det motsatte 

av dialektisk (der argument-/filosofi-retninger som settes opp mot hverandre). 

Komments: Vel, alt er nok ikke relevant, men at alle innfallsvinkler kan gi kjente korrigerings-

referanser i saksforholdet kan nok stemme, til en viss grad avgjørende årsaksforhold, argumentenes tyngde-

gjennomslag, og som kan stemme med den fysisk handling eller fysiske virkelighets forhold for rekkefølger for 

virkninger, eller omvendt, at slike forhold innstiller bevissthetsperspektivet sammen med behov-/sanse-

virkninger. 

Parsimoni gresk del; enslig, en enhet) - Den hypotese velges som har færrest uavhengige unntak. 

Innen evolusjon, kladistikk og kladistisk analyse færrest mulig endringer fra primitive til mer avanserte 

karakterer når man lager slektskapstrær. Ockams barberkniv. Fra latin parsimonia 'sparsommelighet, 

gjerrighet', til parcere 'la være å bruke, spare (på)'  

BETYDNING OG BRUK ISÆR I VITENSKAPELIG TERMINOLOGI, SJELDEN  det at den 

enkleste forklaring av fenomenene foretrekkes fremfor den eller de kompliserte: SITAT [man har] 

benyttet loven om logisk sparsommelighet eller det som kalles parsimoni. Den forklaringen som trenger 

færrest forutsetninger er den som mest sannsynlig er den riktige.  

Ikke rart at økonomisk tenkning lignende Ernst Machs tankeøkonomi som utfordrer rasjonell og 

irrasjonell tenkning, da også ligner på enkelte av Skinners modell og post-skinnersk modell: At der Mach 

kritiserte teorienes forenklinger heller enn den dypere videre forskning, krangel i stedefor å finne ut av det, 

fant sine forenklinger som forklaring, men ikke av saksforholdene. Tankeøkonomi: Av Ernst Mach, 

forenklende likt å barbere vekk noe som kanskje var viktig likevel, mest ment som kritikk av uenigheter i 

vitenskapen. 

 

Summene trekkes sammen som en enhetlighet, forenkling av flere gyldige faktorer. 

http://snl.no/causa_finalis
https://snl.no/%C3%A5rsak
https://no.wikipedia.org/wiki/Dynamisk
https://no.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Parsimoni&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk
https://no.wikipedia.org/wiki/Eklektisisme#cite_note-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://no.wikipedia.org/wiki/Dialektikk
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/k/kladistikk.html
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/o/occams.html
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John B. Watson 

John B. Watson (1878–1958) mente at det ikke var noen pålitelig måte å validere introspektive 

rapporter på, slik samtidige psykologer arbeidet med mennesker. Tidlig på 1900-tallet argumenterte Watson, 

i boken Psychology from the Standpoint of a Behaviorist for at psykologien skulle fokusere på observerbar 

atferd og ikke på bevissthet. Dette var et betydelig brudd med den «strukturelle» psykologien som hersket, 

som benyttet introspeksjon som metode og som anså studiet av atferd som betydnings-løst.  

Watson studerte organismers tilpasning til miljøet, nærmere bestemt de enkelte stimuli som ledet 

organismer til responser. Det meste av Watsons arbeid var komparativ psykologi, m.a.o. studiet av dyrs atferd. 

Watsons tilnærming var i stor grad påvirket av arbeidet til den Russiske fysiologen Ivan Pavlov som tilfeldig 

oppdaget fenomenet klassisk betinging (lærte reflekser) da han studerte fordøyelsen hos hunder, og deretter 

studerte fenomenet i detalj. Watsons tilnærming vektla fysiologi og stimulienes betydning i dannelse av 

betingede responser –han forklarte de fleste eller alle funksjoner til reflekser. Av den grunn beskrives Watson 

ofte som en S-R (stimulus-respons) psykolog. 

Komparativ psykologi, betyr også sammenlignende funksjoner/psykologi. At sammen-lignings-

forholdene i saksforholdet er innvirkende på husk/refleks-virkning, betinget læring. Omstendighetene er ikke 

utelatt. Heller ikke at organismen faktisk har funksjoner, relatert til behov, følelse av noe. Orientering. 

Stemninger er også orientert, korrigert, og gir korrigerende virkninger. Retninger, vei.  

Adferden kan ikke forklare umiddelbart stoffskifte-prosessen i cellene, neppe de nevrologiske 

funksjoner fra behovsorganer og sanser, og dets tilknytting til bevegelsessystemet, slik at adferden og 

hjerneaktivitets-senteres rolle ikke kommer frem i kun adferden. Arv, miljø, må inn i adferds-forskning for å 

komme ett skritt videre. Bevissthetsfunksjonens rolle virker så utelatt at en virkende selektiv prosess der er 

utelatt fra adferden. Det e rå gå over streken av sikkerhet om vi skal ha en modell. 

 

 

Metodologisk behaviorisme. 

Watsons behavioristiske manifest overbeviste de fleste akademiske forskere innen eksperimentell 

psykologi om betydningen av å studere atferd. Det ble godt mottatt av forskere som blant annet Edward 

Thorndike (som hadde studert katters evne til å komme seg ut av «problembokser»). Men de fleste psykologer 

tok den stilling som nå kalles metodologisk behaviorisme; de anerkjente at atferd enten var den eneste eller 

den enkleste metode for observasjon innen psykologi, men mente at den kunne brukes for å trekke 

konklusjoner om modeller eller konstrukter som medierte relasjoner mellom S og R.  

Blant mange velkjente behaviorister som tok denne stillingen var Clark L. Hull. som beskrev sin 

posisjon som «neo-behaviorisme», og Edward C. Tolman, som utviklet mye av det som senere ble 

til kognitiv psykologi. Tolman mente rotter dannet kognitive kart over labyrintene, de lærte også fravær av 

forsterkning, og relasjonen mellom stimulus og respons (S → R) ble mediert ved en tredje term - organismen 

(S → O → R). 

Dette forklarer ikke stemnings-virkningen, og dette forklarer ikke bevissthets-prosessen. Dette er 

utenfor-virkende, innenfor-virkende og sammen-virkende faktorer av stemninger og bevisste innholds-

funksjoner. Mens stemningssettingen, og styrkegrad-settingen, virkningspotensialet og likedan for 

bevissthetsfeltets opprettelsesvilkår, funksjonsvirkning for alle saksforhold, at dette ikke er forklart slik. 

Men det er saklige temaer, og gode teorier for avdekning av forholds-tilstander, der enkelte slike er 

mer varige og gjentagende enn andre, og burde vært knyttet til dypere funksjoner som den moderne 

genforskning og nevrofysiologi avdekker mye som, eksperimentelt. Også funksjoner i moderne psykologi-

forskning, steds-orienterings-celler i hjernen, (Moser), med mer, og virkningsrekkefølger i hjerne-seksjoner, 

ved forhold bevisst-fungerende aktivitet og fysisk reaksjons-handlings-aktivitet. Frontlapp, stimuli av sentre 

for tilbakeholdenhet, tilbake-trekkende funksjon, og for oppsøkende, tiltrekkende funksjoner, gripe etter, føle 

på, godt bundet til lyst, smerte, angst-lyst, like-mislike, trygg-redd. 

Om en hund derimot ikke liker maten, eller blir dårlig av den, så graver hunden seg under gjerdet og 

rømmer når mat-klokken ringer; ett eksempel. Det er fremdeles en refleksiv reaksjon forbundet til saks-

forholdet, men adferds-reaksjonen er omvendt lignende ris-ros, belønning for dårlig handling, og straff for 

gode handlinger. Bevissthets-oppfattelsens sammenlignings-funksjon hos hunden, knyttet til et behov, husk, 

blir raskt lagret, og gjenkjennende bevegelsesvei likedan, som så synkroniserer bevegelses-aktiviteten langt 

mer spontant.  

https://no.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
https://no.wikipedia.org/wiki/1900-tallet
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Komparativ_psykologi&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
https://no.wikipedia.org/wiki/Klassisk_betinging
https://no.wikipedia.org/wiki/Refleks
https://no.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
https://no.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
https://no.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_psykologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Stimulus
https://no.wikipedia.org/wiki/Respons


 

 

802 

Det er som med oss, at ettersom vi lærer å reise oss, lærer å gå, så er det kun de neste balansenivåene 

vi trenger å mestre, og tenker lenger ikke på at vi reiser oss og går for å hente noe. Vi har altså samme 

innlæringsform og instinkt-reaksjon. Instinktet er derimot satt sammen av flere stadier synkronisert. At vi har 

reflekser som i utgangspunktet gir reaksjonsmønster til og fra som er en nevro-fysisk reaksjon normalt for om 

nerven strekker seg ut eller trekker seg sammen.  

Dette er bevegelsesnerver som også er knyttet til hele sansenervesystemet og hele behovssystemet slik 

som at vi krøker oss ved vondt i magen. Både enzymer og nerver med signaler til hjerte-mage-region, reagerer 

så hjertet slår fortere i samme sakstilfeller, eller roer seg igjen når smerter går over. I motsatt fall er økende 

lyst-funksjon likedan med at hjertet slår raskere, og med synkende lyst eller tilfredstillelse av behovet, at 

hjertet roer seg igjen.  

Bevissthetssystemet for samtidig eller underveis de samme signalvirkninger og oppfatter saken, men 

forut for dette er oftest bevissthet og husk i mange tilfeller involvert i det vi kan kalle alle nye bevegelses-

mønstre vi har lært gjennom kontakt med saksforhold og videre gjennom sanse-tilknytting som handler om 

alle bevegelser, smak, lukt, det å snu hodet, syns-senter, synsnerver i korrigerende retning mot noe vi hører. 

Dette har vi ofte ikke lært. Men vi lærer stadig mer om hvilken retning som er mest riktig å snu hodet.  

I mange tilfeller er det tydelig at spedbarn gjør dette automatisk, noe som tyder på at et system alt 

reagerer på såkalte stimuli slik, mellom hørsel og syn. At forbindelsen er der gjør at signalbanebytte mellom 

fellessentre for hørsel og syn, er knyttet til bevegelses-nervesentre, for eksempel lillehjernen og ryggmargen. 

Mange deler av kroppen, bevegelses-nerver, vrir seg i den retningen som syn-hørsel korrigerer seg i retning 

av. Det er dette som er felles for affektreaksjoner og instinkt, som er knyttet til sanse- og behovs-organer.  

At hva aktiverer hvilke affektreaksjoner. Direkte smak, stikk i huden, sterkt lys, hva vi har opplevd 

som farlige bevegelser. Lagret vil signalet gi direkte feedback fra erfart, husk, muskel-nervesystemets husk. 

Vår bevegelse settes i gang i de fleste tilfeller før vi er bevisst sanse- og bevegelses-aktiviteten vår, slik som 

når vi farer opp ved å få ett stikk.  

Det er allikevel nervesystemet som har samme reaksjon, men videre lokalisering av tilstandene krever 

en orienterende sammenligningsfase, og som er bevissthetens sammenlignings-funksjons-prosess, da 

forskjellige inntrykk kommer til et oversikt-orienterende sammenligningsbilde av forholdene. At her kan ikke 

lyst-signal alene, eller hørsels-signal alen synssignal alene klare å gi hele oversiktsbilde, men alle inntrykks 

like-mislike, og type fysisk virkning samles til et innordnende oversiktsbilde: At hva ser ut slik som det vi 

hørte, eller smakte på, rørte ved oss. 

Hele forbindelses-systemet har dessuten nesten millioner av slike oppfattelser hele tiden for tilstands-

orienteringen i oss, hvilke kroppsdeler som er vel, hørsel, temperatur, behagelige stillinger, kraftanstrengelser, 

alle sanser og behov. Det er hva som er dominant kraftsignal, eller tillært reaksjon på signal, baner eller 

øvelser, altså innlærte husk-prosesser fra reflekser, affekter, roligere betraktnings-forhold som vi får tid til å 

sammenligne, bevisst-vitende læring, oppfølging og fordypning i ett lære-materialet.  

Å begrense funksjonen vi kaller instinkt eller affekt som et isolert område er feil. Hele nerve- og 

behovs-systemet er involvert som om vi skulle være en og samme hele organisme, men også der alle celler 

arbeider med stoffskifte og sammentrekninger uten at dette arbeidet i cellene kommer frem i lyset. Deres 

behandling av energimengden er utløsende for organismen for hva alle safter i kroppen, enzymer og nerver i 

kroppen skal kunne få eller ha av reaksjoner. Ett eksempel er melkesyre. Vi kan ville, eller ut fra affekter, 

instinkt, ofte bli hemmet eller parkert, blokkert for riktige reaksjoner eller reaksjon på dette i det hele tatt. 

Stort sett høyere treghet. 

Hvordan kan det på den ene siden være slik at vi skulle kunne forske på en kropps systemer og få de 

samme reaksjoner ved det vi kaller kropp, eksperimentelt, fysisk kropp, natur-føling, om ikke på den ene siden 

at bevisstheten har den oppnåelige kontakten her, samtidig som at man setter frem påstand om alt dette bare 

er forestillinger, bare er bevissthet, men kun bevisstheten alene. Hvorfor skal alle kunne merke at en tv rulles 

inn i klasserommet. Og hvorfor tenkte ikke alle at en tv ble rullet inn i klasserommet uten at den ble rullet inn 

i klasserommet. Hva orienterer så og oppstår da forestillingen fra, den bevisste oversikten seg fra.  

Mye tyder på at en beskyttelsestanke, en makt, et forsvar er involvert i forestillingen om at alt kun er 

bevissthet, og forestillinger, og at vi kan styre alt med viljen, betingelsesløst. Ta, få, gi, gjøre. Om vi vil 

innebærer en lyst til, et stimuli til handlingen, den ustyrlige vilje, rådløse vilje, om vi vil, den gode og rett-

ferdige vilje, og de rette viljestyrker i hvert sakstilfelle. Det er alltid knyttet til sanser og behov, begrep som 

ønske, lyst eller ikke. Samme reaksjoner kan komme ved feiltolkning, ved fysiske feil som påvirker nervebaner 

og nervesentre. 
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Vi kan se at begrep som ånd, natur-kraft, bevissthet, forestilling, fysisk, at de i seg selv forteller så lite 

om hva temaet innebærer, at det rett og slett ikke finnes noen veiledning ved kun begrepene. Om de ikke 

funksjons-forklares ganske om-grundig, så forstår ikke folk hva dette er til forskjell fra annet, eller som 

samarbeidende funksjoner.  

Det er kjent fra knokler, levninger etter mennesker i steinalderen at det har blitt foretatt amputasjon av 

del av fot og legg, annet. Det er rene skår, og til-leget knokkel som har vært i levende bruk lenge eter hendelsen 

som betyr at mennesket fortsatt har vært virksomt. Man kjenner til graver som er nesten hundre tusen år gamle 

som har legende urte-medisiner ved siden av seg. Og amuletter for styrke og trygghet, neppe bare pynt.  

Fra Egypt er også legen Galenos kjent for at han har operert vekk skalleben på både levende og døde 

mennesker og utført tester av nerve-funksjoner, at å pirke i hjernevevet så rører forskjellige bevegelsesdeler 

av kroppen seg, og noe lignende med å teste nerver i hud og andre organer. Beskrivelser av slike hendelser. 

De romerske sykehus hadde nesten alle slags operasjonskniver, skalpell-er, tenger, som de moderne 

sykehusene har.  

Kartlegging av slikt har dukket opp senere med en lege på da-Vincis tid, rundt 1400-1500-tallet, og av 

Leonardo selv. Med Francis Bacons ide om minste faktorer som settes sammen til mer kompliserte, og Lockes 

ide om enkeltinntrykk i sansesystemet, dukker så Burke opp med ideen tidlig etter 1700 om at alle sanser kan 

variere mellom lyst og smerte, og at de ellers er i en rolig, men parat hvilestilling, og som han kalte for 

sympatiske sanser eller følesystemer. Noe ekstra for omsorgs-følelse for mor-barn.  

Aquinas rundt 1250 mener at affektene i sanser er til for at vi skal overleve, eller merke farer og goder, 

der følelser er affekter, pasjoner, altså sensitivitetsgrader vi kan kalle dette. Summen av slik informasjon og 

Descartes berøring av samme tema, med tro på at et organ i hjernen var omkodingen mellom det fysiske og 

bevisstheten, det åndelige, ga han ideen om psyke-hus, psykisk pleie.  

Summen av alt dette etter Burke, blir nevnt av Smith 1750, og mange fattet interesse for å undersøke 

kroppsorganer og blodomløpet videre, fant ut at hjertet var en muskelpumpe fordi et hjerte på et lite dyr 

fortsatte å pumpe etter at det var skåret ut av kroppen. Andre fant ut at elektrisitet fungerte på lignende måte 

på nerver. Etter 1800 ble forskning på hjerne og nervefunksjoner oftere utprøvd, og det ble spesielt undersøkt 

mye på dyr. Nansen undersøkte for eksempel den elektriske ålen, andre tidligere hadde undersøkt elektriske 

rokker. At lynet og strøm hadde samme funksjoner ble også avklart.  

Her var Benjamin Franklin og Faraday, samt Maxwell, forløpere for teorien, og senere eksperimenter. 

Celleforskningen tok til sterkt fra tiden etter mikroskopet, slik at tiden etter 1700 ble en travel tid. Etter 1800 

ble forskningen slik systematisert bedre.  

Ut fra Lavoisers kjemi 1790 og kjemi i form av atomteorien til Dalton, samt elektromagnetiske 

oppdagelser, spoler, likestrøm, vekselstrøm, Volta og Faraday, og kjemiske baser og syrer med samme 

egenskap, og videre at man fant ut av kaloriforholdet ved forbrenning, og respirasjonssytemet til planter og 

dyr, så hadde man rundt 1820-30-tallet stort sett funnet ut av stoffskifte, fotosyntesen og det økologiske 

kretsløpet til kropper og natur, uten å kjenne til cellens virkelige operasjoner enda.  

Men arv, arvestoff, ble lett etter i celler. Og man fant ut at om cellekjernen ikke var til stede, så ble det 

ikke noe nytt individ. Cellekjernen måtte ha arvestoffet, og dette ble kalt en nukleinkjerne fordi man fant ut at 

det var nitrogenholdig stoff her. Først lang tid senere oppdager man det mørke stoffet i sentrum av kjernne 

som kunne være selve arvematerialet vi idag kaller DNA. Men beskrivelser helt fra 1700-tallet kan tyde på at 

kjernen og kanskje arvestoffet var observert uten videre sikker forståelse av dette.  

Darwin setter frem sin evolusjonsteori da han ser forbindelser i omlegging av arvelige funksjoner ut 

fra miljøet man flyttes til. Mendel oppdager at det er et matematisk logisk enkelt system for forskjellige 

arveegenskaper, slik som blå øyne, brune øyne, blanding av slike gener, og først og fremst på gule og grønne, 

glatte og skrukkete erter. Man så senere det samme med hester, med korn, og kunne ut fra dette fremsette 

teorien om både arvematerialet og variasjon i dette som gener.  

Vi kan kalle dette generasjonsforskjellen. At vi kunne arve noe fra både mor og far, og vi kunne endre 

en art ut fra miljøet over tid, eller ale opp en ny rase i en dyreart. Vi opplevde funn av at en ny dyreart kunne 

oppstå, som ikke kunne krysse seg med de tidligere artene. Muldyret er en kombinasjon av esel og hest men 

blir sterilt. Det er også forskjell på om hunn og hann er esel eller hest for utseendet, og kallenavn. Etter 1900 

blir man sikre på at man har arvekjernen, og som etter hvert blir kalt DNA, uten å kunne forutsi hvordan det 

fungerte, hva som gjorde hva. Men så klarer de å finne kromosomforskjeller, og kan si hvilke som bærer med 

seg hva av arv bedre. 1952, DNA-ets bygge-stener oppdages, men ikke sammenstillings-ordningen. De samme 

forskere finner ordensmønstre samme år.  
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Men det tar fremdeles tiden frem til 1960 før de kan avdekke at det er kun to av disse fire gen-stoffene 

som kan fungere samtidig som kobling som trinnene i DNA-stigen. Dette forklarer både Mendels og Darwins 

teorier fysisk eksperimentelt. Alt er jo ikke avdekket på dette stadiet. Men det er klargjort at denne funksjonen 

fungerer ved miljø- og arvelighets-forbindelse, hvorpå den store forskningen vi kjenner som genteknologi og 

arvelighetsforskning der vi kjenner hele variasjonen som humane gener befinner seg innenfor og hva som gjør 

det meste av hva, som arvelige funksjoner i forhold til virus og bakterie-funksjoner, ved helsen.  

Denne delen av forskningen kan være avhengig av kvantefysikken, mens forestillingene om 

sinnstilstander fint kan forklares med større seksjoner av det som bevisst blitt følt som sinnsstemnings-

innstillinger og følelses-effekter. Originalt sett kan vi sette opp reaksjoner og tester som ikke er avhengig av 

annet enn at vi sammenligner saksforhold i ideografiske logiske modeller ved hendelser for sanser og behov, 

bevisst og kilde-mål for lyster og ulyster, som begrep om nysgjerrighet og avisninger i forholdene vi har som 

opplevelser.  

Adferds-forskningen vil slik bli en blanding av mikro- og makro-forhold, større seksjoner av 

samspillende reaksjoner, og er like unike som selve arvelighets-forskningen og berører selvsagt 

nevrofysiologien uansett. Liv har visse funksjoner som må fungere som opptak og utkast av nærings-midler. 

Og en gitt prosess som nødvendig for fysisk levende vev, for ikke å opphøre som livsfunksjoner. Ideen om at 

sinns-stemninger og bevissthet skal fungere alene her i vår verden uten en kropp med sanser og behov, er jo 

ikke kjent.  

Det er derfor underlig at noen velger kun begrepet vilje, lyst og ulyst som en isolert forestillingsverden 

som forklaring til alle sine opplevelser. En slik tankegang gjør at all den virksomhet der kroppen er involvert 

i dårlige handlinger, ulykker og opplevelser, tortur, lidelser, overhode aldri kommer med i den moralske eller 

holdbare veiledningen. Vi læres opp til å sloss for bevissthetsbildet vårt, forestillingene, og etterpå så kan vi 

ikke forstå hvorfor det ble så mye lidelser av det.  

Og det skyldes mye slik som mange psykologer og filosofer som hevder det samme som mange 

åndelige retninger gjør, slik som Kant og Hegel, at kroppen er ikke med i moralen, at Hegels moral er for en 

bevissthet, og er en moral for forestillingene, en moral uten kropp. Kroppen vår med sanser og behov har slik 

sett ingen eksistens for moral, hva som ivaretar oss som mennesker.  

Slik sett foregår all sinnsforskning uansett ved observasjon av egne tanker, observasjon av oss selv 

med hva vi spiser, bevegelses-kontrollen vår, hva vi sanser og har behov for, men med tanke på innstillings-

gradene til den motivasjon eller ikke, den styrke eller ikke, som gemytt, lynne, humør, stemnings-styrkene 

virker som, og der adferd også er observasjon hvor vi sammenligner like og ulike ved kroppers reaksjoner og 

ansikts-utrykk, og under hvilke foreteelser, ved de saksforhold som alt skjer under.  

Å forstå=ER-LIK, graden likt sals-forholdene gjelder for både betraktning av tanker og fysiske 

aktiviteter som bevisste oppfatninger, og slik sett blir det bevissthetens oversikt-sammenligninger, gjerne lagt 

til husken vår sentralt, et bindingsnett for oversikts-sammensetninger lokalt og generelt i oss. At vi lager 

seksjoner for samlinger innenfor temaer, både i detaljer og som samspill. Samspillet er stort sett inntrykket av 

oversiktene som fremkommer i bevisstheten.  

Det er klart at i det vi bare sammenligner bevissthets-innholdet, vil vi i langt mindre grad trenge fysiske 

aktiviteter, og ofte ønske ro til denne prosessen også. Om sanser og behov ikke forstyrrer oss, heller ikke 

kroppen, at dette befinner seg i balanse, kan vi i større grad ha ro til å samtale, til å sammenligne bevissthets-

oversikter, og slett ikke måtte blande det fysiske inn aktivt her. Slik sett kan vi tenke oss det meste, være 

bevisste, uten at vi behøver å forbinde det til annet enn hvordan vi forestiller oss dette.  

Man kan lett tro at alt er uavhengig av kropp og fysikk da. Men det kan også hende at vi har glemt noe, 

i den forbindelse at det kun var i verden at vi presenteres for den moralske aktivitet, da alt utenfor den virker 

som avgjort sak uten det samme behovet, eller regelverk for moralsk oppførsel. Moralsk forkastelig er 

overgrep mot andre, og noe, også mot oss selv. Driftsfunksjoner av ulik grad, ubevissthet om noe, fører 

selvsagt til at vi kan si at har dårlig forutsetning for å bedømme en reaksjon i en moralsk sammenheng.  

Stimuli-Organisme-funksjoner-Responsen, er viktig kartlegging. Fra SR til SOR.  
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Skinner og radikalbehaviorisme 
 

B.F. Skinner, Burrhus Frederic Skinner (født 20. mars 1904, død 18. august 1990) var en amerikansk psykolog 

og (skjønnlitterær) forsker, forfatter, som hovedsakelig gjorde eksperimenter innen komparativ psykologi fra 

1930-tallet frem til 1950-tallet, er fortsatt behaviorismens sinns-filosofi, sinns-forskning, mest kjente 

teoretiker og den fremste eksponenten frem til sin død i 1990. Han stod for en egen behavioristisk filosofi, 

som kalles radikalbehaviorisme. Han er også anerkjent for å ha grunnlagt en ny form for psykologisk 

vitenskap, som er kjent som atferdsanalyse (behavior analysis) eller eksperimentell atferdsanalyse 

(experimental analysis of behavior) fra tittelen på boken fra 1938 The Behavior of Organism: An Experimental 

Analysis Of Behavior. «Men act upon the world, and change it, and are changed in turn by the consequences 

of their action». B.F. Skinner (1957) Verbal Behavior, s. 1. 

Definisjoner 

Skinner hadde stor påvirkning på definisjonen av radikalbehaviorisme, en filosofi som danner 

grunnlaget for vitenskapelig analyse av atferd (eksperimentell atferdsanalyse, EA). Mens EA er annerledes 

enn andre tilnærminger til behavioristisk forskning, så er radikalbehaviorisme mest ulik ved at den godtar 

behandling av følelser, indre tilstander og introspeksjon (selv-rapportering) som eksisterende og vitenskapelig 

tilgjengelig.  

Dette kan gjøres ved å identifisere fenomenet som ikke-dualistisk, med noen hendelser som kroppslige 

tilstander og andre som komplisert atferd. Men, radikalbehaviorisme godtar ikke følelser som årsak til atferd.  

Radikalbehaviorismen skiller seg også ut ved at den ikke aksepterer reflekser som en modell for all 

atferd, og den ser på atferdsvitenskap som komplimentær men uavhengig av fysiologi. 

 

Kommentar: At følelser er styrke-signal-løse, at følelses-styrke er signal-løs, ikke kan eller gir respons-

virkninger, er garantert ikke riktig bedømmelse av Konstellasjoner hos Skinner! At følelser er innbilning eller 

et falsum, eller at vilje eller noe annet innehar all kapasitet alene utenom følelser. Så lenge adgangen til 

styrkevirkningen er åpen tilgjengelig er følelsene virke-likhet uansett om det er fysiske eller åndelig, bare 

forestilling, eller fysiske lover. På samme måten som følelser viser styrkevirkning, og registrerbart i 

bevisstheten som parallell til innkommende signaler ellers i kroppen, så kan denne styrke, energi, 

signalvirkning virke som årsak-virkning videre til serien rekke-følger.  

Spørsmål er: Hva følte du da? Og så, Hva tenkte du da? Og derfor gjorde du altså i stand redskapen? 

At dette er virkningsløst kan ikke stemme, og følger hverken en åndelig, bevisst eller fysisk logikk! Ikke en 

gang forestillings-rekkefølgene til Hegel. 

 

At fysiologien ikke er med-kilde til de fleste oppdagelser og parallell-virkninger ved følelses-styrker, 

eller også sammenlignings-virksomme funksjoner, komparativt, enten det gjelder komparativ sammen-ligning 

fysisk eller bevisst, og fysisk-bevisst, og likedan da som sinnstemmende og følsomt som styrkegrad relatert 

til fysiske og bevisste virksomheter, altså komparativ psykologi, kan ikke være tilfelle. Vi vet at mennesker 

kan bli født uten smerte-reseptorer i huden.  

Det er en fysisk grunn til at noen ikke merker smerter. Vi vet også at vi har smerte-nervesentere, eller 

kjemiske prosesser som kan bindes til smertevirksomme styrkesignaler, og trer disse ut av funksjon eller ved 

medisinsk bruk blir slått ut, nøytralisert i sin virksomhets-prosess, kan ikke strykesignalet sendes videre. Vi 

vet videre at også lyst og angstsentre påvirkes av manko på slike fysiske signaler med styrkegrader i. Så langt 

kanalene er åpne frem til hjernesentre, nervesentre som har signalvirkninger frem til frontlappen, assosiasjons-

senteret, så vet vi at vi føler smerter.  

Er nervetråden kuttet eller nervecellen stimulert av narkotiske eller medisinske midler, så vet vi også 

at smertesignalet ikke behøver å sendes videre. Vi kan også ha hjerneceller som formidler smerte-styrke-

signalet, uten at selve nervecellen selv om den påvirkes, føler, merker, gir ut smertesignal, hvilket betyr at 

mange hjerne-nerveceller ikke merker smerten.  

Det blir derfor at signalstyrken forbundet med det fysiske systemets styrkesignal som danner 

grunnlaget for bevissthetens smerte-terskler, eller mulighet til å regulere, vende seg til, kunne tilvenne seg 

eller klare å overse, undertrykke, nervestyrkesignalet ved hjelp av å svekke andre nervesentre, eller få andre 

styrkevirkninger i bevissthetsfeltet til å motarbeide smertestyrkesignalets effekt.  

https://no.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
https://no.wikipedia.org/wiki/1990
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Radikalbehaviorisme&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Dualistisk
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Kort sagt. Så lenge kanalene er åpne for virkninger for følsomhet eller skader ved nerver, 

sansereseptorer, så er kraftvirkningen ekte og målbar. I skannere ser vi at nervetråder og betente områder lyser 

kraftig ved graden av smerter gjennom kroppen, ryggraden de aktuelle smertebaner, og likens som slik 

virkning i hodet, reaksjoner fra følsomhets-sentere, lyst, angst, og da de deler av hjernen som behandler 

tommelfinger, fot, tungen, øret. Eksempel ørebetennelse: Tannverk. At dette er falskt, innbilning, er rett og 

slett ikke trolig.  

Da ville det ikke være grunnlag for noen nød i noe tilfelle av sult eller vold i hele verden, eller av 

sykdom. Vi kan ikke slutte å tro at noe er galt, bør rettes opp, leges, om noen har ørebetennelse eller tannverk. 

Å prøve å gjøre noe, i stedet for bare å dø av infeksjoner. Det er interessant med likegladheten om at bare klar 

deg selv og at det regnes som en fortjent straff. Men allikevel er det virke-lok-het, og faktisk styrkegrader her. 

For av hvilken grunn i det hele tatt skulle vel Skinner ha reagert på adferd, at sult, smerter, at noe påvirker et 

dyr eller menneske, som synes gjennom en fysisk adferd eller hva et menneske føler ved sinnsstemnings-

behandling. Altså fysisk inngripen i hele-prosesser. 

Mine kommentarer her er slett ikke i overflod hva en hver moral-retningen enn skulle tro. Men vi har 

da også en bred vitenskap om stoffer, fysiske lover, fysiske egenskaper, og vi kan ikke utelate at jern har sine 

egenskaper, granitt har sine egenskaper, og at de samme stoffene vi har i disse i en organisk sammenbundet 

form virker som organiske stoffer i organismer og følger opp de samme fysiske lover av stoffskifte i cellene 

og deres bygning ut fra koblingsspenningene her.  

Her vises tydelig hva gitte erfaringer, gitt livssynsform, tro, lære, hva som skiller stort ved folk, slik 

som oppfatning av betydning og reaksjonsstyrker på hva, og hvor gyldig man regner slike styrker. Helt klart 

at Skinners oppfatninger sli er farget av livssyn og egne forestillinger ut fra en slik grunn-plattform. Det er jo 

de som står Skinner nærmest slik av livssyns-oppfatning som her best forstår hva jeg sikter til. På samme måte 

kjenner vi igjen en rekke ideologier, politikk, trosretninger, alt fra natur-sjamanistisk tro til moderne 

religioner, og filosofi-retninger som mener mange lignende saker om livet på jorden, forholdet til materien, 

altså kropp og organer, det de kaller fysisk som likedan ser bort fra nettopp hovedkilden til våre lidelser og 

moralske problemer på jorden.  

Kritikken gå rikke på trosretninger, men på hva vi mangler å innse som tillegg til tro/livssyns-

plattformer, nettopp fordi vi kan lære mer om oss selv og samfunn, moral og levevis, og derfor ikke ta alle 

standpunkter for god fisk: altså være kritisk-analytiske til påstander, om det så er sladder. Vær kritisk både til 

ekte og fake news. Altså også de som påstår at noe er fake news. Faken-begrepet er i seg selv bare ett fake. 

Altså rett og slett holdepunkt- og referanse-løst utsagn.  

Fake-tittelen er rett og slett nonsens. Ordet kan gjøre de som ikke er falske til falske, fordi den som 

hører det, rett og slett ikke forstår det utenom kretsen man er i, som heller ikke kanskje har noen sikre 

referanser å henvise til. Fake har mer eller mindre fått betydningen uenig i det moderne samfunn: At man 

mener noe annet er sannheten, eller bare kan påstå dette for å passe på sin egen posisjon. Hva med gjøremålene. 

Her kommer det frem påstander som i alle fall ikke holder kilde-mål-balanse, og er uholdbart!  

 

Eksperimentelle og konseptuelle nyvinninger 

Denne essensielle filosofiske posisjon ble styrket ved suksessen til Skinners tidlige eksperimentelle 

arbeid med rotter og duer, bl.a. oppsummert i bøkene The Behavior of Organisms(1938),  Schedules of 

Reinforcement (1957), med C.B. Ferster) og andre. Av særskilt betydning var hans konsept om operant 

betinging.  

En operant er en klasse av strukturelt forskjellige men funksjonelt ekvivalente responser.  

 

For eksempel kan en rotte trykke ned en spak med venstre fot, høyre fot eller halen, alle disse 

responsene opererer på verden på samme måte og har samme konsekvenser. 

 

 

 

Skinners empiriske arbeid utviklet seg fra tidlig forskning på rotters atferd i labyrinter til undersøkelse 

av «frie operanter» (fordi dyret nå hadde mulighet til å respondere i sitt eget tempo) i «operant kammer» (også 

kalt «Skinner boks»).  

Med denne metoden gjorde Skinner grundige eksperimentelle undersøkelser av effekten ulike 

«forsterkningsskjemaer» har på frekvens av operant atferd hos rotter og duer.  

https://no.wikipedia.org/wiki/1957
https://no.wikipedia.org/wiki/Operant_betinging
https://no.wikipedia.org/wiki/Operant_betinging
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Kommentar: Altså sammenlignings-funksjoner hos rotten. Bevisst, husk, tilvennings-tempo, stedsans-

celler, fysisk bevegelses-mål uansett i en fysisk verden med fysiske behov, sult, bevegelsesfriheten, alt slik som 

ikke Skinner inkluderer i prosessen. Operasjon Charlie; Altså operanter som betyr saksforhold, som ikke 

inkluderer deler den eventuelt virksomme prosessen er avhengig av! Skjematisk observasjon. Greit å ikke 

tillegge noen eller noe mer enn saksforholdet, men her mangler de viktigste hensyn med virkningsfunksjoner 

som i alle fall må tas med i betraktningen. Hva i all verden skal vår bevissthet med en due eller rotte for 

bevisstheten. Alt er jo nonsens.  

Han har nok måttet innse at de fysiske prosesser, og som er uten en bevisst tydelig flate, har reaksjoner. 

Alle signaler har et videre-følge, enten vi kaller det refleks eller ikke for den videre kraftvirkningen i signaler. 

Han kan da ikke tro at operant ikke har signal hverken fra de fysiske eller det bevisste, men kun virkning på 

verden, eller virkning fra verden. Originalt sett er allikevel operativ virkning på verdslige, eller det fysiske, 

slik sett en nøkkel i behovssammenhenger og sanseopplevelser, sansevirkninger. Og med det kommer 

suksessen, at det blir resultater som veileder oss; i verden, for kropp, helse, mentale tilstander inkludert, altså 

sinnsstemnings-påvirkende styrkemengder.  

Vi kan ikke bare snakke om at bevegelsen føret til, uten at funksjonen bevegelse forklares, eller at et 

geometrisk skjema og mengde i tall settes opp. Da blir det som Newton-Berkeley: Newton sa at rom, tid, var 

uavhengig av stoff, materie og bevegelse. Berkeley svarte at vi ikke fikk hastighet som er veien ganger tiden, 

uten at rommet og tiden var med i hastigheten, altså at de ikke er uavhengige av hverandre. Berkeley gir 

dermed ikke Skinner et argument som holder av den grunn. Ett objekt, kraft, substans, form, en tilleggs-

struktur og styrkeegenskap kommer i tillegg, nemlig objektet som beveger seg gjennom rom og tid.  

Om noe ikke finnes, ikke er noe som beveger seg, hva er da vei, bevegelse og tid, hastighet? At noe 

beveger seg, også for bevisstheten, og det fysiske i forskjellen mellom at vi er inne og beveger kropp og 

bevissthetsoppfatningen vår, og om vi er utenfor huset og beveger kroppen og bevissthets-oppfatningen vår, 

altså merker forskjeller på noe rundt oss. 

Om vi likeledes anser at all fødsel og død, om sp alle reinkarnasjoner for de som tror det, mener at det 

ikke flrer til noe, likedan som et liv på jorden før himmel eller helvete, så blir da livet meningsløst. Bevisstheten 

har da heller ikke noe mål for overlevelsen, annet enn å komme i en tilfredsstillende tilstand enten som 

Ingenting, eller som en tilstand der en ikke trenger den mer, en endelig himmel eller helvete. Altså at det 

bevisste heller ikke blir noe poeng. At om alt vi enn lærer og samfunn en gang går til grunne så er alt nytteløst. 

På den annen side om vi virkelig har en kropp, en psyke, en bevissthet, og er her nå, med behov og sanser, så 

spiller det liksom en rolle i det livet vi lever. Lokalt sett så betyr altså hvilket velvære vi føler noe allikevel, og 

har da en kropp og bevissthet som alt dette relaterer seg til. At i en slik verden, ja der gjelder holdbarheten, 

altså vår evige søken etter hva moralen er for oss selv, andre individer, samfunn og natur. 

Altså: Er vi her? Så gjelder funksjonene, og uansett type funksjoner, for holdbarheten vår, og der livet 

i seg selv blir kilde og mål, men ikke med vårt fysiske og bevisste avvist.  

 

Han hadde betydelig suksess i å trene dyr til å vise uventede responser, til ekstremt høye frekvenser av 

atferd og demonstrerte mange empiriske sammenhenger på atferdsnivå. Dette ga hans innfallsvinkel 

troverdighet. 

 

Kommentar: Ja Skinner, det har dette garantert. Men at fysiologien, reflekser, følelser tas vekk, så 

blir det ingen slike reaksjoner som kan utføres Skinner. Det fysiologiske må signalet gå igjennom. Og det 

er her refleksene er. Og det rundt refleksområdet er det som nå beveges og er virkeområdet for slike 

bevegelsesfibre.  

Skinner og fler med han, tenker som så at det slett ikke er funksjonsstrukturelle styrkegradersom 

danner en basis for at sinnsstemnings-plattformen og dens virkningsegenskap dannes ut fra kilde til dette, 

og slik sett at vi begynner med det vi merker og observerer; altså forløpet til x, ikke hvorfor x kan virke eler 

er der. Er det noe som da kommer ut av det blå, så er det i alle fall sinnsstemningene. Det har jo ingen egen 

kilde, eller annen kilde, men er et indre spøkelse uten referanser. 

 

 Om de er tilfelle eller ikke, kan man jo ikke vite, fordi de kan jo bare være en forestilling eller 

innbilning. Smerter er jo falske, kunstige? Slike påstander finnes i den gjengse universitets-kretsens 

forskning på slikt, altså psyke og bio-fysiologi og nevro-fysiologi og selvsagt sinnsstemnings- og bevissthets-

forskning. Ikke rart at om alle fag er nonsens at eneste målet blir å tjene penger å finne sin plass i 
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maktstrukturene, annerkjennelsesmakten, hva man skal med denne selvhevdelsen, opphøyelsen. Målet er 

gitt, og meningsløst, ikke til å komme unna. En bevissthet vi lengre ikke har bruk for fordi alle behov har 

forsvunnet, også behovet for oversikter. Om alt er borte, hva skal man da med oversikt? 

 

 

Språk 

Etterhvert som Skinner konsentrerte seg mer om de filosofiske grunnleggende prinsipper for 

atferdsvitenskap, vendte også hans oppmerksomhet seg mer mot språk. Hans bok Verbal Behavior (1957) 

definerte et vokabular og en teori for funksjonell analyse av verbal atferd. 

Selv om den fikk en hard (men omstridt) kritikk av Noam Chomsky, har Skinners teorier om verbal 

atferd blitt anvendt med stor suksess på flere områder, inkludert behandling av barn med autisme. Som 

en lingvistisk teori har imidlertid Skinners idéer hatt svært begrenset innflytelse. 

 

Komments: Språk er en synkroniserende sammenligningsfunksjon; der målet mest er myntet på å 

kopiere, peke til, og hvor det i mest mulig grad er at bevissthetsformuleringen, bevissthetsstrukturen, skal 

være mest lik med saksforholdet, fysisk eller bevisst vi står ovenfor. Forståelse betyr dermed er-lik med. At 

sammenligningene mest mulig stemmer overens med hverandre. Og forståelsen vår er lik med graden hvor 

like med. I mange tilfeller er den ikke lik med det det skal ligne som like og ulike med i det hele tatt. Logikken, 

like eller ulike riktig oppsatt og like og ulike feil oppsatt, og allikevel ren logisk funksjon for like og ulke. 

Autisten, elelr andre språkfunksjoner har med enten forståelsesform eller fysisk virkning for å få frem, motta, 

tolke, lære, alle sammen sammenligningsfunksjoner som skal tilpasses hverandre, der tilpasning og 

sammenligning er likedanne operasjoner. Virkninger i virkeligheten men operasjoner for bevissthetens 

oversikt ved kilde-mål-sammenligninger. 

 

Så kommer en ganske riktig sammenligning av Skinner: 

 

Det viktige for analyse av menneskets atferd var ikke så mye språktilegnelse, som interaksjonen 

mellom språk og observerbar atferd. I et essay publisert i boken Contingencies of Reinforcement (1969) 

klargjorde Skinner innfallsvinkelen at mennesker kan konstruere lingvistiske stimuli som videre kan oppnå 

kontroll over atferd på samme måte som eksterne stimuli kan.  

Muligheten for en slik «instrukskontroll» (regelstyring) av atferd betyr at forsterknings-kontingenser 

ikke alltid vil lede til de samme effekter hos mennesker som de pålitelig gjør hos dyr.  

Fokuset hos atferds-analytikere skiftet dermed til å forsøke å forstå interaksjonen mellom 

«instrukskontroll» og «kontingens-kontroll», og også å forstå den atferds-prosessen som bestemmer hvilke 

regler som dannes og hvilken kontroll de oppnår over atferd.  

Viktige personer i dette arbeidet har vært A. Charles Catania, C. Fergus Lowe og Steven C. Hayes. 

Kommentar: Manipulasjon av strukturfunksjoner tilpasset fysiske strukturer og disses rekkefølge, i 

større grad for å oppnå; ønskelig adferd. Men like gyldig for god dekning av fysiske, bevisste og psykiske 

holdbarhets-funksjoner: Men ingenting om hvorfor dette virker eller hva som er det holdbare. Testene viser i 

alle fall virkningsfunksjoner som gir god grunn til genetikere, biologer, adferdsmønstre, og nyere 

arvelighetsforskning og videre grunnlag for å undersøke alle nervefunksjoner og nervesentra, hjerne, kropp, 

og hvor aktiviteter foregår i alle seksjoner slik, for å se forholdet behov, sanser, følsomhet, stemning, 

bevissthets-virksomhet. Det avgjør ikke hva sinnsstemningen kommer av slik sett, bare omstendigheter som 

kan påvirke disse, omstille disse, bytte mellom reaksjons-former. Enkelte effekter gjentar seg nesten alltid, 

både ved dyr, mennesker, og for forskjellige mennesker, mens mange effekter uteblir eller får helt andre 

virkninger og reaksjoner på ulik måte. 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbal_Behavior&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://no.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Lingvistikk
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Spr%C3%A5ktilegnelse&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Lingvistikk
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Behaviorisme i filosofien 
 

Behaviorisme er både en psykologisk og filosofisk retning.  

De grunnleggende premisser for radikal behaviorisme er at studiet av atferd skal være en natur-

vitenskap, på samme måte som kjemi og fysikk, uten referanser til hypotetiske indre tilstander.  

Andre variasjoner, som teoretisk behaviorisme, tillater indre tilstander, men fordrer ikke at de er 

mentale eller er på noen måte en subjektiv opplevelse. Behaviorisme har et funksjonelt syn på atferd. 

 

Det er visse syn innen analytisk filosofi som kaller seg, eller kalles, behavioristisk.  

I logisk behaviorisme forstås fysiologiske uttalelser som en bekreftelse på tilstander, som består 

av observerbar atferd. 

 W. V. Quine anvendte en variasjon av behaviorisme, påvirket av noen av Skinners ideer, i sett 

eget arbeid om språk. Gilbert Ryle forsvarte en bestemt retning av filosofisk behaviorisme, beskrevet i hans 

bok The Concept of Mind. Ryles sentrale påstand var at dualisme representerer kategorifeil, og derfor 

egentlig er misforståelser i bruken av vanlig språk. 

 

Det blir av og til hevdet at Ludwig Wittgenstein forsvarte en behavioristisk posisjon, og det er flere 

viktige overlapper mellom hans filosofi, logisk behaviorisme og radikalbehaviorisme. Men Wittgenstein 

var ikke en behaviorist, og hans verker er så rundt skrevet at de kan tolkes på flere måter.  

 

Matematikeren Alan Turing er også noen ganger ansett som en behaviorist, men selv gjorde han aldri 

den identifikasjonen. 

 

At det subjektive, objektive, sinns-stemnings-rettede beskrives funksjonelt og så godt som mulig logisk 

fulgt opp, som funksjonelle egenskaper, eller altså virknings-funksjonelt, er jeg klart enig i og tilhenger av, 

men ikke ut fra funksjons-filosofi, funksjons-psykologi, funksjons-vitenskap generelt som historisk 

oppvåkning. Selve funksjons-virknings-logikken har jeg kommet noe tvungent frem til selv gjennom et 

dilemma i egen tenkning mellom 14-16-års-alderen.  

Dette endte videre med det vi kan kalle en slags funksjonell relativitets-fordypelse, altså en litt 

ubevissthet for at en selv drev med ekstrem sammenlignings-analyse. Men denne funksjons-teorien jeg kom 

frem til dreier seg om enda dypere referanser enn de vi ser i denne delen av sinns-filosofien, selv om det 

handler om de samme tema på mange måter, og slik sett allikevel er sinns-filosofi, sinns-forskning, eller sinns-

stemningsforskning, altså bevissthets-forskning, altså både på filosofisk og naturvitenskapelig funksjons-

sammenligninger.  

At logisk funksjon og virkningsfunksjon faller sammen grunn-funksjonelt, men er noe vanskeligere å 

innrette helt perfekt når de forskjellige egenskapene skiller seg ut. Her kan man vinne noe på at man kan 

påvise at det er kontakt mellom egenskapene på en eller flere logiske måter. At observasjon eller ikke, at 

mellom to ledd må det finnes en åpning som påvirkningen mellom disse.  

At vi ikke finner noe område som er responsløst! I den fysiske kraftvirkningen. At vitenskapen har 

kommet for langt til at vi kan isolere signal og respons-virkning fra hverandre. Signal er en virkning, og det 

er også responsen. Både bevisst og fysisk så er det styrkegrader i det vi henviser til, referansen, altså likegyldig 

hva vi kaller konsentrasjonsgradene bare gradsforskjellene påvises eller logisk kan bekreftes.  

La oss si om fysisk-geometriske matematiske fysikk-lover, kan beregne hva de videre reaksjoner blir, 

men som bare enkeltvis kan fungere godt mikro-organisk, da mangfoldigheten kun anvises ved en konstant 

energi uansett form-endringer.  

 

 

Læring fra et behavioristisk perspektiv 

Behaviorismen kan sees som en samlebetegnelse på ulike psykologiske retninger som går ut fra at 

atferd kan og skal studeres vitenskapelig. Her er ikke atferd begrenset til det organismer gjør som kan 

observeres, men også private prosesser som tenking og føling. Av historiske årsaker blir det gjort et skille 

mellom forklaringer på atferdsnivå og forklaringer på fysiologisk nivå.  

Når behaviorister snakker om at de ikke er opptatt av indre prosesser, er det fysiologiske prosesser 

de mener.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Naturvitenskap
https://no.wikipedia.org/wiki/Naturvitenskap
https://no.wikipedia.org/wiki/Kjemi
https://no.wikipedia.org/wiki/Fysikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Analytisk_filosofi
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilbert_Ryle&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategorifeil&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologi
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Behaviorister er i utgangspunktet enige om at det de er interessert i, er å kartlegge de funksjonelle 

sammenhengene mellom organisme og omgivelser. Skinner var opptatt av å finne lovmessigheter som gjelder 

for alle organismer, mens andre behaviorister som f.eks. A. Charles Catania også har vært opptatt av å studere 

arts-spesifikk atferd. En atferd sies å være lagt under kontroll når man vet hva som skal til for at den skal finne 

sted og endres. 

Kommentar: En adferd er avhengig av at det da er samme sum virkning fra betingelser som 

langt høyere grad enn vi tror, er avhengige av balanseformer for at et adferds-system skal være intakt. 

Slik ligner adferd estetikken. At det smaker like skjønt med en vond lukt i nærheten. Men forskjellige 

andre omstendigheter som en vifte kan få tilstanden opp mot behagelig igjen, eller slik vi normalt vil 

føle at det fungerer.  

En adferd er også følelses-relatert, altså en virksomhet som fungerer normalt når det finnes en 

gjennomsnitts-balanse som ikke irriterer for mye. En adferd er avhengig av forholdene, miljøet og 

organismens andre betingelses-tilstander. Ellers vil det rokke ved adferds-mønsteret vi ønsker å tro at 

vi har den endelige kontrollen over. Vi kan si at adferd avleses som om når den er mest vanlig og flest 

ganger inntreffer, og i enkelte tilfeller nesten alltid skjer.  

I enkelte tilfeller som å trekke seg tilbake fra noe, kan gjerne være et 100% tilfelle adferds-

mønster. Adferd er et mønster som bygger både på erfaring, husk, og de sanse- og behovs-organ-

systemer som er normalt alminnelige. Selvfølgelig er alle former for bevegelses-mønstre og inntatte 

stillinger også observerbar adferd, i den formen av alle former for adferd som skiller seg ut fra 

normalen. Slik sett kan dyr selvsagt overraske mennesker med hva de kan klare å utrykke, og til en viss 

grad forstå. 

Omgivelser kan ikke forkortes som at ikke de fortsatt har en mengde egenskaper. For eksempel er trær 

og blomster omstendigheter, også fjell og stein. Alle disse har indre funksjoner som virker langt dypere enn 

bare utseendet og tettheten vi merker ved å ta på noe. Og en plante kan være giftig. Dersom vi tenker på 

plantens vekst og celleprosess, og forskjellen på at vi reagerer når treet på hytta har blitt dobbelt så høyt, så 

må vi kunne si at det finnes indre virkeprosesser i oss, og i planten.  

Vi kan jo få en tre-stubb til å brenne på peisen, både varmt og hyggelig. Dette kan forbindes til 

grenseverdier for behovs-tåle-evnen våres også, vår holdbarhet, og dermed være et merkbart ledd i vår 

overlevelses-evne, at vi for eksempel ikke fryser i hjel. Kulde-reseptor-sanser er altså ledd i forbindelse med 

huden og kroppsorganenes forsvars-system for behovsorganene, og dermed er kuldesansen også en behovs-

sans for samme behovs-organ-organisme.  

Vi kan kritisere og sjikanere begrepet overskudd og manko så mye vi vil, enten det gjelder fra religiøst, 

sjamanistisk tro, viten, og visse vitenskaps-holdninger, men kommer ikke unna at manko og overskudd spiller 

en signalrolle i den organiske kroppen, og som liv eller død må forholde seg til, også mange eksempler vi 

kaller vondt, og godt, lyst og smerte, og som brukt mot andre, eller at naturen angriper oss, ofte oppfattet og 

kjent som det onde eller det gode. Tillagt mystisk bakenforliggende spekulasjons-fenomen, vesener, eller en 

slags ond dimensjon. Eller slik sett som belønning og straff: Hva Gud(ene) eller skjebnen blir tillagt som 

egenskap for ens lykke og ulykke i livet. At noen har blandet seg inn bevisst eller har bestemt et livsløp. 

Når og eller om behaviorister skal kun se overflaten av noe, altså sammen-hengen mellom organismen 

og omgivelsene, så kan vi gå glipp av tarm-bakterier og en rekke viktige duft-mekanismer fra planter, altså at 

det faktisk er virkninger som ligger utover den alminnelige adferds-observasjonen som dypere adferd, eller 

funksjoner, forteller oss noe om. Adferd er ikke så begrenset, enn til hva man setter begrensninger ved selv, 

eller i definisjons-begrensning av et forsknings-område. Dette er et ankepunkt som det kan drøftes en mengde 

om, med mange kritiske innlegg så klart. 

Og ut fra Differensialkraften så fremkommer det funksjonelle perspektiver som vil rokke ved deler av 

flere oppfatninger, stort sett på grunnlag av bevissthets-definisjoner og definisjoner generelt. Jeg har trengt å 

bryte definisjonsgrensene i mange tilfeller der definisjonen selv er hindret for forståelsen videre. Omfanget av 

saken, temaet. 

 

 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=A._Charles_Catania&action=edit&redlink=1
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Operant psykologi 
 

Skinners muligens viktigste bidrag til psykologien er operant psykologi, som han påbegynte på 

midten av 1930-tallet, og som avløste stimulus-respons-psykologien som bl.a. Pavlov sto for.  

Skinner innførte et skille mellom utløsende stimuli, hvor en stimulus umiddelbart følges av en 

atferd, og diskriminativ stimulus, hvor en stimulus gjør en atferd sannsynlig.  

Operant psykologi gjør det mulig å beskrive mye mer avansert læring enn den enkle stimulus-

respons-psykologien.  

Innen operant psykologi beskrives endring i atferd funksjonelt på fire måter: 

 

Læring 

 Tilførsel av 

stimulus 
Fjerning av stimulus 

Økning i 

atferd 

Positiv 

forsterkning 
Negativ forsterkning 

Reduksjon i 

atferd 

Positiv straff 

(reduksjon) 
Negativ straff (reduksjon) 

 Kommentar: 

Her følger Skinner opp med den Ris-ros i omvendt psykologi som vi godt 

kan gjenkjenne fra Smiths ris/ros, straff/belønning der godt belønnes med 

ris/straff og vondt, skadelige handlinger gis ros/belønning. 

En stimulus er noe som påvirker organismen på en eller annen måte. Det kan være et resultat av ei handling 

eller det kan være noe som er tilført av noen andre. Dette kalles tre-termers-kontingensen: 

Tretermerskontingensen 

Diskriminativ stimulus  Operant respons  Forsterkende konsekvens 

Sd -> R -> SR 

Forsterkningsskjema 

På denne måten er det mulig å beskrive hva som skjer når læring finner sted. Læring skjer vanligvis 

ikke ved presentasjon (eller fjerning) av første stimulus, stimulus må presenteres gjentatte ganger. Hvor mye 

og hvor ofte beskrives i forsterkningsskjema. De enkleste er konstant forsterkning, hvor stimulus presenteres 

(eller fjernes) hver gang atferden finner sted.  

Det er også vanlig å eksperimentere med å ha stimulus tilgjengelig bare av og til, slik at stimulus 

presenteres (eller fjernes) bare dersom atferden finner sted på bestemte tidspunkt. Ute i naturen hvor man ikke 

har kontroll over sånt, er forsterknings-skjemaene vanligvis langt mer kompliserte. 

Kompliserende faktorer 

Ut fra dette er det lett å få inntrykk av at læring skjer ved straff eller belønning av den atferden som 

skal endres. Det er mer komplisert enn som så. Straff er f.eks. problematisk fordi straff har uheldige 

bivirkninger. Heller enn å straffe uønsket atferd, kan det være mer effektivt å forsterke atferd som er ønsket 

og som gjør den uønskede atferden umulig. Det er også slik at forsterkere endrer verdi. Det som forsterker en 

atferd i dag er ikke nødvendigvis det som forsterker atferden i morgen. Videre er den mest effektive forsterker 

ofte den som produseres av individet. Hvis man går inn for å belønne atferd hvor organismen produserer sine 

egne forsterkere (såkalt indre motivert atferd), risikerer man at organismen til slutt bare utfører atferden 

dersom den blir forsterket utenfra. 

Faren er at læren ikke er ensbetydende med forståelse. På den annen side kan vi konsekvent bli lært 

noe som er feil. For det tredje så kan læren lukke for den heurisitske oppdagelses-kapasiteten. At læren 

fornekter eller ønsker en adferds-rettet funksjon for fysisk handling eller for tenkemåten vår som sperrer for 

videre fordypninger.  

Redselen for at en elev som læres opp, eller lærer seg selv, til å lære mer, og kritisk dominans utviklet 

slik som at en selv alltid er dommeren i saksforhold, er mulig for strengt vurdert som en fare. Her virker det 

som at hva vi skal tenke, forske mot og forstå blir vurdert av den midlere ideologi som råder i opplæringen. I 

en religiøs sekt ville slik «fri-tenkning» kunne være bannlyst. I samfunnet ellers med blandede syn, vil det 

komme ulike muligheter for appeller og korreksjon av saks-forståelsen. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Pavlov
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Undervisning 

Det finnes ingen egen behavioristisk teori om undervisning. Behaviorisme er en teori som sier noe om 

hvordan atferd skal studeres, ikke hva man må forvente å finne. Behaviorister, blant annet B.F. Skinner, Ogden 

R. Lindsley og Siegfried E. Engelmann har imidlertid bygget opp modeller for hvordan effektiv undervisning 

bør foregå. De har vist at læring er mest effektiv når  

• eleven deltar aktivt 

• tilbakemelding skjer umiddelbart 

• nytt stoff presenteres i en hastighet som er tilpasset eleven 

Behavioristisk forskning forklarer altså hvorfor klasseromsundervisning med elever som følger samme 

tids-skjema, med prøver hvor resultatet kommer dager eller uker etterpå, ikke fungerer særlig bra. 

Metoder: De mest kjente undervisningsmetodene som er utviklet med utgangspunkt i behavioristisk 

perspektiv er direkteinstruksjon og presisjonsopplæring.  

Metodene går ut på å dele det som skal læres, ned i så små komponenter som mulig, og så presentere 

disse for elevene på forskjellige måter. Metodene innebærer at elevene er aktive deltagere i læringa, at de lærer 

i eget tempo, og at tilbakemelding er individuell og umiddelbar. Disse metodene vinner regelmessig 

konkurranser i USA om de mest effektive undervisnings-metodene. De er best egnet til å lære inn nytt 

materiale. 

Lære, opplæring: Er jo også å gjenta, kopiere. Hva som er dypere, rett og galt, forståelig, er ikke gitt 

med den mest effektive metoden, kun gjentagelse av noe med en gitt forklaring der man antar at man har noen 

slik forklaring. Alt for meget står frem uten referanser, forklaring. Jeg er kritisk til hva som er en forutsatt 

kontroll, mål, kilde, som dette sammenlignes med. Forbryter-skolen for eksempel. 

Ett eksempel er også intelligens, IQ, eventuelt EQ. Hva som vi opplæres til som livssyn: Det riktige 

synet på verden, livet og oppførselen. Både IQ og EQ rammes. Begge blir gjenstand for alles livssyn kritikk 

av hverandre, og hva de andre mener er feil lære eller usant. Ingen med IQ eller EQ har bestått en slik test 

der de er i stand til å evaluere og kritisk-analytisk vise til galt med eget livssyn.  

At de må vurdere verden, følelser, intelligens, og hva som kan være tilfelle i og som virke-lik-het, og 

hvilken som skulle med rekonstruksjon bli et bedre virkelighets-bilde som samsvarer med forholdene som en 

logisk holdbar funksjons-sammenheng. Så hva vi svarer på og gjør ved direkte-instruksjoner og presisjons-

opplæring er altså ikke gitt som noen endelig sannhet. Eller riktig resultat.  

Kun at man husker og kan gjenta, eventuelt finne koblinger mellom de sakene man alt har lært. Dette 

grenser isolert sett til en vis likhet med data-maskiner. Å tenke ut dypere funksjoner i tilværelsen, og genuine 

sammenhenger her, er neppe gitt av datamaskiner.  

Kjente behaviorister 

Ledende forløpere (*) og representanter for behaviorisme: 

• C. Lloyd Morgan * 

• Ivan Pavlov * 

• Edward Thorndike * 

• John B. Watson 

• Edward C. Tolman 

• Clark L. Hull 

• J.R. Kantor 

• B.F. Skinner 

• A. Charles Catania 

• Sigrid S. Glenn 

• C. Fergus Lowe 

• Howard Rachlin 

• J. E. R. Staddon 

• Richard Herrnstein 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogden_R._Lindsley&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogden_R._Lindsley&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegfried_E._Engelmann&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Direkteinstruksjon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Presisjonsoppl%C3%A6ring
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=C._Lloyd_Morgan&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
https://no.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
https://no.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_C._Tolman&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Clark_L._Hull
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=J.R._Kantor&action=edit&redlink=1
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https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigrid_S._Glenn&action=edit&redlink=1
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Type-identitets-teori 
 

Det finnes ingen egen behavioristisk teori om undervisning! 

Behaviorisme er en teori som sier noe om hvordan atferd skal studeres, ikke hva man må forvente å 

finne.  

En personlighetstype er et sammenhengende system av personlighetstrekk, som har en høy innbyrdes 

sammenheng med hverandre og som til sammen vil utgjøre en måte et individ vil handle og tenke på i ulike 

situasjoner.  

En forståelse av skillet mellom psykologiske typer og psykologiske trekk kan være å si  

at der psykologiske trekk viser til egenskaper ved individers atferd, vil  

personlighetstyper referere til bakenforliggende psykologiske prosesser som til sammen utgjør 

et menneskes personlighet.  

Det er dessuten antatt at personlighetstyper gir uttrykk for de kvalitative forskjellene mellom folk,  

 Altså følsomhetstyrker, av type sammensatte behovs-psyke-egenskaper 

mens trekkene refererer til kvantiative forskjeller. Hvilken mengde, styrke innen hver egenskap. 

Denne distinksjonen mellom kvalitative og kvantitative forskjeller innebærer i denne sammenheng at 

hvor personlighetstyper forklarer en vesensforskjell i personligheten, kommer  

personlighetstrekkene til uttrykk i form av grads-forskjeller mellom individer.  

En slik gradsforskjell kan for eksempel være det mye 

benyttete kontinuumet mellom utadvendt og innadvendt.  

På dette kontinuumet kan et individ variere fra å være helt fullstendig utadvendt til fullstendig 

innadvendt og alle nyansene mellom disse to ytterpunktene.  

En vesensforskjell kan være skillet mellom en sangviniker og en melankoliker, der sangvinikeren 

er den som blant annet ser lyst på livet mens melankolikeren derimot er den som ser mørkt på livet. 

Spirituell, er sterkt aktivt livlig reaksjonsadferd, og det finnes vel også en type apatisk tilstand. Av de fire 

grunnleggende personlighets-typene man tidligere regnet med, er innført en stor mengde nye slike. Man ser 

konvertering mellom slike tilstander lignende det å skifte mening, menings-innhold, tro på liv eller lære. 

Personlighetstyper kan bestemmes ut ifra personlighetstester.  

Det nevnes ofte at det er to fundamentale typer av mennesker, introverte og ekstroverte. Typisk 

og ofte bare øvelser for å endre karakter. 

Type-teorier bygger blant annet på arbeider til Carl Jung. Den læren holder ikke det målet som 

er ønsket. Kun innenfor enkle tema. Generelt fins det flere sinnstilstander, trekk, egenskaper, og endrings-

mulighet mellom slike, mens trekkene som Jung sikter til like godt isoleres til endringsløst og altfor 

innskrenket.  

  

Hovedteorier  

• DISC 

• Enneagram av personlighet 

• Fire temperamenter 

• Humorisme 

• Keirsey Temperament Theory 

• Myers-Briggs Type Indicator 

• Sosionikk 

• Type A og Type B personlighetsteori 

Se også[rediger | rediger kilde] 

• Big Five personlighetstester 

• Personlighetspsykologi 

https://no.wikipedia.org/wiki/Personlighetstrekk
https://no.wikipedia.org/wiki/Individ
https://no.wikipedia.org/wiki/Tenke
https://no.wikipedia.org/wiki/Personlighet
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https://no.wikipedia.org/wiki/Utadvendt
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https://no.wikipedia.org/wiki/Liv
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https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Personlighetstype&veaction=edit&section=2
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• Personlighetstest 
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anomalmonisme og  epiphenomenalisme 

At de må vurdere verden, følelser, intelligens, og hva som kan være tilfelle i og som virke-lik-het, og 

hvilken som skulle med rekonstruksjon bli et bedre virkelighets-bilde som samsvarer med forholdene som en 

logisk holdbar funksjons-sammenheng. Så hva vi svarer på og gjør ved direkte-instruksjoner og presisjons-

opplæring er altså ikke gitt som noen endelig sannhet. Eller riktig resultat.  

Anomal monisme er en posisjon som hevder at selv om alle hendelser er fysiske hendelser, så kan 

ikke mentale egenskaper identifiseres med fysiske egenskaper. 

Italic er mine kommentarer: Epiphenonalisme, blir litt også en hinsides phenomenalisme, en abstrakt 

og ikke referanse-vennlig phenomenalisme, alså en referanseløs funksjonalistisk metafysisk henvisning. At 

Davidson er for pasiv på dette punktet, ikke for adferds-analytisk virksomhet. 

Jo, vil jeg mene; om alt er fysiske egenskaper og natur-funksjoner, og vi henviser til de fysiske lover, 

så oppstår det stadig tilfeller hvor vi har vanskelighet med forklaringer og beregninger fordi det skjer akutt 

at en naturfysisk lov-tilstand, endres som transformasjons-felt, overgangsfelt, mellom kaos og kosmos-

tilstander, altså orden-uorden av samme krefter og felt, som igjen gjør at mer komplekse slike feltblandinger 

ikke helt lar seg observere totalt sett.  

Om vi kaster en haug med kondensatorer, motstander og spoler, i en haug der ledninger berører 

hverandre, og setter på strøm på hver side knyttet til haugen, så vet vi ikke hvilke løsninger som finnes for 

blandingsfelt i denne gryten, selv om det er innenfor alle de fysiske lover og avstands-reguleringer for styrkene 

i kraftfeltet. Vi må da sette opp ett spesifikt, spesial-fysikk-lov-test av denne blandings-typen, men selv om vi 

ikke kjenner til en fast lov slik ved endring av omstendigheter, bevegelse og påvirkninger av disse mangfoldige 

mulige kombinasjoner, så kan vi identifisere dette som til fysisk og natur, eller fysiske hendelser. 

Da mentaliteten, og bevis for at mentaliteten finnes, også endringer eller mentalitets-skuespill, bløff, i 

god eller dårlig hensikt, vises som funksjoner i fysiske ansiktsuttrykk, og at enten medfødte elelr erfarte 

opplevelser, hendelser forteller oss hva vi kan vente oss i slike sammenhenger, at alle slike ansiktsutrykk, 

kroppsspråk, tempoet i bevegelser, lyd, språk, tale, hørsel, at alle slike er kopier og henvisninger til hverandre 

og som en sender fra seg, og som en annen opptar, mottar, der vi ellers sletter vekk alle slike fysiske faktorer, 

av behov, sanser, og fysiske egenskaper, tale-lyd, fakter, fysisk arbeid, hjelp, kun vises, føles og merkes fysisk. 
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https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Eksperimentelle_og_konseptuelle_nyvinninger
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Behaviorisme_i_filosofien
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Operant_psykologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Forsterkningsskjema
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Kompliserende_faktorer
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Undervisning
https://no.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme#Metoder
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Behovs-husken og bevisstheten 
Å merke verden. 

Behovsorganene våre sender signaler om manko, overskudd, og tilfredsstillende tilstand. Våre sanser 

er knyttet fysisk til dette behovsorgansystemet som spesialiserte organer som vi ser cellene skiller ut ved 

fosterutviklingen fra de foregående cellene, men nå som en spesialisert funksjon for hvilken del av 

kromosomene som skal funger, for eksempel lever, nese, øyne, øre, hjerne-organene som det er mange av. 

Altså syn, hørsel, hudsanser, temperatur, smerte-reseptorer, hjerte med mer.  

Jeg har vist til hvordan sanser og behov ved ulike organer tidligere i skriftet, eller annet sted i skriftet, 

kan gi signaler til og virke som en bevissthetsfremkallende kraftformasjon, altså en sammenligningsprosess 

som virker frem-vokst, har reist seg, spent seg ut ved de aktuelle hendelsesopplevelser, og hva som kan være 

involvert her, blant annet husken. Men til all husk så har hvert av sanser og behov sin egen merkbare tilknyttete 

behovs-husk, fordi sanseorganer er også behovsorganer til behovs-organ-kroppen, som orientering og føling 

for behovssystemets opprettholdelse av en eller annen holdbarhetsgrad.  

Det som skjer inne i bevissthets-fremstillingens våkne oppreiste opplevelse av akutte og umiddelbare 

hendelsesforløp i naturen og vårt mottak av signaler slik bevisst, er at i det samme feltet så finnes en behovs-

husk so viser kombinasjoner av de behov som vi har og har erfart husk til, og slik at også aktuelle 

sammenligninger gjenkjennes og forsterkes som de mest aktuelle sammenligningsveier for bevisstheten.  

Men behovshusken som merker vondt, godt, tilfredsstillende og grader av dette, som fremkalt i 

bevisstheten, samt signaler til de organer som gjelder for samme sak i lignende grad, også betyr at behovs-

summen vi har i oss som summen vår opplevelse og behov i livet samlet, og den tilstanden vi er i var i, når 

nye signaler motta av kropp, eller av et indre organ, eksempel sult, også viser seg som bakgrunns-virkning, 

eller rammevirkning i bevissthets-kraftfeltet. 

 Samtidig vil den stemningen sammenlignet med behovssummen vår generelt i livet, plukke ut det som 

er mest gjenkjennbart i saks-tilfellet vi står oppe i. Konsekvensen er at behovs-sanse-systemets raffinerte, 

selekterte, utvalgte husk-berøring for sakstilfelle, også reiser seg våkent i bevissthets-feltet vårt, som 

identifikasjonen bevisst/ubevisst, på hva jeg føler, jeg oppfatter, fordi denne jeg-følelsen er her en aktuell, 

fokus-opptaks-feedback for behovssystemet.  

Denne overprøver behov, sanse-virkningsgrader på nytt, og aktiviserer disse. Vi får altså en 

identitetsfaktor pågående våkent i bevissthetsfeltet samtidig med de aktuelle signaler vi merker på kropp, 

organer og sanser i det gitte øyeblikket, samtidig som at vi ser det i lys/mørke av den sinnstilstandsvirkningen 

vi sum er inne i, og der sinnsstemningene er utrykk for behovssystemets reaksjoner på omgivelser og indre 

funksjoner i oss, i organismen.  

Identiteten er altså opplevelsesfølelses-behovs-summens selekterte utvalg i sakstilfellet sammen med 

de inntrykks-summer som kommer til syne i samme felt. For humørstillingen til behovs-systemet er allerede 

tilstede i bevisstheten som temperament, lynne, gemytt, humør, altså sinnsstemningen-summens virkning mot 

bevissthets-senterets aktivitetsgrad og fordeling av erfaring og behov. At om vi er skikkelig deprimerte så er 

det ikke sikkert saks-forholdet vekker noen interesse for oss. At vi ikke identifiserer oss med dette. 

 Vi kan altså ikke verifisere de fysiske tilstander og lover noe bedre enn vi kan med temperamentet, 

fordi vi gjenkjenner begge deler fysisk, og de har begge med ulikt utseendet som gneis, granitt, organisk 

livsform, fysiske kjennetegn vi observerer, likedan som at vi fysisk gjenkjenner trekk på temperament og 

humør. Likedan som naturen ikke avdekker svakheter på veien, stien, støttepunkter, at det kan ende med at 

veien vi går på raser ut, på samme måte vil også mentalitet gi usikkerhetsgrad, om hva vi gjenkjenner eller 

ikke på en korrekt måte, altså løgner, fake, propaganda, i beste eler verste mening, feilbedømning av en annens 

behov, eller omsorg.  

Vi kjenner ikke til noen annen form for behov enn det som vi identifiserer som fysisk. Men da vi ikke 

kan redegjøre for feltkraftvirkningens struktur, eller lovmessighet, så forblir bevisst sinns-tilstand en mystisk 

årsak. Det vi ikke forstår er hvordan signalene kodes, virker som videre-leverandør, og fremstår som selve 

bevissthetsprosessens sammenligningsinnhold. Men det er en annen sak.  

Vi forstår til en viss grad naturen, og til en viss grad mentaliteten, og hva som innvirker på fysisk 

natur, og via fysiske veier berører andre ondt eller godt som det vi kaller sinns-stemninger, temperament som 

ved analyse i de fleste tilfeller finner at en eller annen fysisk handling, også teoretisk gitt ved fysisk 

hjelpemidler, slik stort sett viser til fysiske relasjoner, eller smerter, lyster, glede og sorg, som følelses-spekter  

styrkegrader i vår bevissthets-sammenlignende funksjons-prosess. Denne prosessen er behandlet et annet sted 

i skriftet. 
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Når helt klare orienteringssignaler kommer til oss via organer og sanser, behovssystemet vårt, så 

tenker vi ikke annerledes enn at vi kan ha oversikt og tester for dette som funn av gitte plattformer vi tar 

utgangspunkt i som de fysiske lover, og heller har problemer med å identifisere blandinger av disse, selv om 

energiene kommer ut til dels med samme forholdet i alle tilfeller, at E=mcc. 

Men ved temperamentet så gjelder de samme behandlinger som kan forstås ut fra fysisk observasjon 

og fysisk handling. Problemer er å forklare hvordan ulike feltvirkninger av millioner av mindre signaler kan 

klare å få slik type transformasjons-virkning i bevisstheten. Men om bevissthet krever styrkevirknings-

endringer pr referanser og tid-avstands-bilde, tid-rom, så vil lignende blandinger med feltkraftpreferanser 

som er tynnere, eller kan utfolde seg på en minimal plass, eventuelt som millioner ganger forkortet prosess i 

feltet rundt objekter, som et bevissthetskraftfelt. Blandinger av styrkevirkninger med formbudskap og 

stemnings-avgjørelser forutgående for hvordan bevissthetens persepsjons-signaler oppfatter saks-forholdet. 

 Vi identifiserer sinnsstemninger og sinnstilstander fysisk og fysisk erfart, følsomhetsstyrker, likedan 

som med alminnelig fysisk natur ellers. Det er hva som konstruerer, gir virkning til disse, og hvor vi 

identifiserer kile og operasjon som vi ikke klarer å sikre fysisk.  

Med normal evne til å se forskjell på ti millioner farger på 1 kvm flate, og lignende for hørsel, hørsels-

blandinger av lydfrekvenser, stigende og synkende styrke av samme tonefall, og lignende med smak, lukt, 

kulde, smerte, gode følelser i hud, kroppsoverflate, så kan vi ut fra behov, lyst, angst, smerte, lyst, ikke gjøre 

noe annet enn å innse at like blandinger er forskjellige i en flom av signaler til hver opplevelse vi har: At det 

er alltid en likhetsforskjell slik.  

Disse blandingsforholdene og hvordan feltstyrkene mellom disse blander seg opp, gir graden følelse 

for akutte og langvarige sammenligningsforhold om sinnsstemningsprosessen i bevisstheten vår. Altså 

behovssystemet egenskaper i bevisstheten. 

Da er dette grunnen til at det ikke kan gis en fast lov for temperament, mentalitets-prosess, fordi det 

er ulike forhold i alle tilfeller, selv om det kan være så små forskjeller at vi kan klassifisere overfladisk hvor 

de tilhører på visse tenkte skala-former, og antatte hendelsesforløp ut fra hvilken stemningsstilstand man er i 

svært ofte. 

At adferd kan beskrives som en overfladisk ordens-kategorisert struktur, men som har usikkerhets-

grenser som er veldig sårbare for feil-tolkning av stemninger: Kommer an på hvilken stemning tolkeren er i. 

Vi kan være stemt feil i anledning saksforholdet. 

Hva som er operant. Utviklingen, eller funksjonen til trykk-systemets stoff-skifte, virker slik at enzymer 

og nervesystemer blir som alle molekyler som møtes, tilpasninger eller sammenlignings-systemet. Alle sanser 

og behov vekkes i ulik grad av saksforholdets signaler, som søkere, søk, let, finn, i husksystemet vårt som 

omfatter tilstanden vi virker i nå, og virkningshusken, inntrykkshusken fra både arv og miljø-påvirkning, altså 

vårt indre innstilte behovs-husksystem, der relevant for påvirkninger av den enkelte organisme på jorden, 

mennesket individuelt er de smerter og lyster, og hva som skal til for å roe disse;  

tilfredsstillelse, lyst-nøytraliserende virkninger, med søk-funksjonen parat som sammenlignings-

funksjon ovenfor endringer av signaler i summen kroppstilstand som hjernen stort sett kan merle, altså 

nærmest til bevissthets-prosessen vi snakker om og oppfattelse av sinnsstemninger, mentalitet, humør, 

motivasjonsgrader, affektvirkninger. Affekt kan være uro, skummelt, redsel, frykt, sjokk, smerter, utryggheten, 

men også gleder, det å miste kontroll vi er avhengig av. 

 Mentale tilstander kan da sammenlignes og identifiseres gjennom fysiske egenskaper! Men de kan som 

de fysiske lover, ikke forklares normalt funksjonelt når forskeren ikke har referanser å henvise til. På samme 

måte kan fysikere få store problemer med overgangsfeltet mellom to fysiske energitilstander, eller med de 

omveltninger vi kaller transformasjonsfelt, gjennom kaos-kosmos-vekslinger, orden-uorden-vekslinger tross 

at de viser samme energi inn som ut, altså E=mcc. Det er transformasjons-feltets identifiseringsplass og 

størrelse og operasjonsaktivitet vi har problemer med å avlese, altså identifisere styrende og virkende 

funksjoner som felt-identitetsvirksomhetens strukturer. 

Identiteten til virknings-strukturens kraftvirkning. Davidsson har rett i at det ikke finnes noen strenge 

lover for den ene og andre kraftvirknings-utvekslingen som sinnsstemning temperament, mentalitets-sum 

og virkning. Det er ikke bare oppgitt med U=IR, eller 0-1 i binært, digitalt tallsystem. Disse konstant-nivåer, 

er ikke kontinuitetsfrembringende, altså styrkeendrende forstått. Davidson er mer passiv enn nødvendig. 

Den mest kjente forsvareren av denne posisjonen er Donald Davidson. For å kunne forklare mental 

kausalitet (det at mentale hendelser kan forårsake andre hendelser, mentale eller fysiske) aksepterer Davidson 

at mentale hendelser er identiske med fysiske hendelser og at det mentale er avhengig av det fysiske.  

https://snl.no/Donald_Davidson


 

 

817 

Likevel hevder han at det ikke finnes noen strenge lover om hvordan mentale og fysiske hendelser er 

forbundet med hverandre. Når vi tillegger mentale tilstander til en person er det holistisk i den forstand at vi 

alltid trenger å tillegge en hel rekke mentale tilstander til en person dersom vi skal kunne forklare personens 

atferd. Tilleggelsen av mentale tilstander er også bestemt av betraktninger om normativitet og rasjonalitet. 

Ja selvsagt, altså miljøpåvirkninger fra natur og samfunn om balanserte tilpasninger, eller enighet 

mellom to  behov-systemer eller fler, i noen tilfeller et individ alene. At vi forenkler for mye, og at vi setter 

opp normer vi ikke tør gå utover begrenser innsikten vår. Vi fordyper oss ikke om vi stenger utvekslings-

kontinuiteten. 

Vi kan for eksempel tenke oss at vi antar at Ole tror at Kari er høyere enn Per, og han tror at Per er 

høyere enn Lars. Ettersom vi også antar at Ole er rasjonell, så vil vi ikke kunne tillegge ham trosoppfatningen 

«Lars er høyere enn Kari». Med utgangspunkt i vår antagelse om at Ole er rasjonell kan vi derimot si at han 

tror at «Kari er høyere enn Lars». Dette er sammenligningsfunksjoner som er logisk basert. 

Selv om en hendelse kan ha både en fysisk og en mental beskrivelse, så kan ikke den mentale 

beskrivelsen reduseres til en fysisk beskrivelse. Dette er, ifølge Davidson, fordi beskrivelser av denne typen 

er radikalt forskjellige, og mental begreper kan ikke inngå i formuleringer om lovmessigheter. En begrepslig 

reduksjon av mentale hendelser til fysiske hendelser er altså umulig, kun en ontologisk reduksjon er mulig. 

Kritikere av Davidsons posisjon hevder at den leder til epiphenomenalisme, og at den derfor ikke er særlig 

attraktiv. 

Ja: Vi kan ikke ta det for god fisk at det er sikkert at vi ikke kan oppdage, eller identifisere mentalt med 

fysisk: Først og fremst grunnet fysisk adferd, og fysisk påvirkning av adferd. At det er forskjellige rreaksjoner 

er noe annet, og at det ikke er gitt en fast hendelses-lov: Det er det egentlig ikke i naturen heller, fordi 

omstillinger skjer over tid uansett. Det er ofte grunnen til at kroppen endres innvendig, at naturen endres 

utvendig, og at summen slik har sitt å si for endringer i den totale mentalitets-summen. 

 

funksjonalisme.  

Funksjonalisme er en teori som søker å definere hva mentale tilstander er, ved å fokusere på den rollen 

de spiller. Ifølge funksjonalismen er det som gjør en mental tilstand til for eksempel en tanke, et ønske, en 

trosoppfatning eller en smerte, den rollen disse tilstandene spiller i det kognitive systemet. 

Et noe forenklet eksempel kan illustrere dette: Smerte kan karakteriseres som en tilstand som hos 

mennesker normalt er forårsaket av skade i kroppen. Tilstanden forårsaker trosoppfatningen om at noe er galt, 

samt et ønske om å komme seg ut av denne tilstanden. Videre kan tilstanden forårsake angst, og den vil normalt 

gjøre en disponert til å stønne og si «au».  

Alle organismer som kan være i en tilstand som innehar den samme typen rolle, og fører til lik 

resulterende atferd, har mulighet for å oppleve smerte, ifølge funksjonalisten. 

Organismer, som for eksempel dyr, romvesener eller konstruerte maskiner, som ikke kan være i en 

tilstand som spiller denne funksjonelle rollen, har ikke mulighet for smerte. 

Funksjonalismen henviser til rollen mellom funksjoner, og ikke til virknings-funksjoner altså hvordan 

funksjoner virker. Dette er svakheten til funksjonalismen: Kan like gjerne være åndelig som fysisk basert. 

Flerfoldig realiserbarhet 

Funksjonalismen er ikke primært interessert i hva det er som realiserer en gitt kognitiv rolle. 

Vibrasjoner av såkalte C-fibre i hjernen kan være det som spiller smerte-rollen hos mennesker. Men andre 

ting enn slike vibrasjoner kan spille smerte-rollen hos andre biologiske vesener, romvesener og maskiner, og 

det vil likevel kunne være snakk om det samme fenomenet smerte. 

Funksjonalismen vil dermed hevde at mentale tilstander er såkalt flerfoldig realiserbare 

(engelsk multiply realizable). Slik kan funksjonalismen settes i kontrast til såkalte identitetsteorier i 

sinnsfilosofien, som hevder at en gitt mental tilstand vil være identisk med en fysisk tilstand. 

Hovedmotivasjonen bak funksjonalismen var å fremme en teori om det mentale som både er 

kompatibel med fysikalisme, og som unngår de problemene som andre teorier som det mentale står ovenfor. 

Dette er svakheten til funksjonalismens kognitive rolle, og det kognitive som begrep. Vi kan ikke få en 

kognitiv styrkeløshet, signal-løshet. Virknings-løshet.  

https://snl.no/epiphenomenalisme
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Funksjonalisme_(sinnets_filosofi)&action=edit&redlink=1
http://snl.no/kognitiv
https://snl.no/hjerne
https://snl.no/identitetsteori
https://snl.no/fysikalisme
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Kort sagt: Alle kognitive forhold virker gjennom objekt, gjenstand, virkning, og gjennom 

sammenlignbare forskjeller, strukturer, og sammenligningen er komparativ, og ingen tallsystemer eller 

digitale systemer virker uten sammenlignings-operatorene, altså logisk kontinuitet, og det kognitive selv 

digitalt, tall, geometridefinisjon gir ikke rommets kontinuitet, bevegelses kontinuitet eller virkningsstyrkenes 

kontinuitet, altså ingen interaksjon kan finnes. Vi må blande de to egenskaper samtidig, kognitivt-komparativt, 

1 styrke, styrkegrad, virkningsgrad under endring som posisjon eller styrke. Vi må også kunne ha interaksjon 

da utveksling av energier foregår, også mentalt-fysisk, bevisst-fysisk. 

Det er vanlig å skille mellom ulike former for funksjonalisme: 

• maskinfunksjonalisme 

• kognitiv funksjonalisme 

• analytisk funksjonalisme 

Maskinfunksjonalisme 
Ifølge maskinfunksjonalismen fungerer menneskesinnet som et komplisert dataprogram. 

Filosofen Hilary Putnam (1926–2016) regnes for å være pioneren bak ideen om en slik maskinfunksjonalisme. 

Putnams idé var inspirert av matematikeren Alan Turings (1912–1954) begrep om en Turing-maskin. En 

Turing-maskin er en enkel, tenkt datamaskin som kan utføre alle beregningsbare operasjoner. Ifølge Putnams 

maskin-funksjonalisme kan alle vesener med et sinn sees på som Turing-maskiner: en mekanisme som kan 

romme et endelig antall indre tilstander, hvis operasjoner kan spesifiseres av et endelig antall instruksjoner (et 

maskinprogram). Instruksjonene har følgende form: 

Hvis maskinen er i en tilstand T1 og får innkommende stimulus S1, så vil maskinen gå inn i 

tilstanden T2 og produsere utkommende adferd A1. 

En slik maskinoperasjon vil være deterministisk. De fleste maskinfunksjonalister åpner for at 

sinnet kan være realisert av en såkalt sannsynlighets-maskin, hvis utkommende adferd ikke lar seg forutse 

på samme måte. Dette innebærer at en maskin kan ha et program som setter, for hver innkommende stimulus, 

en viss sannsynlighet for at maskinen vil inngå i én av flere mulige tilstander og produsere én av flere mulige 

adferds-typer i møtet med en bestemt stimulus. Sannsynlighet er en sammenlignings-prosess, logisk funksjon. 

Hvis det stemmer at menneskesinnet fungerer som et dataprogram, vil et slikt funksjonalistisk syn i 

prinsippet innebære at programmet kan realiseres av ulike organismer, på samme måte som at 

programmet Microsoft Word kan realiseres på både en Mac og en PC. 

Maskinfunksjonalisme har møtt mye kritikk, blant annet i form av John Searles (født 1932) kinesiske 

rom-argument. Searle hevder her at det er en relevant forskjell mellom en maskin eller organisme som 

utviser en gitt type adferd på bakgrunn av kun en prosess, og en organisme som gjør dette på bakgrunn av 

forståelse. 

Kommentarer med henvisningsstoff; Maskinfunksjonalisme 

Alan Turing var en britisk matematiker og datamaskinpioner. Han er kjent for betydelige praktiske og 

teoretiske bidrag innen kryptografi, informatikk og kunstig intelligens. Turing-maskinen. I 1936, mens han 

studerte ved King's College, Cambridge, utgav Turing On Computable Numbers, hvor han formulerte teorien 

for en allmenn datamaskinmodell, kjent som Turing-maskinen. En Turing-maskin behandler et begrenset 

antall symboler lest fra en papirremse, ut fra et begrenset antall gitte regler og ut fra den tilstanden den 

befinner seg i. Lesingen av et symbol kan påvirke både maskinens tilstand, og hvilket symbol som deretter skal 

leses. Remsen kan være uendelig, men antall symboler, antall regler og antall mulige tilstander må være 

endelig. Modellen utgjør grunnlaget for programmerbare elektroniske datamaskiner.  

ENIGMA Krigsinnsats Under andre verdenskrig arbeidet Turing med kryptografiske oppgaver for 

den britiske regjeringen, og han stod sentralt i arbeidet med å knekke to tyske kodemaskiner,  Enigma og 

Lorenz SZ 40/42, der maskinell bearbeiding av data spilte en avgjørende rolle. Han oppholdet seg også en 

periode i Washington DC og bistod Bell Labs med å utvikle avlyttings-sikre tale-systemer. Turing bidro til 

å gjøre det mulig for britene å lese 39 000 tyske kodede meldinger i måneden allerede tidlig i 1942, et tall 

som etter hvert økte til 84 000. For sin krigsinnsats mottok han utmerkelsen Order of the British 

Empire (OBE).  

http://snl.no/Hilary_Putnam
http://snl.no/Alan_Turing
http://snl.no/Alan_Turing
https://snl.no/determinisme
http://snl.no/John_Rogers_Searle
https://snl.no/Det_kinesiske_rommet
https://snl.no/Det_kinesiske_rommet
https://snl.no/matematikk
https://snl.no/kryptografi
https://snl.no/informatikk
https://snl.no/kunstig_intelligens
https://snl.no/King%E2%80%99s_College
https://snl.no/datamaskin
https://snl.no/andre_verdenskrig
https://snl.no/kryptografi
https://snl.no/Bell_Telephone_Laboratories
https://snl.no/The_Most_Excellent_Order_of_the_British_Empire
https://snl.no/The_Most_Excellent_Order_of_the_British_Empire
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Turing-testen: I 1945 ble Alan Turing knyttet til National Physical Laboratory i London, hvor han 

deltok i utviklingen av en datamaskin, Automatic Computing Engine (ACE), som bygde på hans ideer. I 1949 

ble han nestleder for datalaboratoriet ved University of Manchester, der han arbeidet med programvare for 

en annen banebrytende tidlig datamaskin, Ferranti Mark I. I 1950 utgav han Computing Machinery and 

Intelligence, som la grunnlaget for kunstig intelligens som eget forskningsfelt.  

Han formulerte her Turing-testen for hvorvidt en maskin kan betraktes som intelligent eller ikke. 

Testen går ut på at en objektiv person inngår i en skriftlig dialog med både en datamaskin og en annen person, 

og dersom vedkommende ikke er i stand til å skille maskinen fra personen, er maskinen «intelligent». Fra 

1951 gikk Turing videre til å arbeide med matematiske modeller for å forklare hvordan gener kan 

kontrollere utviklingen av anatomiske strukturer i planter og dyr, og han leverte blant annet 

avhandlingen The Chemical Basis of Morphogenesis.  

Dømt for homofil praksis. I 1952 ble Alan Turing dømt for homofil praksis. Han mistet med det sin 

sikkerhetsklarering og dermed muligheten til å jobbe videre med kryptografi og hemmelige tjenester. Han 

ble dessuten pålagt å gjennomgå hormonbehandling. Turing døde i 1954 av cyanidforgiftning, og dødsfallet 

ble erklært som selvmord. I 2013 ble han posthumt benådet. Turing-prisen. Siden 1966 har Association for 

Computing Machinery (ACM) hvert år delt ut Turing-prisen for å hedre Turings minne og hans bidrag til 

datateknikken. Prisen gis til eksepsjonelle bidrag innen informatikk og databehandling, og ses på som IT-

miljøenes Nobelpris. Film  

I 2014 lagde den norske regissøren Morten Tyldum filmen The Imitation Game om Alan Turings liv 

og krigsinnsats med Benedict Cumberbatch i hovedrollen som Turing. Filmen fikk Oscar for beste adapterte 

manus og ble nominert til 7 andre Oscar-priser. kryptografi  Datamaskin – historikk Turing-prisen  Eksterne 

lenker: Informasjon om Alan Turings liv og virke på THE ALAN TURING HOMEPAGE, Turingåret 2012 

sine hjemmesider, The Alan Turing Digital Archive, database med over 3000 bilder, brev og artikler om og 

av Turing. 

Grunnlag kritisk-analytisk funksjonsanalyse av maskin-funksjonalismen og intelligens-

erklæring her: 

Alan Turing formulerte her Turing-testen for hvorvidt en maskin kan betraktes som intelligent eller 

ikke. Testen går ut på at en objektiv person inngår i en skriftlig dialog med både en datamaskin og en annen 

person, og dersom vedkommende ikke er i stand til å skille maskinen fra personen, er maskinen «intelligent». 

Vi kan akseptere at en maskin kan kjøre logiske analyseprogrammer for språk, gramatikk, forståelse 

likt som jeopardy-maskinen som slo mestrene. Men igjen så er det slik at alle operasjoner skjer sekvens for 

sekvens gjennom flyttinger av 1-er og 0-er, og det er ikke mulig å si at maskinen forstår dette bevisst, selv om 

maskinen sier at den forstår dette, fordi det er kun lagt inn i programmet som tekst, språkfunksjon som 1-er 

og 0-er.  

Det er ikke en sammenligning der maskinen merker sine behov som behovsfølelse, styrkegrad som 

virker inn i andre styrkegrader som danner bevissthetspreferanser utenom 0-er og 1-er. Maskinen kan ta inn 

kamerabilder og lyder og kan kombinere dette i mange logiske løsninger som er logisk feil og logisk riktig ved 

teori eller ved praktisk test av et svar.  

Men den er ikke bevisst dette. Når kravet kognitivt, og hvor kognitivt vi kan sette opp sammenligninger 

for komparative verdier, normer, holdbarhetsmål, så kan maskinen sammenligne og komme ut med gode 

resultater som språksvar, handlingsmønster, men ikke bevisst. På den annen side i den matematisk-

geometriske modellen med digitale formasjoner, binært, så vil maskinen kunne behandle mange flere 

løsninger av sammenligninger slik at regneoppgaver og språkoppgaver, samt teknisk og encycopedisk 

informasjon kan gjengis eller beregnes straks, veldig fort, utover hva et menneske er i stand til, slik at kognitive 

svar kan gis.  

Slik sett er det ikke umulig, og er allerede gjort i mange forsøk, at slike maskiner fungerer, og er det 

IQ, altså riktige svar det er snakk om så er den kognitive sammenligningen et mesterstykke, det vil si ubevisst, 

men som gir intelligente svar grunnet sammenligningsfunksjonen maskinen har av alt som like eller ulike med 

det som den skal sette sammen eller sammenligne med. Det er ikke en bevisst sammenligning, men svarene 

kan bli bedre enn våre egne kognitivt, altså språklige og matematiske svar. Også som søk, let-finn, ut fra det 

som den er satt i stand til å sette inn som oppgave-forsøk.  

https://snl.no/ben%C3%A5dning
https://snl.no/Turing-prisen
https://snl.no/Nobelprisen
https://snl.no/Morten_Tyldum
https://snl.no/Benedict_Cumberbatch
https://snl.no/Oscar_-_filmpris
https://snl.no/kryptografi
https://snl.no/datamaskin/historikk
https://snl.no/Turing-prisen
http://www.turing.org.uk/turing/
http://www.mathcomp.leeds.ac.uk/turing2012/
http://www.mathcomp.leeds.ac.uk/turing2012/
http://www.turingarchive.org/about/
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Og det betyr at et udekket felt, eller en kombinasjonsløsning av to subjekter, gjøremål, kan settes som 

mål i mål-registeret og maskinen kan jobbe med å finne alle sammenligninger som gir dette svaret og de 

videre tekniske utbygningsprosesser av seg selv så sant den har påmontert utstyr for å gjøre dette, eller kunne 

lage dette, for eksempel ved hjelp av 3-d-skriver slik at den kan lage ikke-eksisterende verktøy videre selv. 

Turings påstand om kunstig intelligens er riktig stort sett. Men den gir inntrykk av at maskinen kan 

forstå hva den tenker. Det som er forskjellen på en sammenligning som gjøres maskinelt, og en 

sammenlignings som gjøres bevisst forståelig for en bevissthetsfunksjon tas opp i en annen avdeling i skriftet. 

Altså er vi for lengst på det trinnet som Turing forventet selv om det ikke er allment tilgjengelig enda. 

Den maskinelle funksjonalisme kan fungere til et utall oppgaver, og de fleste løser vi etter tur. Men en slik 

maskin gir ikke svar på de underliggende funksjoner i natur og bevissthet vi ikke har funnet ut av. For eksempel 

er det ikke kjent at noen maskin har funnet ut hvordan tid, rom, bevegelse og styrke kan dele samme punkt og 

posisjon, eller samme kontinuitet i rommet, eller som produkt, eller i romtiden. Heller ikke hvorfor forskjell 

eller relativitet finnes. 

Hvorfor bevissthet eller natur-partikler følger lover finner den heller ikke det funksjonelle svaret til. 

Men nå kan slikt legges inn logisk. Men den forstår vel da enda ikke selv hvorfor som eget bevissthetsbilde. 

Den må programmeres til å si at den har funnet det ut selv, og da må den henvise analytisk til maskinspråket 

og programmet samt sine tekniske funksjoner. I stedet for å bare legge alt den samler opp av trestokker på et 

lager, eller på tilhengeren, må den følge et byggeteknisk matematisk program for den strukturen den skal 

oppfylle som program og kombinasjoner til nye strukturer, og som den kan beregne skal kunne klare jobben, 

 

Fra 1951 gikk Turing videre til å arbeide med matematiske modeller for å forklare hvordan gener 

kan kontrollere utviklingen av anatomiske strukturer i planter og dyr, og han leverte blant annet 

avhandlingen The Chemical Basis of Morphogenesis. Dømt for homofil praksis. 

Også her er det klart at Turing klarer å få treff på biologiske komponenter genetisk satt opp som et 

binært program, og de stemmer med den forme for genetisk forskning til en viss grad. 

 

Kognitiv funksjonalisme  
 

Kognitiv funksjonalisme hevder at mentale tilstander og prosesser kan karakteriseres og defineres ut 

ifra den rollen de spiller innen en relevant kognitiv-psykologisk teori om det mentale. Ifølge kognitive 

funksjonalister, med filosofen Jerry Fodor (1935–2017) i spissen, antar kognitive teorier om atferd at den er 

et resultat av komplekse sammenhenger mellom ulike mentale tilstander og prosesser. Disse tilstandene kan 

på sin side defineres via den rollen de spiller i å produsere den atferden som den kognitive teorien ønsker å 

forklare, uten referanse til hva som realiserer de ulike prosessene, for eksempel hvilke nevrologiske systemer 

som er ansvarlige. 

Det stemmer at vi kan danne en eller fler slike referanser som oppfyller en rolle etter en modul, og 

som om denne mangler noe kan fortsatt fylles inn i modulen. Dette er egentlig kun en modell-enhet som kan 

styres slik at dette kan fylles opp og tømmes, eller at den selv er satt i stand til å lage opp det den mangler av 

kretser eller tenbisk-praktiske oppgaver som kan løse oppgaver videre. Her fortsetter eksperimenter 

mennesker og adferd, hva som er involvert, og kjente måle-stokker så langt vi kan gjøre et identifiserbart for 

en maskin, eller kun i et program for en modell-beskrivelse til lærebøker egen forskningseksperimenter eller 

forelesning, eventuelt teknisk blad, ingeniørarbeid.  

Nå benyttes funksjonsmodellen direkte på bevissthet, psyke, nevrofysisologiske funksjoner, det vil si 

behovsorganer og sanseorganer og hvilke konklusjoner vi kan trekke logisk ut av dette. Uansett avdekker dette 

hva som går eller ikke, eller når prøving og feiling krever videre arbeid med modeller. Det kognitive system 

analyserer mengde, sammenligning av like og ulike. Når en slik komplisert oppgave etterhvert utprøves, vet 

vi ikke om maskinen egentlig har gitt et riktig svar eller et trygt svar, funnet en trygg oppgave eller ikke. Vi 

kan avkreve et menneske eller en maskin et mål som de altså ikke behøver å kunne gi et riktig svar på, eller at 

målet alt er en gal løsning å ha som holdbart mål. 

Imidlertid kan det innvendes at dagens kognitive funksjonalister ikke er likegyldige overfor hva det 

faktisk er som konstituerer de funksjonelle rollene som resulterer i en bestemt form for atferd. Innen kognitiv 

nevrovitenskap har mange som målsetting å framsette teorier som også tar hensyn til hvordan ulike 

nevrologiske systemer faktisk utfører sine funksjoner. 

https://snl.no/kognitiv_nevrovitenskap
https://snl.no/kognitiv_nevrovitenskap
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Dette betyr at det er inngangen til en rekke individuelle forståelses-svar, for oss. Vi kan eksperimentere 

og observere selv, finne metoder, svar, men vi ser tendens mot individuell behandling av informasjon, enten 

gjennom en forsker som tester oss, eller en datamaskin ut fra et program. 

Alle funksjonalistiske teorier hevder at vi kan definere mentale tilstander med utgangspunkt i den 

rollen de utfører, gitt en eller annen psykologisk teori. Det som skiller kognitiv funksjonalisme fra andre 

former for funksjonalisme, er at teorien hevder at mentale tilstander og prosesser kun er de enhetene som den 

kognitive teorien antar at spiller de relevante rollene. Disse enhetene har også kun de egenskapene som den 

kognitive teorien framsetter at de har. 

Vel. Det er overhode ikke vanskelig å rokke ved den teorien, fordi det er alltid større interaksjoner 

med enn det organet, det saks-forholdet vi definerer, og også endringsmuligheter for egenskaper under en 

prosess, slik at vi finner kun gjennomsnittsvarets kognitive mengde riktige like. Interaksjonen og kraftvirkende 

endringsbar interaksjon, sik so holistisk, eller kontinuitets-virkende utvekslings-avhengighet, er ikke tatt med 

i bildet. Her settes aksiom og funksjons til bestemt, og funksjonen gir funksjonalismens svakheter. 

At vi på forhånd setter opp teorienes mål før vi kjenner svarene, og definerer saksforholdene bestemt 

uten at vi ser helheten som sikkert, og heller ikke hva vi selv har dømmeevne til å finne som sikre kilder og 

funksjoner. 

Denne formen for funksjonalisme vil ikke ta hensyn til våre dagligdagse begreper om det mentale. En 

tilhenger av kognitiv funksjonalisme vil faktisk hevde at måten vi til daglig snakker om det mentale på, er 

upresis og feil, ettersom våre folkelige oppfatninger ikke nødvendigvis samsvarer med de beste kognitive 

teoriene.  

Vi kan fint få bedre og mer korrekte data fra slik noe fungerer enn det som flertallet av folk ikke jobber 

med, innen alle fagfelt, og filosofiske og psykologiske funksjoner, som gir et svar som ikke behøver å ha de 

mest rette kilder som årsak til, og heller ikke arbeidsprosedyren som gir, og som virker ut igjen av den mentale 

funksjonalismen. 

Analytisk funksjonalisme 
Analytisk funksjonalisme er, til forskjell fra kognitiv funksjonalisme, opptatt av å analysere de termene 

og begrepene vi bruker når vi til daglig snakker om det mentale. Analytiske funksjonalister hevder at termer 

som «smerte», «tanke» og «ønske» ikke kan reduseres til beskrivelser uttrykt i et fysikkspråk, et kjemispråk 

eller et nevrofysiologisk språk. Likevel hevdes det at dersom det finnes funksjonelle beskrivelser som 

opprettholder slike termers meningsinnhold, så kan en organismes mentale tilstander likestilles med de indre 

tilstandene som spiller de relevante funksjonelle rollene. 

Ikke så verst fremstillings-funksjon. Uansett saksforhold så er sammenligningen slik at det er så og så 

meget feil elle riktig grad mellom tanke-struktur og fysiske funksjoner, slik at vi forstår dette kun som den 

graden vi har av korrekte sammenligninger. Vi ønsker at forholdet skal rette seg inn etter slik vi oppfatter 

dette, altså at vi selv bygger verdens virkelighet, at verden blir slik, men stort sett så er ikke denne løsningen 

sikkert likt som de virkelige funksjons-forholdene. Målet er mest riktig som funksjon funksjonalisme dersom 

tankestruktur og fysiske forhold tilsvarer hverandre. Likestilling, graden likhet, er allikevel det samsvaret som 

er best riktig forståelse av saksforhold. Vi må ta hensyn til sinnsstemningsforhold og følelser om vi skal oppgi 

hvordan vi har det, eller også at vi testes ubevisst og gjør en mengde saker slik som det var tiltenkt teoretisk. 

En analytisk funksjonalist kan analysere en tilstand som «smerte» på følgende måte: «Smerte er en 

tilstand som vanligvis er forårsaket av kroppslig skade, den fører til trosoppfatningen om at noe er galt med 

kroppen og et ønske om at en kan slippe å være i tilstanden, videre produseres angst, og, den resulterer i at 

man stønner og sier 'au!', gitt at man ikke har noen sterkere ønsker som kommer i konflikt med en slik atferd.» 

En vesentlig utfordring for analytisk funksjonalisme er at dens analyser står i fare for å bli sirkulære 

og støte på problemer med såkalt uendelig regress. 

For eksempel er analysen av smerte problematisk fordi vi definerer smerte ut i fra den kausale rollen 

den spiller opp mot andre mentale tilstander, slik som trosoppfatninger, ønsker og angst. For at vi skal kunne 

gi en fullstendig analyse av smerte, må også disse mentale tilstandene analyseres på lignende måte. Imidlertid 

nytter det ikke å gi en analyse av disse tilstandene der smertebegrepet inngår i analysen fordi definisjoner skal 

ikke selv inneholde det som skal defineres. 

Smerte er en type styrkevirkning, og den er ekte fordi den virker. Uansett hvilke fysiske triks, 

funksjoner som opprettholder denne. Smerte må derfor tillegges et definitivt mønster, og dette er fysiske 

reaksjoner vi normalt ikke har kontroll over fra barnsben av.  
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Signalene kommer fordi det skjer noe med noe organisk som også kan bety skade, uholdbarhet, eller 

likhets-brudd til normal-funksjon. Hva som gir slikt er oppgitt forskjellige steder i tekstene.  

Generelle utfordringer for funksjonalisme 
Ideen om flerfoldig realiserbar-het er en viktig motivasjon for funksjonalismen. Derfor definerer 

funksjonalismen tilstander som «smerte» med utgangspunkt i den rollen tilstanden spiller, slik at ikke bare 

mennesker, men en rekke ulike organismer kan sies å være i smertetilstander. Smerte blir dermed sett på som 

en høyere-nivås egenskap som kan realiseres av en mengde ulike typer lavere-nivås egenskaper og enheter. 

Hvis man tenker seg at sinnet er strukturert på en lignende måte som en datamaskin, vil dette innebære 

at det er likegyldig hva slags type maskinvare som til syvende og sist er ansvarlig for realisering av sinnet. 

Dermed er det også slik at selv om funksjonalismen er kompatibel med fysikalisme, så er det likevel ikke slik 

at funksjonalisme impliserer fysikalisme. 

Den «maskinvaren» som til syvende og sist er ansvarlig for å spille smerterollen, kan være noe 

fysisk, men en funksjonalist kan like fullt hevde at det er noe ikke-fysisk. Dersom funksjonalisten ønsker 

å argumentere for fysikalisme, må hun komme med noen tilleggs-påstander om hva det er 

som faktisk realiserer de relevante funksjonelle rollene. Utfordringen blir da å unngå 

en sjåvinistiskposisjon, hvor for eksempel et nevrobiologisk system tillegges en bestemmende rolle, og der 

mentale tilstander ikke lenger er flerfoldig realiserbare. 

Vi karakteriserer ofte mentale tilstander ved å henvise til subjektive, kvalitative egenskaper. En smerte 

blir ofte beskrevet som vond eller smertefull ettersom den oppleves slik for subjektet som føler smerte. Denne 

delen av en tilstand betegnes gjerne som qualia, som kan defineres som egenskaper knyttet til en organismes 

subjektive opplevelse av å være i den konkrete tilstanden. Flere filosofer hevder at qualia er et viktig aspekt 

ved bevisste mentale tilstander som funksjonalismen ignorerer. 

David Chalmers (født 1966) argumenter for at vi kan forestille oss en filosofisk «zombie», et vesen 

som funksjonelt sett er identisk med oss selv, men som mangler kvalitative bevisste opplevelser. Dersom slike 

vesener virkelig er forestillbare og mulige, så kan ikke funksjonalismen gjøre rede for alle aspekter ved 

mentale tilstander. Qualia, den subjektive opplevelsen av smerte, opplevelsen av å se noe rødt, og lignende 

subjektive opplevelser, kan i så måte ikke reduseres til funksjonelle beskrivelser. 

Et ytterligere, potensielt problem med funksjonalisme er at den kan sies å forutsette at mentale 

tilstander, som tanker, er indre tilstander. Flere filosofer, med utgangspunkt i Hilary Putnams 

tankeeksperiment om tvilling-jorden, hevder imidlertid at et viktig aspekt ved tanken er at den er helt eller 

delvis bestemt av ytre omgivelser. Våre tanker om vann bestemmes av den kjemiske sammensetningen vann 

har i vår verden (H2O), ifølge Putnam. 

Dette synet kalles gjerne eksternalisme og innebærer at våre tanker om vann ville vært annerledes om 

vannet hadde vært konstituert på en helt annen måte, uavhengig av om det hadde oppført seg likt som faktisk 

vann på alle mulig andre måter. Hvis Putnams idé om eksternalisme stemmer, kan dette sies å være 

inkompatibelt med en funksjonalistisk teori om for eksempel tanker. 

Kritikk: Vi kan tenke oss at referanser som er lafret og kombineres ligner en datamaskin. Men mens 

de maskinelle kjemiske og fysiske egenskaper her i maskiner er stabilt isolerte poster, som kun kan skifte 

mellom to nivåer, 1 og 0, så betyr dette at alle grammatiske oppsett, alle sammenlignings-funksjoner følger 

forskjellige spor for skift-flytt som slik bare stiller seg sammen i et nytt register, enten bare som et ord, eller 

som et inn-programmert språk-program for flere ord eller bøyninger som er bestemt lastet inn i maskinen og 

analysert, altså satt opp som en krets og et program som fremtvinger en bestemt rekkefølger av 

sammenstillinger av 1-er og 0-er som vi forstår som korrekt, enten disse kommer ut av en skriver eller en høy-

taler.  

Vi mennesker, dataprogrammerere, høy-teknologiske utdannede, mange universitets-professorer, 

mange av de som jobber med kvante-elektro-dynamikk og ved CERN fysikere, kjemikere, matematikere, og 

selvsagt de som utformer alle de elektroniske komponenter som mikro-prosessorer er satt sammen av, 

TROR AT EN DATAMASKIN SOM HAR KOMMET FREM TIL ET SVAR SAMTIDIG HUSKER HVA 

SOM SKJEDDE PÅ 0 OG 1, SAMMENLIGNINGSPOSTENE SOM LÅ FØR SVAR-REGISTERET. 

SAMTIDIG VET IKKE SAMMENLIGNINGSKRETSEN HVA DET ER SOM SKJER I SAMLE-LØPET 

AV 1-ERE OG 0-ER SOM OPERER I PARALLELL-LØPET PÅ VEI MOT SAMLEREGISTERET.  

Ett menneske kan huske de samtidige prosessene forut for hver av de sammensetninger og 

sammensetnings-løpet, samt virkningene av nabo-symbolene i en setning. Et dataprogram kan ikke huske eller 

forstå hva som er sifferet eller symbolet ved siden av seg.  

https://snl.no/datamaskin
http://snl.no/qualia
https://snl.no/internalisme_og_eksternalisme_-_etikk_og_moralfilosofi
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Her må et annet dataprogram søke på nytt gjennom hele registeret for å finne hva som er like og ulike, 

og legge dette i et register som svar på gåten, men den prosessen husker heller ikke datamaskinen. Et 

menneske sammenligner en større helhet av referanser i en prosess som virker bevegelig, men som husker, og 

har kraftvirkninger som registreres av de forutgående strukturendringer i forhold til en ny endring, slik som 

at vi så at bilen akselererte. For hvert slik trinn må datamaskinen sammenligne 1-ere og 0-er for å gi svar på 

sammenligningen av akselerasjonen, men forstår ikke hva denne egentlig betyr.  

Dette betyr at det er kun menneskets forståelse som finnes i datamaskins-sammenheng, om det ikke 

ender med at hverken maskinen eller mennesket forstår kompleksiteten og hastigheten alt har foregått med, 

og hva det kompliserte betyr. At vi kan se, bevisstgjøres en gange, en husk, en indikasjons på videreutvikling 

av en bils retning, fra det forrige og det nået da vi startet stoppeklokken eller fartsmåleren.  

En forståelse innebære et forrige bevisst eller ubevisst, og et neste, bevisst eller ubevisst for den 

bevissthets-oppfatningen vi får og har, uten at vi behøver å miste noen av disse tilstandene, altså før-nå-siden, 

eller forrige, nå og det neste. Dette forteller mye om sinnets styrkevirkninger og de bevisste tankeformer om 

referanser, og referanseegenskaper i vårt begrep om forståelse, som betyr graden er-lik saksforholdet, at vi 

bevisst sammenligner om i hvilken grad vi oppfatter vår tanke sammenlignet med saksforholdet vi står foran, 

en person, en arbeidsøkt, hva som helst.  

En datamaskin finner bare like og ulike, og hva grammatikk-programmet skal sette opp dette som. Kan 

ikke sammenligne eller forstå hva 1-en eller 0-en ved siden av seg betyr. Å oversette språk betyr at det ene 

språkets grammatikk må programmeres inn sammen med et program for forskjellen i den grammatiske 

oppstillingen til et annet språk, noe den også gjør uten å forstå de foregående 1 og 0-verdier i kretsen før 

resultatet, eller tidligere 1-er og 0-er i kretsen.  

En fysisk kontinuitet av virkninger som virker som ekko gjennom alle de andre referansene, altså 

feltbølgeskiftninger alle veier i et bevissthets-kraft-felt-senter vil kunne virke som en kontinuitet av slike 

referanse-interaksjoner av før, nå senere, det forrige og det neste i rekkefølge-sammenheng som ligner 

saksforholdenes gange. 

Det som stemmer både for vår bevissthet og for en datamaskin er at det vi lagrer, og måten vi lagrer 

noe på er likegyldig, bare det som pakkes inn, husklagringsformen, koden, at denne pakkes ut igjen på samme 

måte, eller tilsvarende. Og at det er likegyldig om hvilken veier, symboler, koder man bruker, og definisjoner 

så lenge det fører frem til svaret vi vet stemmer i test-prøvene våre. 

Kjemiske egenskaper ved proteiner danner lettere påvirkelige stillingsforskjeller polært. Helt normalt 

ut fra spenningsnivåene disse har. Konsekvensen er at de endrer stillingsvinkler og spenningsoverfalte som 

retning eller spenningsstørrelse slik. Fett og sukker er langt mer stabile ved at det er mer bestemte trykk og 

temperaturer som de endres ved slik som fra fast til flytende. Sukker har mer bestemt krystallstruktur mellom 

minusgrader og opp til hundre grader eller mer, og fett endrer stilling og spenning i et langt mer stabilt 

mønster. Cellulose hos planter kan holde fiber-stillingen lengre enn det proteiner kan. 

Proteiner, enn så enkle de er sammenlignet med mange mineraler, danner altså lettere spenning-

påvirkelige forbindelser som kan spaltes og bindes sammen igjen, og de er fotogene. Mellom mange 

minusgrader og opp til 350 grader, så endres formen og spaltning, binding seg veldig mye. De er fotogene 

hvilket betyr at svake endringer i temperatur og lys, i temperaturer fra -50 grader til 100 grader, fra 0 grader 

til 45 grader, og ved rom-temperaturer mellom 10 og 30 grader, så endrer proteiner formen ved å vri seg i 

kuleleddet dannet av karbon, og ved spenningsvinkelen i endene. De trekker seg sammen og utvider seg, og 

vrir på seg, så man skulle tro de var levende.  

Det er stort sett disse som sammen med enzymer er innhold i fett-celle-kuler som dannes i vann for 

normalt lettdannende fettkuler, celler. Altså rett og slett celler, der noe fett, mineraler som i havvannets 

fordeling av slikt, noen proteiner som eggehvite-stoff og som slik danner det vi kaler livs-cellenes cytoplasma 

og protoplasma. DNA og RNA dannes naturlig av lavasmelte-mineraler og mineralholdig saltvann. Visse 

enzymer virker slik temperaturregulerende inne i en celle, og kan også bestemme deler av trykket som celler 

får av å ta inn og pumpe ut vann. At cellen ikke blir for stor eller for liten, tørker eller sprekker.  

Når vi da ser spenninger slik ut fra logiske fysiske lover, og spenningsregulering av stillingsforskjeller, 

så får vi en aktiv proteinmasse og cellefunksjon. De protein-former sammen med mengden eggehvite som 

sukker, fett og proteiner og mineraler i cellen som danner spenningsbalanse når de spaltes og bindes, gir 

cellen et regulert fast trykk i stor grad, sammen med bindingsstyrken i fett-celle-vegg eller protein-celle-

veggene. 
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Altså er de biologiske, organisk-kjemiske endrings-prosesser og gen-påvirkninger logisk forståelig 

stort sett ut fra kjent fysikk og kjemi, og som matematiske beregninger. Men de kan allikevel danne kompliserte 

spaltnings- og bindings-komplekser som ribosomer, ribozymer, hormoner og peptider, samt spesiell aktivitet 

og oppgave-styring ved at forskjellige deler av arvestoff DNA er aktive, og danne slik som forskjeller som 

syns-organ, hørsels-organ, skjellet, muskelvev, hjerte, lunge og lever.  

Dette var en noe uriktig og lite utfyllende henvisning til organiske stoffer og biologi, genetikk, men nok 

til at oppførsel som endring ved temperaturer er forklart. At proteiner i normale temperatur-forhold er veldig 

aktive, og påvirkelige av ioner, altså enzymer som kan binde og spalte slike foruten de spenninger som 

proteiner selv har som naturlige bindings og spaltningsenergier. Proteiner kan altså danne et enormt antall 

kombinasjoner som former og virkninger, og er stadig under større eller mindre endring.  

Slik sett kan de ved å trekke seg sammen virke som både sugere og pumper inne i cellene, eller gi 

bevegelser for ulike indre og ytre deler av cellene. Ribozymer er RNA-kombinasjoner som ut fra sitt miljø kan 

bygge tilsvarende DNA-strukturer, styre byggeprosessen, slik at om det er i en celle kunne de ha dannet cellens 

eget DNA som mulig i flere tilfeller kan bli en aktiv fungerende celle, og som ved enkle påvirkninger vil kunne 

klone seg selv, at DNA deler seg i to, danner en kopi, og at disse spaltes fra hverandre som egne 

cellestyringsenheter som kan bygge celleveggs-fronter mot hverandre, skille lag, eller henge sammen, 

eventuelt samarbeide. 

Når molekyler, spesielt proteiner, organisk stoff, kan trekke seg sammen og utvide seg, danne 

bevegelser og spennings-forskjeller, spalte seg og bindes med andre proteiner og stoffer til nye proteiner, 

spesielt ved at de utsettes for varme og lys, temperatur, i høyere aktivitetstempo enn i mineraler ellers, og det 

er normal beregnelig kjemi, fysikk ut fra stoffenes normale egenskaper når de er alene eller bindes til 

egenskapen til et annet molekyl, så blir de organiske prosesser forståelige, logiske, og helst det vi kan kalle 

kognitive egenskaper. Men de har jo alle styrkegrader, og som endres ved aktivitet, temperatur, lys, og 

sammentrekning, utvidelse og sammen-krøllinger av sin egen spenning, eller kan krølle seg rundt andre ioner 

og cellestoffer ut fra de spenninger disse har. 

Konsekvensen er at vi får formendringer og virkningsendringer, samt ulike bygge-prosesser, opp-

delings-prosesser, og bevegelses-aktive spenninger i molekylene, slik som proteintråder inne i celler og utenpå 

celler. Endring av DNA kan gi forskjell i arbeidsoppgaver, forskjell i utseendet, og til nå har man regnet med 

at det er en interaktiv tilpasning mellom DNA/RNA, cellestoffer, og miljøets fysiske betingelser, annet 

organisk, og celle-endringer, cellestabilitet.  

Denne endringsbare spenningsformen, utvid-sammentrekk, krølle seg, rulle ut, gir strekk, trekk og 

bøye-funksjoner i organisk stoff mer aktivt enn mineralrikets mer fastere former som nekter og danne flytende 

former ved rom-temperatur, jordens overflate-temperaturer. Organiske stoffer danner raske endringer på en 

langt stivere mineral-verden.  

Men ved lava, regnvær, naturlige sterke krefter, jordskjelv, meteorer, temperatur som gjør at fjell 

skaler av steinstykker, klipper, gjør at elver og hav får mineraler, og havvannet har dette gjennom-snitt i 

mineral-nivået blandet i vannet. Men dette er også samme forhold mellom mineraler som alle celler har, altså 

fordelingen i snitt, og kan ha gitt mange forskere sterkere tro, indikasjon, på utviklings-tanker enn bare at 

organiske stoffer normalt kan endre seg her og nå.  

Gener og arv ved husdyr og jordbruk, er først og fremst det som har gitt klar evolusjonær fakta tilfelle 

som ide og praksis fysisk. Teori og Virkelighet. 

Den organiske oppførsel, trekke, krølle, strekke, rulle seg ut, ved temperatur, spenning, og som også 

gir kjemisk binding og spaltning av disse organiske molekyler gjør at vi ved molekylendene til reseptorer og 

nervetråder finner samme funksjon. At avstand og vinkel endres, og at de har de samme egenskapene som det 

nevnte. Dette betyr igjen at mange nerver eller formen på nervetråden, og endring i stillingen, bevegelse, kan 

slik danne forskjeller mellom nerver om styrkegrad i cellene deres, eller i nervetrådenes møte, slik som både 

dendritter og nevritter.  

Dette endrer så klart den spennings-styrke-mengden som møtes mellom molekyler og for eksempel her 

nervetråder, reseptorer, altså sanse- og behovs-signalenes hoved-veier for øyeblikkelige virkninger som vi 

kaller det. At vi stikker oss på noe, kjenner vondt i magen, vil høre mer av samme musikk, samme røring i øre-

nerven. 
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Hva kan dette bety for informasjonsbytte, og feltspenningsnivåforskjeller aktivt der nerver i for 

eksempel assosiasjons-senteret vårt møtes. JO. Det blir ikke bare etter og nuller med stive posisjoner som 

fungerer, men molekylære sammentrekninger og utvidelser, krølltendens og ut-rullings-tendens, og 

vinkelforskjeller, som alle virker som spennings-styrke-endringer i avstandsreguleringer og retninger, og som 

danner et transformasjons-feltlandskap som alle referansesignaler blander sammen i et aktivt inter-aktivt 

blandet forhold ut fra avstand og styrke-endring.  

Det danens et holografisk virke-felt, kraftfelt, som er i strømningsrettet endring av styrkevirkninger, 

referanse-forholdet i feltet, om det er lysglimt som er transformert, eller er et kjent objekt, lyd, smak, sult, 

luftmangel, alt vi føler med huden og bevegelser, av godt og vondt fysisk i verden. 

Dette er forskjellen i fysikkens, kjemiens, den fysiske verdens bygge-stener som forskjellen mellom det 

digitale systemet evne til å få til informasjons-behandling og den organiske elastiske formen å behandle 

informasjon på ved styrkefelt-regulering. Altså en stiv form med 1 og 0, og en aktiv spennings-styrke-endrende 

pågående kontinuerlig aktivitet med interaktiv endring av posisjonenes spenninger i et kraftfelt: At alle delene 

påvirker hverandre som grad prosent av eget felt. Styrketrykk. 

Nervesystemet vi her kunne danne et utstrakt og utvidelsesbart kraftfelt som slik sett ut fra spenninger 

i nervesystemet danner et ion-landskap med avstandsregulering sfærisk som avstandsendrende feltvirkning i 

et kraftfelt som har spent seg ut grunnet mengden av kraftfeltmøter fra molekylære nerve-protein-funksjoner. 

Når et elektron, eller et elektron for lite, eller at elektronmengden er mest fremhevet, eller den positive dele 

av et ion eller molekylene fremheves i feltet, så dannes det en mengde slike ion-felt-blandinger i det store 

utstrakte utvidede kraftfeltet, som også kan svekkes og trekke seg sammen igjen ikke så ulikt søvn, slapphet, 

informasjons-fattig feltkraft.  

Her må vi skille mellom ioner eller spenninger på selve det vi kaller molekyl-objektet og ion-feltet 

rundt disse som har strekt seg inn i bevissthets-kraftfeltet. I dette ion-feltet med blandinger av 

spenningsstyrker, så vil det dannes referanseforhold i samme takt som det fysiske landskapet objekt-endringer 

har rundt ion-feltet inne i bevissthetskraftfeltets utvidelses-spennings-sum. Dette fungerer da som at 

bevissthetskraft-feltets eget kraftfelt utenfor objektene er regulerbar med spenningsforholdene fysisk og 

dermed en slags referanselignende funksjon som en slags kopi av de fysiske virkninger av objektspenningene 

mer stabile posisjoner selv om de endrer formen.  

Dette feltet jobber til forskjell fra objekt-feltet stabile gradsfordeling med lyshastigheten slik alle felt 

gjør, og på et ekstremt lite område med enorme mengder informasjons-bølger i kraftlandskapet. 

Referansedannelser som sterkere soner i kraftfeltet fungere som referanse-tilsvarendeheter til de sanse- og 

behovssignaler som kroppen leverer fysisk sett. Kraftfeltet kan forstås som fysisk. Men viktigere er det at 

kraftfeltets dannelse av sterkere referansesoner med gradsendringer i styrkeretninger og bevegelsesretning i 

felt-strømmen her danner referanser som likedan blir bevissthets-kraft-feltets symbolspråk interaktivt i feltet.  

Fordi disse trykkspenningsvirkninger som bølgetrykk i lyshastighets-landskapet her har utstrekning 

som virker inn på alle delene av alle andre referanser og er del av alle andre referanser i landskapet 

sammenbundet, og interaksjonen kan slik danne en sammenligningsfeltstrøm som er kontinuerlig og mer 

helhetlig påvirket av resten av referanselandsskapet og dets endringstyrker. At vi kan huske akselerasjonen 

til en bil, eller en arbeidsprosess forskjellige bevegelser og styrkegrader, tidsroms-rekkefølger og form-

endrings-rekkefølger med dette, og omvendt.  

Og vi kan ha interaktiv og holografisk sammenligning av to forskjellige tids-øyeblikk, 

hendelsesøyeblikk som vi kaller fortid, nåtid, fremtid og retningsrekkefølger av årsak-virkningsrekke-følger 

som det relative forholdet mellom felt-referansene og ders avstand-regulerte styrkevirkninger som 

symbolspråk, som tilsvarer de fysiske og språk-orienterte henvisninger av objekter og virkemuligheter, gjøren, 

ha, ta, få som direkte sammenlignings-prosesser i et bevisst oversiktsbilde.  

Her er det identiteten til vårt opplevelsesliv, og vanestemplede fysiske innstillinger og til nerveceller, 

huskfunksjoner, som slik underbevisst regulerer behovs-virkninger, og der huskerfaringen er automatisk 

signalsammenligning til behov og bevissthetsfeltet som igjen gjør at bevisstheten kan sammenligne 

symbolspråk og fysisk behovs-virksomhet og samtidig sammenligne dette med oss selv, vår egen 

behovsopplevelses-gjenkjennelse av kropps- og tanke-opplevelser knyttet til vårt kjennskap til egen kropp, 

behovene og opplevelsene våre som utgjør begrepet jeg, og personlighetstrekk, i den grad dette endres som 

stabilitetsgrader. 



 

 

826 

Vi ser da at det binære systemet arbeider med objekt-felt, ofte stabile posisjoner som ikke klarer 

å sammenligne side-tallet med seg, og et bevissthetsfelt som arbeider i det ioniserte kraftfeltet som et 

fellesskap virkningsendrende spenninger danner mellom referanseobjektene.  

Dette forklarer hvorfor bevisstheten kan merke styrke-endringer og dermed avstand og 

tidsendringer ut fra de signaler lignende soner gir som romtid-sensitiv reaksjon, og stedsorienterende 

signal-kart til huskfunksjoner, og utprøvelser av slike søk, let-finn-sammenligningslogiske like og ulike, 

kjente og ukjente gjenkjennelses-referanser.  

At språk, fysisk hendelse og sansebehovsbevegelser kan forenes i ett felles referansesymbolsk 

logisk forhold som felt-spennings-landskap som et bevissthetsfelt. Vi merker slik avstandstomhet og 

tidstomhets-lengder, altså ikke utfylte områder som del av hele endringslandskapet.  

Endringene er så store at det ikke lar seg gjøre å lese all adferd fordi den er logisk uendelig. Vi sikter 

på adferd nok til at dette kan gi oss alle primære relative forhold som virker inn på hverandre med styrke, 

sinnsstemningslandskapets styrker og blandinger. At fysisk sett virker kraften også her interaktivt på andre 

deler av funksjons-systemet, men ikke så stemnings-regulerende som det som oppstår i bevisstheten, der alle 

stemningsgradene møtes i en felles tilsvarende referansestyrke-virkning, med et sammenlignende symbol-

språk, fordi de virker interaktiv inn i hverandre. Styrke-endringene er også bevissthetslandskapets følelses-

styrke til disse referansene og de relative forhold mellom følelsesstyrker.  

Kodingen i bevissthetskraftfeltets styrke-endrings-referanser er selvregulerende. Det kan nesten 

sammenlignes med et balansert kaos, som da allikevel er orden. Alle signaler som kommer inn til 

bevissthetslandskapet må ut igjen. Dett må gi virkningsregulering tilbake til alle nervesystemets funksjoner, 

spesielt til de som har mest styrkevirkning som behov, sanser, og der behov og sansesystemer møtes.  

At smaken har nerveforbindelser med syns-senteret og syns-senteret har forbindelse med hørsel-

senteret, og der trommehinne-nerven kan merke salt og sukker og starte svelgfunksjonen om smak og 

svelgfunksjonssenteret svekkes. Også at hørsels-senteret er forbundet med balanse-senteret og begge er 

bevegelses-regulerende for bevegelses-nervesystemet. De bevegelser vi ikke kan noe for at vi gjør, slik som at 

vi snur hodet brått for å se hvor lyden kom fra, eller at vi strekker ut armer og ben i visse stillinger om vi 

mister balansen, eller får et myggestikk og farer opp. 

Strukturnettet i nervesystemet og innholds-struktur i nerveceller, for eksempel hjernecellene, kan 

derfor danne tilgangs-nivåer og sammenligningsstrukturer, der fint det vi kaller en kalkulator-funksjon har 

en parallell struktur i nervesystemet, og hvilken prosess dette trinnvis virker som, likedan som at andre deler 

daner strukturer fortere og fastere ved inntak av informasjon: Som om at alt er viktig, slik at man ved å se 

London ovenfra kan tegne av hele byen, de ulike former for klisterhjerner eller hjernelagringssystemer, 

sammen-lignings-systemer som skjer hurtig og presist. Vi kaller dette superhjerner, men det er allikevel 

logiske funksjoner.  

Som medfødt arvelige utviklingsfunksjon er man avhengig av hele fosterutviklingen, og denne kan også 

være dannende for slike funksjoner som ikke arvematerialet virket som fra begynnelsen, som man etter 

fødselen også kanskje trenger eller opplever visse stimuli så en egenskap er intakt, eller kan utvikles med 

oppveksten. Mange teoretiske. Og fysisk praktisk opplevde hendelser kan åpne slike kanaler for de fleste av 

oss. Vi kan bli forbauset over hvor mye noen kan om noe, eller kan gjøre, ut fra teoretiske og fysiske gjøremål, 

selv om de kan være ganske slette i andre egenskaper.  

Genetikken bestemmer ikke alt, og heller ikke miljøet, selv om vi kan snu på dette å kalle alt arv eller 

alt miljø. Det ene blir ikke så meget riktigere enn det andre. Det er funksjonene som er det viktige. Åpning og 

lukking av slike. Spesielt for bevisstheten om vår holdbarhet. At kropp, psyke, fornuft, bevisstheten er best 

mulig fungerende normalt og intakt. At vi virker med de egenskaper vi har, og ikke kutter hverandre opp i små 

biter.  

Dette forteller videre at det finnes en logisk løsning på både Kant, Hegel, Bergsson, Wittgenstein, 

Russell og Turings logiske problemstillinger og løsninger, og graden av sannsynlig-hets-tenkning, oppfatning, 

og der det å merke en forskjell, nyanse, fra alt fra det minste som ikke lett er identifiserbart, til plutselig klart 

bilde av saksforholdene relativt sett, også er intuisjonen vår: Logisk intuisjon, men med to svar, riktig og feil. 

Mennesket har valgt å sette virke-lik-heten til side for en behovs-dekkende tilfredsstillelses-virkelighet, som 

det som kalles virkelighet. Bar det jeg har behov for! De analyserer ikke verden og bevisstheten i det hele tatt. 

Kun som behovsdekkende funksjon. 
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Skal det da ikke gå an å skape kunstig bevissthet. Vel. Her har mange tenkt på mikro-eller nano-

organismer, det vil si alt fra enzymer til andre proteiner som kan være med i en slik prosess. Organisk 

prosessor. Andre igjen har funnet at vi klarer å lage nano-prosessorer som kan matche dette som transistorer. 

Poenget er at vi trenger bevegelige felt. Vi kan sikkert bruke magnet-felt-komponenter som kan styres frem og 

tilbake med spenningseffekten. Her trengs et gitt felt, feltstyrke til selve hendelsen, et felt som har en 

fluksretning.  

Til og inn i dette feltet trengs det en mindre eller sterkere økning av snittstyrken i dette feltet som blir 

med driften i driftsretningen. Sensorer rundt kanalen merker endringene. Så må de referansesignaler som 

objekter og felt har med seg inn slik styres in i feltet som fokuserte virkninger, ment til å skape felt-referanse-

styrker, forplantningsstyrker, som må ha en identifikasjon på forskjellene med seg, som skiller sans, behov, 

lyst-virkningen, styrken som følelse-indikator, og at dette kan tenkes skapt av mekaniske funksjoner kombinert 

med elektromagnetisme.  

Lignende må sensorer fange opp vandrende styrkesignaler og identifisere disse, til sin type behov, 

sans. Poenget er at det skapes et referanse-felt som ha det som kan ligne feltvirkninger mellom bevisthetsfelt-

referanser i et ekte bevissthets-felt. Mitt svar er Jo. Men det krever avstands-regulerende styrke-virkninger 

som helst skal skifte retnings-grader med signaltypene som kommer inn.  

Det må dannes et kunstig behovs-informasjonssenter, identitets-fungerende. Det må settes en 

feltvirkningsavstand som kan sammenligne, blande disse som tidligere drifts-saksforhold, fortids-virkende 

avstand, og e nåtidsfunksjon, og en retningssum ut fra dette, fremtid, og som sannsynlig må kjøres i loop for 

at fremtiden skal bli med i «forestillingen». 

At behovssummen vår, erfart prøvd virkningsliv gir sin eim, sinnstemningsstyrke fra husk-signaler, slik 

kan stemmes inn i samme hovedfeltet gjør at behovet, styrkefølelsen her, som identitet, kan blande seg med de 

andre referanseutvekslingsfeltene, slik at alt i samme funksjonsfeltet blir «jeg opplever dette som mitt 

innhold», det vil si at jeg opplever det jeg oppfatter, med styrke, følelsesgrader.  

At jeg og opplevelsen blir identiske, selv om vi erkjenner innhold som utenfor selve behovssummen 

vår. I neste episode av oss selv, vil dette være lagret i husk og bli en del av opplevelsessummen, 

behovsvirkningssummen. Uten behovsforhold, noe som skal ha, få, gi, ta, så vil manko, overskudd og mettelse 

ikke sette årsak-virknings-rekkefølge, som bevisst virker som menings-rekkefølge, på tvers av slik vi ellers 

oppfatter meninger som kan være hvilket som helst vås.  

At vi kan kombinere saksforhold til vi-vet-ikke-hva. Hvilket behov det skulle dekke, mål, hensikt, som 

alt i alt betyr bruksnytte for folk flest. Eller at alt kan byttes for penger; at roboten vil ha penger. Slikt kan jo 

alt legges inn i alminnelig programvare. Spill, annet! Gjenkjennelig nok, men at den som står bak programmet 

antageligvis er pengesamleren. 

• bevissthet 

• det kinesiske rommet 

• kunstig intelligens – filosofisk diskusjon 

• fraværende kvalia 

Hva vi kan si om funksjonalisme er i alle fall at den neppe kan reduseres til en ensidig lov. Grunnen 

er at om verden skulle være aldri så balansert og forutsigbar, men henger sammen med all annen hendelse 

på en eller annen måte, og i alle fall lokalt så får vi denne tilstanden: At en sommerfugl sies det, kan slå med 

vingene som en første årsak i en strømningsrekke som fører til en orkan på den andre siden av jorden. Dette 

er ett markert isolert tilfelle av årsak. Samtidig er nemlig vaiende gress-strå rundt hele jordkloden i sving som 

et ledd i alle årsaker som skal føre denne sommerfuglens vingeslag.  

Alle løvtrær i verden har blader på seg som er konkurrenter og deltakere sammen med sommerfuglen. 

Det kan være andre små bevegelser som det kan være lettere å identifisere som årsak til orkanen. Ikke minst 

kan temperaturskalaen vi avleser bety at med den varmen over grensen for oppdrift så burde det nå starte en 

orkan. Om ikke den andre siden av jorden fantes med sine betingelser balanser og atmosfære, og i forhold til 

den sommerfuglen det er snakk om også, så ville vi ikke hatt grunnlag for påstanden.  

Men vi kan like godt påstå at alle punkter uansett hvor lite eller hvor mye det er snakk om, men tenkt 

her som det minste mulige punkt som finnes har, så vil alle disse eksistenspunkter være del av årsaken til den 

balanse eller virkningsrom som hendelser utløses gjennom, og at alle er like virkelige som deltagere og 

virkeformer for balansen av retninger. 

https://snl.no/bevissthet
https://snl.no/Det_kinesiske_rommet
https://snl.no/kunstig_intelligens_-_filosofisk_diskusjon
https://snl.no/frav%C3%A6rende_kvalia
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Når vi snakker om bevissthet eller humør, sinnet og sinnsstemninger så kan disse like godt være 

balanserte, men som jeg viser til om selektivisme hos partikler og endringer rundt slike, så er det et uendelig 

antall mulige balanseposisjoner så lenge det er utvekslings-mulighet for dette i et landskap der mer enn en 

partikkel, eller mengder av slike finnes. Det er da ikke bestemt at den ene foreteelsen skal være mindre mulig 

enn den andre sett fra et logisk balanseståsted da det finnes en rekke logisk positive svar for hendelser slik. At 

det samme gjelder for de bevisste egenskaper.  

Vi kan for eksempel se forskjell på ti millioner fargeflater som er 1 kvadratmeter store. Men om Per 

og Ola ser disse samtidig, så kan det hende at Per som er slappere enn Ola, også har mindre aktivitets-potensial 

i de celler som skal oppfatte synsinntrykket. Begge oppfatter de samme fargene og fargeforskjellene. Men Ola 

som er aktivt opplagt kan godt få et sterkere inntrykk av disse fargene enn Per. Per kan oppfatte inntrykket 

svakere. Dette gir persepsjons-inntrykk-forskjell.  

Ola er optimistisk interessert i oppgaven, mens Per mener at det er litt kjedelig. Det samme kan skje 

ved å se på en solnedgang at man har forskjellige oppfatning av skjønnhet eller forståelse av dette. Nå må Ola 

tisse, og betraktningen av solnedgangen har virket forstyrrende i veien for trangen til å få tisset. Ola synes at 

betraktningen av solnedgangen denne gangen var direkte frustrerende.  

Om alle punkter og partikler som finnes, og alle fysiske feltvirkninger i mikrokosmos og makrokosmos 

finnes og er virkende, og likedan alle de sanse-forskjells-virkninger vi har som synssansen, som smak og lukt, 

som huden kan merke, som vi kan merke av signaler fra organer i kroppen vår, og alle dens 

behovsmekanismer, så må jeg trekke den slutningen at variasjonene er for store til at det kan reduseres til en 

endelig lov for hendelsesrekkefølgene.  

Vi har sikkert ikke en hundre prosent maken bevegelsesvirkning eller bevissthetsoppfatning i det hele 

tatt, unntatt som en dominerende mal, retning som vi favoritiserer. Å styre alle nyanser, kunne kartlegge, få 

oversikt over alle kjemiske prosesser i oss, stråler fra solen, molekyler i luften, alt som kan virke inn på 

saksforhold totalt der vi befinner oss fra miljø og inne i våre egne kroppsprosesser.  

At når ett karbonbasert enzym kan katalysere 100 millioner H2O2-peroksid-molekyler i sekundet, og 

at et karbon-di-oksyd-karbonbasert enzym kan katalysere 10 millioner CO2-molekyler i sekundet, så hvordan 

i all verden skulle en bevissthet følge opp millioner slike prosesser inn en celle, eller i en kropp med milliarder 

av celler. Alle disse virkninger danner et felleskap for en reaksjon lignende et vindpust eller en orkan. Det 

som blir avgjørende er allikevel en enda større storm: Hvilke behov vi har som sender signaler, og som i høy 

grad er stemningspreget.  

Sulten vår, bevegelsesfølelsen vår, lukten, smaken, hørselen, og selvsagt det som forbindes til mat, 

drikke, luften vi puster, lungekapasitetens behov, balansen vår, følelsen av krppsorganer, den generelle 

formen vi føler fra øyeblikk til øyeblikk, ikke minst oversikten vår for farer og goder, søvnen og avslapping. 

Det som virker mest fremtredende ved noe vi ser eller hører, elelr lukter, og det vi kjenner som behov, er slike 

stormvirkninger som tar fokuset vårt og setter i gang husksignaler og stemnings-innstillinger i oss.  

Det vi sanser er rettet mest mot det som behovene våre tilsier, og mengden, styrken i disse funksjonene, 

også de seksuelle, overgår alle de andre virkningstormene grunnet at mengden er så stor at de mindre 

samlinger av fysiske og bevisste funksjoner skyves til siden. Det samme gjelder hva som er viktig for oss å få 

til. Et eksempel er å få en tråd gjenom et nåløye. Kamelen må vente, det er nok med den lille tråden. Det er 

slike nerveceller, og mengder av de som aktivisere flere ulike sentra, alik som forskjellige synsentre i kroppen.  

Av flere hjerner har alle sammen eget sentre bare for synet og som har aktive nervebaner til hverandre, 

om så enkelte nerver går gjennom bevegelsessystemet på veien. Sansene koordinerer seg etter hverandre i 

retning og bevegelses-handling, ofte refleksivt, hvor man lett ka kalle det instinktivt. Vi må bare innse at de 

store behovssystemene er ekstremt prioritert i oss, og er rene bombene inn i en liten kasse.  

Om det er seksualitetsfølelser, søvntrang, tørst, sult, lyst på smaks-reaksjon vi liker, følsomheten av 

huden ovenfor naturen, miljøet, andre mennesker, som behag og ubehag når det gjelder massevirkning slik. 

Små signaler kan identifiseres ut fra erfaring husk, at dette handler om større saker. Om farer eller goder for 

oss. Det er slike strke funksjoner vi lett kan måle med EEG, med avlesning av andres ansikts-utrykk, ved 

kroppsgange, av stedets aktivitets-muligheter og mengden av slikt. 

Vi kan allikevel måle de mange av de minste hendelser også. At man har klart å sende det man mener 

er et enkelt foton gjennom øyet og det har blitt oppfattet. Men et foton som treffer tapper og staver i øyet, 

hvorpå et slikt eksperiment med hendelser inne i en slik celle er registrert, så kan et foton katalysere titusen 

elektro-kjemiske reaksjoner, og som da klart gir virkninger av trykk og elektron-vandring i nervecellen, 

nervetråden som går fra øyet og til hjernen.  
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Å forutse alle de nevnte detaljer for et klart nyansert bilde av saksforholdene kan neppe settes opp som 

en fast lov, fordi hva som blokkeres eller åpnes ved inntrykk forholder seg til alt annet rundt oss og i oss, og 

som igjen gir de andre nervesentrenes kombinasjonssignaler i tillegg til spesielle synsinntrykket.  

Når behovsmengden og sansemengdens balanseringer med hverandre er spredt ut og samlet igjen i 

hjernen, som signalgivere til bevissthetssentre, der rekajsoner skjer når vi tenker, assosierer, oppfatter saker 

i større grad, også mulig deler av det store syns-sentrets vårt, så vil dette neppe kunne nedfelles som en og 

samme sikre lov, selv om det skulle vært elektromagnetiske gravitasjonsavhengige funksjoner som virket som 

bevissthetsfelt-dannelsen.  

Det er slik neppe stor forskjell på en bevisst tenkbarhetsmodelle og en fysisk beskrevet funksjon for det 

samme, bare at det er stor mengde av gradstyrker som spiller opp for dominans eller gradert dominans i våre 

bevisste funksjoner.  

Mange moderne bevissthetsfilosofer adopterer enten en reduktiv eller non-reduktiv 

fysikalistisk posisjon, som hevder på ulike måter at sinnet ikke er adskilt fra kropp.  

Disse tilnærmingene har vært spesielt innflytelsesrike i vitenskapene, spesielt i 

feltene sosiobiologi, datateknologi, utviklingspsykologi og de ulike neurovitenskapene.  

Andre filosofer inntar derimot en ikke-medisinsk stilling som utfordrer utsagnet at sinnet kun har 

fysikalsk natur. Reduktive medisinere hevder at alle mentale tilstander snart kan forklares ved vitenskapelig 

dokumenterte fysiologiske prosesser og tilstander.  

Non-reduktive fysikalister hevder at selv om hjernen er alt som er i sinnet, er predikat og vokabular 

brukt i mental beskrivelse og forklaring uerstattelige, og kan ikke reduseres til språk og forklaringer på lavere 

nivå av fysisk vitenskap. Fortsatt neurovitenskapelig fremskritt har hjulpet til å klargjøre noe, men moderne 

bevissthetsfilosofer fortsetter å spørre hvordan de subjektive kvalitetene og de intensjonelle (aboutness) av 

mentale tilstander og egenskaper kan forklares i naturalistiske termer.  

Så: Absolutt relevante tema som innledende for-hold, saks-forhold, forbumdet med den analyse og de 

konklusjoner, funksjoner jeg vil vise leseren. Vær oppmerksomme. 

Innhold 

• 1Kropp-sjel-problemet 

• 2Noter og referanser 

• 3Litteratur 

• 4Se også 

• 5Eksterne lenker 

 

I denne del av teksten jeg arbeider med, har jeg hentet inn utlegg fra wikipedia og fra store norske 

leksikon på nett, da dette som offisielle utlegg er ment som første orientering til interesserte og studenter, men 

også fag-personell som ikke har berørt dette temaet. Slike artikler kommer med utsagn som tross alt er relevant 

for min behandling av samme tema. De har selvsagt utdypende artikler i bakgrunnen som man kan søke opp 

å sette seg inn i. Jeg antar at jeg tar opp slikt tross alt i min egen behandling. 

Min oppgave, forskning, kritisk-analytiske arbeid, er å sørge for å gi en forståelig dekning av 

funksjoner som ligger til grunn for disse begrepene vi bruker og eventuelt de funksjoner som er nødvendig for 

at disse saks-betingelser overhode kan fremtre, finnes som virkning slik de gjør. 

Kropp-sjel-problemet Utdypende artikkel: Kropp-sjel-problemet 
Kropp-sjel-problemet omhandler forklaringen av forholdet mellom bevisstheten, eller mentale 

prosesser, og kroppslige tilstander eller prosesser. Ett av filosofenes mål er å forklare hvordan en påstått ikke-

materiell bevissthet kan påvirke en materiell kropp og vice versa. 

 

Våre bevissthets-erfaringer beror på stimuli som "treffer" våre ulike sinnsorgan fra den ytre verden og 

disse stimuli forårsaker forandringer i vår mentale tilstand, hvilket får oss til å oppleve en såkalt "sensasjon" 

eller sanse-erfaring, som kan være behagelig eller ubehagelig. En persons vilje til å spise pizza tenderer 

eksempelvis til å få den personen til å røre sin kropp på et spesielt vis og i en spesiell retning for å få tilgang 

til det ønskede objektet. 
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Spørsmålet er da hvordan det kan være mulig for bevisste erfaringer å oppstå fra en klump grå materie 

bestående kun av elektrokjemiske egenskaper. Et lignende problem er hvordan man skal forklare hvordan 

noens "proposisjonelle attityder" kan få den personens nevroner til å sette i gang og muskler til å trekke seg 

sammen på eksakt riktig måte. Disse er en del av spørsmålene som kunnskapsteoretikere og bevissthets-

filosofer har syslet med siden René Descartes og kanskje før ham.  

Legg merke til at spørsmålet om kropp og sjel, om det er det samme eller todelt, forskjellige verdener, 

krefter, dimensjoner, om de er ett, eller splittet, det fremkommer som visse antagelser og er slett ikke avgjort, 

bevist. For mange er det slik at de tross fag-spesialister, professorer, slett ikke vet hvilken løsning som er den 

riktige, eller om begge deler går an!? 

Descartes anser sjel, bevissthet, kropp og organer, som to adskilte egenskaper som da må ha en 

omformings-koding mellom de to instanser for at man skal forstå bevisst fysiske virkninger, og omvendt at 

bevisst virkning skal kunne nå frem til den fysiske aktivitet, og eventuelt styre handlinger. Denne varianten 

hos Descartes ble viktig for de som så dette dualistisk, som delt kropp og bevissthet, men like viktig for de 

som så det som del av samme virkelighet, nemlig hvordan bevissthet påvirker fysiske handlinger og omvendt, 

at fysiske tilstander an virke som bevisste. 

Wikipedia tar i mot antatt mulig gode beskrivelser fra fagpersonell og studenter, de som kan orientere 

om dette stoffet. Wikipedia garanterer ikke for sannhetsgehalten, fakta i utlegget, men lar det stå åpent til 

korrigering av stoffet. Søk altså andre steder også, eventuelt ekspertise om man vil føle at man får sikre data. 

Til denne sjel-kropp-artikkelen, henviser wikipedia her til litteratur man kan lese, og som er 

relevant dersom du vil sammenligne slikt stoff med det jeg utreder om dette! 

Noter og referanser som leseren eller forskerne kan gå igjennom selv: 

1. ^ a b Kim, J. (1995). Honderich, Ted, red. Problems in the Philosophy of Mind. Oxford Companion to 

Philosophy. Oxford: Oxford University Press. 

2. ^ Plato (1995). E.A. Duke, W.F. Hicken, W.S.M. Nicoll, D.B. Robinson, J.C.G. Strachan, red. Phaedo. 

Clarendon Press. 

3. ^ Robinson, H. (1983): ‘Aristotelian dualism’, Oxford Studies in Ancient Philosophy 1, 123–44. 

4. ^ Nussbaum, M. C. (1984): ‘Aristotelian dualism’, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 2, 197–207. 

5. ^ Nussbaum, M. C. and Rorty, A. O. (1992): Essays on Aristotle's De Anima, Clarendon Press, 

Oxford. 

6. ^ Sri Swami Sivananda. «Sankhya:Hindu philosophy: The Sankhya». Arkivert fra originalen 15. mai 

2006. 

7. ^ a b Descartes, René. Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. Hacket Publishing 

Company. ISBN 0-87220-421-9. 

8. ^ Hart, W.D. (1996) "Dualism", in Samuel Guttenplan (org) A Companion to the Philosophy of Mind, 

Blackwell, Oxford, 265-7. 

9. ^ Spinoza, Baruch (1670) Tractatus Theologico-Politicus (A Theologico-Political Treatise). 

10. ̂  a b c Kim, J., "Mind-Body Problem", Oxford Companion to Philosophy. Ted Honderich (ed.). 

Oxford:Oxford University Press. 1995. 

11. ̂  Pinel, J. Psychobiology, (1990) Prentice Hall, Inc. ISBN 88-15-07174-1 

12. ̂  LeDoux, J. (2002) The Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are, New York:Viking 

Penguin. ISBN 88-7078-795-8 

13. ̂  Russell, S. and Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, New Jersey:Prentice 

Hall. ISBN 0-13-103805-2 

14. ̂  Dawkins, R. The Selfish Gene (1976) Oxford:Oxford University Press. ISBN 

15. ̂  Churchland, Patricia (1986). Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain. MIT 

Press. ISBN 0-262-03116-7. 

16. ̂  Churchland, Paul (1981). «Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes». Journal of 

Philosophy: 67–90. 

17. ̂  Smart, J.J.C. (1956). «Sensations and Brain Processes». Philosophical Review. 

18. ̂  Donald Davidson (1980). Essays on Actions and Events. Oxford University Press. ISBN 0-19-

924627-0. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Nevron
https://no.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Kim1_1-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Kim1_1-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Plato_2-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Rob_3-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Sa_6-0
https://web.archive.org/web/20060515215340/http:/www.experiencefestival.com/a/Sankhya/id/23117
http://www.experiencefestival.com/a/Sankhya/id/23117
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-De_7-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-De_7-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/0872204219
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Du_8-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Spin_9-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Kim_10-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Kim_10-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Kim_10-2
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-PsyBio_11-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/8815071741
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-LeDoux_12-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/8870787958
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-RussNor_13-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/0131038052
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-DawkRich_14-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Pat_15-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/0262031167
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Paul_16-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Smart_17-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Sinnsfilosofi#cite_ref-Davidson_18-0
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/0199246270
https://no.wikipedia.org/wiki/Spesial:Bokkilder/0199246270


 

 

831 

19. ̂  Putnam, Hilary (1967). "Psychological Predicates", in W. H. Capitan and D. D. Merrill, eds., Art, 

Mind and Religion (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

20. ̂  Dennett, Daniel (1998). The intentional stance. Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN 0-262-54053-

3. 

21. ̂  Searle, John (2001). Intentionality. A Paper on the Philosophy of Mind. Frankfurt a. M.: Nachdr. 

Suhrkamp. ISBN 3-518-28556-4. 

Litteratur  

• Wikibooks: Consciousness Studies 

• London Philosophy Study Guide offers many suggestions on what to read, depending on the student's 

familiarity with the subject: Philosophy of Mind 

• Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton, 1980), p. 120, 125. 

• Alfred North Whitehead Science and the Modern World (1925; reprinted London, 1985), pp. 68–70. 

• Edwin Burtt The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, 2nd ed. (London, 1932), pp. 

318-19. 

• Felix Deutsch (ed.) On the Mysterious Leap from the Mind to the Body (New York, 1959). 

• Herbert Feigl The "Mental" and the "Physical": The Essay and a Postscript (1967), in H. Feigl et al., 

(eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science (Minneapolis, 1958), Vol. 2, pp. 370–497, at p. 

373. 

• Celia Green The Lost Cause: Causation and the Mind-Body Problem. (Oxford: Oxford Forum, 2003). 

Applies a sceptical view on causality to the problems of interactionism. 

Se også[rediger | rediger kilde] 

• Immanuel Kant 

• Franz Brentano 

Viktig til myndigheter, åndsverks-saks-forhold, og til leseren om legitimitet for innholds-bruken. 

Jeg gjør oppmerksom på det samme som både Wikipedia og store norske leksikon på nettet gjør: At 

artiklene slett ikke er utfyllende, eller fullstendige, og det er heller ikke alt som behøver å være riktig. Men 

selve oversikten, hvilke hoved-standpunkter, hovedtrekk, som tas frem og argumenteres for er riktige. Siden 

artiklene er skrevet, og med den videre forskning innenfor disse sinns-temaene og sinns-filosofiske, sinns-

psykologiske retningene, så har det kommet til en ganske så sikkert mer omfattende kunnskap, og nye 

vinklinger.  

Ellers er det meningen med dette at leseren skal bruke Wikipedia og store norske leksikon på Internett 

sammen med google, andre lesere, til å finne ut mer av slikt stoff eller låne slikt på bibliotekene, eventuelt 

selv studere emne, selvstudiet eller faglig yrkesrettet, eller mot universiteter og forskning. En god ting å gjøre 

med alle emner du kommer over er å lage et sammendrag over de forskjellige tema i teknologi, økologi, og 

samfunnsvitenskaper, også matte, fysikk og kjemi, atomfysikk. Sammendragene gir oftest en god oversikt 

selv om man ikke helt forstår alt av stoffet. 

Men av den grunnen er ikke de funksjonelle årsaker til intelligens og bevissthet, bevissthets-systemer 

allikevel tatt opp. Det ligner mer på Einstein og Hawkings konklusjoner: At de vet ikke hvorfor det er balanse 

i kraft-systemene, og de vet ikke hva gravitasjonen kommer av og egentlig er for noe.  

Hittil er alt som er skrevet nødvendig for at jeg skal få frem min, og også denne, kritisk-analytiske 

kommentarer, som heller ikke er utfyllende med kun det som nevnes her, da hele bevissthets-boken handler 

om hvilke referanse-samarbeidende løsninger jeg mener er nødvendige for enkle, eller kompliserte 

bevissthets-prosesser, og at bevisstheten står frem som visuelt for oss, med en identifikasjon til akkurat den 

lokale bevissthetssummen, ofte kalt jeg, selv, og i andre sammenhenger personlighet og individuelt.  

Men jeg kan like så godt ut fra samme funksjoner jeg legger til grunn snakke om en absolutt og altets-

fungerende prosess som inkluderer de lokale formasjoner for bevissthets-prosesser i tid og rom, eller som det 

vi kaller lokale individuelle bevissthetsprosesser, men knyttet til en helhetlig kraftvirkende alt-funksjon, en 

altets-funksjon med samme funksjon som grunnlag. 
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En “up to date”-formulering av dagens ståsted i sinns- og 

bevissthets-forskning. 
 

Bevissthet er erkjennelse; viten (om egne forhold); en egenskap ved sinnet som i alminnelighet anses 

å romme slike kvaliteter som subjektivitet, selvbevissthet, sansing og klokskap samt evnen til 

å oppfatte forholdet mellom en selv og ens miljø.  

Det er et tema for mye forskning innen sinnsfilosofi, psykologi, nevrologi og kognitiv vitenskap. 

Enkelte filosofer inndeler bevissthet i fenomenal bevissthet som er selve erfaringen, og 

adgangsbevissthet som er bearbeidingen av ting i erfaring (Block, 2004). Fenomenal bevissthet er den 

tilstand å være bevisst, sånn som når vi sier «jeg er bevisst» og adgangsbevissthet er å være bevisst på noe, 

slik som når vi sier «jeg er klar over disse ordene». 

De følgende artikler drøfter ulike typer adgangs-

bevissthet:  Oppmerksomhet, selvbevissthet, samvittighet, bevissthetsstrøm, klasse-

bevissthet, fenomenologi og intensjonalitet.  

Fenomenal bevissthet er nært knyttet til vesensbevissthet og sansing. 

 

Mange kulturer og religiøse tradisjoner mener at bevisstheten befinner seg i en sjel som er adskilt fra 

kroppen. Til forskjell fra det synet anser mange forskere og filosofer av bevisstheten er nært knyttet 

til hjernens nevrale funksjon som dikterer for oss hvordan verden blir oppfattet. Andre igjen, slik som John 

Locke, trodde bevisstheten hverken var sjel eller (hjerne-) substans, men basisen for personlig identitet. 

Mennesker (og ofte andre dyr i tillegg) sies varierende å inneha bevissthet, selvbevissthet og 

et sinn som inneholder sansninger, persepsjoner, drømmer, klardrømmer, indre tale og imaginasjon, etc. Hver 

enkelt av oss har et subjektivt syn. Det eksisterer mange debatter om i hvilket omfang sinnet konstruerer eller 

erfarer den ytre verden, forløpet av tid og fri vilje. 

En forståelse av nødvendige forhåndsbetingelser for bevissthet i den menneskelig hjerne kan gjøre det 

mulig for oss å ta opp viktige etiske spørsmål. For eksempel, i hvilken utstrekning er ikke-menneskelige dyr 

bevisste? På hvilket stadium av fosterets utvikling begynner bevisstheten? Kan maskiner noen sinne oppnå 

bevisste tilstander? Disse temaene er av stor interesse for dem som er opptatt av den etiske behandlingen av 

andre vesener, enten de er dyr, fostre eller, i fremtiden, maskiner. 

I dagligtale betegner bevissthet at man er våken og svarende i det miljøet en befinner seg. Dette er i 

motsetning til å sove eller være i koma og altså bevisstløs. Begrepet «bevissthetsnivå» betegner hvordan 

bevisstheten synes å forandre seg gjennom anestesi og gjennom forskjellige sinnstilstander slik som dag-

drømming, klardrøm, imaginering, etc. Ikke-bevissthet eksisterer når bevissthet ikke er til stede. Det 

spekuleres, særlig blant religiøse grupper, i at bevissthet kanskje kan eksistere etter døden og før fødselen. 

Innhold 

• 1Etymologi 

• 2Filosofiske tilnærmelsesmåter 

o 2.1Bevissthet som grunnlaget for personlig identitet 

o 2.2Fenomenal- og adgangsbevissthet 

o 2.3Beskrivelsen og lokalisering av fenomenal bevissthet 

o 2.4Filosofisk kritikk av bevissthet som konsept 

o 2.5Bevissthet og språk 

• 3Kognitiv nevroforsknings tilnærmelser 

• 4Fysiske tilnærmelser 

• 5Juridisk vitenskapsfilosofi 

• 6Pedagogikk 

• 7Åndelige tilnærmelser 

• 8Bevissthetsfunksjoner 

• 9Tester på bevissthet 

o 9.1Turingtesten 
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Etymologi 

Det norske ordet bevissthet stammer fra tysk «bewusstsein».[2] På engelsk er ordet «consciousness» 

som stammer fra latin, conscientia som betyr med-kunnskap (altså delt kunnskap), og dette ordet har delt 

opphav med det engelske ordet for samvittighet, «conscience». På svensk er ordet «medvetande». Selv om de 

norske ordene bevissthet og samvittighet står langt fra hverandre etymologisk, vil disse begrepene likevel 

være nært beslektet pga. kommunikasjon mellom språkene.  

Når det gjelder ordet samvittighet (latin conscientia) så handler det om en delt bevissthet, og ordet ble 

første gang benyttet i latinske juridiske tekster av skribenter som Cicero. Her betyr samvittighet kunnskapen 

et vitne har om et annet individs gjerninger. I kristen teologi handler samvittigheten om den moralske 

samvittighet i hvilke våre gjerninger og hensikter blir oppfattet, og som bare Gud fullt ut kan kjenne. Forfattere 

fra middelalderen som Thomas Aquinas beskriver samvittigheten som den handling gjennom hvilken vi 

tillegger praktisk og moralsk kunnskap til våre egne gjerninger.  

Om René Descartes har det blitt sagt at han er den første filosof som bruker «conscientia» på en måte 

som ikke synes å passe med denne tradisjonelle betydningen, og som en konsekvens av det har oversetterne 

av hans skrifter til andre språk, som fransk og engelsk, laget nye ord for å betegne rent psykologisk bevissthet. 

Disse er f. eks. conscience og Bewusstsein. 

Men det har også vært hevdet at John Locke faktisk var den første til å bruke den moderne betydningen 

av bevissthet i hans Essay Concerning Human Understanding, selv om den og den moralske samvittigheten 

fortsatt griper nært inn i hverandre («Jeg kan bare holdes moralsk ansvarlig for den handling jeg er bevisst å 

ha utført, og min personlige identitet – meg selv – strekker seg så langt som min bevissthet strekker seg»).  

Den moderne betydningen av «bevissthet» ble derfor til å begynne med ikke funnet i Descartes’ arbeid 

– som tidvis brukte ordet i en moderne betydning men som ikke skjelnet det ut like klart som Locke ville gjøre 

det –, men i Lockes tekst. Den moderne betydningen av ordet (bevissthet knyttet til ideen om personlig 

identitet, som blir forsterket av den gjentatte bevisstheten om en selv) ble derfor introdusert av Locke.  

Men ordet for samvittighet, engelsk conscience, ble derimot lagd av Pierre Costes, den franske over-

setteren av Locke. Dermed dukket den moderne betydningen først opp i Lockes verker, men ordet selv sto 

først i fransk språk.  

 

Filosofiske tilnærmelsesmåter 
 

Noen filosofer mener det er vanskelig, til dels ugjørlig å definere hva bevissthet er. Særlig har 

fenomenal- og adgangsbevissthet lett blitt blandet sammen. John Locke og filosofer etter ham anså den som 

fundamentet for selvets personlige identitet. Dette klassiske perspektivet som er grunnlaget for teorien om 

innforstått overenskomst (mellom makthaverne og folket), har blitt utfordret av tenkere 

som Marx, Nietzsche og Freud. Marx anså at sosiale relasjoner lå forut for individuell bevissthet.  

Nietzsche mente at bevissthet bare var virkningene av skyld og ressentiment (uvilje) (samtidig som 

han ikke benektet dens svært virkelige eksistens). Og Freud tenkte ut det særlige konseptet om et ubevisst 

sinn, som Carl Jung avledet sitt kollektivt ubevisste fra, som enkelte ganger knyttes til ideologi. Alt dette 

gjenkjennes i dag som ideer om adgangsbevissthet. Som en hovedkarakteristikk av definisjonen av subjektet, 

leder kritikken av bevissthet nødvendigvis til kritikken av forestillingen om et individuelt subjekt og dets 

korrelerende frie vilje.  
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I en generell forstand er det mange filosofiske standpunkter knyttet til bevissthet, 

inkludert: behaviorisme, dualisme, idealisme, funksjonalisme, fenomenalisme, fenomenologi (som 

beskriver intensjonalitet som bevissthetens fundamentale struktur), fysikalisme, 

emergentisme, mystisisme etc. 

Bevissthet som grunnlaget for personlig identitet 

John Lockes kapittel XXVII «Om identitet og mangfold» i An Essay Concerning Human 

Understanding (1689) har blitt utropt som en av de første moderne konseptualiseringer av bevissthet som den 

gjentatte selvidentifisering av selvet, og gjennom selvet kunne så moralsk ansvar tillegges subjektet, dermed 

var straff og skyldighet rettferdiggjort, slik kritikere slik som Nietzsche påpekte. Ifølge Locke er det slik at 

personlig identitet (selvet) «avhenger av bevissthet, ikke av substans» og heller ikke av sjelen.  

Vi er den samme person i den utstrekning vi er bevisst vår fortid og framtidige tanker og handlinger 

på samme sett som vi er bevisst våre nåtidige tanker og handlinger. Hvis bevissthet er denne «tanken» som 

fordobler alle tanker, da er personlig identitet bare grunngitt i bevissthetens gjentatte handling: «Det vil kunne 

vise oss hva personlig identitet består i: ikke i substansens identitet, men i bevissthetens identitet».  

Man kan for eksempel hevde man er en reinkarnasjon av Platon og derfor inneha den samme sjelen. 

Men man ville bare være den samme person som Platon dersom man hadde den samme bevissthet om Platons 

tanker og handlinger som han hadde selv.  

Derfor er selvidentitet ikke grunnlagt i sjelen. En sjel kan ha forskjellige personligheter. Selvidentitet 

blir hverken funnet i kroppen eller i substansen, hevder Locke, ettersom substansen kan endre seg mens 

personen forblir den samme: «dyrisk identitet bevares i identitet med liv og ikke med substans», slik et dyrs 

kropp vokser og forandrer seg i løpet av dets liv.  

Ta for eksempel sjelen til en prins som går inn i en skomaker: for alle utenforstående øyne ville 

skomakeren fortsatt være en skomaker. Men for prinsen, ville skomakeren være ham selv ettersom han ville 

være bevisst på prinsens tanker og gjerninger, og ikke skomakerens liv. En prins sin bevissthet i en skomakers 

kropp: på den måten er skomakeren i realiteten en prins.  

Men dette interessante grensetilfellet fører til den problematiske tanken at siden personlig identitet er 

basert på bevissthet, og at bare en selv kan være klar over sin bevissthet, kan menneskelig bedømming av de 

ytre forhold aldri vite om de dømmer – og straffer – den samme personen eller bare den samme kroppen.  

Med andre ord, det Locke hevder er at du bare kan dømmes for de handlinger kroppen har utført, for 

de er de eneste som noen bortsett fra Gud kan kjenne. Men du er i sannhet bare ansvarlig for de handlinger du 

er deg bevisst. Dette danner grunnlaget for forsvarsstrategien «sinnssyk i gjerningsøyeblikket»: man kan ikke 

stilles til ansvar for handlinger man var ubevisst, som videre leder til interessante filosofiske spørsmål: 

«Personlig identitet består ikke i identitet av substans, men i identiteten av bevissthet, og av det følger 

at hvis Sokrates og den nåværende ordfører i Queenborough er enige, så er de den samme person: hvis den 

samme Sokrates våken og i søvne ikke tar del i den samme bevissthet, er Sokrates våken og sovende ikke den 

samme person.  

Og å straffe den våkne Sokrates for det som den sovende Sokrates tenkte, og den våkne Sokrates aldri 

var klar over det, ville ikke være mer riktig enn å straffe en tvilling for det hans tvillingbror gjorde, som han 

ikke kjente til, fordi de så så like ut utenpå at det ikke var mulig å skjelne dem fra hverandre – for slike 

tvillinger har man sett».  

Eller igjen: «PERSON, slik jeg tar det, er navnet til dette selvet. Uansett hvor et menneske finner det 

det kaller seg selv, der, tror jeg, kan en annen si er den samme person. Det er et begrep som tilhører kunsten 

å føre et argument (engelsk forensics), det tilordner handlinger og deres begrunnelser, og tilhører av den grunn 

bare intelligente aktører, i stand til lov, og lykke, og elendighet. Denne personligheten utstrekker seg utover 

dens nåværende eksistens til det som er fortid, kun gjennom bevissthet.  

Derigjennom blir den involvert og ansvarliggjort – eier og bebreider seg fortidige handlinger, på 

nøyaktig det grunnlag og av samme årsak som den gjør nåtidige. Alt som er basert på en omtanke for lykken, 

bevissthetens uunngåelige ledsager; det som er bevisst glede og smerte, begjærer at det selvet som er bevisst 

skal være lykkelig.  

Derfor kan den ikke være opptatt av de av fortidens handlinger som den ikke kan forlike eller gjennom 

bevissthet knytte til det nåtidige selv noe mer enn om de aldri skulle ha vært begått: og å motta glede eller 

smerte, altså belønning eller straff, på grunnlag av noen slike handlinger, er det samme som å bli glad eller 

føle smerte uten noen slags foranledning.  
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For, hvis man ser for seg en MANN straffet nå for noe han gjorde i et tidligere liv, noe han ikke kunne 

ha noen som helst bevissthet om, hvilken forskjell er det mellom straffen og det å BLI GJORT til å føle seg 

elendig?  

Og derfor, i samsvar med dette, forteller apostelen oss at på den store dagen, da alle skal ‘motta etter 

sine gjerninger, alle hjerters hemmeligheter skal åpenbares’. Straffen skal begrunnes av bevisstheten alle 

mennesker skal ha, at DE SELV, uansett i hvilke skikkelser de opptrer, eller uansett hvilke substanser den 

bevisstheten er knyttet til, er den SAMME som begikk de handlingene, og fortjener straff for dem.». 

 Lockes idé om personlig identitet er altså ikke fundert på substansen eller kroppen, men i den «samme 

vedvarende bevissthet» som også er forskjellig fra sjelen siden sjelen ikke kan ha noe bevissthet om seg selv 

(som i reinkarnasjon). Han skaper et tredje begrep mellom sjelen og kroppen – og Lockes tanker kan sagtens 

mediteres over for dem som ifølge en vitenskapelig tankegang altfor raskt ville identifisere hjernen med 

bevissthet.  

For hjernen, i likhet med kroppen og enhver annen substans, kan endre seg, mens bevisstheten forblir 

den samme. Derfor er personlig identitet ikke i hjernen, men i bevisstheten. Nå avdekker Lockes teori også 

hans skyldighet til teologi og til den apokalyptiske «store dag», som i forvei tilgir all svikt i menneskelig 

rettferd og derfor menneskehetens elendige forfatning. 

Ideen om at identitet og bevissthet ikke kan endre seg eller endrer seg, er tatt ut av det blå, eller ut 

fra noen som har ment dette uten å klare å begrunne dette på noen måte. Vi ønsker oftest å være os selv 

med de problemer våre behov har som vi vil ha forløst, at vi blir maksimale, ikke at vi blir en annen, noe 

annet vi ikke kjenner. Det er det beste grunnlaget for at ønsket om å være oss selv som bra, best mulig, gir 

inntrykket av at vi alltid er oss selv, som identitet og bevissthet. Ingen garanti for at dette alltid er det samme. 

Fenomenal- og adgangsbevissthet 

Noen filosofer kaller vår opplevelse i nåtiden for fenomenal bevissthet (F-bevissthet), til forskjell 

fra adgangsbevissthet (A-bevissthet). Fenomenal bevissthet er rett og slett erfaring, det er bevegelse, fargede 

former, lyder, sanseopplevelser, følelser og kroppsopplevelser med kroppen og dens reaksjoner i sentrum. 

Disse opplevelsene, betraktet uavhengig av eventuell innvirkning de måtte ha på oppførsel, blir kalt for qualia.  

Bevissthetens vanskelige problem bli formulert av Chalmers i 1996 da han tok for seg emnet 

«hvordan forklare en tilstand av fenomenal bevissthet i lys av dens nevrologiske basis» (Block 

2004). Daniel Dennett (1988) foreslår at det folk tenker på som qualia er vurderinger og etterfølgende 

adferd. Han utvidet denne analysen (Dennett, 1996) ved å hevde at fenomenal bevissthet kan forklares 

ved hjelp av adgangsbevissthet og tilbakeviste med det eksistensen av qualia, samt at det skulle eksistere 

et «vanskelig problem». 

Adgangsbevissthet er det fenomen gjennom hvilke informasjoner i våre sinn som er tilgjengelig for 

muntlig gjengivelse, fornufts-bearbeiding og kontroll av adferd. Så, når vi oppfatter, er informasjon om det vi 

oppfatter ofte adgangsbevissthet; når vi introspekterer, er informasjon om tankene våre adgangsbevissthet; når 

vi husker, er informasjon om fortiden (for eksempel noe vi har lært) ofte adgangsbevissthet – og så videre.  

Chalmers mener at adgangsbevissthet er mindre mystisk enn fenomenal bevissthet, slik at den framstår 

som et av de lette problemene knyttet til bevissthet. Dennett benekter at det finnes noe «vanskelig problem», 

og han framholder at bevissthet i sin totalitet kan forstås gjennom innvirkning på adferd slik dette utforskes 

gjennom heterofenomenologi.  

Det har vært en rekke ulike tilnærmelser til de prosessene som innvirker på bevisst erfaring fra øyeblikk 

til øyeblikk. Filosofer som har utforsket dette problemet inkluderer Gerald Edelman, G. Spencer-

Brown, Edmund Husserl og Daniel Dennett. Noen filosofer har konsentrert seg om refleksive prosesser for å 

knytte et øyeblikk opp mot det neste, noen på utvelgelser og ulikheter mellom ting i bevisst erfaring og andre 

på organismens helhetlige adferd. 

Hendelser som skjer i sinnet eller hjerne som ikke rommes av fenomenal eller adgangsbevissthet 

er kjent som underbevisste hendelser. 

Beskrivelsen og lokalisering av fenomenal bevissthet 

Konsekvensen er at vi får formendringer og virkningsendringer, samt ulike bygge-prosesser, opp-

delings-prosesser, og bevegelses-aktive spenninger i molekylene, slik som proteintråder inne i celler og utenpå 

celler. Endring av DNA kan gi forskjell i arbeidsoppgaver, forskjell i utseendet, og til nå har man regnet med 

at det er en interaktiv tilpasning mellom DNA/RNA, cellestoffer, og miljøets fysiske betingelser, annet 

organisk, og celle-endringer, cellestabilitet. Fysiske virkninger i tråd med bevissthetsopplevelser! 
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Selv om det er konvensjonell visdom at bevissthet ikke lar seg definere, har filosofer beskrevet 

fenomenal bevissthet i århundrer. Rene Descartes skrev Meditationes de prima philosophia i det syttende 

århundre, som inneholdt omfattende beskrivelser av hva det vil si å være bevisst. Descartes beskrev bevisst 

opplevelse som imaginasjoner og persepsjoner lagt ut i rommet og tiden og som blir betraktet fra et 

punkt. Hver ting framstår som et resultat av en egenskap (qualia) så som farge, lukt, etc. Andre 

filosofer, som Nicholas Malebranche, John Locke, David Hume og Immanuel Kant, var enige med 

mange av disse beskrivelsene, selv om noen unngår å nevne betraktningspunktet.  

Utvidelsen av ting i tid ble drøftet mer inngående av Kant og James. Kant skrev at «kun ut ifra 

forhåndsbetingelsen av tid kan vi skape oss et bilde av en rekke ting som eksisterende på en og samme 

tid (samtidig) eller til ulike tider (suksessivt).» William James vektla utvidelsen av erfaring i tid og sa 

at tid er «den korte varighet som vi umiddelbart og uopphørlig sanser.»  

Disse filosofene går også videre til å beskrive drømmer, tanker, følelser, etc. 

Når vi ser oss omkring i et rom eller har en drøm, blir ting utlagt i rom og tid og betraktet som fra et 

punkt. Imidlertid er det voldsomme uenigheter når filosofer og naturvitenskapsfolk vurderer plasseringen av 

form og innhold for denne fenomenale bevissthet. Som et eksempel foreslo Descartes at innholdet er 

hjerneaktivitet sett fra et ikke-fysisk sted uten utstrekning (Res Cogitans), som han identifiserte som 

sjelen. Denne ideen er kjent som Cartesisk dualisme.  

Et annet eksempel er en type direkte dualisme. Det nøyaktige fysiske utgangssjikt for bevisst 

erfaring i verden, slik som fotoner, kvantefelt, etc. er vanligvis ikke spesifisert. 

Andre filosofer, slik som George Berkeley, har foreslått at innholdet i bevisstheten er et aspekt av 

sinn og ikke involverer materie i det hele tatt. Dette er en slags idealisme. Andre igjen, slik som Leibniz, 

har vurdert at hvert punkt i universet er behengt med bevisst innhold.  

Punktet og senter for Leibniz er som med Gauss, en tvangs-forestilling ut fra Euklids definisjoner, 

som gir ulike, men uholdbare løsninger på utstrekningen, rom, tid, styrkeformer som kontinuitet. Det 

samme er årsaken til singularitets-teorier fra Einstein og fra BigBang-teori, og som Einstein og Hawking 

har trukket seg vekk fra igjen. Til og med CERN ser ut til å anta en utveksling og dermed et kontinuitets-

løp, hvilket ikke stenger for bevisst utveksling heller. Hva Einatein kalte punktet: En fiks ide. 

Dette er en form for panpsykisme. Panpsykisme er troen på at all materie, inkludert for eksempel stein, 

er sansende eller bevisst. Eter,ånd, livskraft, har grader sjel eller bevissthets-kraft som funksjonsbasis. 

Konseptet om at tingene i bevisst erfaring er inntrykk i hjernen, er en slags representasjonalisme, og 

representasjonalisme er en form for indirekte realisme. 

Noen filosofer, slik som David Armstrong og Daniel Dennett, tror at qualia eksisterer i forhold til 

bedømmelser eller holdninger om ting i verden, og derfor er meningsløse når de skilles fra adferd, mens andre 

filosofer insisterer på at qualia ikke kan forstås i relasjon til tro. Dennet tror at «udefinerbare, iboende, private» 

qualia ikke eksisterer (Dennett 1988). Dennett tror imidlertid ikke at vi mangler bevisst, fenomenal opplevelse. 

«Dennett foreslår at mens noen episoder av mentalt liv er svært fattige på innhold, er andre veldig rike 

og er fulle av innhold og informasjon. Block ville karakterisere de rike episodene av mentalt liv som tilfeller 

av P-bevissthet og i tilfeller der Dennett ville foreslå at innhold er utarmet, ville Block hevde at P-bevissthet 

er helt fraværende.»  

Filosofisk kritikk av bevissthet som konsept 
Fra det attende til det tjuende århundre konsentrerte mange filosofer seg om relasjoner, prosesser 

og tanker som de viktigste aspektene ved bevissthet. Disse aspektene kom siden til å bli kjent som 

«adgangsbevissthet», og dette fokuset på relasjoner tillot at enkelte filosofer hevdet at individuell 

bevissthet var avhengig av slike faktorer som sosiale relasjoner, politikk og ideologi. 

Individuell bevissthet er ikke konsekvent avhengig av noen livssyn, tro eller viten av slik art. De sosiale 

relasjiner kan utvides til all naturvirkning, økologi, om så til andre verdener enn de vi kjenner. Som om når 

noen flytter til Australia, med helt andre dyr, flora, og må klare seg der, ved pioner-arbeid, nybyggere, og ikke 

har kontakt med andre folk. Ja, er man flere vil man måtte forholde seg til hverandre: Men her er det 

nødvendigvis ingen filosofi, teologi, spesiell tro, viten, politikk eller ideologi, men innrettelse etter naturlige 

betingelser: Slikt fins!  

Det er neppe trolig at Erectus-menneskene hadde noen politisk veiledning eller ideologi. 
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Lockes tanker omkring kunsten å framføre et bevis i forhold til personlig identitet basert på et 

individuelt bevisst subjekt, ville ha blitt kritisert i det 19. århundre av Marx, Nietzsche og Freud utfra ulike 

ståsteder. Martin Heideggers konsept om tingen i seg selv ville også vært et forsøk på å tenke utover det 

bevisste subjektet.  

Å fastsette en sikker ramme for en personlig identitet, eller at det er basert først og fremst på et 

individuelt bevisst subjekt. Fordi man behøver ikke å være bevisst si personlighet, og personlighet og bevisst 

subjekt er under endring med tiden. At de kun har en fast verdi, egenskap bestandig er helt tvilsomt. Det ligner 

det å oppfylle en annen fast verdi fra tidligere, den uforanderlige sjel. Selv om livs-egenskaper, evner, endrer 

seg, ikke ulikt begrep som sår på sjelen. Poenget er en ferdig rang, dom, plassering. Det er dette som viser 

seg og ikke stemme. Noen var en annen enn man trodde. Grunnen til mange feiltagelser av hvem som 

identifiseres også. Les det neste: 

Marx anså at sosiale relasjoner ontologisk sett forutgår individuell bevissthet og kritiserte ideen om et 

bevisst subjekt som et ideologisk påfunn som liberalistisk politisk tankegang baserte seg på. Marx i 

særdeleshet var den som kritiserte Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter fra 1789 og mente at 

de såkalte individuelle naturlige rettigheter var ideologisk fiksjon som dekket over sosiale ulikheter i 

tildelingen av de rettighetene. Menneske og borger er ikke det samme? 

Det har jo Marx rett i: Da det ikke kan behovsdekke andre formål, med de kvaler det kan få for andre, 

som sitter igjen med automatisk urett! Altså også: ubegrunnet. Vi kan si at det går på tvers av Natur-retten, 

om hva som skal til for å opprettholde de primære behov. 

Senere har Louis Althusser kritisert «subjektets besteborgerlige ideologi» via 

konseptet interpellasjon(«Hei, du!»). Sikkert heller ikke så galt formulert tror jeg. 

Nietzsche skrev på sin side at «de gir dere fri vilje bare slik at de senere kan skylde på dere selv», 

og reverserte med det den klassiske liberale forestillingen om fri vilje i en kritisk redegjørelse om 

bevissthetens historikk som en virkning av skyld og ressentiment, som har beskrev i Moralens genealogi 

– et stridsskrift.  Det er riktig at påstanden godtatt i tro; ideologi; at du har fri vilje; har til hensikt å gjøre deg 

ansvarlig som at du er bevisst alt, og at lover kan settes opp selv om de ikke blir kjent med disse; og derfor: 

At alle kan si, og gjøre deg skyldig; Du kan skylde på deg selv. Du hadde ikke undersøkt nok, ikke sant? Du 

er skyldig at din bevissthet ikke var klar over forholdene, og mulige hendelser?! 

Nietzsche var dermed den første som framsa påstanden om at den moderne forestillingen om 

bevissthet sto i gjeld til det moderne straffe-systemet som dømte et menneske utfra dets «ansvarlighet», 

det vil si ved den bevissthet gjennom hvilke handlinger kan tillegges et individuelt subjekt: «Jeg gjorde 

dette! det er meg!». Bevissthet er av Nietzsche dermed knyttet til det, klassiske filosofen om gjenkjennelse 

som, ifølge ham, definerer kunnskap.  

Gjenkjennelse er slett ikke umiddelbar kunnskap, heller ikke middelbart. Gjenkjennelse er hva vi kan 

undersøke videre: Vi gjenkjenner noe ved at vi fremdeles ser dette på veien mot gjenstanden, saksforholdet, 

slik at vi kan finne ut mer om det, selv om vi ikke finner ut noe mer. Fra erfart husk, opplevelse, så har vi en 

gjenkjennelse ganske straks, uten at det behøver å bety at vi undersøker saken, finner ut noe mer. Med andre 

ord så er saksforholdene innvirkende på hva som kommer i fokus, og da ikke bare intensjonalt, med adresse 

til Edmund Husserls fenomenologi. 

Du kan ikke bare dømmes fordi du har en bevissthet. Spørsmålet er hva du er bevist om? Og fysiske 

årsaker kan gi reaksjoner som ikke er bevisst handling. 

Ifølge Pierre Klossowski (1969), anså Nietzsche bevissthet for å være en hypostasering av kroppen, 

sammensatt av mange krefter («viljen til makt»). Ifølge ham var temaet kun «grammatisk fiksjon»:  

Vi trodde på eksistensen av et individuelt subjekt, og derfor på en forfatter av hver akt, i den 

grad vi taler. Derfor er det bevisste subjektet avhengig av eksistensen av språk, en påstand som kom til 

å bli generalisert av analyse av kritisk diskurs (se for eksempel Judith Butler). 

Som om du ikke kan tenke eller gjøre rett, galt, om du ikke har språk. Men også: 

At du er ansvarlig for hva du sier. Du er alltid og fullstendig bare det du sier, og sier du en ting så 

gjelder det for alltid. Misforståelse finnes ikke?! At du kan ikke endre mening selv, men må opplyses. 

Usikker løsning. 

MEN: Bevisstheten er en sammenlignings-prosess, om vi forstår innholdet eller ikke, og er ikke 

avhengig av at språket, at om det er forfattet eller ikke.  
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Veien er lang fra Nietzsches mening her, til at han kan bekrefte at alt i oss og annet, levende, er 

viljen til makt, ikke ulikt at den sterkeste overlever: Mens de to førere som sloss, kun er 1 promille av 

flokken. Om noe tvinges til vekst trenger det ikke vilje til makt som er årsak til at alt forsøker å bre seg ut 

Det meste brer seg ikke ut over en riktig balanse, men forblir uendret i uminnelige tider, slik som dolkhaler, 

krokodiller, øyenstikkere, ur-bregne-stadier.  

Nietzsche velger den bevisste årsak til all virksomhet, eller lar det bli konsekvensen. At all fremtidig 

hendelse er del av viljen til makt. Bevisstheten og underbevisstheten tillegges mer enn det er mulig å være 

i stand til. At alt også finner sin balanse-grense med alt annet, eller går dukken, er ikke nevnt.  

Nietzches, og også Aquinas sin uttalelse om at affekter, men selvsagt alle sanser og behov, likt som 

gammel tro på evig liv, at vi vil, ønsker, tror på at vi skal leve, og helst aldri virkelig dø, og der den gamle 

tro på evig liv, at egenskaper er for at vi skal overleve/Aquins, og Nietzshes, også i Platonsk, og i pythagorisk 

forstand, Empedokeles, som religioner generelt, mener at vi skal overleve, overleverer, reinkarnerer og 

inkarnerer, kort sagt at dette sammen med samle-summen, samlet styrke, og utbredelsestrang, handlings-

rom, slik sett fører til at alt liv er viljen til makt.  

Og som da misforstås av den nasjonal-sosiologiske ideologi-skapere til den 300 år lange utviklings-

tanken i alt, og som i tillegg assosieres med Charles Darwins evolusjons-ide om de best tilpassede arter. 

Her kobles viljen til makt, at evolusjonen, det å overleve, er makt-vilje. Mens ut fra Darwin er det naturlig 

logisk utvalg, der dette ikke er det samme som den bevisste viljen til makt som NS-ideologien, ut fra langt 

tidligere ideer fikk som program, forståelse av verden og livet, menneskets kamp: 

Michel Foucaults analyse av skapelsen av det individuelle subjekt gjennom disiplin i Overvåkning og 

straff: det moderne fengsels historie (1975) ville utvide Nietzsches historikk over utviklingen av bevissthet 

og personlig identitet – altså individualisme – til forandringen i det juridisk-straffende system: framveksten 

av pønologi (læren om hvordan samfunnet straffer lovbrytere) og disiplineringen av det individuelle subjektet 

gjennom skapelsen av et straffesystem som ikke dømmer handlingene slik det burde men identiteten hos den 

som har gjort galt.  

Og at alle er potensielt skyldige, likt som Jesus begrep; at den som er uten skyld kast den første stenen. 

Alle er altså skyldige. At noe mente at du gjorde noe galt, eller at du har gjort noe galt. 

Her skårer Foucault stort: Vi ser ikke på handlingen og rettesnorer med forståelig forklaring og 

løsning, eventuelt en botsøvelse for skaden, men vi rett og slett bare straffer dem uten at forståelsen endres til 

annet enn den samme som før; annet enn forsiktighet, ikke gjøre det samme igjen, eller ar ingen må oppdage 

det jeg gjør neste gang, at forståelsen er den samme som reaksjoner som kanskje kunne vært beregnet på 

forhånd: Det gis ikke nok korreksjon til hvilke vi skal si er holdbar opprettholdelse av oss alle. 

Sagt på en annen måte framholder Foucault at ved ikke å dømme handlingene (lovbruddet) men 

personen bak handlingene (lovbryteren), fulgte det moderne straffesystemet ikke bare den filosofiske 

definisjonen av bevissthet ved igjen å demonstrere overlappingen mellom ideer og sosiale institusjoner 

(«materiell ideologi» som Althusser ville kalt det), men det skapte selv den individuelle person, 

kategoriserte og adskilte massene i en kategori for fattige men ærlige og lovlydige borgere og en annen 

kategori for «profesjonelle kriminelle» og recidivister.  

Også mange riktige konsekvens-tanker. Dette er verdt å tenke på ved verdi-normeringer, og hvordan 

bevissthet og handling defineres, ut fra kun rett og galt, men ikke funksjonelt forklart. 
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Bevissthet og språk  
 

Fordi mennesker uttrykker sine bevisste tilstander med bruk av språk, er det fristende å sette likhetstegn 

mellom evner og bevissthet. Det finnes imidlertid språkløse mennesker (barn, ferale barn, afatikere, alvorlige 

former for autisme), som man tilregner bevissthet til tross for tapt eller ennå ikke lært språk. Dessuten har 

studiet av hjerne-tilstander hos ikke-språklige primater, i særdeleshet makaker, vært gjort gjenstand for 

utstrakt bruk av forskere og filosofer i deres søken etter nevrale tilsvarigheter til bevissthetens innhold. 

Mennesket utrykker sin bevissthet gjennom mange andre funksjoner. Men ikke uten nevrale 

reaksjoner. Nå finnes det derimot enkelte svakere funksjoner hos de som har et slags våkent koma, der 

informasjon allikevel oppfattes. Forholdene rundt dette, og om de da har hatt nevrale funksjoner 

tilsvarende sin oppfattelse, er jo ikke underbygd for eller i mot dette?! 

Julian Jaynes argumenterte i motsatt retning i The Origin of Consciousness in the Breakdown of the 

Bicameral Mind, at for at bevissthet skal vokse fram i en person, må språk først ha nådd et temmelig høyt nivå 

av kompleksitet. Ifølge Jaynes vokste menneskelig bevissthet fram så nylig som 1300 f. Kr. eller deromkring. 

Mange filosofer og nevroforskere, inkludert W.V. Quine og Christof Koch utfordrer denne hypotesen fordi 

den antyder at forut for denne «oppdagelsen» av bevissthet eksisterte erfaring simpelthen ikke. 

De analyserer ikke betingelsene for at bevisstheten kan fungere som en sammenligningsfunksjon, eller 

terminal for å koordinere alle sanser og behov til bevegelses-mønstret vårt, eller kun sammenligninger av 2 

bevissthets-tilstander. De analyserer dets menings-innhold. Og for det meste legger de frem det de synes om 

dette. Personen, bevisstheten, kroppen, fysisk, åndelig, sinnsstemninger, sinn.  

Så kommer altså den kognitive og komparative forskningen. IQ, EQ. Finnes det noe som slår slik av 

og på fra kropps-funksjoner, hjernefunksjoner, og hvordan beviser man dette. Eksperimenter med 

nervesystem, sansenerver, behovsorgna-nerver, og stoffer som er bidragsytere til reaksjoner, og alle fysiske 

påvirkninger, hvor arv, evne, gener, miløet, og endringer som foregår mellom interaksjoner mellom arv og 

miljø, kropp og økologi.  

Hvordan påvirker alle slike virkninger bevisstheten og sinnsstemningene våre, og når mister vi evner 

eller ikke i forhold til forskningsrapporter. Kunstig Intelligens tas opp til høyere grads-analyser??, Men at de 

er bevisst. Å forstå. Er lik med det vi skal forstå, og vi forstår akkurat så rett og galt for hvert forståelsesnivå 

som vi gjør. Vi jakter altså på en forskjell, gjerne funksjonelt, på forestillingen virkelighet, og Virke-Lik-Het. 

Kognitiv nevroforsknings tilnærmelser 

Moderne undersøkelser av, og oppdagelser om bevissthet er basert på psykologiske statistiske studier 

og case-undersøkelser av bevissthets-tilstandene, (PS: SE SELV; Altså Innholdet) , Ikke dets funksjon) og 

de utfall som er forårsaket av lesjoner,  slag, skader eller kirurgi som avbryter den normale fungering av 

menneskelige sansninger og kognisjon.  Disse oppdagelsene antyder at sinnet er en kompleks struktur avledet 

fra lokaliserte funksjoner som er bundet sammen med en samlende oppmerksomhet. 

Riktig: Men bevisstheten er en sammenligningsfunksjon, graden oversikt riktig eller galt. 

Flere studier peker på felles mekanismer i ulike kliniske tilstander som fører til tap av bevissthet. 

Vedvarende vegetativ tilstand (VVT) er en tilstand der et individ taper de høyere cerebrale hjernefunksjoner, 

men beholder søvn-våken-syklusen med helt eller delvis autonome funksjoner. Undersøkelser som 

sammenlikner VVT med friske, våkne subjekter viser vedvarende en hemmet kobling mellom de dypere 

(hjernestamme og talamiske) og de øvre (kortikale) områdene i hjernen.  

I tillegg hersker det enighet om at den generelle hjerneaktiviteten i korteks er lavere i VVT-

tilstanden.  Enkelte elektronevrobiologiske tolkninger av bevissthet karakteriserer dette tapet av bevissthet 

som et tap av evnen til å løse opp tid (sammenlikn med å spille en gammel grammofon-plate på veldig lav 

eller veldig høy hastighet) sammen med et kontinuum som starter med uoppmerksomhet, fortsetter til søvn og 

ender ved koma og død. 

Tap av bevissthet forekommer også ved andre tilstander, slik som generelle (tonisk-kloniske) 

epileptiske kramper, i generell anestesi, kanskje til og med i dyp (langsom-bølge) søvn. På det nåværende 

tidspunkt fokuserer de mest populære hypotesene om slike tilfeller av tap av bevissthet (eller tap av 

tidsoppløsning) på behovet for: 
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1) et vidtfavnende kortikalt nettverk som spesielt inkluderer de frontale, parietale og temporale 

kortekser, og  

2) samarbeid mellom de dype lag av hjernen, særlig talamus, og de øvre lag, korteks. Slike 

hypoteser benevnes kollektiv «globalistiske teorier» for bevissthet ettersom de hevder at et vidtrekkende, 

globalt nettverk er nødvendig i utgangspunktet for at bevissthet skal kunne kommunisere med 

virkelighet som ikke er tanke. 

Hjernekjemi påvirker menneskelig bevissthet. Sovemedisiner (som f. eks. midazolam) kan bringe 

hjerne fra den våkne tilstand (bevisst) til søvn (ubevisst). Oppvåkningsdroger slik som anexat, reverserer 

denne prosessen. Mange andre droger (sånn som alkohol, nikotin, THC, heroin, kokain, LSD og MDMA) har 

bevissthetsendrende virkninger. 

Det eksisterer en nevral kobling mellom venstre og høyre hjernehalvdel kjent som corpus callosum. 

Denne forbindelsen blir noen gang kuttet kirurgisk for å kontrollere alvorlige kramper hos epilepsipasienter. 

Denne prosedyren ble første gang utført av Roger Sperry på 60-tallet. Tester utført med disse pasientene har 

vist at etter at forbindelsen er kuttet fullstendig, er hjernehalvdelene ikke lenger i stand til å kommunisere med 

hverandre, noe som fører til visse problemer som vanligvis bare oppstår under testforhold.  

For eksempel vil den venstre siden av hjernen være i stand til å beskrive verbalt hva som skjer i det 

høyre visuelle feltet mens den høyre hjernehalvdelen som i essens er stum i stedet vil forlite seg på sine romlige 

evner for å kommunisere med verden angående det venstre visuelle feltet. Noen sier at det er som om to 

forskjellige sinn nå deler den samme skallen, men begge presenterer fremdeles seg selv som et enkelt «jeg» 

til verden utenfor. 

Dette kan jeg forklare ut fra feedbacksystemer som sammenligner de reaksjoner som kommer tilbake 

til begge hjernehalvdeler fra bevisstheten, og signaler som treffer behovsorganer som romslige, følsomme, at 

kognitive og komparative egenskaper, følelsesbevissthet og kognitiv evne treffer dypere behovsorganer, 

hjernestammen, lillehjerne, hukommelsessentere. finner at samme objekter ga styrke og form, selv om de 

behandles ulikt av de to hjernehalvdeler. Husken vil influerer også følsomhets-siden, og den mer kognitive 

siden uansett. Nå når de samme hjernehalvdeler hverandre fra dypere lag i nervesystemet. 

Den tosidige fjerningen av den sentromediane kjerne (del av den intra-laminære kjerne i talamus) syns 

å avskaffe bevissthet og forårsaker koma, VVT, alvorlig grad av stumhet og andre kjennetegn som 

etterlikner hjernedød. Den sentromediane kjernen er også et av de viktigste virkningsstedene for generell 

anestesi og antipsykotiske droger. Dette beviset antyder at en fungerende talamus er nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig, for menneskelig bevissthet. 

Dette tyder uansett på at kropp har innvirkning og egenskapstilknytting til bevissthets-prosessens 

virkningsstruktur sammenligningsfunksjonen, våkenhet. Når et distinkt organ, altså inne i lille Thalamus, er 

slik at det fjernes, så opphører altså bevisstheten. Men det kan jo bety at når inngangene, eller utgangene til 

dette organet, eller begge slike avstenges, så mister man bevisstheten. Kan bety at skade, svulst, medikamenter 

som smaler seg her, har vist at Thalamus intra-laminære kjerne fjernes, skades tilstrekkelig, så mister man 

bevistheten.   

Nevrofysiologiske studier av våkne, virkende aper, utført av nevroforskere viser til at de avanserte 

områdene av hjernebarken i den prefrontale bark og tinninglappene som bærere av nevronale 

korrespondanser for bevissthet.  

Christof Koch og Francis Crick hevdet at nevronale mekanismer for bevissthet på intrikat vis er 

knyttet til den prefrontale hjernebark – det mest avanserte kortikale område.  

Eksperimentelt arbeid utført av Steven Wise, Mikhail Lebedev og deres kolleger gir støtte til dette 

synet. De har vist at aktivitet i nevronene i den prefrontale korteks gjenspeiler illusoriske persepsjoner i den 

situasjon hvor motstridende visuelle bilder presenteres for forskjellig øye (det vil si bistabile oppfattelser ved 

binokulær rivalisering).  

Studier av blindsyn – syn uten oppmerksomhet etter skader på deler av det visuelle systemet slik som 

den primære visuelle korteks – utført av Lawrence Weiskrantz og David P. Carey har gitt viktige innsikter i 

hvordan bevisst oppfattelse oppstår i hjernen.  

I de senere år har teorien om to visuelle strømmer, visjon for persepsjon mot visjon for handling, blitt 

utviklet av Melvyn Goodale, David Milner og andre.  

I henhold til denne teorien oppstår den visuelle persepsjon som et resultat av bearbeidingen av visuell 

informasjon av ventralstrømsområdene (lokalisert for det meste i tinninglappen), mens dorsalstrømsområdene 

(lokalisert for det meste i isselappen) behandler visuell informasjon ubevisst.  
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For eksempel vil hurtig innfangning av ballen for det meste involvere dorsalstrømsområdene, og 

betraktning av et maleri ville bli håndtert av ventralstrømmen.  

Alt i alt har disse studiene vist at bevisst kontra ubevisst adferd kan forbindes med spesielle 

hjerneområder og mønstre av nevronal aktivering. 

Alt dette stemmer nok ganske godt, kan være riktig: poenget er igjen at det viser kroppens, og hjernens 

nevralsystem, sentralnervesystemet, samt hjerne-nervecellene som viktige aktører for både eventuelt iboende 

informasjons-husk og utenforliggende cellevevs-væske-proteiner, som viktige kropps-nettverksfunksjoner som 

virker inn på bevissthets-prosessens evne til å føle på hva, merke affekter, sinnsstemninger, og sinns-tilstander 

av alle slag, slik som glede, lyst, angst, smerte, sanse-gjenkjennelser, bevegelses-gjenkjennelser, og alt som 

skal koordineres av evner og egenskaper.  

Dette setter kroppen, og hensynet til våre organer sanseorganer, kroppsbehovsorganer i et ganske 

sentralt fokus for holdbarhetaevner og funksjon. Sagt på en annen måte: At det oppstår ett langt tydeligere 

behov for å vise til moral gyldig for kropp-bevissthet: Som et holdbarhets-funksjonelt system for individ, 

samfunn, miljø: At det nytter ikke å ha noen gjøren uten fysisk kropp i verden, og at uten kropp er ikke 

bevisstheten alminnelig kjent. Det er levende mennesker som uttaler seg om bevissthet, eller deres skrifter 

lest av levende mennesker.  

Kort sagt. At beholder vi kroppens funksjoner i sin helhet sp funksjonelt vi klarer, så vil vi ha så 

optimal mulighet som mulig for at kropp, psyke, sinn, bevissthet, følsomhet kan fungere, å fungere normalt, 

at bevissthet og kropp virker det som er mulig i den verden individer og forståelse lever i, i forhold til dette. 

Altså en fysisk-kroppslig grunn til ikke å ødelegge organer fordi disse da kan ødelegge evner til livsførsel 

og til bevissthetens psyke, følelser, sinn, sinnsstemninger, sanse- og behovs-funksjoner. 

Få data skulle til for at jeg rundt 1979, og senere i 1994, med et utgangspunkt alt fra rundt 1970 for 

at vi måtte ta vare på hverandre, kroppene våre, våre fysiske funksjoner, sanser og behov: At det måtte 

finnes en moral for Kropp også: Og såpass har senere fordypelse vist at alle vitenskapens avsløringer om 

menneskets indre funksjoner normalt sett, peker til graden bevissthets-evner, hvor optimalt sinn, psyke, 

sanser, behovsorganer, nervesystem, bevissthet så virker.  

Moralen er da ikke lengre hva vi synes, men kognitivt nok sett hvordan den fysiske kroppstilstanden 

er. Denne holdningen er slettes ikke bærende alene. Fordi bevisstheten er et feedback-system tilhørende, 

tilvirkende, utviklende til samme kropp, så har bevissthetens sammenlignings-funksjon også en 

overveiende dominerende oversikts-egenskap for kroppens funksjoner også, ikke at kropp gjør jobben 

alene, og at enten bevisstheten, eller kroppen, eller begge deler er likegyldig. 

 

Fysiske tilnærmelser 
 

Så tidlig som ved inngangen til det newtonske paradigme, foreslo Leibniz og mange andre, fysiske 

teorier for bevissthet. Moderne fysiske teorier om bevissthet kan deles i tre typer:  

1 teorier som forklarer adferd og adgangsbevissthet,  

2 teorier som forklarer fenomenal bevissthet og  

3 teorier som forklarer det kvantemekaniske (KM) kvantesinnet.  

Teorier som søker å forklare adferd er en dagligdags del av nevrovitenskap.  

Enkelte av disse teoriene om adgangsbevissthet, så som Edelmans teori, utfører den kontroversielle 

identifiseringen av fenomenal bevissthet med reflekshendelser i hjernen.  

Teorier som søker å forklare fenomenal bevissthet direkte, som rom-tidsteorier om bevissthet, har vært 

tilgjengelige i snart et århundre men har så langt ikke blitt bekreftet eksperimentelt.  

Teorier som søker å forklare KM-måle-problemet, KM=Kvante-Mekanikk-teorier, inkluderer 

Pribram og Bohms holonomiske hjerneteori, Hameroff og Penroses Orch-OR-teori, Spinn-mediert 

bevissthets-teori og fler-sinns-fortolkningen.  

Noen av disse KM-teoriene gir beskrivelser av fenomenal bevissthet i tillegg til KM-fortolkninger av 

adgangsbevissthet.  

Ingen av de kvantemekaniske teoriene har blitt bekreftet av eksperimenter, og det finnes 

filosofer som hevder at kvantemekanikk ikke har noen relevans for bevissthet. 

De som hevder dette, filosofer/ingen betydning, glemmer kroppen, og energiene.  

Det eksisterer også en fellesinnsats innen feltet for kunstig intelligens om å skape digitale data-

programmer som kan simulere bevissthet. 
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Simulering gir ikke selve bevissthetsprosedyren slik vi oppfatter bevisstheten selv, som en aktiv 

sammenligningsprosess av styrkeendrende influens mellom referanser i bevisstheten. Forklaring er gitt av 

meg i skriftet. 

Juridisk vitenskapsfilosofi 

Retten skal i straffesaker som ledd i sin bedømmelse av skyldspørsmålet avgjøre hvorvidt den siktede 

i gjernings-øyeblikket var bevisst sin straffbare handling. Vanlig påstand fra forsvarer sin side i drapssaker er 

at den siktede var bevisstløs i gjerningsøyeblikket og det opprettes en psykiatrisk sakkyndig for å vurdere 

dette. Dersom en person uforvarende eller i en utilregnelig sinnstilstand forårsaker andres ulykke, så regnes 

ikke dette som en straffbar handling.  

Allikevel er bevisstløshet som følge av selvforskyldt rus straffbart (strl. §§ 20 og 25). 

I og for seg så Retten, Moralen, Lovene, ett helt annet kapittel tilknyttet moral og nødvendige 

reguleringer for folket generelt, se alt fra overlevelse, skader, selvforsvar, militære og politiske systemer, 

eventuelt religiøse som jeg tar opp et annet sted under moral og holdbarhet, som nødvendigvis ikke er det 

samme, men som burde vært dette. 

 

Pedagogikk 

Kognitive prosesser medfører en tillempning av tidligere kunnskap for å ta imot nye kunnskaper. 

Læringen er en bevisstgjøring av kunnskapen slik at den blir klarere og mer omfattende. I det øyeblikk 

kunnskapen bekjentgjøres, vil eleven være i en tilstand av forvirring inntil den nye kunnskapen kan tilordnes 

det som hun visste fra før. Bevisstheten er da endret. 

Vel og merke noe retningsløst forklart! Vil ta frem egne forklaringer til tenkt Pedagogikk, læring. 

 

Åndelige tilnærmelser 

Åndelige tilnærmelser til bevissthet involverer ideen om endrede bevissthetstilstander eller religiøs 

opplevelse. Forandringer i bevissthetstilstanden eller en religiøs opplevelse kan skje spontant eller som et 

resultat av religiøs innlevelse. Det fastholdes dessuten av en del religioner og religiøse grupper at universet i 

seg selv er bevissthet. 

Jeg tar også opp de religiøse holdbarheter og opplevelsers grads-viktigheter under moral, holdbarhet, 

hva og hvor ordet og mål blir behandlet. 

I sjamanske skikker frambringes endringer i bevissthetstilstander av aktiviteter som skaper 

transetilstander, slik som tromming, dansing, faste, sansedeprivasjon, utsettelse for ekstreme temperaturer 

eller bruk av stoffer.  

Opplevelsen som finner sted blir tolket som inntreden i en reell, men parallell, verden. I mange 

polyteistiske religioner blir en forandring i emosjonell tilstand ofte anført handlingen til en gud, for eksempel 

ble kjærlighet styrt av Afrodite og Eros i den antikke greske polyteisme. I hinduisme blir bevissthetsendringer 

indusert av utøvelsen av yoga. Yoga betyr «sammenknytte» og har til hensikt å skape en tilstand av enhet 

mellom utøveren og det guddommelige. I islam og kristendommen kan endringer i bevissthetstilstand skje 

som en følge av bønn eller som en religiøs opplevelse. 

Forandringen i bevissthetstilstand i hinduisme, buddhisme, kristendom og islam blir rapportert 

som nokså likeartet. Utøvelsen av yoga og de buddhistiske jhanaer inkluderer følelser av enhet med verden 

som gir opphav til en tilstand av henrykkelse. Dette blir også rapportert av dem som gjennomgår kristne (eller 

islamske) religiøse opplevelser. Som et eksempel gir James (1902) følgende rapport: 

Jeg kan ikke uttrykke det på noen annen måte enn å si at jeg faktisk «lå ned i en strøm av liv og lot det 

flyte over meg.» Jeg oppgav all frykt om noen truende sykdom: jeg var fullt ut villig og lydig. Det fantes ingen 

intellektuell innsats eller noen tankestrøm. Min dominerende idé var: «Se Herrens tjenerinne: la det skje med 

meg som du ønsker,» og en perfekt tiltro om at alt ville være godt, at alt var godt. Det skapende livet strømmet 

inn i meg hvert øyeblikk, og jeg følte meg alliert med Evigheten. I harmoni og fylt av den ro som overgår 

forståelse. Det fantes ikke noe sted i mitt sinn for en skurrende kropp. Jeg hadde ingen bevissthet om tid eller 

rom eller personer men kun om kjærlighet og lykke og tro. 

Meditasjon blir brukt i noen typer yoga slik som raja yoga, hatha yoga, transcendental meditasjon, de 

buddhistiske jhanaer, de buddhistiske eteriske jhanaer (det er ulike versjoner av jhanaer i ulike retninger innen 

buddhisme), i praksisen til kristne munker og personer utdannet innen islam slik som sufier. Meditasjon kan 

ha beroligende innvirkning på utøverne i tillegg til å endre bevissthetstilstanden.  
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Therevadabuddhismen ser på jhanaene og noen former for yoga-praksis og tidlige stadier i meditasjon 

som innledende «uforstyrrelighets-meditasjon» der det vises at tilstander som henrykkelse er vrang-

forestillinger og sinnets produkter, ikke sjelens. I de fleste former for buddhisme kan uforstyrrelighets-

meditasjon bli etterfulgt av en kontemplativ «innsiktsmeditasjon» hvor man fokuserer på ideen om at universet 

er bare bevissthet, en idé som ikke lar seg skjelne fra monisme. 

 

Bevissthets-funksjoner 

Vi er stort sett enige om at våre medmennesker er bevisste, og at mye av de enklere livsformene, slik 

som bakterier, ikke er det. Mange av oss tilskriver bevissthet til høyerestående dyrearter slik som delfiner og 

primater. Akademisk forskning studerer i hvilken utstrekning dyr er bevisste. Dette antyder hypotesen om at 

bevissthet har utviklet seg sammen med liv, noe som ville fordre at den har noen form for tilleggsverdi.  

Folk har derfor lett etter spesifikke funksjoner ved bevisstheten. Bernard Baars (1997) erklærer for 

eksempel at «bevissthet er uovertruffent funksjonell tilpasning» og foreslår et spekter av funksjoner der 

bevisstheten spiller en rolle: prioritering av alternativer, problemløsning, beslutningstaking, rekruttering av 

hjerneprosesser, handlingskontroll, feildeteksjon, planlegging, læring, tilpasning, kontekstskaping og adgang 

til informasjon.  

Antonio Damasio (1999) anser bevissthet som en del av en organismes overlevelsesapparat som 

muliggjør planlagte framfor instinktive reaksjoner. Han peker også på at oppmerksomhet på selv tillater en 

omsorg for ens egen overlevelse, hvilket øker overlevelsesdriften, selv om akkurat i hvor stor grad 

bevisstheten er innblandet i adferd er et aktivt debattert emne. Mange psykologer, så som 

radikale behaviorister, og mange filosofer, slik som dem som støtter Ryles tilnærmelsesmåte, ville fastholde 

at adferd kan forklares av ikke bevisste prosesser beslektet med kunstig intelligens, og vil være tilbøyelige til 

å anse bevissthet som epifenomenal eller bare i svak grad relatert til funksjon. 

Tester på bevissthet 

Ettersom det fremdeles ikke fins noen klar definisjon av bevissthet, eksisterer det for tiden ingen 

empiriske tester som tester bevissthet i sin helhet. Noen har ment at empiriske tester for å oppdage det de føler 

er intrinsisk umulig. Imidlertid har enkelte forskere utformet tester for å oppdage det de føler er visse aspekter 

ved bevissthet. En test som det ble brukt i romanen Drømmer androider om elektriske sauer? av Philip K. 

Dick for å se om en person var en robot eller et virkelig menneske. I Ridley Scotts film Blade Runner som var 

inspirert av den boka er den kjent som «Voigt-Kampf»-testen som tester for empati. 

Turing-testen 

Alan Turing foreslo det som nå er kjent som turingtesten for å avgjøre om en datamaskin kunne 

simulere menneskelig samtale uoppdaget. Denne testen blir vanligvis referert i diskusjoner om kunstig 

intelligens. Anvendelsen i forhold til bevissthet er det at ifølge enkelte filosofer, er alt som er i stand til å klare 

turingtesten like godt som en person av nødvendighet bevisst. Dette emnet blir hissig debattert. Andre igjen 

tar det for gitt at datamaskiner kan tenke, siden de ble laget for å kunne det. Edsger Dijkstra kommenterte at 

«Spørsmålet om hvorvidt en datamaskin kan tenke er like lite interessant som spørsmålet om en undervannsbåt 

kan svømme.».  

Et tankeeksperiment som har til hensikt å vise problemer med turingtesten er følgende. Tenk deg en 

datamaskin som har lagret i seg et veldig stort antall spørsmål og et veldig stort antall relle menneskelige 

besvarelser av disse spørsmålene. Hvis antallet spørsmål og svar var stort nok, ville datamaskinen være i stand 

til å herme bevissthet utelukkende gjennom mekaniske prosedyrer. Dette er naturligvis et helt hypotetisk 

eksempel, fordi ethvert forsøk på å skape en oppslagstabell for alle mulig svar ville innebære en anordning av 

mildt sagt gigantiske proporsjoner. Av denne årsak anser enkelte dette tankeeksperimentet for å være 

villedende. Se kinesisk rom. 

Speiltest: Se også konseptet Speilstadium av Jacques Lacan 

Med speiltesten, utformet av Gordon Gallup på 70-tallet er man interessert i om dyr er i stand til å 

kjenne igjen seg selv i et speil. Slik selvgjenkjennelse blir sagt å skulle være en indikator for bevissthet. 

Mennesker (eldre enn 18 måneder), store aper og flaskenesedelfiner har alle bestått denne testen. 

Forsinkelsestest 

Et problem som forskere møter er å skjelne ubevisste reflekser og instinktive reaksjoner fra bevisste 

reaksjoner. Nevroforskerne Francis Crick and Christof Koch har foreslått at ved å legge inn en forsinkelse 

mellom stimulus og utførelse av handling kan man avgjøre i hvilken utstrekning bevissthet er inne i bildet ved 

en handling hos en biologisk organisme. 
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For eksempel, når psykologene Larry Squire og Robert Clark kombinerte en tone med en gitt frekvens 

med et pust av luft mot øyet, blunket testsubjektene med øynene i forventning om et luftpust mot øyet når den 

riktige tonen ble avspilt. Når pustet fulgte et halvt sekund senere, skjedde det ingen slik betinging. Når 

subjekter ble spurt ut om eksperimentet, kunne bare de som ble bedt om å være oppmerksomme presist skjelne 

hvilken tone som kom forut for luftpustet.  

Evnen til å forsinke responsen på en handling impliserer at informasjonen må bli lagret i 

korttidsminnet, som man resonnerer må være en nært tilknyttet forhåndsbetingelse for bevissthet. Denne 

prøven er imidlertid bare gyldig for biologiske organismer. Selv om det er enkelt å skape et dataprogram som 

klarer den, vil ikke en slik suksess antyde noenting utover en flink programmerer.[9] 

Se også 

• Oppmerksomhet 

• Blindsyn 

• Kognitiv vitenskap 

• Bevisstløshet 

• Sinn 

• Qualia 

• Stream of consciousness 

• Elektromagnetiske teorier om bevissthet. 

•  

Hva med dagens forskning, og det å være en sinns-forsker. 

Det å være utdannet som sinnsforsker, og hva er så målet med dette!? 
 

Her tas krav opp til oversyn: Bli en filosof, bli en bevissthets-forsker! Hva er man egentlig om man er 

utdannet. Har man funnet ut noe nytt, eller tenker at man skal dette, og hvorfor det? Kan vi etter at du har lest 

kravene og oppgaver her, si at man er en bevissthets-forsker, eller at man har blitt klokere på saken det gjelder? 

Om du har noe du vil bevise av egen tiltro til fagstoffet før du studerer, og vil bevise den oppfatningen du selv 

har, hva blir da studiet av de andre forestillingene til?  

Vil du virkelig finne ut hva bevisstheten er, virker, gjerne funksjonell basis for denne, eventuelle 

medspillere, kropps-systemer og miljø, dypere egenskaper i materien, kraftstyrker, energier. Vil du virkelig 

forske dypere rundt dette? Hvorfor det! Bekrefte alt som alt har vært om dette, eller 1 sak innenfor dette, eller 

nyheter som avdekker mer av hvorfor dette virker? Er du enig at du er en bevissthets-filosof, forsker, om du 

har bestått eksamen? Eller er målet ditt noe annet? Altså andre virkeområder, som makt, manipulering, vold.  

Eller, kun som en type rådgiver, konsulent. Eller lærer i det samme du har lært, og som kommer til i 

faget?  

Jeg har god grunn til å si at vi kan rette ett kritisk og analytisk tilbakeblikk på vår lære, 

innlæring, og til hvilke mål disse prikkes ut for. Altså samfunnets, samfunns-politikk, religion, det 

systemet som mener noe om, eller styrer hva dette skal benyttes til og for. 

 

Les alle punktene radig fort igjennom: 

 Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten ha: • oversyn over dei viktigaste 

hovudretningane innanfor sinnsfilosofien i det 20. hundreåret, slik som behaviorismen, den psykofysiske 

identitetsteorien, funksjonalismen, eigenskapsdualismen og den eliminative materialismen.   

• innsikt i problemstillingar som er felles utfordringar for desse retningane, slik som spørsmålet 

om kva intensjonalitet er, spørsmålet om korleis opplevingsmedvit forheldt seg til ein person sine materielle 

eigenskapar og prosessar, samt korleis vi kan forstå mental kausalitet.  • innsikt i diskusjonar om korvidt og 

korleis medvit kan forklarast  innanføre eit naturvitskapeleg rammeverk.   

• innsikt i problem som berører sinnsfilosofi, som spørsmål om moglegheita av kunstig 

intelligens, korvidt vi har fri vilje, kva personleg identitet er og ulike syn på sjølvet.  • innsikt i 

argumentasjonslære som set ein i stand til å vurdere slagkraften i klassiske argument i sinnsfilosofien ut frå 

deira sunnheit og gyldigheit.  
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Dugleik: Etter fullført emne skal studenten kunne_ • skilje mellom sterke og svake sider ved dei ulike 

hovudposisjonane i sinnsfilosofien i det 20. hundreåret.  • formidle kunnskap om desse posisjonane i faglege 

så vel som meir allmenne samanhengar.  • forstå at løysingar på problem i sinnsfilosofien krev noko meir 

enn empiriske kunnskapar, samstundes som ein skjøner at nyvinningar i psykologi og nevrofysiologi kan skipe 

grunnlag for ein vekselbruk mellom filosofisk omgrepsanalyse og empirisk forsking. Kompetanse: Etter 

fullført emne skal studenten ha kompetanse til. • vidare studiar i kognitiv vitskap.   

• å følgje med i den samtidsfilosofiske debatten om problema i sinnsfilosofi på eit nivå av moderat 

vanskegrad.  • å sjølv kunne vidareformidle innsikt i problema for personar uten særlege bakgrunns-

kunnskapar i emnet.  

Krav til forkunnskapar: Ingen. Tilrådde forkunnskapar: Bestått ex.phil. og ex.fac og minst eitt års 

studium fra høgskule eller universitet. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at 

mykje av pensum er på engelsk.  

Studiepoengs-reduksjon FIL235 overlappar med FIL105 (Innføring i 

sinnsfilosofi), FIL335 (Forskingsemne i sinnsfilosofi ) og FIL226 (Innføring i sinnsfilosofi - 15 

studiepoeng). Krav til studierett: Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i 

Bergen.  Arbeids- og undervisningsformer. Undervisninga har form av førelesingar. Om det melder seg færre 

enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert.  

 

Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing. Obligatorisk 

undervisningsaktivitet. Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det 

semesteret godkjenninga finner stad. Studentane må levere inn svar på 7 oppgitte spørsmål, frå ei litt større 

spørsmålssamling. Innleveringsfristar blir sette av instituttet. Svara må vere godkjende for at ein skal kunne 

gå opp til eksamen. Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før rettleiing.  

Rettleiing av semesteroppgåve. Vurderingsformer: Ei rettleia oppgåve på mellom 3000 og 5000 

ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc).  Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på 

førehand. Eksamenssvaret skal leverast digitalt. Eksamen blir arrangert på slutten av det semesteret det blir 

gitt undervisning i emnet. I semesteret etter blir det arrangert midtsemestereksamen.   

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i 

emnet.  Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne 

melde seg til eksamen i eit semester  utan undervisning. Hjelpemiddel til eksamen: Ikkje aktuelt. Karakter-

skala : Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk. Vurderingssemester Vår. Eksamen blir 

arrangert kvart semester. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen 

i emnet. Litteraturliste Pensum er basert på ei fyldig introduksjonsbok i sinnsfilosofi på engelsk, samt eit 

kompendium med artiklar på engelsk henta frå nyare sinnsfilosofi.  Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 

1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. 

Emneevaluering: Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg: Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi. Emneansvarleg: 

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi. Administrativt ansvarleg: Institutt for filosofi  

og førstesemesterstudium. 

Kort om emnet: I den delen som omhandler metafysikkdelen gis det en innføring i sentrale filosofiske 

problemstillinger og teorier om ting (substans), egenskaper, årsak, rom og tid, fri vilje og Gud. I den delen 

som omhandler bevissthetsfilosofi gis det en innføring i de viktigste filosofiske problemstillinger og teorier 

vedrørende bevissthet. Blant de temaer som tas opp er spørsmålet om hva bevissthet er, hva forholdet er 

mellom bevissthet og den fysiske virkelighet, mental kausalitet og interaksjonsproblemet mellom bevissthet 

og kropp.  

Temaene i bevissthetsfilosofien er nært forbundet med metafysikk, blant annet vil våre teorier om 

kausalitet (årsak) og fri vilje legge føringer på hva slags teori vi kan ha om bevissthetens kausale kraft og dens 

forhold til kroppen. Emnet er i hovedsak orientert ut fra et systematisk perspektiv, og det legges vekt på 

å formulere presise filosofiske spørsmål og se kritisk på løsningsforslag. Kurset vil likevel knytte an til 

innflytelsesrike diskusjoner av de sentrale problemstillingene fra filosofiens historie.  

Hva lærer du? Etter bestått eksamen i emnet skal studenten; • ha en grunnleggende forståelse av 

metafysiske og bevisshetsfilosofiske problemstillinger og sentrale forsøk på å løse disse.  

https://www.uib.no/nb/emne/FIL235
https://www.uib.no/nb/emne/FIL105
https://www.uib.no/nb/emne/FIL335


 

 

846 

Det vil si å ha kjennskap til, og å kunne evaluere kritisk, ulike syn på sentrale metafysiske temaer som 

kausalitet, substans og egenskaper, rom/tid, fri vilje, identitet, og bevissthetsfilosofiske temaer som dualisme 

og identitetsteori, mental kausalitet, intensjonalitet og qualia.; • kunne gi en kort og klar skriftlig 

presentasjon og diskusjon av en oppgitt problemstilling i metafysikk og i bevissthetsfilosofi. 

Opptak og adgangsregulering: Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og 

melde seg til eksamen i Studentweb. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til 

våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent. Overlappende emner • 5 studiepoeng overlapp 

mot FIL1100 • 5 studiepoeng overlapp mot FIL1101. Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle 

studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet 

ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved 

spørsmål. 

Undervisning: 14 dobbelttimer forelesninger og 7 dobbelttimer gruppeundervisning. For å kunne 

fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske 

undervisningsaktiviteter: • 1 individuell skriftlig oppgave på 3-4 sider som du skal levere i Canvas. •

 2 korte obligatoriske gruppeinnleveringer som skal leveres i Canvas(nærmere informasjon vil bli gitt 

på gruppeundervisningen samt i Canvas). • Ett spørsmål til ukens pensumtekster som sendes inn i minst 12 

av de 14 ukene. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys. Slik søker du 

om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte. 

Eksamen: 4 timers skoleeksamen. Det er en forutsetning at kvalifiseringsoppgaven er godkjent før 

man kan gå opp til eksamen. Tidligere eksamensoppgaver  Sensorveiledning for emnet høsten 2018.  

Sensorveiledning for emnet høsten 2019. Digital skoleeksamen: Skoleeksamen utføres i det digitale 

eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les 

mer om digital skoleeksamen.: Eksamensspråk Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen 

på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Karakterskala Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste 

karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen. Begrunnelse og klage • Begrunnelse og klage: 

Adgang til ny eller utsatt eksamen • Syk på eksamen / utsatt eksamen • Ta eksamen på nytt 

Trekk fra eksamen: Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra 

eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Tilrettelagt eksamen 

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.  Evaluering av emnet: Vi gjennomfører fortløpende 

evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.: 

Periodisk emneevaluering høsten 2006 Periodisk emneevaluering våren 2008. Fra og med våren 2010 

publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes 

studiekvalitetssider. • Samtalegrupper for menn og dets mange fordeler • Skjult sinne: En følelse vi 

ikke er bevisst • Å verdsette andres meninger: Elefanten og de seks vise mennene 

På norsk er det liten forskjell mellom de engelske ordene ’emotions’ og ‘feelings’. På engelsk derimot 

er forskjellen litt større, og det er den vi skal forklare i denne artikkelen. Derfor har vi valgt å gi ordet ’emotions’ 

det norske ordet ‘sinnsstemning’ for å lettere kunne skille mellom disse i denne artikkelen. Dermed snakker vi 

i dag om tre forskjeller når det gjelder sinnsstemning og følelser.  

Du har sikkert forvekslet sinnsstemning med følelser mer enn én gang. Vi opplever begge samtidig, og 

de er enkle å forveksle. Men det er veldig viktig å vite forskjellen mellom sinnsstemning og følelser. Vi må 

håndtere begge på forskjellige måter, og de fyller ikke de samme behovene. I denne artikkelen, vil vi kort 

diskutere de tre hovedforskjellene mellom sinnsstemning og følelser. På denne måten vil du vite hvordan du 

skal se forskjellen på dem, for å kunne forbedre din emosjonelle intelligens, bli mer reflekterende og unngå 

anger:  

Sinnsstemning og følelser kan føre til at vi gjør ting der og da, men om vi anstrenger oss litt for å 

identifisere og se forskjellen på dem, vil de bli enklere å modifisere. Sinnsstemning og følelser: De tre 

forskjellene: 1. Automatikk vs. årsak: Sinnsstemning kommer originalt fra lymfesystemet, og den mest 

primitive delen av hjernen. På den andre siden kommer følelser fra frontallappen. Med andre ord, kommer 

følelser fra abstrakt tankegang. Men sinnsstemninger er medfødt og genetisk bestemt som resultatet av 

evolusjon. På lik måte, selv om det virker rart, er det et maksimalt nummer sinnsstemninger vi kan ha.  

Det er derimot ikke noe maksimalt nummer følelser. Vi kan faktisk verbalt definere følelser, mens vi 

definerer sinnsstemninger psyko-fysiologisk. Følelser kommer fra vår tolkning av hendelser og det du sanser. 

Derimot kommer sinnsstemninger fra responsen i nervesystemet (det sympatiske og det parasympatiske). 

http://www.uio.no/studier/registrering/melding/
http://www.uio.no/studier/registrering/melding/
http://www.uio.no/studier/program/
http://www.uio.no/studier/opptak/enkeltemner/
https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html
http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/canvas/hjelp/student/
http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/canvas/hjelp/student/
https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL1001/tidligere-eksamensoppgaver/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL1001/h18/fil1001-sensorveiledning.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL1001/h19/eksamen_fil1001_h2019_sensorveiledning.pdf
http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer
https://www.uio.no/studier/eksamen/begrunnelse-klage
http://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/
http://www.uio.no/studier/eksamen/ny-eksamen/
http://www.uio.no/studier/eksamen/trekk/
http://www.uio.no/studier/eksamen/trekk/
http://www.uio.no/studier/eksamen/tilrettelegging/
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL1001/emneevaluering/FIL1001H06.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL1001/emneevaluering/FIL1001V2008.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/studiekvalitet/evalueringer/
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/studiekvalitet/evalueringer/
https://utforsksinnet.no/samtalegrupper-for-menn-og-dets-mange-fordeler/
https://utforsksinnet.no/skjult-sinne-en-folelse-vi-ikke-er-bevisst/
https://utforsksinnet.no/skjult-sinne-en-folelse-vi-ikke-er-bevisst/
https://utforsksinnet.no/a-verdsette-andres-meninger-elefanten-og-de-seks-vise-mennene/
https://utforsksinnet.no/5-holdninger-forrader-behovet-for-godkjenning/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://snl.no/abstrakt%22%20%5Ct%20%22_blank
https://snl.no/abstrakt
https://snl.no/abstrakt
https://sml.snl.no/autonome_nervesystem%22%20%5Ct%20%22_blank
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2. Farten sinnsstemning og følelser bruker på å dukke opp og forandre seg. Sinnsstemninger er 

karakterisert ved at de kommer ut av det blå. De representerer kroppens alarm- og overlevelsessystem. Når 

vi forstår hva som har skjedd og hvorfor vi føler et eller annet, snakker vi om følelser og ikke sinnsstemninger. 

For å kunne ha en følelse, er det nødvendig å tenke på hva som har skjedd (verdsette sinnsstemningen), 

reflektere på hvordan vi oppførte oss, og dermed begynne å utdype det psykisk.  

Fordi sinnsstemninger kommer og går hele tiden, har kroppen vår andre vurderings- og 

motivasjonsmekanismer: følelser. Følelser representerer det som er igjen av sinnsstemningene. 

Hovedforskjellen mellom sinnsstemninger og følelser er at en følelse utvikler seg sakte, men sikkert. Den kan 

til og med forandre seg og være der i flere dager, uker, måneder, eller til og med år.  

Sinnsstemninger er veldig kraftige, mens følelser ikke er like intense: Siden sinnsstemninger er 

kroppens hovedsystem for alarm og motivasjon, og vi er født med det, er de veldig intense og kraftige. De 

grunnleggende og universelle sinnsstemningene inkluderer glede, sinne, frykt, overraskelse og tristhet. De 

vil alltid be oss enten om gjøre noe eller å stoppe med det vi gjør. I denne situasjonen vil overraskelse være en 

nøytral sinnsstemning, hvor funksjonen hjelper oss å være på vakt og veldig oppmerksomme på hva som skjer.  

I filmen ‘Innsiden ut’ ser vi sinnsstemninger som alltid dytter oss til å enten gjøre noe eller å stoppe å gjøre 

det. For eksempel får tristheten oss til å distansere oss fra andre. Følelser, på den annen side, er mye mer 

varierte og trege. De får oss til å reflektere over hva vi kan gjøre for å slutte å føle oss ukomfortable eller å føle 

ubehag. Det er viktig å påpeke at vi kan kontrollere ubehagelige sinnsstemninger gjennom de-aktiverings-

teknikker og omdirigeringen av fokus. På den andre siden, vil teknikker som korrigerer sentimentalitet, 

Sokratisk dialog, og guidet refleksjon hjelpe oss å ha kontroll på følelser. De-aktivering og rask avslapning kan 

også hjelpe. 

Å kontrollere sinnsstemning og følelser. Til slutt, fordi det er forskjeller mellom sinnsstemning og 

følelser, er det også forskjellige måter å kontrollere disse opplevelsene på. Mens sinnsstemninger trenger 

frakobling(for eksempel å unngå økende sinne og å miste kontroll), trenger følelser å bli hørt og omdirigert. 

Uansett, er det mulig å både regulere sinnsstemninger og tolke følelser på en ny måte, og dette vil hjelpe oss til 

å ha en bedre psykisk helse. 

Innhold• 1Etymologi • 2Filosofiske tilnærmelsesmåtero 2.1Bevissthet som 

grunnlaget for personlig identitet o 2.2Fenomenal- og adgangsbevissthet o2.4Filosofisk 

kritikk av bevissthet som konsept o 2.5Bevissthet og språk • 3Kognitiv nevroforsknings 

tilnærmelser • 4Fysiske tilnærmelser  • 5Juridisk vitenskapsfilosofi • 6Pedagogikk

 • 7Åndelige tilnærmelser • 8Bevissthetsfunksjoner • 9Tester på 

bevissthet o 9.1Turingtesten o 9.2Speiltest o 9.3Forsinkelsestest • 10Se 

også • 11Referanser • 12Litteratur o 12.1Generelt o 12.2Bevissthet og 

kvantemekanikk • 13Eksterne lenker o 13.1Akademiske tidsskrifter og nyhetsbrev o

 13.2Filosofiske ressurser o 13.3Forskjellige nettsteder 

 

Punkt-lesningen slutt: 

 

Til praktisk nytte er sinnsfilosofi, sinns-psykologi nyttig for kommunikasjon ved psykologiske og sosiale 

problem-løsninger og forståelse av syn vi har på saker og også for stell av syke og i psykisk helsevesen. Kan 

være: Veien til å bli frisk også. Men også forstå livssyn, og menings-innhold. Kanskje også da våre 

konflikter, og mulige diplomatiske løsninger. Slik sett kan KUNN-skapen virke direkte, gi jobb, menings-

fullhet, og penger, og ellers et interessant perspektiv på liv og drøftelser, diskusjoner, og har en viss politisk 

relevans, for eksempel veiledende og rådgivende for all innsikt. 

Men hvor står vi i forhold til Forskning, Forståelse, og Holdbarheten/ofte kalt Moral? 

https://utforsksinnet.no/den-eneste-maten-a-forandre-virkeligheten-din-pa-er-a-endre-tankene-dine/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://utforsksinnet.no/holdninger-mer-distanserende-enn-avstand/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://utforsksinnet.no/grunner-til-at-du-ikke-vet-hva-du-foler/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://utforsksinnet.no/grunner-til-at-du-ikke-vet-hva-du-foler/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Etymologi
%5Cl%20%22Filosofiske_tiln%C3%A6rmelsesm%C3%A5ter%22
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Bevissthet_som_grunnlaget_for_personlig_identitet
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Bevissthet_som_grunnlaget_for_personlig_identitet
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Fenomenal-_og_adgangsbevissthet
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Filosofisk_kritikk_av_bevissthet_som_konsept
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Filosofisk_kritikk_av_bevissthet_som_konsept
%5Cl%20%22Bevissthet_og_spr%C3%A5k%22
%5Cl%20%22Kognitiv_nevroforsknings_tiln%C3%A6rmelser%22
%5Cl%20%22Kognitiv_nevroforsknings_tiln%C3%A6rmelser%22
%5Cl%20%22Fysiske_tiln%C3%A6rmelser%22
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Juridisk_vitenskapsfilosofi
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Pedagogikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Pedagogikk
%5Cl%20%22%C3%85ndelige_tiln%C3%A6rmelser%22
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Bevissthetsfunksjoner
%5Cl%20%22Tester_p%C3%A5_bevissthet%22
%5Cl%20%22Tester_p%C3%A5_bevissthet%22
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Turingtesten
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Speiltest
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Forsinkelsestest
%5Cl%20%22Se_ogs%C3%A5%22
%5Cl%20%22Se_ogs%C3%A5%22
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Referanser
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Litteratur
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Generelt
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Bevissthet_og_kvantemekanikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Bevissthet_og_kvantemekanikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Eksterne_lenker
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Akademiske_tidsskrifter_og_nyhetsbrev
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Filosofiske_ressurser
https://no.wikipedia.org/wiki/Bevissthet%22%20%5Cl%20%22Forskjellige_nettsteder
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Comments: 

Om du forveksler sinnsstemninger og følelser?! Innlegg jeg kommentarer. 

Du har sikkert forvekslet sinnsstemning med følelser mer enn én gang. Vi opplever begge samtidig, og 

de er enkle å forveksle. Men det er veldig viktig å vite forskjellen mellom sinnsstemning og følelser. Vi må 

håndtere begge på forskjellige måter, og de fyller ikke de samme behovene. I denne artikkelen, vil vi kort 

diskutere de tre hovedforskjellene mellom sinnsstemning og følelser. På denne måten vil du vite hvordan du 

skal se forskjellen på dem, for å kunne forbedre din emosjonelle intelligens, bli mer reflekterende og unngå 

anger:  

Sinnsstemning og følelser kan føre til at vi gjør ting der og da, men om vi anstrenger oss litt for å 

identifisere og se forskjellen på dem, vil de bli enklere å modifisere.  

Sinnsstemning og følelser:  

De tre forskjellene:  

1. Automatikk vs. årsak: Sinnsstemning kommer originalt fra lymfesystemet, og den mest primitive 

delen av hjernen. På den andre siden kommer følelser fra frontallappen. Med andre ord, kommer følelser fra 

abstrakt tankegang. Men sinnsstemninger er medfødt og genetisk bestemt som resultatet av evolusjon. På lik 

måte, selv om det virker rart, er det et maksimalt nummer sinnsstemninger vi kan ha.  

Det er derimot ikke noe maksimalt nummer følelser. Vi kan faktisk verbalt definere følelser, mens vi 

definerer sinnsstemninger psyko-fysiologisk. Følelser kommer fra vår tolkning av hendelser og det du sanser. 

Derimot kommer sinnsstemninger fra responsen i nervesystemet (det sympatiske og det parasympatiske). 

Så langt kan jeg si meg enig. En rekke skrifter snakker stort sett om lymfesystemet. At sinnsstemninger 

kommer fra lymfesystemet. Da virker det som at nervesystemet i sanser og i lymfesystemet er noe annerledes, 

noe annet enn hverandre. Men de består av proteiner som følger lignende prinsipp for overføring av signaler 

ved utløsning av elektroner som vandrer. Forskjellen på nervetrådene kan ha en viss betydning, men de bygger 

seg ut fra samme cellevekstsystem og DNA-koder i disse.  

Væske-hulrommet eller kropps-hulrommet som dannes av cellekulen ved mange celler, pumper inn og 

laster ut det vann med næring og avfall selv, som dannes i denne prosessen og trykket bestemmes av cellene og 

dets vedhengs-bindinger selv, slik at trykk reguleres slik. Når celler rundt selv kan gi ut noe sekret eller avsnøre 

vakuoler, så er dette bare en av flere metoder for å få mer fett og proteiner til å oppholde seg her. I tillegg kan 

altså cilieceller nær en begynnende tarmseksjon også dannes på innsiden og piske eller pumpe væsken slik at 

det blir større strømninger.  

Når maneter kan binde slike cilier eller flageller sammen til en slags nervetråd for svømming, så kan 

like gjerne flere tråder innenfor tarmen danne e nervetråd, og dett kan trigge cellene rundt nok til at en genetisk 

endring fra en slik normalcelle endrer seg til en med flagell, cilie som er fri inne i væsken. Mest sannsynlig har 

den et festepunkt i noen av de andre cellene, og slik at de kan fungere som en nervecelle. Andre senere celler i 

et større hulrom kan sikkert gi rom for lymfe-celler som sorterer i stoffmengdene, og som kan sluke bakterier. 

Nervesammentrekninger vil virke pumpende på strømningene. Her ser jeg for meg en aktiv lymfevæske, viss 

trykk eller celler som skal regulere dette er beordret grad av de omliggende cellers trykkfasthet og balanse og 

som balansen i lymfevæsken må rette seg inn etter.  

Dette betyr også enzymer, organiske stoffer, mineraler samt eggehvitestoff slik, som er tilpasset de andre 

originalcellene rundt seg. Når endelig skjellet- og muskel-celler har vokst seg til med baner for lymfevæske og 

nervetrådene, så kan jeg si meg enig i at lymfevæske, spinalvæske, at slikt blir hva elektroner kan vandre langs 

nervetråden i, men ikke uten at reseptorene gir ut eller danner spenningen som skal til for denne vandringen.  

Selv om huden, reseptorer kan vende så langt ut at de nærmest er i de fri i huden enkelte steder. Poenget 

er at nervecellen er originalcelle med egenskapen å oppfatte endringer fysisk-kjemisk fra stoffers egenskaper, 

fra syrer og baser og spenningsforskjeller. Det er neppe lymfevæsken som transporteres så fort frem, slik at når 

det her beskrives som at nerveimpulsene i nerven, ut fra spenning og trykk i kroppen blir signalbærer, og 

eventuelt langs noe av disse, at lydtrykk kan vandre langs samme tråd, væsketrykk, så har vi med flere 

virkninger å gjøre.  

Poenget er da om det er nervetråden og nervecellen som er eller blir aktøren i vedkommende nerve-

celle. Nå kan systemet funger slik at både trykkbølge og elektrisk signal, henholdsvis på innsiden av cellen og 

utsiden danner en balanse med hverandre for utløsningen av mengden ioner fra cellen. Elektronet er 

katalysatoren for utløsningen, mens utenforliggende trykkbølge like godt kan være med i balansegangen. 

https://utforsksinnet.no/5-holdninger-forrader-behovet-for-godkjenning/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://snl.no/abstrakt%22%20%5Ct%20%22_blank
https://snl.no/abstrakt
https://snl.no/abstrakt
https://sml.snl.no/autonome_nervesystem%22%20%5Ct%20%22_blank
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2. Farten sinnsstemning og følelser bruker på å dukke opp og forandre seg. Sinnsstemninger er 

karakterisert ved at de kommer ut av det blå. De representerer kroppens alarm- og overlevelsessystem. Når 

vi forstår hva som har skjedd og hvorfor vi føler et eller annet, snakker vi om følelser og ikke sinnsstemninger. 

For å kunne ha en følelse, er det nødvendig å tenke på hva som har skjedd (verdsette sinnsstemningen), 

reflektere på hvordan vi oppførte oss, og dermed begynne å utdype det psykisk.  

Fordi sinnsstemninger kommer og går hele tiden, har kroppen vår andre vurderings- og 

motivasjonsmekanismer: følelser. Følelser representerer det som er igjen av sinnsstemningene. 

Hovedforskjellen mellom sinnsstemninger og følelser er at en følelse utvikler seg sakte, men sikkert. Den kan 

til og med forandre seg og være der i flere dager, uker, måneder, eller til og med år.  

3. Sinnsstemninger er veldig kraftige, mens følelser ikke er like intense: Siden sinnsstemninger er 

kroppens hovedsystem for alarm og motivasjon, og vi er født med det, er de veldig intense og kraftige. De 

grunnleggende og universelle sinnsstemningene inkluderer glede, sinne, frykt, overraskelse og tristhet. De 

vil alltid be oss enten om gjøre noe eller å stoppe med det vi gjør. I denne situasjonen vil overraskelse være en 

nøytral sinnsstemning, hvor funksjonen hjelper oss å være på vakt og veldig oppmerksomme på hva som skjer.  

I filmen ‘Innsiden ut’ ser vi sinnsstemninger som alltid dytter oss til å enten gjøre noe eller å stoppe å 

gjøre det. For eksempel får tristheten oss til å distansere oss fra andre. Følelser, på den annen side, er mye 

mer varierte og trege. De får oss til å reflektere over hva vi kan gjøre for å slutte å føle oss ukomfortable eller 

å føle ubehag.  

Det er viktig å påpeke at vi kan kontrollere ubehagelige sinnsstemninger gjennom de-aktiverings-

teknikker og omdirigeringen av fokus. På den andre siden, vil teknikker som korrigerer sentimentalitet, 

Sokratisk dialog, og guidet refleksjon hjelpe oss å ha kontroll på følelser. De-aktivering og rask avslapning kan 

også hjelpe. 

Å kontrollere sinnsstemning og følelser. Til slutt, fordi det er forskjeller mellom sinnsstemning og 

følelser, er det også forskjellige måter å kontrollere disse opplevelsene på. Mens sinnsstemninger trenger 

frakobling(for eksempel å unngå økende sinne og å miste kontroll), trenger følelser å bli hørt og omdirigert. 

Uansett, er det mulig å både regulere sinnsstemninger og tolke følelser på en ny måte, og dette vil hjelpe oss til 

å ha en bedre psykisk helse. 

Punkt-lesningen slutt: 

 

Til praktisk nytte er sinnsfilosofi, sinns-psykologi nyttig for kommunikasjon ved psykologiske og sosiale 

problem-løsninger og forståelse av syn vi har på saker og også for stell av syke og i psykisk helsevesen. Kan 

være: Veien til å bli frisk også. Men også forstå livssyn, og menings-innhold. Kanskje også da våre 

konflikter, og mulige diplomatiske løsninger. Slik sett kan KUNN-skapen virke direkte, gi jobb, menings-

fullhet, og penger, og ellers et interessant perspektiv på liv og drøftelser, diskusjoner, og har en viss politisk 

relevans, for eksempel veiledende og rådgivende for all innsikt. 

Men hvor står vi i forhold til Forskning, Forståelse, og Holdbarheten/ofte kalt Moral. 

 

 

 

https://utforsksinnet.no/den-eneste-maten-a-forandre-virkeligheten-din-pa-er-a-endre-tankene-dine/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://utforsksinnet.no/holdninger-mer-distanserende-enn-avstand/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://utforsksinnet.no/grunner-til-at-du-ikke-vet-hva-du-foler/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://utforsksinnet.no/grunner-til-at-du-ikke-vet-hva-du-foler/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Forsker eller Ikke Forsker 

 

Skal vi nå virkelig være bevissthets-forskere. Om vi ikke kan mer enn stoffet vi leser, har vi ikke funnet 

ut noe nytt. Må vi kunne engelsk?? Er det sikkert at vi hadde bevissthetsforskning forståelse av hvordan dette 

kan fungere, og selv fordype oss mer inn i dette stoffet enn dit vi har kommet i dag, eller vil forstå funksjonen 

i dens innerste vesen. Kanskje vi kun vil være enig i en retning eller to; og eller vår tidligere tro, viten om 

bevissthet, og kun vil bevise at denne var den rette: Er det å forstå bevisstheten.  

Har du ikke lov til å ha hjelpemidler? Må vi ha bestått eksamen for å ha funnet ut noe nytt, eventuelt 

revolusjonerende? Vi kan forstå at vi helst ikke skal lese av en fasit når vi spørres om vi forstår eller vet hva 

et emne sikter til, Men i hele utkastet vi har lest om sinnsfilosofiske partier, og eventuelt kommentarer: Så er 

det ikke ganske meningskrav som er stemplet inn fra emne til emne, og krav til hva du skal svare om dette. 

Hva om man har tatt feil av hva en slik tenker egentlig mente? Hører følelser og sinnsstemninger ikke til 

samme emne. Her snakker vi om styrke og hastighet.  

Men kan ikke en sinnsstemning være svak, og følelser like sterke som en sinnsstemning. Hva er 

forskjellen, og eventuelt hva betyr den. Er det noen kjent følelse i bevisstheten som er gjengitt uten kropp, 

individ bak dette. Har vi følelser uten kropp, hode, fysiske sanser og behov? Eller bevissthet om dette. At 

bevisstheten er den som lager følelsene, eller følelser bare virker som en bevissthets-prosess, bare i 

bevisstheten. Er ikke det litt merkelig uten noe styrkevirkende signal fra noe vi kunne hatt følelser om, merke 

følelser?  

Hvorfor skal bevisstheten kunne tolke en annens kroppsspråk, tale, ansikts-utrykk, øyne-utrykk, 

fysiske hendelser, annerledes enn som fysisk ellers? Altså kan følelser formidles fysisk, og kan 

sinnsstemninger formidles fysisk? Normalt kjenner vi kun til et menneske med bevissthet som opplever andre 

og stemninger, følelser, og normalt er det bare et fysisk menneske vi kjenner som forteller oss om noe, virker 

på oss, og som opplever en bevissthet om natur og Gud.  

Det vil si som forteller om sjel og kropp, og som gjengir en tro, viten som begge er sterkt rasjonelle og 

minimale som tro og viten om det emnet de tror, mener å vite noe om, og på spørsmål så vet ingen av dem 

grunnen til at det skulle være slik at det de nevner fantes, altså hvorfor bare naturen, eller hvorfor bare gud, 

eller hvorfor begge deler.  

Det å gå videre for egentlig å finne ut av hva bevisstheten må ha som tilstedeværende funksjoner, altså 

egenskapskarakter, men at egenskapen finnes på ordentlig, er altså en søken som ikke er gitt med dagens tro 

og viten, så du er gjerne velkommen til å forsøke å forske i dette, uten å kun gjengi alt det som vi dekker med 

et navn uten referanse-forståelse og funksjon, egenskaps-vilkår. Rettledninger og emnevalg tyder til en viss 

grad på at man ikke er helt fri for påvirkninger om hva sinnet er, virker, hva vi skal med slik kunnskap eller 

fordypning. Stort sett er begrep som å hjelpe andre, og penger et av hovedtrekkene ved siden av å forstå mer 

av seg selv, og helst at mitt syn er det rette. 

Ingen av disse postene forteller mer om hva vi skal forstå bevisstheten, og sinnsstemninger og følelser 

som, og i alle fall funksjons-vilkårene, altså ikke bare et navn på en identifisert oppførsel, men hvordan, hvilke 

funksjoner må være tilfelle for at vi får slike egenskaper, og deres virkning. Svarene finnes ikke i Gud eller 

Naturen, i dagens vitenskap eller religiøse tro. 

Det virker som regler og innføringer er innenfor et ganske stramt tanke-budsjett, definisjons-

budsjett, og videre som veiledning og rettledning, krav, tolkninger på sett og vis tvinger studenter og 

forskere inn i spesielle baner som faktisk kan isolere deler av bevissthets-utprøvningene, forståelse eller 

forskning.  

Jeg vil si at alt tyder på at man først etter dette studiet kan si at man i større grad begynner å nå 

trinnet til forskning. Det er ikke sagt at man ikke kan forske på dette uten studier. At man selv utprøver 

at noe ligger bak de forskjellige følelser, meninger, forståelser, egenskaper og evner man mener andre 

mennesker har, eller selv har, og kan stille spørsmål ved dette. Man bør være systematisk og samtidig 

kritisk til sine egne resultater også, at alt kan tas opp til ny overveielse. 

Å definere sinnet, sinnsstemninger, hva vi må ha som utgangspunkt for dette, og de virkninger som 

sinnsstemninger har. Også den mest alminnelige beskrivelsen av dette som er bevissthets-filosofi, fra alt som 

hvorfor og hvordan vi kan ha, få bevissthet, til de praktiske og teoretiske funksjoner, virkninger, som 

bevisstheten kan ha eller få, og som virkning tilbake til funksjons-virknings-systemet, funksjons-formasjonene. 

Til og fra bevisst tilstand som bevissthets-egenskaper for alt som når frem og går ut igjen som virkninger på 

det fysiske, i kroppsfunksjoner, miljø, og påvirkninger av annen bevissthet. 
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Jeg kan si hva jeg tror: At sinns-begrepet oppstår som følelser vi har, eller stemninger vi har, som vi 

merker bevisst, og at vi merker forskjell på smerte, lyst, behov, tilfredsstillelse, ro, hvile, og gradstyrker i dette 

på oss selv. Selv om mange funksjoner, virkninger, forløp er ubevisste for oss, så er summene mer bevisst 

virkende for oss. Dette kan være store blandingsmengder av virknings-funksjoner.  

Om vi i tidligere tider da oppfattet at et dyr eller menneske dukket opp så vil noe i oss signalisere kos 

eller skade-virkning for oss, altså trygt og utrygt, ofte knyttet til begrep som angst, lyst, og tillit til noe. Vi vil 

respondere på et annet menneske, et sinn, med oppmerksomhet som søker, eller får et inntrykk av en annen, 

som en fare, alminnelig, som en trygghet. Denne fremtoningen fremstår for oss som forskjells-grader, 

styrkegrader, av hvordan vi føler oss når ulike mennesker, individer, dyr, livsformer dukker opp foran oss.  

Men dette betyr ikke at vi kan ha tiltro til noe som er farlig, eller at vi øyeblikkelig forstår hva et dyr 

gjør fra barnsben av, og i noen tilfeller at voksne heller ikke forstår dette, eller tenker over dette. Om et dyr 

virker grettent eller sint, eller truende, så øker dette muligheten til å forstå bedre, og spesielt dersom et lite 

eller stort dyr har gjort noe vi syntes var vondt en gang.  

Vi er opptatt av humøret fordi vi selv vet at vi kan være sinte eller glade, trygge eller redde. Slik sett 

vil begrepet en total bevissthets-sum eller ett totalt sinns-begrep fremstå som noe fenomenologisk for oss, ikke 

endelig avklart omblandings- og grads-forskjellene, alle nyansene, eller om hva som skal skje, kan skje, bør 

skje, eller vi ønsker skal skje, og som ofte danner en av-ventende holdning til en annen slik.  

Dersom en viten om sinnsstemning, eller virkning av sinnsstemning skal være mulig identifiserbar, så 

må denne virke i bevissthets-feltet, og vi merker det som følelser, og dette er ikke en gjetning, men virkelige 

signal-styrker. Slik sett kan vi bare finne relasjoner, og så danne tolkninger av positiv eller negativ art i et 

videre kombinasjonsforløp av sammenlignings-funksjons-aktiviteten som bevissthetens oversikt viser.  

Vi kan nå tro noe om følelser, men vi kan ikke si at de ikke virker og er der. Slik at abstrakt begrep om 

følelser, er ikke styrkevirkningen slik, men hva vi tror det forteller oss eller betyr, kan skje, og som ut fra let-

søk og finn-sammenligningsfunksjonene som ikke har noe holdepunkt, at vi ikke forstår følelses-grunnlagets 

funksjons-virkninger, gjør at vi får en bred utflytende forståelse av følelser, abstrakt. Stort sett fordi vi 

forklarer dette med absolutt hva som helst. Det er dette viss-vasset av ukontrollerte holdepunkter som gir oss 

en beskrivelse av at kun den abstrakte tankegang og tolkning av følelser finnes.  

 

Søk: Bevissthets-filosofi, logisk bevissthets-filosofi, logisk bevissthets-forskning: På Internett : 

Nb.no: Nasjonal-biblioteket: Lenken under. Velg faglitteratur. Skjul utilgjengelige rapporter. Velg 

relevans. Minimer så du ser mange bøker på en gang. Altså kommando- 3 ganger. 

https://www.nb.no/search?q=logisk%20bevissthets-

filosofi&mediatype=bøker&literaryform=Faglitteratur&viewability=ALL 

eller: https://www.nb.no 

Etter-ord: Vi finner sterke likheter mellom de ulike syn på teorier om bevisstheten, parallelle 

modeller sett ideografiske modeller, som viser likheten mellom utgangspunktet for bevisste funksjoner. Selv 

sjamanistiske modeller henviser til følelser, fornuft, sinnsstemninger, fysisk aktivitet, selv-bevissthet, 

altomfattende bevissthet, i sterk grad som kraft, styrke, krefter og motkrefter, og der det er en modellgange 

mellom A en følelse- eller bevissthetsegenskap vi har, og en annen egenskap ved bevisstheten.  

Om vi glemmer at de snakker om gudene, alvene, englene, hva de setter som omformingsstasjon 

eller behnadlingsstasjon, slik som aggresjon, krigsgud, kjærlighets-guder, så ser vi at et menneskes 

reaksjon A, selve egenskapen av en følelse, og en annen stasjon B, gudinnen Sofia, står for kunnskap og 

fornuft, altså fornufts-behandlingen, og en gjensidig tiltro mellom en følelse og fornuft som står frem som 

for eksempel kjærlighet, Afrodite, egenskapen C. Med alle navn på guder, mystiske eller forståelige 

prosesser, så står dette frem som at vi har begrep og interaksjoner mellom egenskapen A, B og C.  

Men da er dette også likt med de referanse-begrep vi ellers bruker i de fleste andre modeller. Vi 

finner samme referansestasjoner i TAO, i Buddhismen, i de eldre religioner som de Alexandriske filologer 

som skulle tolke tekster til mest mulig forståelig, at de mente at de forskjellige religioner mer eller mindre 

kanskje mente, og trodde mye på det samme, bare kalte egenskapene ved forskjellige navn, og ulike navn 

på de samme guddommelige egenskapene. Vi kjenner igjen dette fra indianer-religioner, fra Vedaene, fra 

Norrøn religion, Voluspå, fra Odin-Tor/Vikinge-religionen, fra den greske religiøse gudeverden, fra 

Hesiods beskrivelser av en gammel skapelses-teori, og der psyke, logos, kaos, kosmos, og kjærlighetskrefter 

binder noe sammen, som en ordensstruktur for å få barn, lignende andre gjentagelser i arter og fremvekst 

av likedanne planter og dyr, vekslingen mellom kaos og kosmos.  

https://www.nb.no/search?q=logisk%20bevissthets-filosofi&mediatype=bøker&literaryform=Faglitteratur&viewability=ALL
https://www.nb.no/search?q=logisk%20bevissthets-filosofi&mediatype=bøker&literaryform=Faglitteratur&viewability=ALL
https://www.nb.no/
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I det meste av den oppstartede moderne psykologi ble stort sett de samme begrepene brukt, med den 

forskjell at det var begynnelsen på dypere granskning. Det vil si granskning som ble utprøvd og 

systematisert, og eksperimentert med, med eller uten de samme definisjoner til stede. Nye definisjoner 

begrep, om de ulike menneskelige reaksjoner og egenskaper, evner, ble nå utviklet til et langt klarere 

stadium for hendelser på veien, om hva vi kunne si om de forskjellige egenskaper og hvordan det virket på 

kroppen, og omvendt at kroppssignaler, berøringer virket inn på følelses-egenskaper.  

De forskjellige større livssynsgrupper viser også til en videre fordypning på mange områder som 

kommer frem til mange av de samme ordninger, sagt på litt forskjellige måte, og slik med delegenskaper på 

veien. Modellene viser til slutt en ganske lik interaktivitet mellom referanser a og b, kroppssignaler, signaler 

fra og til kropp, følelser, kjærlighet, hat, sorg, lidelser, godt og dårlig humør, sinns-stemninger, slik at de 

ideografiske modeller fra ulike livssyn faktisk henviser til lignende rekkefølger, eller helhetsmodeller. 

Uenigheter innen samme gruppe, eller mellom livssyngrupper er oftest kun om hva som virker først, og 

hvilken vei mellom to referanser noe virker, eller om de virker sammen, eller samtidig, er delt opp eller 

kontinuerlige. 

All moderne teknisk forskning rettet mot kropp, følelser, bevissthets-egenskaper, og lignende som 

oppdagelser med hjerneforskning, kirurgi, videre med organsisk biologi, hormoner, gener og kromosomer, 

arvelige funksjoner, samt nevrofysiologisk forskning, ved siden av samme problem i psykologien; at 

hvordan kan vi beregne avstand og tid, hvilke steder vi har vært, gjenkjenne bevegelsesveier, og ulike 

effekter som lyst, angst, sorg, glede, redsel, kjærlighet, hat, hensyn, omsorg, og bevissthetsreaksjoner 

seksualitet, og bevegelses-utløsende evner, og at fysiske tilstander kan nå en bevissthet, et nytt nivå av 

oversikt som vi ikke så lett forklarer fremtredelsen av.  

Alle disse moderne formene som sammen har rettet seg inn mot det fysiske aspektet av 

virkningsutløsninger skapes i stor grad av de samme spørsmål, samme modeller, men med tro på langt mer 

fysiske funksjoner bak sanser, behov, og virkningsformer i det fysiske som peker mot de samme reaksjons-

mønstre som vi oppfatter bevisst. Derfor har de merkelig nok da funnet ut hva vi lar oss bedra av, forstår i 

omvendt grad av rekke-følger, og når en slik rekke-følge snur retning fra bevissthet til fysisk, ofte kalt 

handling, men egentlig fysisk årsaks-rekkefølge ut fra en bevissthetsoppfatning som kan gi 

affektvirkninger og styrende virkninger av fysisk reaksjonsmønster. 

Nevro-fysiologien, psykologien, adferdsforskningen har ikke hatt like god tilgang på de beste 

forsknings-utstyr som kirurger og hjerneforskere har hatt, men har kommet sterkt inn de siste 50 årene, 

med krav og deling og sam-kjøring av kunnskap, og nå er det mer tverrfaglig kompetanse og adgang til 

hverandres forsknings-materiale og utstyr. Skannere, EEG, bio-fysikk, og til og med visse kvantemekaniske 

aspekter, og modeller som peker seg ut som Kvantemekanikk-forklaringer, og til og med det som kalles 

kvante-elektro-dynamikken.  

Se derfor kapitel om Fysisk teori for bevisstheten 

Fysisk teori for bevisstheten 

Kvante-mekanikk-teori for Bevissthets-funksjoner. 

Eller Kvante-elektro-dynamik-teori for Bevissthets-funksjoner 

Bølge-teorier med eksempler: 

Bølge-eksempler, hypoteser, og virkelige fysiske felt-teorier som eksempel på trykk-bølge-

spenninger som danner felt-lommer som blir spent ut, med interaksjon mellom spenninger 

Elektron og magnet-eksempler for utvidelse av felt og varighet på feltåpninger og de 

sirkulasjoner i strømningsbølgeretninger som slike effekter kan danne, eller tenkes kan danne i et slikt 

landskap, altså referanse-dannelser og interaksjoner i felt-landskap. 

Begrep om Parallelle Verdener 
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Sinnsstemninger og sammenligning 
 

 

 Sinnsstemninger har til nå ikke blitt behandlet som sammenlignings-funksjoner. Her snakker vi om 

den indre virkningen hos sinnsstemninger. Vi kan snakke om hvilke følelses-stemninger vi vil, eller klarer å 

komme på, eller samle i verden. Dette krever at et ytre signal, eller en indre virkninger blir oppfattet bevisst 

eller ubevisst. Signal, styrke, form-funksjon registreres. Hvilken struktur og struktur-oppbygning, respons-

funksjon som denne stemningen har, vil utløse en eller annen grad av stemningens virkning.  

Dette betyr at slik stemnings-funksjon er tilstede, enten er mer eller mindre funksjonell, utviklet, 

følsom, altså sammenlignings-effekten for oppfattelsen av signalstyrkene. Slike signalstyrker kan sikkert 

havne mange, eller alle andre steder enn i dette stemnings-leie, stemningssenteret. Virkningen vi oppfatter, 

viser om det er roen, trygghet, tillit, smil, behag, mistillit, smerte, redsel, sinne, angst med i reaksjonen. 

Poenget er at følelses-arten har en spesiell måte å reagere på, som godt kan ha sine individuelle nyanser. 

 Tilpasningen mellom signalstyrken og form-egenskapen som kommer inn, virkningsstrukturen, 

virknings-aktiviteten, øyeblikkelig eller over tid, vil bli sammenlignet med den i øyeblikket eller over tid som 

stemnings-struktur-formasjonen har, eller er i. Da stemnings-leie kan endres er det usikkert om man reagerer 

likt hver gang, at dette er nyansert. Hva opplevde stemningsvirkningsfunksjonen rett før ny signalstyrke kom 

inn fra sanser, behov, indre endringer i funksjons-egenskapen.  

Altså: Sinnstemningsarten, så langt vi kan si at denne er bundet til et slags jevnere funksjons-mønster, 

eller om den er bundet til andre stemningsfunksjoner som kan reagere med feedback på de samme signaler til 

stemningsleie det er snakk om, vil uansett fungere slik at det stemningsleie som her er i fokus gjør en tilpasning 

mellom signalvirkning inn, og signalutløsningen i form av at inn-signal og mottaker-energi-formasjon 

fungerer som en sammenlignings-funksjon som enten kan reagere affektivt, eller refleksivt, ut fra akkurat det 

mønstret sinnsstemningsfunksjonen energiform har.  

Lignende en balanse-tilpasnings-funksjon som opplever signalet sterkt eller svakt, og ut fra aktiv 

modifikasjon av reaksjons-virkningen etter mottak av signal.  

De fleste sinns-stemnings-signaler kan kobles gjennom et for-drøyd system, forlenget i tid eller 

funksjoner, at signalvirkningen av stemningen kommer unna en sammenligningsanalyse, som betyr at sanser, 

og behov er med i ny sammenlignings-undersøkelse, gjentatt sammenligning, eller at logikk, fornuft, 

bevissthet får være med som signal-bane-kontroll, sammenligning av hva det var som hendte, og slik kan om-

strukturere virkninger som svakere eller sterkere, eventuell avventende i forhold til det innkommende signal.  

Signalet som transformerer styrkevirkningen vil alltid være en affekt, refleks, men det er det mer 

omfattende samlende mønsteret til glede, smil, ro, trygghet, lyst-følelser, nysgjerrighet som virker slik at 

følelses-formen i sinnsstemnings-effekten får så smal eller bred funksjonsvirkningen som dette gjør. En slik 

virkning, svak eller sterk vi være signalvirkning videre, energi-utløsning, som ikke parkerer.  

Den vil i ulike mengder, eller i samme mengde sende signaler videre til andre følsomme områder, og 

det er ikke ukjent at alle sanser og behov vi har omstiller seg både for retninger, og graden sanser og behov 

justeres ved sin oppfatning av en slik stemnings-utløsning. Hvilke bevegelsesreaksjoner kropps-språket får, 

hvilke retninger sanser og behov innstiller seg til, og utløser som reaksjoner i sansesystemene og behovs-

systemene, som innbefatter alle involverte cellestrukturer i en kropp, eller som spesielt er bundet til en slik 

følelses-stemnings-virkning. Å tro at stemning, eller sinnsstemning er en helt blind operasjon uten indre 

funksjoner, og interaksjon med kropp, bevissthet, sanser og behov, er naivt.  

Samtidig er sanser, behov, kroppsspråk avhengig av felles-funksjonene som er involvert og ulike 

opplevelser som gjør at en tolkning av en oppfattelse eller felles-reaksjon fra alle, ikke behøver å bety det 

samme, og kan komme av både fysiske, psykiske og bevisste inntrykk, opplevelser, hendelser som setter 

mange saker kanskje i motsatt perspektiv enn det vi tror. Det kan være lettere eller mer komplisert enn vi tror, 

og vekten kan legges på helt ulike saksforhold i denne virknings-syklusen. Denne kan også omstilles fra en 

ide om hva som er eneste tillatte oppfattelsesform. Sinnstemningsfunksjonene behøver ikke å være mer stabile 

enne at de omstiller slik hvilke som helst husk-omstillinger kan gjøre, og slik arvlige funksjoner kan omstille 

seg og påvirke sinnsstemnings-funksjonene.  

Vi må si at sinnsstemninger handler om humøret, lynne, hvilke reaksjoner vi har på bra eller dårlig, 

blir lært hva som er bra og dårlig, og ikke minst virker utløsende på hva som er bra og dårlig nært beslektet 

med mange av de direkte sanse- og behovs-affekter når noe er opplevd eller lært gjennom egen eller andre 

erfarings-materialet: Andre er her natur, dyr og mennesker virkningsegenskaper og signaler, energi-aktivitet. 
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Vi kommer heller ikke unna det vi kaller bra eller dårlig, godt-vondt, smerte-behag lyst og ulyst, glede 

og sorg, at noe virker destruktivt eller konstruktivt, holdbart eller uholdbart, eller at alt er passe, nok, 

tilfredsstillende, der optimisme og motivasjon er en reaksjon som åpning for en løsningsvei, mens pessimisme 

og depresjon, tilbakeholdenhet, er en annen reaksjon. At oppsøking av kilde, eller tilbaketrekning fra kilde, 

energi-formen, er ganske tydelige virkninger hos en person selv.  

Vet-ikke-funksjon kan være manglende forståelse, og det kan være forståelse uten at det bindes til en 

behovsgevinst eller oversikt over løsningsveier for den enkelte. Problem og løsning er slik sett en ganske 

kunstig funksjons-forklaring, fordi slike innstillinger har alt skjedd ved forskjellen, likt og ulikt kjent, ukjent, 

gjenkjent for strukturvirkningsarten selv, og slik hva som er opplevd og erfart fra før, noe som med andre 

hendelser rundt oss vil utløse en mengde energi-rettede virkninger, feedback, som alt er forhåndsmoderert 

gjennom andre forståelsesformer eller affektvirkninger før selve tolknings-form og utløsning av denne aktive 

videre-reaksjonen står frem som sinnsstemnings-reaksjonen.  

At denne kan være passiv eler aktiv som bevisst, psykisk og fysisk reaksjon, og da helst at det virkelig 

er en kombinasjon av alle disse tre ledd, da samme signalvirkningsformer ligger til grunn for reaksjonen: 

Styrke, retning, frivillige eller ufrivillige valg: Begrep som avvisning, aksept, tiltrekning og frastøting, 

avvisning, er relevante funksjoner som er med.  

Likedan passive funksjoner slik, og aktive og passive, men ulike rolige, avslappede, avventende, passe, 

nok, tilfredsstillende, parate, oppmerksomme eller likegyldige reaksjoner til saksforholdet. Vi snakker også 

om åpninger og blokkeringer. Men ingen funksjoner er umiddelbart gitt som at de ikke kan løse oppgaven 

andre veier, og en blokkering eller ikke, er ikke et ultimatum. Men de kan være mer eller mindre effektivt 

sperret eller åpne.  

Stillhet, ro, ingenting, tomhet 

 

 Vi kan ofte si at «alt var helt stille». Ikke noe rørte på seg, det var ingen lyder der. Jeg tenkte ikke på 

noen ting. Jeg følte bare ro, absolutt ro. Alt var tomt. Jeg følte bare tomhet. Jeg tenkte bare tomhet. Jeg hadde 

ingen tanker. Det var tomt i bevisstheten. Det var ingenting i bevisstheten. Jeg merket ingenting. Ingenting 

skjedde. Det var som at alt var frosset, fullstendig stillhet. I andre tilfeller så kan vi merke stillhet ute i snøen 

en kald vinterdag med månelys, og stillheten føles som at den skriker til deg. Du kan føle så å si bare deg selv. 

 Andre kan si at det ligner når du sover og ikke drømmer, at du ikke merker noe, husker noe, har drømt, 

følt eller tenkt noe, ikke vært bevisst noe, men tros alt har følt at du har sovet ut. Dette kan bevisst 

sammenlignes med at alt har vært tomt, eller ingenting, i alle fall for bevisstheten.  

 Atter andre kan være veldig bestemte på at det også var absolutt ingenting, at det bare var tomhet, 

absolutt stillhet, og at absolutt alt også var stille denne tiden. Enten det var et langt eller kort øyeblikk, timer 

eller dager som føltes slik, at man opplevde dette. Noen vil si at stillheten, roen, tomheten, intet, slik var som 

å være i ett med evigheten, at noe bare er, samme plass, at ikke noe rører seg, eller at noe kun rører seg innenfor 

denne evigheten.  

Til dette med ingenting eller tomhet, kan vi si dette om like og ulike. I mange tilfeller så mener mange 

at ingenting finnes, like og ulike ingenting, like og ulike tomheter, ulike og like tidslengder med absolutt 

stillhet og ro. Vi kan ha to lengder ute i rommet, utenfor jorden, hvor som helst, som er like lange, og likedan 

ulike lange, og vi kan ha det samme for tomheten, vi kan se to like kjøleskap som står i butikken til salgs som 

er like og tomme, at det ikke er noe i dem, ingenting. 2 like ingenting, to like tomheter.  

Vi kan også ha to ulike kjøleskap, med ulik tomhet og ulikt ingenting i som størrelser. Vi kan tenke 

oss at ingenting fantes, alt var tomt, at det ikke fantes ting, og kanskje heller ikke bevissthet, guder, mennesker, 

kjente eller ukjente vesener der. Vi kan til og med tenke oss at like og ulike ingenting-er, tomheter, ro, stillheter 

heller ikke fantes, at alt var borte. 

 Vi kan også merke at det paradoksalt nok, når noen sover, at vi kan følge med de som sover, vi kan 

merke at disse snur seg, de kan si et enkelt ord noen ganger, selv om de ikke husker dette når de våkner, vi 

kan merke at pusten deres varierer enkelte ganger, at armer ben, fingre og tær rører seg. Enkelte kan være 

utrolig stille av seg slik at vi nesten må kjenne på pulsen deres for at vi skal kunne være sikre på om de lever, 

videre på om det er luft som kommer ut av nese og munn.  

 Vi selv kan altså arbeide, skrive, tenke, se hva som skjer rundt oss, en katt, månen, ulike skyer foran 

solen, lage mat.  
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I den tiden noen har sover så kan de fleste bekrefte at det har skjedd mye, selv om det bare er at vi tar 

overblikk over et rolig lokale, at det ikke hender noe spesielt i huset, uten at vi hører lyder fra oss selv, et sus 

fra vind utenfor, at det er en svak kjøleskap-dur, at noe skvulper i bekken, vannet, sjøen, kanskje et lite 

fugleskrik. Men det kan være rolig over tid.  

Vi kan på samme måte merke at det skjer mye, at vi hører radioen i bakgrunnen, tv-en i bakgrunnen, 

fabrikker, biler, lyder av stammer og motorer, fugleskrik, hunder som gjør, dyr som brauter, fly, båter, hva 

som helst som kan røre på seg i storbyer, på innsjøer og på havet, og på innlandet, bygda, ute i skogene, 

slettene, om så i en ørken.  

Om vi kun forholder oss til internater, moteller, hoteller, kun vår egen stue avsides fra folk, så kan vi 

høre mye enkelte ganger, slik som noe knirking, vind, temperatur-forandring, at vi fryser eller blir for varme, 

og det kan være en mygg eller flue som surrer, katt, kanskje noe som tikker fra en klokke. 

På denne måten der vi som er våkne kan merke noe med ørene våre, svake lyder, ser noe i belysningen 

vår, og har oversikt, føler hva som huden vår merker, noe vått, en liten dråpe, kaldt eller varmt, at vi kjenner 

klærne på kroppen, om det er lukt av noe, eller hva det lukter fra huset eller inne i huset, eller grotten, hytten. 

Poenget er at våkenhet og bevissthet stadig merker noe, men ofte at vi er ubevisste på dette fordi om at det så 

vidt er en endring i temperaturen kan vi lett overse dette, være vant til dette, tåle dette, og oppfatte det som 

likegyldig inntil noen spør oss om vi synes at det er for kaldt eller varmt.  

Er vi opptatt av noe annet så har dette ofte det meste av vårt fokus, oppmerksomhet, og vil slik lett 

overkjøre varsel om at det er en halv grad kaldere eller varmere. Eller en svak forskjell i lukt. Lukt kan komme 

fra oss selv også, men det er klart at selv om lukt ikke synes, høres, merkes på hudfølelser og bevegelser ellers, 

kanskje heller ikke på smak, tunge, så vil en passe endring i lukt bli lagt fort merke til av de fleste. Lukt-

molekyler og dufter, stiger opp fra de kilder de kommer fra, fra utenfor vinduet, fra mat, fra noe som kanskje 

er varmt og nesten tar fyr, at det kommer lukt fra et sluk, selv om det ikke skulle være noe som skjedde i huset. 

Allikevel sier vi som våkne, som detektiver, at det er ingenting som skjer i dette huset eller rommet, 

og det er ingen personer i dette huset eller rommet. At det er ikke spor av noe. Teknikere slik har vel etterhvert 

lært å samle inn hva som er original-lukt, smak, elementer som er i støv og virksomhet i hus, og utenfor i 

marka, hva som er sammensetning av leire, pollen, plast, alt organisk og uorganisk. Om det kan finnes DNA, 

eller noe som avslører tidspunkter. 

Hva er så poenget med alt dette forholdet mellom alt vi oppfatter i våken tilstand i forholdet til den 

som sover, som har hvilt en stund, kanskje mediterer, eller som føler at man har vært borte en stund, ikke 

merket det som skjedde, hadde et stillhetens øyeblikk. 

Det første poenget er at vi kan bekrefte at vi har fulgt med eller legger merke til den som sover eller 

har et øyeblikk helt borte fra alt ellers. Ikke tenkt noe spesielt, eller sover i ro. Vi observerer med sansene våre, 

og merker våre behov, og vet at vi kan bevege oss om vi vil, selv om vi forblir sittende rolig. At vi som levende 

har puls, hjerteslag, ånder/puster, at vi sitter godt, vondt, lett, tungt.  

Enkelte ganger vil vi ha mere flyktige tanker som ikke handler om noe spesielt, heller et slags aktivt 

eller passivt søk gjennom flommen av inntrykk, at det ikke er spesielt at det er noe kjent eller ukjent vi er ute 

etter, kun om det er noe som kan fange oppmerksomheten, eller å komme ut av noe vi har gått lei av, eller 

føler oss ferdig med.  

Denne dunklere følelsen kan føles både lett og tung, og kan også virke umerkelig fordi vi ikke bestemt 

er ute etter noen signaler fra behov, sanser, tanker og følelser ellers. Men vi oppfatter tross alt en inntrykksflom 

som ofte kan se på ovenfra, føles oss utenfor, at vi er et stykke unna alt vi selv driver med og alt annet rundt 

oss. Dette kan være en hvile-lignende funksjon og også omstilling til å ta i mot nye inntrykk, om det ikke er 

direkte behov for å hvile, tretthet, søvnighet.  

Det andre poenget er at vi merker at den som sover, enten denne merker noe eller ikke, drømmer 

eller ikke, at denne personen er til stede, et inntrykk om at personen lever, at alt foregår i natur, i vår egen 

kropp, at huset står stødig, at tingene i huset ikke rører seg og flytter på seg, i det hele tatt at alt virker som det 

skal, eller ikke gjør det. Mens mange sover i vesten så starter radioen og rushtrafikken på andre siden av 

jorden. Mens vi sover så kan viltvoktere og snøploger å overvåke veier og måke veier.  

Vi kan si at mens planter og dyr fremdeles ånder, at blodet pumpes rundt i kroppen deres, så hender 

det noe overalt, selv i alle mineraler og stein når det gjelder spennings-forskjeller, frekvens, vibrasjon. Månen 

og jorden beveger seg med 3 mil i sekundet i sin bane rundt solen som det tar ett år å tilbakelegge for hver 

runde.  
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Det andre poenget vårt er at det finnes, om så kameraer og måleinstrumenter, mennesker og dyr 

som observer noe, nattdyrene, at det skjer noe som virker hele tiden, enten det er så lite at vi ikke klarer å 

merke dette med våre sanser. Hvem hører maurene gå? Allikevel trommer maurene med bena slik at 

nabomaurene hører det og forstår signalene. Det er jo utrolig. Og vi hører jo ikke ekkobølgene til flaggermus 

enda de skriker høyere enn den høyeste lyden vi klarer å høre.  

Vi som er våkne kan til dels bekrefte at verden går sin gang og være aktive, at alt annet skjer mens den 

andre sover, eller er i et bevisst-løst koma. Ja selv om man har mistet det meste av hukommelsen sin. Vi kan 

bekrefte at noe skjer i den tiden at den andre som sitter i tankeløshet som det kalles, eller hviler, har 

bevisstheten sin i ro, hvile, mener at det ikke tenkes eller føles egentlig noen ting, føler ingenting og merker 

bare tomhet, at vi andre er våkne, at verden går sin gang, at noe hender og observeres og tenkes over det meste 

av den samme tiden som den andre mener at bevisstheten sin ikke er aktiv eller til stede.  

Den som sover eller sitter tankeløst stille eller hvilende, vil påstå at de ikke merker noe, ikke har tenkt 

noe, at det har vært ro, stillhet, ingenting, tomhet, at ikke noe har skjedd som bevisst for dem, og at da er det 

slik for dem, der det også finnes noen som mener at resten av verden virkelig har stått stille.  

Vi finner også utsagn der det påstås at absolutt ro finnes, at absolutt stillhet finnes, at ikke noe hender, 

at det finnes ingenting-er og tomheter. Både relative og absolutte, til og med endring mellom en tomhet til en 

annen.  

Men det som vi stort sett kan bekrefte av alt vi merker er at noe skjer, hender og at stort sett alt virker, 

selv om noen sover, føler seg tankeløse, har ro, stillhet, hviler, og det gjelder jo om noen er døde også, at vi 

står ved graven, og at resten av verden er aktiv nok.  

Det andre poenget er altså at vi stort sett har med relativ ro, stillhet, ingenting-er og tomhet-er å gjøre, 

former som vi bekrefter som at ikke noe skjer. Og i dette andre poenget så ligger det også at alt virker i den 

tiden en annen føler seg i denne tilstanden. Poenget er at det skjer i den samme tidsperioden og det skjer på 

de samme områdene som noen befinner seg med våkne og sovende på samme plass, sted.  

Vi må derfor ut i fra poeng 2 konkludere med at det er vår bevissthets-oppfatning som hendelses-

forståelsen, følelsen, kommer fra. At den som mener dette, er den som bevisst mener dette, og ikke at en maur 

kryper på skoen hans, at alt annet virker likegyldig, eller ikke føles og merkes, at ånden og hjertet pumper, at 

den andre hører hva du sier. At jeg tenker på ingenting nå jeg. Samtidig som at den andre vil at du skal forstå 

dette, så presenterer den andre en drift et behov, en viljes-styrke, og et bevisst menings-innhold for den 

tilstanden de ønsker at du skal forstå og være oppmerksom på når den andre setter seg ned og går inn i 

tilstanden «å tenke på ingenting, å ikke merke noe».  

Det er helt klart at det ikke er resten av naturen, heller ikke alle andre mennesker som her er 

bekreftelsen i utsagnet, men helt og holdent det andre menneskets bevissthets-funksjoner og forståelses-

funksjoner, og følelsen bevisst det er snakk om. Og denne kan være så lite aktivt at det nær sagt slett ikke er 

noen funksjonell merkbar aktivitet. Når vi sover godt, tungt, ikke drømmer, og er i et virkelig bevisst-løst 

koma til forskjell fra bevisst komatilstand, så hverken har vi merket noe, husker noe, har følt eller tenkt noe 

de 6-7 timene vi har sovet. Og da får vi kanskje nyheter om hva som har hendt i verden, eller hendt der vi er 

mens vi har sovet. Av betydning: Postmannen har lagt regninger i postkassen. 

Vi skal derfor se på to andre tilstander: At denne følelsen er et menneskes bevissthets-tilstand, graden 

av merkbarhet, og at det er relative begrep som ro, stillhet, ubevegelighet, tidløs-het, ingenting og tomhet, som 

dette dreier seg om. Fysisk, og med andre menneskers bevissthet kan vi bekrefte at det faktisk har skjedd noe 

samtidig som tiden har stått stille for en enkelt persons bevissthets-følelse, eller om vi vil sovende, om det er 

så stille at vi kan si at bevisstheten som funksjon faktisk har sluknet, er slått av, kanskje til og med restaureres 

som funksjon.  

Derfor: Vi utfordrer først og fremst begrepene om absolutt ro, stillhet, intet og tomt som relasjoner til 

bevisste oppfatninger.  

Vi kan merke forskjell. 
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Vilje, sinns-stemninger, humør, følelser 
 

 Det er ikke mulig å merke noen vilje om vi ikke merker en forskjell, at vi kan føle denne. Det er heller 

ikke mulig å merke sinnsstemninger uten at vi føler noe. Det er ikke mulig å merke humør, det vil si lyst-

ulyst-retninger, slik som motivasjon, glede, sinne, sorg, tilfredsstillelse, likegyldighet, uten at vi føler noe. Til 

slutt har vi det vi kaller følelser som et direkte tema. Følelser kaller vi alle former for at vi merker en forskjell, 

virkninger av noe som skjer, uansett hvor laber eller sterk denne følelsen er.  

Men det er helt klart at følelser er virkninger. Disse virkningene avgir alltid en eller annen form for 

energi, kraft, styrke. Til alle eksperimenter vi har med folk så viser hjerneaktiviteten at følelser og utslag på 

energi merkes samtidig i hjernen. Vi kan merke følelser også når vi ikke har lyst, blir deprimerte, ikke er 

motiverte, for eksempel på en matematikk-tentamen. Andre kan være i god stemning ved den samme 

prøvelsen. 

Vi merker en forskjell, og har forskjellen ingen virkning så merker vi ikke forskjellen. At det er en 

eller annen forskjell vi merker må det være. I motsatt tilfelle så vil vi påstå at vi ikke merker noe, ikke har 

oppfattet noe, hverken fra sanser eller behov, eller fra noen annen kilde. Når vi får nye tanker, forestillinger, 

ideer, opplever noe som hendelser, plutselig eller langsomt merkbart, så vil vi helt fra det svakeste ledd, 

lignende bare skygger av noe vi ikke kan identifisere, til de mest oversiktlige klare tanker og bilder, 

gjenopplevelser, eller opplevelsen vi står oppe i, kunne kalle dette intuitiv-grader. Intuisjon.  

Fra kun å merke noe vi ikke kan identifisere sikkert, føle noe, så kaller vi dette gjerne anelser. Om vi 

får en ganske fullstendig og klar oversikt så er anelsen som bevisst oppfattelse og i forhold til saksforholdene 

så forståelige og ofte også i overenstemmelse mellom det bevisste og fysiske tilstandsbilde, mellom bevissthet 

og bevissthet, eller mellom to fysiske tilstander vi oppfatter, så tilpasset at vi ville kalle det korrekt, og i god 

slekt med ett begrep som klar-syn. 

Vi bruker her ofte begrep som fornuft, nous, logos, logisk oversikt, eller når det er mer ukjente 

faktorer med i spillet som vi ikke har avdekket, benyttes gjerne begrepet mystisk, merkelig, at vi ikke kjenner 

årsaken eller virkningen, mangler oversikt, orden, årsak-virknings-rekkefølger for dette. I det ene tilfellet 

synes sammenhengene tydelig for oss, i andre tilfeller så synes ikke sammenhengen klart for oss. Vi føler at 

vi forstår dette, eller at vi ikke forstår dette. Vi har enten noe å sammenligne dette med, eller så finner vi ikke 

noe som vi kan sammenligne med for å se en sikker sammenheng. Vi kan godt kalle dette mystisk og logisk 

intuisjon. Vi kan også kalle det sensitivitet, følsomhetsgrad for retninger, former og styrke-virkninger. 

Det som er felles for vilje, sinnsstemninger, humør og følelser, er at de alle er en etikett, et navn, et 

peker, samlenavn som en fellesbetegnelse på et merkbart område fordi vi finner eksemplene som tilhørende 

en slags samme kategori egenskaper. Men det at vi finner en fellesbetegnelse på slikt begrep som 

sinnsstemninger, godt eller dårlig humør eller følelse for saksforholdene vi står oppe i, betyr ikke at vi av den 

grunn har funnet ut hvorfor det virker som en dårlig eller god følelse. Det betyr heller ikke at vi har avdekket 

hvorfor vi har følelser og sinnsstemninger, eller hva dette egentlig er, og heller ikke hvordan dette kan virke, 

hvilke funksjoner som er årsak til at sinnsstemninger, følelser, vilje og humør finnes eller kan virke. 

Vi kan for eksempel ta for oss vilje. Vilje er en fellesbetegnelse for alt vi vil og ikke vil. Om vi snakker 

om vilje så er det fordi vi merker at vi vil noe eller ikke vil noe. Det er alltid forbundet med en trang, et behov, 

en lyst, at noe er for mye, mettet, overskudd, eller at vi mangler noe, manko i sanseområder og behov, normalt 

opplevd med de behov og sansefølsomhet som hver av oss har individuelt, men med likheter. For eksempel at 

vi har behov for å se, se etter, oppdage noe gjennom lys, retninger, i hovedsak for å oppdage hvor vi beveger 

oss og om noe beveger seg mot eller fra oss. Og om noe smerter, kan spises, ofte som smak, lukt-følelse. 

Viljen som begrep har ingen bakgrunns-funksjon i det hele tatt slik den fremstilles, som at den er 

årsaks-løs og ubegrunnet. For å legitimere viljen som en faktisk term som virker, så innføres begrepet styrke 

og drivkraft som samsvarer med at vi har en trang, eller et behov for noe. At en manko som ekstra mye 

magesyre kan sende smertesignaler som gjør at vi får behov for å spise, eller at dette opphører om vi spiser, 

det kan være sterk nok energi til å få frem en styrke til å handle ut fra et slikt mønster.  

Men styrken regnes av den viljes-troende ikke som årsak som behovet som utløser slike energikrefter. 

I stedet så vil den viljes-troende mene at den kjenner styrken som en vilje, en vilje-styrke, og at det liksom er 

mer tilfeldig at det er sulten og magesyren som har manko og mangler noe her, og utløser energier, krefter. 
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Her ville vi kunne ha funnet en plausibel sammenheng i energivirkninger. Men det som skjer er at man 

fyller opp viljen i stedet som en styrkekilde, som tilfeldigvis reagerer på at det er mangel på mat, en manko i 

seg, og smertene og magesyren har egentlig aldri noe å si?! Det som har noe å si er at viljen har styrke, i alle 

fall fått styrke, uansett hvorfra, til den graden viljekraft som skal til for å spise akkurat det man trenger. Det 

virker som at viljen oppdager at det er behov for mat. Selv om vi vet at vi oftest merker noe bevisst identifisert 

fra magen vår. 

Viljen blir her sammen med styrke, identifisert som at den er årsak til sulten, og drivkraften som skal 

sørge for at vi spiser, og dekker våre behov, og viljen blir da en drivkraft som er overlevelses-drivkraften. 

Årsaken til viljen til liv. En slags ur-vilje, ur-drift, men som i seg selv ellers ikke hadde behov for mat. 

Begrepet behovs-funksjoner var tidligere ikke så godt belagt av folk.  

De trodde ofte at de kunne overleve det meste, og livsfunksjoner som vi i dag vet er behov alle har, 

var ikke utredet. Man anså oftest ett hvert behov som noe for det gode eller for det onde, og det vi i dag kaller 

behov ble oftest møtt kun med sympati eller vel-vilje. Ville noe bra for noen. Bra for seg selv eller bra for 

andre. Men det var ikke gitt at man var sympatiske. 

Til viljen kobles ofte bevisstheten inn som en føler for sanser og behov, og som så kan merke sult og 

tørste, og så korrigerer viljen i riktig retning, og skal vi tro på dette så leverer bevisstheten også en styrkeskala 

som viljen skal jobbe ut fra. Så stor kraft skal viljen ha for at den skal spise en mengde som passer for at 

behovet for mat skal bli tilfredsstilt i magen. At magen blir full har på sett og vis ingen ting å si, om 

bevisstheten vurderer dette feil. 

Som sagt så har viljen, og mulige retninger for denne, for sinnsstemninger, humør, følelser altså ingen 

som helst kilde, funksjons-forklaring til kategorien de tilhører. Det blir henvist til at Gud eller Naturen har 

opprettet dette håpløst mystiske som en virknings-funksjon i oss som vi ikke vet hvorfor virker da funksjonen 

i det store og det hele ikke er forklart.  

På den annen side når vi først har disse funksjonene på plass, at sinnsstemninger, følelser, vilje og 

humør først er tilstede, så er det ikke grenser for hvor mange tilfeller folk kjenner av slike funksjoner og 

funksjonsgrader mellom disse tilstandene, og hvor mange forskjellige styrkegrader disse kan ha fra uendelig 

lite til uendelig mye. Da finner vi grunner for å spise, at vi trenger noe, og om noe er bra eller dårlig. Mitt 

poeng er at det ikke legges til grunn, og ikke undersøkes om det er noen grunn eller funksjon som kan være 

til stede og få frem slike egenskaper.  

Her virker det som at fysikere og bevissthetsforskere helt har gitt opp å finne mulige alternative svar, 

eller hvor vidt ett korrekt svar finnes. I Differensialkraften så må alt ha krefter hele tiden, og dette utveksler, 

der spredning betyr fortynning av utvekslingslinjer og samling betyr fortetting av utvekslingslinjer og som i 

en ekspansjons-kraft vil bety større eller mindre styrke ut fra mengden kraftlinjer som kommer og går fra et 

område. Men andre ord at det vil være innløp og utløp av alt, og dermed noe som må suges inn og noe som 

må pumpes ut, det vil si det som gjør at manko blir en aktiv funksjon, og at overskudd blir en aktiv virkende 

funksjon.  

Vi kan si at om det skal skje noe i et objekt, så må dette tilføres energi, og utføre energi igjen, men at 

en virksom endring i et objekt vil bety at det som kommer inn blir med inn i et omformingsløp. Dette betyr 

igjen at energi inn, omforming, og utløp av energien ville virke ganske lite aktivt om det kun er å opprettholde 

et objekt slik som det var, slik som partikler og stoffer fungerer som når de stort sett ikke er med i omvandlings-

prosesser, men kun beholder sin energi intakt uten delinger av objekter. Mange mineraler oppfører seg ofte 

slikt. Men med livsorganismer, og i en god del omdannelsesprosesser mellom faste, væske- og gassformer, så 

skjer det en rekke kjemiske prosesser som danner omformings-energier. 

Det som skjer med organismer er at energi tilføres for å opprettholde balansefunksjoner, hvor det er 

fysiske omforminger, og også i formen informasjon. Men informasjon er noe stort sett kun om det kan omgjøre 

noe av bevissthetens oversikt, eller omstille organiske funksjons-individer til omgivelser for å holde balansen, 

opprettholdelsen. Dette er en form for innstiling og justeringer.  

Sinnsstemninger er helt tydelig slike innstillinger og justeringer, og alt tyder på at dette har sine klare 

årsaker, selv om vi ikke alltid klarer å finne dem eller rekker å utrede dem. Jeg vil så klart komme frem til 

funksjons-forklaring til grunnlaget for sinnsstemninger. Vi kan ha dårligere eller bedre sinnsstemninger, 

svakere eller sterkere. At disse bare skulle innstille seg i styrke tilfeldig, lignende som viljen, at det ikke finnes 

noe alternativ grunn eller funksjon for dette for at det skal virke, er her ikke akseptert tankegang. 
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Vi kan også ta for oss begrepet om at alt er Guds vilje. At det var noe han ville, og fikk i stand. Hvordan 

sies det neppe funksjonelt noe om. Han skapte mennesket i edens hage, for så når de sviktet et påbud, forbud, 

så ble de kastet ut av en ellers balansert og grei tilværelse, med en straff. De skulle sulte, måtte svette og slite 

for å få tak i maten, og føde barn med smerter. Dette var da Guds vilje. Han ville det slik. Og det er nok av de 

som mener at han sikkert ikke i flrste omgang egentlig ville det slik. Poenget er at viljen her slett ikke har fått 

en funksjonsforklaring som egenskap i guden, eller som en natur-funksjon om vi ser på kun vitenskapen som 

eneste kilde. Viljens forbindelse til bevissthet og behov, sanser og sinnsstemninger er heller ikke 

funksjonsforklart her.  

Slik sett har vi også Guds vilje, humør, sinnsstemninger når han syntes mennesket syndet for meget på 

Noahs tid og sendte syndefloden over alt folk. Unntatt Noahs familie og alle dyrene som ble reddet på flåten. 

I dette tilfellet var Gud så harm at han utslettet sjelene til alle som levde da. Slik at hverken sjel eller legemet 

overlevde, det vil si kropp og livs-egenskaper. Noah var forferdet over dette, og fikk Gud til å love at han 

senere ikke måtte utslette sjelene deres også, og Gud lovte dette.  

Når vi nå kommer nærmere Moses tid og mose-bøkene, slik sett når i historien disse dukker opp, så 

ser vi både pinslene til Job der lys-engelen og den høyre hand til Gud, ikke stolte på Jobs tro og tillit til Gud 

og derfor plagde han nesten til døde. Gud syntes dette var for sterk kost, urettferd av sin engel, at han dømte 

han til evig mørke, hvilket vi senere har forstått og akseptert som helvete og det ondes rike, og der erkeengelen 

blir kalt Lucifer og Satan, djevelen selv, mørkets fyrste. Og mennesker skulle da senere dømmes opp til 

himmelrikets gode verden eller til Helvetes forbannede og onde verden, som straffer og belønninger. 

Vi kan vel sikkert her også si at humør, sinnsstemninger, følelser er sterkt involvert i viljes-avgjørelser 

som knytter seg opp mot noe, uten at det forklarer hvorfor slik ond eller god tankegang, handling finnes eller 

fremtrer funksjonelt som en årsak til egenskapene slik.  

Vi kan si hva vi vil om tilgivelse og om karma, om Jesus og Buddha, men mer sentralt står allikevel 

den endringen som blir proklamert med Augustin. Det gode, Rettferdigheten og den gode viljen. I 

utgangspunktet samme syn på det meste slik Platon har, og som der formene blir mer like med Plotins 

platonske formasjon, til en formgivende kraft, mystisk kraft, med kilden i sentrum som stråler ut som en 

bevissthets-kraft som er god og skjønn, og som til lenger unna kilden man er blir kaldere, tynnere, og en langt 

mer ond, kald materie.  

Det som skjer med Augustin er at han synes vitenskap mest drar med seg krigerske og onde 

eksperimenter på folk. Og at den ikke forteller om det gode, og gjør noe for det gode. Han vil ha rettferdighet, 

og han vil at vi skal strebe etter det gode, som er det gode selv, og at viljen skal være på denne siden. Den 

gode vilje. Om det ikke er den gode vilje som bæres frem må man tvinge den gode viljen frem i folk, hvor på 

det ble dannet tukthus for dette etter hans død.  

Problemet er at: når av alt vi oppfatter rundt oss ikke er defineert ferdig, og vi ikke har gode nok 

retningslinjer for å si klart fra når noe er godt eller ikke, eller hva som er bra, eller vireklig hjelper, så er det 

ikke så godt å si hva det gode i alle tilfeller er, og heller ikke er det lett å avgjøre alle tilfeller om noe er 

rettferdig eller ikke. Her kunne Augustin gått i samme felle som mange andre, at om noen kjeltringer sier at 

det er en uskyldig som har gjort noe forferdelig, så kan det hende at flere som sier dette, selv om det er løgn, 

at Augustin tror på dette.  

Rettferdigheten og det gode er ikke avdekket med noen sikre markører, utenom at man vet at mange 

har prøvd å gjøre sitt beste i god tro. Så kommer viljen inn i bildet. Med viljen så regnes dette som e drivkraft 

og at det er en viljes-kamp mellom det gode og det onde. At her må man ville det gode mener Augustin. Men 

om ikke så må folk tuktes, tvinges til å ville det gode. Med det gode som udefinert, med unntak av noen 

retningslinjer som lyve, stjele, drepe, mens tortur og still-tielse fremdeles er tillat, så opstår en rekke problemer 

her.  

Viljen som skal anses som en drivkraft har ingen som helst egne funksjoner enn styrken, fordi retningen 

til viljen må korrigeres av noe annet. Om det er det gode eller bevisstheten, eller av sanser og behov er da ikke 

så god å avgjøre, eller om det er fra alle disse. Det som er poenget er at det gode og viljen fremdeles ikke 

funksjonelt er beskrevet som en dannelsesegenskap, at hva som fungerer slik at viljen blir vilje og ikke noe 

annet, eller kan ha styrke i seg, eller kan få korrigert retninger til et behov eller sanseområde. At man vi ha 

mat, at man vil se hva som er på andre siden av et stengsel. 
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Når vi kommer til France av Assis, den gode viljes-mester, senere i middelalderen, så kan vi finne 

tankwer om eller funksjoner som peker mot den gode vilje og oppdragelse, men vi finner ikke heller her hva 

det er som sikrer at noe er godt, er det gode, eller at viljen, eller en virkelig god vilje skal finne sin endelige 

definisjon og funksjonsegenskap.  

Vi får allikevel mange eksempler som nettopp fungerer som positive ønsker for andre mennesker, men 

det ligner ofte mer på en sympati, selv om omsorgen står sterkt i samme tradisjoner. Omsorgen derimot holder 

seg til samme forklaring som sympatien, men i tillegg handling. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at det 

er lignende problemstillinger vi finner igjen hos Burke, Adam Smith, flere av de som hevder psykologiske 

ideer mellom 1650-1800.  

At alt handler om hvilke parti noen tar for hva som skal regnes som sympatisk ønske om og for andre. 

Hva kropp, sinn, følelser og bevissthet som holdbarhets-kriterier finnes enda ikke, med unntak av antikkens 

ide om naturretten, våre alminnelige behov, at disse skulle få fungere. Men det sikrer ikke holdbarheten til 

folk, fordi de kunne får juling og bli pint selv om de fikk mat, fikk sove og fikk gå på do.  

Vi kan begynne å ane usikkerheten ved tukt, makt, om noen kunne avstraffes ved avlivning eller krig, 

at det slett ikke var avgjort hvilke rettferdige eller gode viljessaker som med eller uten svikt legges til grunn 

fra Augustin sin side. Men vitenskapssteder ble stengt, bøker brent, og vitenskap og lignende folkeferd ble 

lenger ikke tillat. At det ble krig i mot disse, kunnskapen.  

Vi kan se at å ville noe, virkelig er at vi kjenner at vi vil noe eller ikke vil noe, at det er forskjell på hva 

vi vil, hvilken retning vi vil, som avgjørende for at samme vilje som vil en vei, derfor ikke vil den andre veien, 

om det da ikke er to gode alternativer og man vil begge veier. At her kan vi snakke om desorientering eller at 

man kan bli rådvill, likedan som i valget mellom to onder like gjerne som to goder. 

Viljen at vi vil noe, å ville knyttes i hovedsak opp til alle daglig-dagse bevegelser vi har, og graden av 

hvor mye vi vil disse bevegelsene. Den knyttes også opp mot alle behov vi har, å gå på do, å spise, drikke, 

puste, sove, hvile, være aktive, gjerne for å dekke behov og bli flinke til å utøve vår bevegelses-evne. Vi 

merker det jeg kaller for behovssanser fordi de fungerer som hjelpefunksjoner for behovene våre slik, da vi 

må se og høre etter, lukte, smake og føle på alt det som vi skal finne, spise, sortere i, drikke, og puste inn, og 

ikke minst en god plass vi kan sove.  

For svært mange mennesker så er en periferi sosial adferd følsomt stimulerende, og der vi kan lukte på 

alt, se på alt, smake på alt, og ikke minst la oss påvirke av fargene vi ser. I tillegg gjelder det også det å ta på 

noe: Er det ull, bomull, silke, er det slik eller sånn dyne, pute, stol, sofa, seng, kjøleskap, lys. Er det godt 

verktøy til bygg, bil, turterreng, ferie og arbeidsplasser. Er det gode bruksanvisninger. Hva kan vi få 

ferdigbestilt.  

Poenget er at nese, tunge, øre og øye gjennomgår et behovs-søkende multi-tasking-system hele tiden, 

uavhengig av hva vi er mest orientert i retning av som en hoved-oppgave for dagen. Å si at vi ikke har fysisk 

kontakt og reaksjoner på slikt, er ikke veloverveid. Slik sett er de fleste som ikke kaller seg materialister så og 

si kun materialister. Men de legger jo vekt på vel-væren. Da er det rart at vi legger alle våre midler heller i 

materialer fremfor helse-tilstanden i samfunnet. 

Å ville noe, vil nesten alltid bli knyttet til sanser som smak, lukt, sult og tørste, syn og hørsel(film og 

musikk, tale/lese/sport), og alle disse er avhengige av berøringer, altså bevegelser, avstemt balanse som 

oppsøkende og tilbaketrekkende funksjons-retninger. Hurtighet og presisjon står alltid for evnen til også å 

kunne få til noe som andre ikke gjør, noe lignende oppsøkning og flukt. At vi greier oss i forhold til andre, 

helst ekstra godt. Underbevisst så er dette et mål, og som gjelder trygghets-egenskapene våre. Derfor ser vi 

opp til prestasjoner, selv om de kan bli innskrenket til en enkelt sport.  

Å få dekket behov er en del av vår trygghet og holdbarhet, spesielt de essensielt livskrevende behovene 

vi alle har felles. En annen del av vår trygghet virker oftest i motsatt retning av det vi vil ha, oppsøke, få, ta, 

gi, og handler om tilbaketrekning eller å få det vi ikke vil ha unna oss, eventuelt eliminere faren på en eller 

annen måte, som også primært gjelder for å beholde sanser og behov intakt, altså de egenskaper av behov som 

vi alle har, og som verner kropp, følelser og bevissthet, altså en trygghet som holdbarhet vi oppfatter som 

beskyttelse og enkelte ganger forsvar.  

Når vi ser nærmere på det å ville noe, at vi merker at vi vil, så har vi ofte først fått et behovssignal fra 

kroppen der vi merker at vi er sugne eller sultne på noe, noe som vi ut fra erfaring og følelse sammenligner 

med for eksempel et sukker-behov, i andre tilfeller salt-behov eller tørst etter enten vann, brus, melk, annet.  
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Det som skjer er at styrken i denne lysten vi kjenner ganske øyeblikkelig medfører en aktivitet der 

bevegelse, eller tilrop, det som kan oppsøke eller bringe dette til oss slår inn som noe vi vil med en bestemt 

styrke, og vi utrykker dette som viljestyrke: Ikke som viljestyrke til hva som helst, men selektivt valgt 

viljestyrke for nettopp det som vi merker at vi har behov for, for eksempel sukker.  

Sjokolade, kake, sukkertøy, ett eller annet vi vet om med sukker i. Det kan være en helt bestemt sak vi 

kommer på fordi vi vet at vi har det i nærheten av oss, eller så vil vi busse og bile for å hente dette, sykle eller 

ta bena fatt. Eller bestille om det er mulig. 

Viljen har vært utsatt for et direktiv, en orientering som får viljen til å bli en selektiv funksjon, for 

eksempel at man kun vil ha sjokolade, og ikke noe annet. Men det kan også være slik at det er flere kategorier 

som ligger nær innpå dette som sjokoladekjeks, sjokolade-is, sjokolade-drikk. Kakao. Vi slipper ikke lett unna 

dette om vi først har fått lyst på dette.  

Det sies derimot ikke noe om kroppen, magen, cellene, de forskjellige kroppslige organer føler at de 

trenger sukker eller har lite av dette, eller trenger dette for å enten slappe av, kose seg, eller fordi sukkeret kan 

gjøre en bevisst mer aktiv til visse bevissthets-oppgaver da hjernen nettopp benytter sukker som energi-

forbrenning i stor grad. 

Men alt dette kan være spesielle årsaker før vi overhode får frem noen bestemt vilje. Vi opplever det 

samme med smerter i alle sanser og behovsorganer overhode. A vi ut fra å merke dette, følelsesstyrken i dette, 

så vil noe, ofte i affekt, som reflekser, men allikevel som et utrykk for en oppstigende vilje, mening, at dette 

vil vi ikke ha, vi vil ha vekk smerten, likedan som at vi vil ha alle lyster vi får dekket, fordi det har oppstått 

som et behov.  

Og behovet ligger alltids to steder, der det ene er i funksjonene til behov og sanser, alle kropps-

funksjoner, mens den andre delen ligger i erfarings-husken som opplevelser som kan sende husksignalet til 

nettopp samme behovssentrene. Snakker vi om en ferie hvor vi smakte på noe godt, så kan vi lett få veldig 

lyst på akkurat dette.  

Som husk eller som direkte behovssignaler, så viser det seg klart at en viss sensitivitet, erfart eller mer 

direkte, at vi er tørste, så går signalene til det vi kaller lyst og angst-sentrene våre. Om vi ikke har spesiell 

angst med en sak så vil lysten virke helt dominerende, men har vi brent oss på saken tidligere så er vi ofte litt 

mer forsiktige med valgene våre.  

Poenget er at viljen blir selektivt styr av sensitivitet og opplevelser, sanser og behovssignaler som 

sendes, og husk og bevissthet er involvert, eller blir involvert. Konsekvensen er at viljen slik sett ut fra de 

andre forholdene her som følelser, sanser og behov, virker spontant eller tiltagende, stigende som styrke, slik 

at vi plutselig eller mer dvelende markerer at vi har lyst på det vi føler et behov for. 

En brå reaksjon kan skyldes en mengde forskjellige innfallsvinkler som kan minne oss på dette, alt fra 

reklame, fra behovstilstanden vår som føler en litt uholdbar tilstand, til at vi ut fra svakere grad av følelse og 

med bedre vurderingsgrunnlag overveier hva vi har lyst på som kan virke gunstig ut fra det vi kjenner til fra 

før, eller har lyst til å eksperimentere med som en litt ny smak: Som å gå på jakt etter nytt vilt. Prøvesmake 

noe. 

Å oppdage at viljen har betingelser rundt seg, ofte styrende for både hva som viljen velger og mengden 

styrke i det som viljen velger å ha, virker som en slags styring av viljen, inntil viljes-driften er i gang. Men vi 

kan like gjerne si at viljen her er en lyst, en trang, et behov som har samme styrkegrader. Viljen er jo ellers 

bare en fellesbetegnelse for alt vi har lyst til og ikke har lyst til, lyst på eller ikke, altså føler et behov for.  

Behov, samt sanser, og følelser i forhold til sanser og behov, kunne like gjerne erstatte begrepet vilje. 

Det som vi derimot merker er at om vi ikke stopper å mase, at vi gjentar at vi må tisse, at vi gjentar at vi vil 

ha sjokolade, så har vi likedan erfaring med at vi også ofte får det vi har lyst på for at vi skal slutte å mase, 

eller fordi noe tror vi trenger dette. At vi må tisse er ganske sikkert ofte en sikker faktor som er tilfelle. At vi 

trenger sjokolade behøver slett ikke å være feil det heller. Sukker, kakao og antioksidanter kan faktisk være 

sundt for mange, og ha noe vi trenger spesielt da vi har lyst på dette. Så kjenner vi også til at v ikke alltid lett 

stopper å spise før vi ofte har fått for mye av det gode. 

Poenget er videre at lyster og behov og de følelser vi kjenner til med dette som husk, erfaring, også 

preger graden hvor mye vi vil noe i en viss retning. I disse tilfellene så vil viljen, antagelig grunnet en funksjon, 

et signal, en virkningm en årsak, vekkes opp, som en styrkefølelse, viljes-styrke, trang i retning av det som 

har vært vekkeren, slik som i tilfellet sukker i sjokoladeform.  
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At behov, noe vi mangler, det som skal dekkes slik som lukt, smak, hørsel, musikk, lys, film, tur, og 

berøring, bevegelse av former eller terreng slik vi følte et godt behov for, elelr har følt oss vel med tidligere; 

at slikek funksjoner er innfallsvinkler til at vi plutselig begynner å ville noe.  

At viljen alltid er en del som er parallell med følelsestyrken, med behovsstyrken, med sanse-styrken, 

med videre hvilken styrke og mengde bevisstheten merker dette som, at alle disse funksjoner, deri tilhøremde 

sinnsstemninger og følelser, har likedan kurve opp og ned i gradsskalaen samtidig, er noe som får oss til å 

kunne tro at fremdriften i bevegelse er sterkt orientert av behov, følelser, sanser, og graden signalerr disse 

sender som et alternativ til begrepet vilje, og at det holder med at viljen nettopp er dette.  

I så fall så er ikke viljen mer i styrke enn den som avleveres som lyst og behovsgraden av energi, slik 

at disse kan være pådriver av den lyst og angst-funksjonen som sier at vi vil dett og ikke vil dette, ikke har 

lyst eller har lyst på noe. Kort sagt så ville viljen i dette tilfellet helt og holdent blitt ført tilbake til 

behovssanseorganenes behovs-signalstyrke, og forbundet ti lyst og angst-sentre.  

Viljen dukker nemlig alltid opp når noe først er på gang. Rådløs vilje betyr som regel at man har behov 

for noe uten å finne hva som kan dekke en behovsfølelse vi merker men ikke identifiserer. Med mas eller trass, 

så har vi funnet ut at det kan svekke bevissthetens fornuft hos en annen som da kan innfri de goder vi ønsker 

oss. Dette er en erfaring som lærer oss at mas, trass, ordre, tvang kan få igjennom vår vilje, uansett hva det 

skulle være. Erfaringen slik blir så logisk og teknisk brukt som brekkmiddel til alt vi har lyst til å komme til, 

få, ta, gi, ha. At vi ofte får noe gjort, selv om vi får andre til å gjøre jobben.  

Denne erfaringen har forvandlet hele menneskehetens innstilling til begrepet behov og vilje. At vi kan 

alt vi vil. At vi kan få til alt med viljen. At viljen er alt. At viljen overgår alle andre funksjoner. Og at 

bevisstheten som styring tilsier at viljen står over materien. Det vil si at viljen hersker over naturen, viljen har 

makt over naturen, viljen bestemmer over naturen, at alle andre mennesker og natur kan underlegges en vilje, 

selv vår egen vilje.  

Dette er nok også grunn til at Guds vilje er alt, står over alt, og har makten i alt. Guds vilje er allmektig, 

og hans vilje er det ingenting som er umulig for, og at hans vilje kan få til alt mulig. Med både det mulige og 

det umulige. Det er tro, utsagn, ingen direkte bevist sak. 

Nå er utsagnet først og fremst de individer som mener dette da, fordi de har da Gud på sin side i kamp 

med alt annet, og om rang, hvem som skal bestemme. Altså hvem sin vilje som skal herske. Slik sett stiller 

trassen seg foran alle naturlige og virkelige funksjoner som at viljen overgår alt. Tenk da på alt det som enhver 

som mener dette overhode ikke får til det de vil, selv om de vil, eller bevise at de får til dette. Nettopp i alle 

oppgaver vi kan legge frem som vi synes kan virke ganske håpløse å få til, så vil det også vise seg at de fleste 

heller ikke får til dette, selv om noen i enkelte tilfeller får til en eller annen av disse håpløse oppgavene. 

Vi kan godt finne på visse morsomheter, ikke ulikt at vi også kan mene at noen er passelig dumme, at 

vi kan si om dem at de vil og de vil, men får det ikke til. At de ikke får det til kan også tyde på at de ikke har 

tålmodighet, eller forstår at de må angripe problemet fra en annen vinkel. Men det kan like gjerne hende at 

det er en mengde erfarings-seksjoner som skal til for at det lar seg gjøre i det hele tatt.  

På den annen side kan de som gir fra seg oppgaven til vedkommende like godt vite at det er så mange 

løsnings-trinn at det ikke er mulig for den andre å få til dette. Mange vil sammenligne dette med Gud, at om 

du vet alt, så vet du også løsningen på oppgaven, og så sammenligner man den tanken med den personens 

evner som ikke får til en slik oppgave, og ler av denne forskjellen. At han ikke forstod at oppgaven var umulig 

for han.  

Nå er det nok av funksjonsoppgaver som klart må ha essensielle bakgrunns-funksjoner som i det minste 

vil kaste lys over funksjoner som i alle fall må være til stede, enten det gjelder den fysiske natur eller 

bevisstheten vår, men som det slett ikke er vanlig at folk angriper som et mulig løsbart tema.  

Jeg har opplevd det selv at ved å hakke i lengre tid på et spørsmål, så kan enkelte saker åpenbare seg 

og vise en sammenheng i funksjoner, og som slett ikke er normalt forståelses-stoff hos folk flest. Dette igjen 

må man da på en eller annen måte påvise, bevise, vise sammenhengen i, for at det skal godtas av folk for øvrig 

og ikke minst kunne verifiseres av de som har mest kompetanse, da ofte av gode forskere. 

Å finne at viljen, som drivkraft på noen som helst måte samtidig skulle være årsak til fysiske natur, til 

behov og til sanser, til refleksive funksjoner og smerter, lyster, er slett ikke mulig å verifisere som funksjon 

alene. Videre er det heller ingen grunn til at viljen skulle innebære at det oppstår noen sammenlignings-

funksjoner ved å beskrive alt som en viljes-kraft, det vil si det å ville noe.  
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Når vilje er en felles betegnelse på noe vi oppfatter som en type egenskap, men samtidig at den 

egentlige ikke har retning eller er rettet mot noe, så er det heller ikke noe som tilsier at den er grunnlaget for 

livets funksjoner. Her er det kun begrepet kraft, energi, styrke, som er det essensielle. Men det betyr rett og 

slett fremdeles ikke at det betyr at det er vilje. Det at en kraft klarer noe, fungerer, har funksjoner, betyr ikke 

at det er ensbetydende med begrepet vilje. En kraft vil like gjerne automatisk fungere om den er en funksjon 

i alt, eller står frem som en funksjon som er selektiv i alt.  

En seleksjon kan like gjerne være en logisk funksjon ut fra kraftens grunnfunksjoner, og behøver ikke 

knyttes først og fremst til lyst og ulyst, til vilje og uvilje, til behovs- og sanse-virkninger. En bevissthet 

derimot, som finner forskjellige saker med sanser og behov tilfredsstillende og andre saker med sanser og 

behov som utilfredsstillende, vil derimot få en sammenligning av disse funksjoner som en del av begrepet seg 

selv, jeg, den kropp og den bevissthet som er knyttet til akkurat dette sanse- og behovs-vesenet, og kjenne at 

lyst oftest knyttes til holdbarheten sin, og slik sett oppfatte det slik som at «dette vil jeg».  

Altså føle at det er tilfredsstillelser, at det er noe som virker positivt for smak, sanser og behov, og 

identifisere livslyst og vilje sammen til det å dekke behov videre på samme måte fordi behov og sanser virker 

i denne retningen, nærmest tvinger noen i retning av det gode fordi det ellers smerter. Men å ta hensyn til 

andres behov behøver ikke å være en del av en slik forståelse. I dette tilfellet så vil viljen fremstå som en svært 

egoistisk funksjon, og der viljen har alt å bety for denne enkelte personen selv.  

Da er vi tilbake til trass og maktkamp, at alt dreier seg om hevd over annet, eller kun, bare at det 

tilfredsstiller seg, om en så må dele noe med en annen. At behov, sanser, følelser virker som sensitive veiledere 

for hvordan vi innretter oss sosialt og etter naturen, vil også bli regnet som element eller funksjon i det å 

overleve, selv om det ikke er en spesiell overlevelsesfunksjon, men at det er om å gjøre å holde seg samlet i 

enhver situasjon for hardt vær, uansett om det gjelder været eller at andre vesener gir stor motstand.  

Vi kan lett få for oss at det å være i live er det primære, enten det er her i livet slik vi ser oss som 

kropper og følsomme bevissthetspersoner, eller om det er å ikke dø, alltid, leve, alltid være holdbare, altså rett 

og slett et begrep om evig liv. At alle andre tankebaner blir forkastet, avvises.  

Og enda så kan man jo ikke være sikker, fordi at om vi fremdeles er i live, så er ikke det noe bevis på 

at livs-egenskaper ikke kan gå til grunne og opphøre. Det kan faktisk være at en slik tankegang er å spille 

hassard med livet, lotto-lykke, at vi tar sjansen på hva som helst fordi vi tror vi overlever alt.  

Begrepet vilje, stahet, motivasjon, oppløftende innspill, alt som kan få oss i et humør som kan hjelpe 

oss å løse oppgaver, er helt klart funksjoner som får oss til å ville prøve mer, prøve å få til ting, saker, få noe 

gjort, og også det som er viktig for et opprettholdende liv som er godt funksjonelt. Vi erfarer det samme her, 

at vi får støtte til mye av det vi har lyst til og til det som vi tenger, og som samtidig da er det som vi vil. Å 

dekke behov og sansefunksjoner, for at våre følelser, behov, sanser og bevissthet skal fungere så bra, og ha 

det så bra som mulig, om det minste, i alle fall holdbart nok til at livet ikke svikter i sammenføyningene. 

Vi kan igjen falle i samme fallgruve å tro at viljen alene er bra nok for alt. Men med litt bedre gang-

syn forstår man at man må sortere i viljes-funksjoner også for at det skal bli balanse i livsforholdene. Man kan 

ikke bare henge alt på viljen til sjokolade, eller viljen til makt, eller kun viljen til å overleve. I en verden som 

kan gå til grunne fordi vi ikke tar hensyn til våre egne ressurser, asfalterer eller spiser matfatet tomt, eller 

likedan med oksygenet i lufta, og vilkårene for gift-frie hav, så er det også klart at viljen må balanseres bedre 

enn til nå for at vi skal kunne få til en omveltning i riktig retning for menneskeverd og klima. 

For meg virker det slik som at reflekser som hoste, irritasjon, sinne, redsel, de forskjellige reaksjoner 

barn får refleksivt som en form for motstand ved fødselen, at dette automatisk regnes til vilje. Det er heller 

snakk om gradene styrke i nervereaksjoner og muskler som reflekser på irritasjoner, vanskeligheter, og her er 

angst, like gjerne funksjonelt som det sinne-reaksjon er, hva som helst som får slimet opp av lungene så barnet 

begynner å puste ordentlig.  

Å ta en grettenhet som trass, og trasset som viljeskraft, mener jeg på dette tidspunktet slett ikke er den 

riktige bedømmelsen av reaksjonen til barna. Jeg tror i langt høyere grad at alle reaksjoner overhode som 

fungerer tilfredsstillende for barnet heller virker i retning av at reaksjonen har fått et posistivt innspill, og at 

selv små barn slik lett kan lære seg å styre annet rundt seg med de forskjellige reaksjonene som de har fått 

positiv respons på. Og gråt og sinne har ofte virket like godt som klynking eller stillhet. Og dette kan lett gå 

over til en type trassighet for å få det man vil. Og i like stor grad, gjerne sinne om man ikke får det til.  
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Så oppfattes dette som barnets vilje, og ja, her er det styring etter hva man vil, selv om det også ofte er 

slik at man vil se om reaksjonen fra andre kommer når man prøver seg med denne oppførselen uten at det er 

noe annet man vil. Konsekvensen er at vi i alt lettere grad forstår dette som viljesytringer i stedet for 

behovsytringer av sosial eller behovs-rettet karakter, og legger alt over i kategorien trass eller vilje. 

Jeg kan ikke se så stor forskjell på trass, det å få igjennom en vilje, og om vi vil, den vi vil, den gode 

vilje, uten at denne også er en fortidig trassreaksjon fra Augustin, selv om vi er enige med han i at den gode 

viljen er den som topper alt positivt. Vi kan heller ikke avskrive hans edle ide om rettferdigheten for folk, selv 

om det i utgangspunktet ikke finnes noen spesielle holdepunkter annet enn at det er noens vilje, og kan medføre 

strff og belønning, ris og ros. Vi finner ikke den rettferdige fordelingen eller en stopp på urettferdighet 

gjennom ønsket om at det ikke skal være slik alene. Slik sett har rettferdigheten ingen holdepunkter om man 

ikke er i stand til å begrunne noen slike. 

Dette er anke-problemet med Augustins ut-taleleser, og som blir nye ankepunkter alt etter som man 

teologisk flytter på viljens opprinnelsessted eller dannelse. 

Vi skal også kunne se på typiske synonymer til begrepet vilje, og også spørre oss om begrepet vilje da 

trengs, at det kan erstattes av disse andre synonyme begrep. Eksempler er følgende: 

Vilje er lyst. Vilje er trang. Vilje er energi-retning. Vilje er ønske. Vilje er behov. Vilje er 

kraftvirkningsgrader. At når vi merker en kraft til og fra, inn eller ut, tiltrekning, frastøtning, hinder eller 

åpninger for energistrukturen, så vil dette fungere som lyst/ulyst, som vi oppfatter som vilje. Råd-vill og 

villfarelse, betyr begge at viljen er på feil spor. Men det kan like gjerne være bevissthetens logiske slutninger 

som er på vill-sporet. At viljen enten er i ulage, forstyrret, for sterk eller svak, ikke strukturert.  

At den virker vill, desorientert, altså råd-vill. Villfarelse blir da oftest også oppfattet som at man tror, 

eller mener at man vet, uten at det er noen begrunnelse som virker til å holde mål, og nettopp lett oppfattes 

som en misforståelses-form for hvordan viljes-saker, andre saker fremstilles, og som kan være påståelige også, 

men med dårlige begrunnelser.  

Villfarelsen forbindes til gale beslutninger i saker og til feilaktige handlinger. Slik sett så er da viljen 

farende på gale veier; villfarelse, slik som det å gå seg vill. Vill ser ikke alltid ut til å umiddelbart kunne 

forbindes til vilje, men forstås i mange sammenhenger slik som at det er en ustyrlig eller ustrukturert vilje som 

er årsaken. Vi kan også her si at lyster, ønsker, behov på lignende måte er desorientert og kan erstatte begrepet 

vilje. 

Vi ser at begrepet ur-viljen til Schoppenhauer ikke definerer noen logisk funksjon til hvorfor viljen 

som kraft eller kilde virker eller står frem, elelr må gjøre det slik som den gjør, slik som kjærlighet elelr 

overlevelses-vilje. De er ubegrunnede. På samme vis vil begrepet alt er vilje være en påstand uten 

funksjonsgrunnlag for dens fremtredelses og egenskap. Og at alt er vilje til makt, er heller ikke på noen måte 

begrunnet i noe logisk funksjon for struktur, egenskap eller virkningsgrader hos Nietzsche. 

Kant, Hume, Mill, Marx, Freud, Jung, har rett og slett ingen funksjons-forklaring til disse egenskapene. 

Mens det skjer langt større omveltninger i psykologi-forskningen og bevissthetsforskningen etter under og 

etter krigen, ikke minst etter 1960. Her våkner det opp en parallell kunnskap mellom nevrofysiologi, 

biokjemien, gen-teknologien, avdekningen av det menneskelige genomen, og hjerneforskning, sanse og 

behovs-eksperimenter, næringseksperimenter og fra ulykker alle de oppdagelse som hjernekirurgi og minne-

forskning har avklart, og i hvilken grad det er mulig å erstatte funksjoner med teknologiske midler og med 

erstatning fra dyre-vev. 

Vi får her se eksempler på hvordan enkelte lett kan få super evner ved å sette klienter i spesielle 

situasjoner med ulike metoder og slike programmer som krøll på hjernen, som handler om hvor mye vi kan 

oppfatte eller manipuleres ved korttids- og langtids-hukommelse. For eksempel at vi kan oppfatte ett svarthvitt 

bilde som farger om vi slår over på dette ganske fort, eller at vi med opp-ned-briller etter 2 timer ser at 

bevissthetsbildet snur seg rundt så terrenget virker normalt igjen, og at det går 1 time eller 2 før vi får vekk 

opp-ned-bildet vi har med brillene av, før vi får bevissthetsbildet snudd opp ned den riktige veien. Og dette 

kontrollerer vi ikke i særlig grad selv.  

Dette ble ikke oppdaget før det ble prøvd for å se om det fantes noe som kunne få oss til å klare å 

orientere oss allikevel: Men at bildet, syns-inntrykket, bevisst ble snudd opp-ned, det kom som en overraskelse 

på alle forskerne. I alle fall på de som forsøkte dette for første gang og oppdaget dette fenomenet. Dette ville 

også blitt en overraskelse for Hegel som mente at bevisstheten, og for den saken skyld, all fysisk natur, lover, 

alene kun bare var forestillinger. Vi forklarer ikke slike hendelser med bare forestillinger, slik Hegel mente 

det med slike.  
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Her lever Hegel kun opp til et kompromiss mellom Platons evige uforanderlige former og Aristoteles 

endringsbare former, og som kompromiss mellom mekanistisk og kraftkontinuerlig oppfatning av tilværelsen. 

Altså en slags forestillings-samkjøring av ånd og materie, del og kontinuitet. Og trenger å forene alle disse i 

begrepet forestillinger: med teateret som modell! Som at alt er en viss grad uvirkelighet.  

Men min påstand er at alt virkelig virker, og at det er likheten med slik det virkelig virker som er 

hvilken grad virkelighet bevisstheten og tilværelsen har som grad sammenligningsform, er-liks-form. 

Samstemthet mellom bevissthets-oppfatningen og for eksempel den fysiske naturs funksjoner. 

Sinnsstemnings-endrende funksjoner utover normal-liv/helse-tilstanden. 

Grunn-leggende sinnsstemninger som er langtidsvarende hviler mye på næring, kosthold, elelr 

mangeler av dette, videre hormoner som adrenalin, endorfin, noradrenalin, medisier som naloxin, narkotiske 

stoffer som heroin, opium, men ogs hasj, marihuana, LSD benzidrin og amfetamin, meskalin, alkoholer, og 

rusende gasser, planter, visse dyre-stoffer. Tungmetaller kan også bidra, samt ulykker, katastrofer, 

sykdommer, arvelige belastninger og trussler og overlagte pinsler, plager, mobb, terror. Strenge eller voldelige 

foresatte, elendige naturforhold, boplasser. Slikt angriper alminnelige celler og kan gi dårlig form, glede eller 

tristhet, men i stor grad er det innvirkning netopp på nerveceller til sanser og behovsentere i kroppen. 

I stor grad: Er disse innvirkninger som berører blod og trykksystemer gjennom kroppen, organer og 

lyd-lys, elektriske ladninger, stoffer som virker hemmende for stoffskifte og celler, deriblant nervecelle-

sentere, med følsomher for dette, som bidrag til assosiasjon, lyst, angst, smerte, glede, trygghet, og 

ukontrollerte reaksjoner i bevegelsessystem og sanser, om så behovsorganer. I høyeste grad årsak til vekten 

mange forskere og psykologer legger så mye vekt på kroppens tilstand og for mange vekt på lymfesystemets 

tilstand og reaksjoner. Så langt med rette.  

Men årsak-sammenhengen, og forbindelsen som er en vedvarende interaksjon og utbygning fra 

orginalcelleorganer og sansebehovs-organer, og nerveceller og deres senterorganer, er neppe gitt i at det var 

lymfesystemet eller nervesystemet som var årsak. Den ligger i de samme behovfunksjoner for 

holdbarhetstilstander hos elelrede orginalcellene, og her spiller nerveceller en radikalt viktig rolle. Operer 

vekk bunyrene og du får ikke angst. Noen er født uten smerte-sensorer, andre uten sult-mett-hormoner. 

KILDER OG MÅL KAN BYTTES UT MED: FUNKSJONS-PROSESSEN TIL PREFERANSE-

DANNELSENE. Kraft-form-stabiliserende preferanse-funksjons-egenskaper. Abstrakt er ingen forklaring. 

Det er noe virkende her som sammenligner og merker styrketypene i det som sammenlignes. 
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Begrepet Sinns-stemninger, humør, lynne 
 

Når vi bruker begrepet sinns-stemninger merker vi oss som regel noe under-forstått. Sinnsstemninger 

kan være så mye, og er oftest summen av alle innstillinger og følelser vi har som en samlet sum i forhold til 

saksforholdene rundt oss, og om vi vil inne i oss, hva som angår kropp, sanser og behov, og bevegelses-

funksjons-tilstanden vi føler oss i stand til. Disse stemningene påvirker bevissthets-prosessen vår, men 

bevisstheten forblir allikevel en sammenligningsprosess for de preferansevirkninger som kommer inn i dens 

sammenligningsprosess.  

De underforståtte funksjoner ved sinnsstemninger slik som glede, lyst, depresjon, sinne, kjærlighet og 

hat, smerter og velbehag, smaks-følelsen v kan ha for både tunge, lukt og hud, at det føles som at et godt teppe 

er som god smak, og ett irriterende stikkende teppe er dårlig smak. Slik sett har vi det estetiske perspektiv 

også med i sinns-stemningene. Når vi ser på begrepet sinne, så merker vi at det er en slags motstands-følelse 

vi har ovenfor det vi står ovenfor, og at det som regel alltid er rettet mot noe, og handler om noe.  

Vi kan for eksempel være irritert på en annen person, uten at vi alltid vet hva det er som irriterer, men 

også at vi kan ha spesielt klart syn på hva vi irriterer oss over. Poenget er at noe utløser at vi blir irriterte eller 

sinte, og at dette også får en retning. Vi kan like gjerne som en rådvill vilje, ikke ha en klargjort retning eller 

sikker sak som vi finner for irritasjonen og da kan vi si at vi preges av en meget lunken stemning, eventuelt 

irritert stemning ovenfor vedkommende, at vi føler at vedkommende er oss til bry, selv om vi ikke klarer å 

feste det til noe spesielt som årsak til dette. 

Men det slår aldri feil. Sinnsstemningen er alltid rettet mot noe, enten det er en positiv følelse eller en 

negativ følelse som saken dreier seg rundt, og selv om vi ikke har identifisert hvilke kilder irritasjoner eller 

positive virkninger dreier seg rundt. Som regel er det mest kjente at det er noe som passer eller ikke passer til 

de behov vi selv har. Noe i saksforholdet bringer frem positive eller irritable momenter i forhold til våre egne 

behov og skaper enten en åpning for noe, eller et hinder for noe. Vi kan lett snakke om blokkeringer og 

åpninger for saksforholdene vi er opptatt av. 

Sinnsstemningen er helt klart det samme som humøret, det vil si stemningsgraden vi har ovenfor 

saksforhold som positivt, likegyldig eller negativt virkende. Vi kan også her snakke om manko og overskudd 

i saksforhold i forhold til behov, og slik sett finne mange likheter med nevrofysiologiske ideer. I like høy grad 

som behovet vi har å forholde oss til selv, så kan vi også snakke om dette som grader av vilje og uvilje. Villige 

og uvillige sinnsstemninger.  

Men vi kan også bruke begrep som lyst og ulyst, eller behov vi har, som også kan ha grader av 

virkninger som er likt som sinnsstemninger og viljes-grader, nemlig manko og overskudd i behov som skal 

dekkes, eller som vi føler er med eller mot oss, og som vi kan kalle motivasjonsgrader. Hvor mye, eller hvor 

lite vi vil, har behov for, ønsker, har lyst eller ikke til å delta, blir berørt av slik saksforholdene virker på oss. 

Igjen ser vi at vi kan skifte ut stemninger med vilje, med behov, med lyst, og slik sett med følelser, altså 

følelsesretninger som her virker tiltrekkende eller frastøtende på oss.  

Det store spørsmålet er selvsagt igjen at dert bør finnes visse funksjoner for de preferanser som danner 

slike plattformer som konstruerer sinnsstemninger, følelser, behov, lyster, viljes-grad. At ved siden av at vi 

har funksjoner som både danner en plattform og er virkningseffekt, kraft, styrke, i de forskjellige grads-

retninger av slik det føles som, bra eller dårlig, eller for den sakens skyld tilfredsstillende eller likegyldig. Når 

det ikke legges frem noen funksjon for virkning til dannelse og formasjonsstyrker til disse egenskapene, og 

heller ikke grunn-funksjonelle holdepunkter for at de skulle virke slik i de kombinasjoner vi opplever fra disse, 

så er det god grunn til å nettopp lure på hva som ligger bak som funksjon og virkning til alt dette. 

Fremdeles virker bevisstheten som en sammenligningsfunksjon for informasjonsmengdene, men det 

er også klart at følelser, sinnsstemninger, behov, merkes og oppleves i bevisstheten tross at det er kun 

sammenligningsfunksjoner. Dette betyr at styrkene fra de ulike egenskaper kommer frem som virkninger i 

bevisstheten slik at den faktisk kan oppleve følelses-virkninger, behovsvirkninger og sinnsstemnings-

virkninger.  

Det er heller ingen tvil om at disse effektene virker styrende for retningene som bevisstheten slik setter 

dette opp i rekkefølger som årsak-virknings-effekter, og samtidig at bevisstheten til en viss grad presses i slik 

retning av disse underforståtte retninger og styrker i sinnsstemningene, som vi sammen med sanser og behov, 

bevegelsesfølelser, kan kalle følelsesgrader, følelsesretninger. Grader av frastøtende og tiltrekkende behovs-

følelser i forhold til hva som kan dekke behovene våre.  
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Det er heller ingen tvil om at det man kaller lyst og angst-sentre, smerte og lyst-virkninger, er knyttet 

til de samme funksjoner, og at vårt minne, husk, har gjennomgått det samme i opplevelsen av de hendelser 

som er forbundet til sanser og behov som følelser og sinnsstemninger i hovedsak holder seg til.  

I tillegg så vil mystiske og logiske tenkelige kombinasjoner, fantasi og ønsker for behov, kunne danne 

et behov om å få til, eller få oppleve at noe kan gå an, selv om det ikke alltid er mulig. Men det kan også gi 

oppfinnelser og oppdagelser, og helbredende virkninger. Det vil si om vi vil, alt vi til nå kan si fungerer i 

helse-sektoren, uansett offentlig eller alternativ behandlings-metoder/midler. 

Lynne er et ofte benyttet begrep som benyttes mye på landsbygda, nemlig om noen er blide eller sure. 

Om de liker deg, eller ikke liker deg. Slik sett er det å ha lyst, ulyst, det å like og ikke like, her mye det samme, 

fordi det er snakk om smak for alt, enten det er smaksans, luktesans, hørsel, hvilke lyder vi liker og musikk vi 

ikke liker, eller om hva vi liker å snakke om, hva vi koser oss med og hva vi ikke koser oss med.  

Her dukker det opp mange særegne og individuelle smaks-behov, som hva noen finner ufordragelig 

eller vidunderlig. Ikke minst slår dette ofte ut i form og farge ved synet da efaringen gjør at vi kjenner til de 

stoffene vi ser eller liker de fsargene vi ser, og lar oss få en smaksopplevelse av dette som grader vi liker eller 

ikke liker slikt.  

Og hudens alle følelser som kaldt, varmt, mykt og hardt, bløtt og fast, vått og tørt, stikkende eller glatt, 

alt det som vi kan merke former og avstander til, samt tyngden til, trykk og strekk med, er slik som huden og 

muskel-anstrengelser, nerver gir oss sansesignaler om som havner i den grad vi kaller liker, ikke liker, 

aksepterer eller avviser. 

Vi kan godt si at mange av disse begrep egentlig fritt kan brukes om hverandre der avvisning, 

frastøtning, overskudd, manko, vakuum, like, mislike, behov eller ikke for noe, lyst-ulyst, aksept, hva vi godtar 

og ikke godtar, vilje, uvilje, at alle disse begrepene er synonyme når vi snakker om følelser, behov, sanser, 

følelser og sinnsstemninger, det som vi forbinder til begrep som humør, lynne.  

Det viser at vilje da slett ikke er så nøytralt som vi tror: Den har ganske meget kilde og mål i forhold 

til et behov, en egenskap, i utgangspunktet, men er som følelser og sinnsstemninger ellers, at den kan være 

desorientert fordi vi ikke merker klart nok hva saksforholdene er. Dermed tvinger til en viss grad bevisstheten 

seg inn, og årsaker som er kilde til viljevirkning seg inn. Og gjerne forut for at viljen har funnet en destinasjon 

og en virkningsgrad. Det er dette som er noe typisk.  

En annen kan forstå at du er sulten uten at du merker det selv fordi du er veldig opptatt med noe. Den 

andre merker at du blir tregere eller mer urolig, spent, og forstår at det har med pause eller mat å gjøre, og 

først når personen blir spurt for andre gang, så hender det at de merker at de faktisk er sultne: At de vil ha mat. 

Signalene har stort sett kommet frem lenge før det har blitt en viljessak i mange tilfeller. I andre tilfeller så 

følger saksforhold og viljen en ganske parallell prosess slik som når vi får et vepsestikk, eller at solen plutselig 

står opp etter mange regnfulle dager. 

Men lyst, like, ønske, behov for, aksept, godta, føle for, godt humør, blidt lynne, god sinnsstemning, 

ville noe, er alle omhandlende samme sak, for følelsesgraden av hva forhold vi har til saksforholdene, og som 

en bevisst følsomhetsgrad, styrkegrad til saksforholdene og den retningen behovene peker i.  

Uten ett eneste behov ville vi ikke trengt sinns-stemninger, og om vi ikke hadde behov hadde vi heller 

ikke trengt bevissthetens oversikt som sammenligningsfunksjon. Vi hadde da heller ikke hatt noen behov for 

fantasi, skaperevne, kreativitet, oppdagelses-virksomhet. I alle fall ikke lure på hva og hvem vi er, og hvorfor. 

Men når vi først er her slik med behov og sanser, følelser og bevissthet, sammenligningsevner, og 

sammenligningsfunksjoner som behov og sanser er, så er det heller ikke rart at vi lurer på hva det er som 

stikker under her i en blandet verden av lyster og smerter som vi ikke alltid forstår grunnene til. Ondt og godt. 

Viljen kan som definert enkeltstående viljekraft eller drivkraft altså fullt mulig være en illusjon. Eller 

mytisk og mystisk funksjon; ukjent grunn-virke-funksjon. I stedet kan det være den kraft, styrke som vi klarer 

å rette inn mot det saksforholdet som vi står ovenfor som det er snakk om og ikke en egen isolert viljeskraft, 

men en helhetskraft som er i alle funksjoner for preferansedannelser og som vi pleier å isolere på lignende 

måte, slik som at bevisstheten lett isoleres som en egen type egenskap nærmest uavhengig av alle andre 

egenskaper. Da ville den ikke ha stort den hadde å si.  

Erfaringen og vitenen om at vi med større styrke kan få gjennomslag kan da være årsaken til at vi 

klarer dette også, og vi får til det vi har behov for som regel ved en viss gjennomslagskraft. Den energien og 

effekten vi kan sette inn, gjerne bevisst erfart, fører ofte til at vi før eller senere klarer av det vi har behov for 

og føler for. Vi behøver ikke å ha en spesiell logisk, fornuftig grunn for å teste vår gjennomslagskraft, men 

være trassige, bestemt på å vise kraft, makt, gjennomslagskraft.  
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Dette kan vi da oppfatte som viljen, gjennom å ha, ta, gi, få, gjøren, få til det vi kan, eller prøve å få til 

noe. Dette er årsaken til at noen i villfarelse kan vise at de har fri vilje ved å slå ihjel en uskyldig intetanende 

person, kun for å vise at vi kan, at det lar seg gjøre, få til. Men det er på ingen måte noen bevis på noen fri 

vilje. At noe går an, og at vi kan gjøre et valg mellom to muligheter, er ingen bevis på fri vilje uten noen årsak-

virknings-bestyrkende signaler inn i bevisstheten har behov for å vise at noe går an.  

Det kunne vært hva som helst som var eksempel å få til. Alt vi kan få til i verden er ikke bevis på fri 

vilje. Fri vilje, da hadde vi alltid fått til alt. Vi gjør som regel bare det vi kan, og det vi kan lære å gjøre. 

Hverken vår fysiske kropp eller bevisstheten kan få til alt. 

Når vi klarer å identifisere et behov, at et signal kommer fra mage, lunger, hjerte, hjernen, fra øyne, 

ører, tunge, nese, og fra alle de forskjellige følelser vi har i huden, temperatur-følere, smerte-følere, trykk-

følere, strekk-følere, vått og tørt, spisst og glatt, kløe, stikking, sår hud, at vi merker formene på alt rundt oss 

når vi berører dette, og at vi merker vinden i ansiktet og luftrenhet i puste-systemet. Vi merker tørste, sult, 

pusten vår, smak og lukt av alle slag, om det er lyder vi liker og ikke liker, farger og former vi liker og ikke 

liker. Vi merker dette som gode eller dårlige opplevelses-signaler. Altså lyst-signaler eller ulyst-signaler. 

Ved at vi identifiserer behov, og behovs-sanser, som også betyr styrkegrad som behovsfølelse og 

sansebehovs-følelse, slik som at sult og metthet, lukt og smak, er forbundet som sanser og organer til felles 

nervesentre som har med lyst og manko å gjøre i forhold til næring og tørste. Ved siden av behovs-

identifikasjonen og graden styrke i dette, samt behovsfølelsen som er styrkegraden vi oppfatter dette som, så 

har vi også graden smerte eller velbehag, lyst og ulyst-signal forbundet til dette behovet.  

Når vi blander sammen behovet, for eksempel sult, og styrken her, og samtidig vår reaksjon på lyst-

signal, ulyst-signal, altså graden smerte, ubehag, behag og lystfølelse som vi får som refleks, affekt-signal ved 

at vi merker sulten, eller merker smaken på tunga, så er dette som regel ikke noe vi har villet på forhånd, og 

det er en drift i oss som tvinger seg frem på grunn av mangel vi har på noe, for eksempel næring.  

Om vi går videre og sammenligner behovet og lyst-graden, styrken til behovet, så vil vi finne at behov 

sammen med lyst-signalet virker på samme måten som det vi identifiserer vilje, altså i hvilken grad styrke vi 

vil noe.  

Med erfaring og ut fra de fleste følelses-innstillinger vi har så vil vi også erfare konsekvenser av valg-

funksjoner vi har prøvd ut, eller erfart konsekvensene av, og slik sett er vi bevisst om at på samme måte som 

vi kan skille mellom ting, sammenligne alt rundt oss, så kan vi sammenligne erfarings-konsekvenser slik at vi 

kan gjøre såkalte sammenligninger, som vi oppfatter som valg-funksjoner, at vi kan velge noe, og at vi vil 

velge noe fordi vi vil kunne sammenligne godt og vondt, bra og dårlig, slik at vi kan tilegne oss det som vi 

føler oss trygge på at vi trenger i det behovet vi har en manko i.  

Men valgene våre prøver å dra seg i retning av det vi liker eller har erfart som vi liker, og som vi har 

et stadig større oppbygget arsenal av som opplevelses-husk, minne, begreps-konfigurasjoner, som vaner og 

tilvenninger. 

Vi kan kanskje finne ut at når behov og sanser mottar fysiske effekter som virker som gode eller dårlige 

ved at smerter og lyst signaliseres, at vi ikke i større grad lurer på hva de fysiske betingelser i sanser og behov 

er. Disse har alle nervetråder som det går signaler i. Om vi klipper over disse nervene så merker vi plutselig 

ikke lyst og smerte, behag eller ubehag ved berøringer. Det samme gjelder om nerver i tunga klippes over 

eller i nesen, i øret, i synet, for da ser vi ikke, hører ikke, smaker ikke, og lukter ikke vi det som vi ellers ville 

smakt og luktet, hørte og så.  

I andre tilfeller så kan vi få medikamenter som faktisk fjerner smerte-følelsen helt og til og med at vi 

føler et velbehag i stedet. Dette er fysiske stoffer som kommer i blodet og til nervesentrene. Om en nervecelle 

dør, så merker vi ikke det vi tidligere merket i denne cellen, enten det har med språk, tall, farger, smak, sult, 

balanse eller noe annet å gjøre. Andre oppdagelser er at kroppen flere steder i binyrer og andre steder blant 

annet i hjernen har sentre, organer som produserer både smertestillende og smerteforsterkende enzymer, 

hormoner.  

Når vi påvirker dette ved kirurgi, eller stoffer, medikamenter vi får i oss, eller ved å lage koselige eller 

angstfylte filmklipp, så kan vi merke at disse organ-sentrene produserer mer eller mindre av de forskjellige 

stoffene, og de samme stoffenes mengde har mye å si og kan være avgjørende for om vi sovner og våkner. 

Dette er også testet ut. Og dette er funksjoner som er nesten likedan på alle, kun at det er forskjellige mengder 

som skal til for de enkelte individer. I noen tilfeller er det noen som ikke responderer på dette. Det finnes 

mennesker som er født helt uten smertesensorer i nervene, og merker derfor ikke smerter.  
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I noen tilfeller så er det mange som ikke er født med virksomt angstsenter slik at de ikke merker angst. 

Om vi opererer vekk binyrene så mister vedkommende angst-følelsen. Vi har lignende reaksjoner ved det som 

kalles lobotomi i tinning-lappen i hjernen som skader eller kutter nerver i lyst-senteret, og dette medfører 

oftest at man ikke føler noen spesiell lyst, ikke får kjærlighets-følelse, men derfor også at det ikke sendes 

signal som gir angst og redsel i spesiell grad heller.  

Vi kan si at personen ikke har så store følelser for noen lenger og ikke merker hat og kjærlighet i større 

grad, og derfor heller ikke noen særlig lyst og glede, eller sinne og aggresjon.  

Slike fysiske koblinger til følelser og sinnsstemninger, humøret og lynne, og ikke minst som viljes-

påvirkning er verdt å merke seg. Fordi dette virker så bestemt gjennom fysiske inngrep og ved fysiske 

påvirkningsstoffer på samme måte som da fysiske påvirkninger ga oss lyst og ulyst ved smak, lukt, hørsel, se-

opplevelse, og berøringer av alt vi kan merke rundt oss, balanse, bevegelse og tyngde.  

De sanser og behovsorganer vi har som sender signaler om for mye og for lite, eller passe av det meste 

vi opplever, er vi veldig vant til, likt som at vi har lært oss å gå, og lært oss å snakke. Vi sanser og føler på 

alle behovene hele tiden, går og snakker, og har fysisk kontakt i lek og arbeid, uten at vi lenger merker dette.  

Kombinasjonen av smak, lukt, hørsel, syn, behovs-funksjoner i oss, balanse, bevegelse og tyngde, 

styrkegrad i alt dette, kombinert hele tiden med at vi puster, er en konstant strømning igjennom oss, og omtrent 

90 prosent av det vi gjør er konstant rettet mot smak og behag slik ved de kjente sanser og behov vi har. Enten 

det er arbeid eller lek, våkenhet og søvn, så fungerer denne pleieordningen av kroppen, og de funksjoner som 

i stor grad merker mye rundt oss. Om vi lukter noe stramt i nåe vi sover, kan vi våkne, om vi hører en sterk 

lyd kan vi våkne, om vi merker noe som klyper i oss kan vi våkne.  

Mennesket er lenger ikke klar over hva de opplever konstant hele tiden, samtidig som at de ikke er klar 

over at alle triks og flittighet som utøves i samfunnet stort sett handler om de samme behovene, altså penger 

og midler til de samme behovene. At vi vil ha den beste silke-dynen som sies er best, at vi skal ha det mest 

behagelig når vi sover, og vi betaler dyrt for det, og en annen tar seg dyrt betalt for dette for å få råd til hus og 

bil for å gjøre fortsatt det som trengs for den samme behovsdekningen.  

Og siden snakker ingen om dette. Bare hvor fortreffelig eller forferdelig alt er i forhold til våre valg og 

virksomheter for å få helt naturlig behov til å gå rundt. At i stedet for å spise, drikke vann, sove godt, så tar vi 

dyre priser for vann, og gjerne for luft, karbon-di-oksyd-avgifter, og betale dyrt for alle bevegelser. 

Viljen blir tydelig et felles-begrep på hva vi liker, trenger, har lyst på, og motsatt hva vi ikke trenger, 

liker eller har lyst på. Vi vil ikke det vil ikke har lyst på, og vi vil det vi liker, trenger. 

På den annen side: når vi nettopp har fått kuttet slike fysiske forbindelser vi har nevnt foran her, men 

også når vi gjennom bevisste og følsom påvirkning kan ledes vekk fra et tema, så fungerer liksom ikke dette 

at vi vil en sak eller ikke vil en sak. Hverken vilje eller uvilje fungerer når denne prosessen om saken settes ut 

av spill. Det holder at vi blir opptatt av noe annet. Men vi kan da ofte komme tilbake til valget eller behovs-

området senere. Om dette fremdeles fysisk eller på annen måte er satt ut av spill, så fungerer det ingen vilje i 

viljessaken som et tema som regel handler om, et eller annet behov å dekke, og som trenger en viss energi for 

å utføres, og at vi må hente frem en slik styrkegrad for å få det til. Dette betyr videre rett og slett å bruke 

krefter, enten fysiske eller den graden bevisste sammenligninger som trengs for å løse oppgaven.  

Å ville noe uten mål, behov, er altså nonsens. En slik vilje er ikke en gang vilje, og er ikke rettet mot 

noe, og kan ikke vite noe om styrkerettelse, styrkegrad. Det er ikke forbundet til noe. Men et menneske kan 

oppleve at lysten, viljen er alt, og legger all kraft i lysten, viljen til å få, å oppføre seg etter noe, alt for egen 

del, helst uten at det skader andre, men om det ikke kan unngås så gjør man også det: Som passer seg! Karma 

og avlat! 

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. 

Astrologien, karma, lykke-søken, avlat har her samme mål. En slags belønnings-ordning for det man 

gjør, og betaling for å få lov til å gjøre det dårlige man vil; tilgivelse og frelse, belønning-straff, ris og ros. Og 

ikke så lite ut fra en stram retningslinje, balanse, der adlyde, orden, loven gjelder foran enhver forståelse av 

saks-forholdene. Å finne ut og forstå er ikke vår jobb, men å innrette oss i et spill eller mønster. Og det har 

ikke fungert helt etter ulykker, naturkatastrofer, sykdommer og konflikter mellom alle som har den rette tro 

og at skriftene sier at de andre skal utryddes. Og kun utnytte naturen og ressursene, der kun makten teller. 
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Karma har altså to sider: Den dårlige siden og den gode siden, og hva som forventes igjen for dette. I 

noen tilfeller forventes ikke noe tilbake hverken fra god eller dårlig handling. Men det er heller ikke noe vi 

kan regne med. At det ikke skjer noe forventet, eller spesielt uforventet. Begge deler kan slå tilbake.  

For fra den oppfatning at man regner med senere liv som straff eller belønning, eller som ny erfarings-

vei, så ligger det ikke noen annen sikkerhet i dette enn at noen regner med noe, i tillegg til hva man regner 

med for fiender og venner. Hvilken vei dette forventes er ikke så vanskelig å gjette. Og det er svaret i karma-

regnskapet. Det er ikke uten videre noe vi umiddelbart kan stole på, og derfor finnes det rettledninger, 

oppdragelse og øvelser. 

I vesten handler det samme om straff og belønning, avlat, og om tilgivelse, frelse, og selvsagt skyld og 

dom. At man får som fortjent før eller siden. Heller ingen god rettledning, og oppdragelse og øvelse trengs. 

I differensialkraftens beskrivelse om bevissthet og følelser, under Kamos – Bevisstheten, så finnes det 

en beskrivelse av de samme forholdene på en helt ny måte for holdbarhetene.  

Å ha sinnsstemninger betyr også grad styrke og retning på sinnsstemningen. Når stemningene påvirkes 

merker de forskjell, og dette er en sammenligningsfunksjon mellom styrke forskjeller inn og ut av, og inn i 

forhold til en viss styrke, og ut igjen med en endring av styrken, slik at en sammenligningsfunksjon for 

sinnstemningsarten har hendt, eller vil hende. Vi kan trene oss til å holde en sinnsstemning i en viss styrkegrad 

som betyr ofte en streng sammenligning av seg selv og den aktuelle sinnsstemningen, og forsøke å finne 

sammenligninger som mest sikkert tilsvarer at en holder en viss balanse i sinnsstemningen.  

Men at sinnsstemninger normalt påvirkes er helt klart. I og med at gleden og sorgen, lysten og ulysten, 

hva som smaker godt eller dårlig for sinnsstemningen, hva vi liker og ikke liker, er altså en del av funksjons-

justeringen i forhold til et behov som er sinnsstemningens retning. Sinnsstemningen derimot innenfor et felt 

smitter lett over som effektvirkning mellom nærliggende soner eller etterfølgende sinnstemningsprosesser.  

Er vi i godt humør, eller dårlig humør så farger dette ofte det neste vi føler et behov for og hvilken 

stemning vi blir av dette. Men samtidig vil en positiv opplevelse ut fra sin styrkegrad også påvirke en dårligere 

stemning vi hadde fra før av. Vi kan se at sinnsstemningsfeltene påvirker hverandre og på sett og vis balanserer 

hverandre ut, og at behov og sanser, smerter og lyst ellers, samt sinnsstemninger, følelsesgrader for behov, 

sanser, at disse er med i justeringen og tilpasningsgraden til de enkelte sinnsstemninger og til helheten av 

sinnsstemningsbildet.  

Dette betyr også at justeringen er en sammenligningsprosess, og at tilpasningen er en sammenlignings-

prosess, hvor begge forsøker å balansere ut overskudd og underskudd og sitter igjen med en rest som graden 

styrke i positiv eller negativ retning for stemningens helhet og de enkelte stemningers styrkegrad.  

Sinnsstemnings-bildet vil igjen påvirke, likedan som husk, erfaring med samme opplevelser, vil 

påvirke både retning og styrkegrad som sinnsstemningen og saksforhold får som retning, årsak-virknings-

rekkefølger og styrkegrader i dette, den resulterende effektivitet og retningsorientering som saks-forholdet får 

videre i bevisstheten som signal tilbake til stemningsbildet, husk, og til fysisk aktive handlinger, eller 

bevegelser. Bevissthetens oppfattelsesbilde sender ofte ut det vi kan si er en affektvirkning, altså en refleksiv 

virkning ut fra hva som kommer sammen i bevissthets-sammenligningsprosessen.  

Alt tyder på at begrepet vilje justeres ut fra flere behovs- eller funksjons-parametere, og er en del av 

en helhetsregulering, der saksforholdet har tatt en dominerende plass i bevisstheten, som en slags rangordning 

for saksdata, der det med mest styrkevirkning på bevissthetsplattformen er den sak som er i bevissthetens 

fokus. Den skaper fokus-feltets virkningspreferanse-styrker. 

Sinnsstemninger er utenom en driftsplattform for de forskjellige stemninger og blandingsforhold 

mellom slike, en utvekslende prosess, der noe kommer inn, virker, endrer, tilpasses, justeres, sender virkning 

ut igjen som andre sanser behov, følsomme områder i oss, behovsorganer, husk og erfaring, samt bevisstheten 

merker. For eksempel at husken vår kan huske hvilken sinnsstemning humør vi var i for eksempel i går, på 

hytta, på møtet. Når vi la oss.  

Til enhver sinnsstemning, humør, lynne, følelser, begrepet vilje, lyster, å like eller ikke like noe, 

reaksjon som frastøtende og tiltrekkende, godt, vondt, smerte-lyst, også som det gode og det onde, er alle noe 

vi merker som en forskjell med en viss styrke. Har det ingen styrke, energi, effekt så vil vi heller ikke merke 

det som en annerledes oppfattelse enn det vi tidligere hadde. Vi får altså alltid en slags smak kan vi si, av alt, 

om det er aldri så lite, og i den store sammenhengen av alt som virker sterkere på oss, så vil vi som regel ikke 

være oppmerksomme på alt av det som har mindre styrkevirkninger.  
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Men å sammenligne det vi merker som grader av behag, ubehag, smerte eller lyst, aksept eller avisende 

følelse, eller balansert, nøytralt, likevektig, passe, nok, tilfredsstillende, parat stilling for reaksjon i positiv 

eller negativ retning: Kort sagt virker alt dette som en slags smaksgrad, en eller annen grad der vi kan si at det 

å like noe er en funksjon. Og dermed er alt vi merker slik også en slags estetisk smak, og som nesten alltid er 

og har en viss refleks, affekt, en brå reaksjon vi ikke helt mestrer annet ennå oppdage hva vi føler for og 

merker når vi møter alt med sanser, behov, følelser, stemningsendrende impulser.  

Vi har fått en trygg plattform vi tror på, livssynet vårt, der det er en kjerne som vi stoler mer på, har 

tillit til, er mer trygg med, enn noe annet. Slik kjerne er livssynet, og som kan være å ta det som kommer ut 

fra forholdene, og best klare seg i den situasjonen, og at livssynet egentlig ellers ikke er så bestemt, og slik 

sett kan dette være inntrykk der man i liten grad må være enig i den forstand at vi hyller det vi tror, føler eller 

vet.  

Vi kan godt ha en forankring i verden, i bevisstheten, et fast holdepunkt uten at vi dyrker dette som 

den aller største sannhet. Men som regel fungerer det slik inntil annet kan vise seg å fungere bedre. Dette faste 

holdepunktet i tilværelsen er en slags dekning av både det vi forstår og ikke forstår, og fungerer som en grad 

oversikt for oss, og setter en ramme rundt det vi kaller regler og smak, det vil si etikk og estetikk.  

Etikk er erfarte veier, regler, påbud, sosiale tilpasninger, forholdet vi stort sett har til annet rundt oss, 

som fysiske og bevisste muligheter, hvor innholdet er ment å skulle følges opp slik noen mener at dette er 

holdbart eller vi selv tror det er holdbart for oss selv, og kanskje også da andre. Etikk og moral. Estetikken er 

hva vi føler for alt dette, smaksfølelsene, om vi liker noe eller ikke. Estetikken er slik sett egentlig hvor god 

eller vondt vi synes det gode er til.  

All tid, og hvor godt eller vondt vi synes det vonde er til all tid. Og dette varierer med sinnsstemningene 

våre. At den samme delikate middagen smaker ikke helt det samme neste gang om det er en veldig vond lukt 

til stede. Vi kan også gå lei det samme hver dag. Og noe som lukter vondt, kan føles godt om det er bi-lukt av 

noe som egentlig er noe spiselig som vi synes smaker godt, og slik sett kan vi også endre forholdet vårt til den 

vonde lukten, og forbinde denne med noe bra.  

Når det lages faste regler for estetikken når det gjelder politiske og religiøse ideologier, eller for 

kunsten og hva som betinger denne, så tror jeg ikke at noen høyere klasse, lavere klasse, av folk, slik de 

beskrives, har noen fast regel for slik kunst. Det er heller hva som blir mottatt offentlig fra de forskjellige 

gruppene ut fra hva som rører seg i samfunnet, og da plukker folk ut det som passer seg som kunst i forhold 

til følelses-tilstandene sine og eventuelle praktiske behov som de har.  

Da preges offentlig kunst-aksept av dette. Kunstens aksept-avvisning skyldes helt andre funksjoner 

enn det vi som regel blir forelagt. Vi kan snakke om mystisk, logisk, abstrakt og konkret kunst, men bak disse 

begrepene ligger det en helt annen følelsesverdens sensitivitet, hva vi merker forskjell på, og hvorfor, enn det 

som vi i språk og definisjoner som regel legger frem som årsaker.  

Alle tema vi har drøftet her er av betydning for den estetiske smak. Og her er jeg enig med Henrik 

Ibsen da han sier at Det faste holdepunkt, tryggheten, livssynet vårt, er en etikk med smak på, altså et 

standpunkt å merke moralregler og smaksfølelse av dette samtidig. At vi kan like godt si at det er et standpunkt, 

livssyns-holdepunkt, basis, som er en smaksopplevelse som er etisk korrigert, eller manipulert.  

At estetikk kommer opp fos Ibsen er at det er en helhet i oss; Livssynet vårt er slik en etikk med estetisk 

virkning eller en moralorientering med smak på, og der livssynet som regel har en bredere plattform, og ofte 

en sterk trygg, opprettholdelses-funksjon. Vi kan også si at Ibsen her kritiserer Søren Kierkegaards tro på at 

disse funksjoner fungerer separat, fordi han mener at livssynet er i en funksjons-organismes bevissthet som 

ikke kan fungere uten at innholdet har referanser med følsom smaks-opplevelse.  

Her er Ibsen på linje med både Anaximander og Spinoza. Om ikke, kanskje også Anaxagoras. Han 

trenger ikke strengt dem, fordi samtidsforfattere har vært bærere av lignende slagkraft om våre egenskaper. 

 

Om viljen: 
 

Dersom eneste identifikasjon om vilje, kun var at den var en urettet drivkraft, så ville nok alle former 

vi opplevde som vilje neppe fortelle oss om noe annet enn at vi var desorienterte, rådville, distraherte, 

forstyrret på en eller annen måte, uten at vi kunne fortelle, forklare eller forstå hva denne styrken, følelsen, 

var for noe. At vi har fått begrepet vilje henger derfor sammen med noe vi kan forstå. Og det vi har forstått er 

slike reaksjoner som sult, tørste, at vi får puste, og at vi kan se, høre, smake, lukte, merke kaldt og varmt, tørt 

og vått, vondt og godt, smerte og lyst, trykk og tyngde, anstrengelse ved bevegelse og løft.  
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Om vi ikke fikk lyst-signaler, angstsignaler, smerte-behag, som følelser ved alle disse sanser og behov, 

så ville vi i langt dårligere grad kunne si noe om hva vi ville eller ikke ville. Vi vil, og vi vil ikke, de saker 

som behager, og de saker som ikke behager, altså kort og greit, vi vil i den grad det som er godt, og vil ikke 

det som i den grad er vondt, som smak eller lyst-smerter ved sanser og behov som er mest kjent for oss.  

Selvfølgelig kommer trygghet, vern av de samme behov og sanser gjennom den beskyttelse som mor, 

far, foresatte, eller andre hjelpere og beskyttelsesmidler kan hjelpe oss med for å beskytte nettopp vår 

opprettholdelse av å merke det sanser og behov forteller oss, og som orienterende sanser og behov for når 

sanser og behov tilfredsstilles og ikke. Og vi endrer stemning etter dette, ved siden av at vi alt har et 

stemningsleie som fungerer til dels intakt i oss ut fra arvelige funksjoner for sanser og behovs-sensitiviteten 

vår.  

At en slag sosial trygghet kan hjelpe til med bevegelser i forhold til beskyttelse av de samme sanser vi 

kan kjenne smerte og lyst, og de samme behov vi kan føle dette i, er den aller beste oppegående og aldri slukte 

egenskapen, den som står på alle sekunder det er liv og bevissthet i oss der vi kan sammenligne 

sanseopplevelser og behovsopplevelser.  

At vi vil ha mer av noe skyldes i grunnen at vi oftest trenger litt mer, og at vi som mange levende 

vesener, trenger å ha litt reserver ekstra i oss om det kommer dårlige tider eller er langt mellom måltidene. Å 

lagre mat og å lage informasjon er altså medfødte egenskaper som relaterer seg til den fysiske verden og til 

sanser og behov vi har i kroppen som er av fysisk påvirkelige stoffer, om vi vil organisk-kjemisk, eller 

biokjemisk, eller bio-genetisk preget av vårt arvelige Genom, særpreget for hvert individ, men i snitt fordelt 

over stort sett samme sanser og behovs-tilfeller vi kjenner til. 

 Det er også slik at vi merker at om vi maser, eller ikke forstår selv at det nå kan bli for mye, så må ofte 

noen si fra til oss, eller sette grenser for hvordan vi bruker sanser og behovsfunksjoner. Men allikevel merker 

vi at om vi maser litt til, så får vi ofte litt til. Og i noen tilfeller ekstra mye. For mye. I andre tilfeller kan vi få 

for lite. I begge tilfeller kan vi altså mase, føle trang og drift etter å ha i oss næring, drikke, luft, ha sanser i  

orden, og at sanser og behov ikke skades. Sosiale og seksuelle funksjoner er funksjoner som til en viss grad 

kan betrygge oss og ofte også gjør det ut fra en del regler og skikker som folk har sammen.  

 Disse velkjente funksjoner for behov og sanser, smerter og lyst, behag, ubehag, som vi kan kalle en 

slags smaksstyrke på alle følelses-områder, gjør at vi tar til oss mye som vi trenger og får vekk fra oss det vi 

ikke trenger. Det er her vi utrykker best og mest forståelig at vi må ha, skal ha, gjør noe fordi vi har fått i oss 

noe næring, eller må få næring i oss. Lignende gjelder for alle sanser og behov. At vi vil ha det som er godt 

og vil ha unna oss alt som er vondt.  

Vi fungerer i formene å ha, ta, gi, få, som del av forståelsesbildet vårt, og behov og sanser som benytter 

dette systemet for å lokalisere og dekke behovene våre slik, har et begrep om styrken og mengden vi snakker 

om som opplevelsesform, følsomhetsform til alle disse sanser og behov, på en slik måte at vi utrykker hva vi 

vil med øyne, ører, nese og tunge, med hudfølelsene, med bevegelsesbalanser og mat, drikke, luft.  

Viljen styrke-kamp, opprettholdelse, drivkraft sett som en personlig konkurranse med andre, så betyr 

ens vilje det samme som en ordre, plikt til å innrette seg, kommando, og at man skal og må ha noe, foran all 

annens vilje. Utfør selv, eller at andre skal utføre dette! Skaff meg det jeg vil ha! Gjør som jeg vil! Jeg må ha! 

Det er jo direkte sammenheng mellom dette og makt, herredømme, kontroll, hva som trengs for også å demme 

opp mot usikkerhet som saksforhold kan skape, stoppe fare med alt fra logiske og til irrasjonelle handlinger 

Vi benytter begrepet vil. Vil betyr også utfør! Utfør at mitt behov tilfredsstilles. Utføring av behovs-

dekningen. Her vil vi ha det som sanser og behov vil ha. Og sanser og behov sender som regel alltid meldinger 

først til oss. Så dukker trengs-størrelsesgraden opp, og retningen til de saksforhold som trangen er rettet inn 

mot. At vi vil ha mat, at vi vil ha god pust, at vi vil ikke ha rusk i øyet, ikke ha myggestikk. Vi vil ikke ha 

vondt noe sted der vondt kan merkes. 

 Som uidentifiserte opplevelser så vil vi ikke finne noen mening i slike styrkevirkninger, drivkrefter, 

annet enn at det er styrkevirkninger. Og aller minst om ingen sanser eller behov forstyrres av dette, men om 

de forstyrres så gir det altså som uidentifisert ikke muligheten for å finne ut av hva og hvilke sanser og behovs-

dekninger vi skal utføre. Om vi derimot finner frem de kjente sanser og behov, samt beskyttelse og seksuelle 

driftsfølelser, så merker vi at det å ha, få, ta, gi er funksjoner som vi reagerer positivt og negativt på i den 

graden og i den formen vi opplever at det å ha, ta, få og gi fungerer på.  

Vi vil da det som virker positivt, og vi vil ikke det som virker negativt, for oss. Det er her vi identifiserer 

graden vilje, eller viljes-følelsen.  
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Ofte er det erfaringen som da har fortalt oss at hva vi føler som smerte-lyst, bra og dårlig, det som viser 

sanser og behovs-retninger, virknings-signaler, som forbindes til positivt og negativt, og nettopp viser seg som 

viljes-graden med dens retning og styrke. Når vi allikevel opplever styrke-reaksjoner uten at vi kan identifisere 

hva som er årsaken til fysiske og psykiske reaksjoner, sinne, refleks-bevegelser, irritasjoner, så kaller vi det 

råd-vilt eller rotløse viljesytringer.  

Men samtidig har det også vist seg at det samme skjer med elektriske spenninger. Og at likheten 

mellom spenningspoler og de pol-besatte kjemiske funksjoner i nervetråder, og om disse er skadet, at lignende 

elektriske signaler får nervetråder til å bende på seg, trekke seg sammen eller utvide seg lignende slik polære 

forskjeller i spenninger er med kjemiske stoffer ellers eller med elektriske ledninger. De svinger seg eller 

kommer sammen eller splittes ut fra de elektromagnetiske feltstyrker i samme graden som styrken på 

spenningen og endring i spenningens retning eller utladninger her.  

Nervetrådene trekker seg sammen eller gir refleks-bevegelser på samme måten som stemmer med 

kjemisk fysisk reaksjon for stoffet, de organiske molekylene som nervetrådene består av eller som lydbølger 

i væsken rundt nervetrådene, som trykk-impulser langs nervetråden. Både lyd, lys og elektriske elektroner og 

protoner kan gi samme funksjon som refleksive reaksjoner. Om en skade gir slike utløsninger så kan disse 

virke både behagelige om det er fra nervefunksjoner som virker på denne måten, men som regel er det som 

irritasjon eller smerte-virkninger, at de gjør vondt eller er ubehagelig. Frustrerende også.  

Da kan vi ikke si at det er bestemt viljes-sak. Det skjer enten vi vil det eller ikke vil det. Og det er ikke 

med vilje at vi får slike reaksjoner, lignende slik vi reagerer om vi smaker på noe som er for sterkt slik som 

sterke krydder, eller brenner oss på tunga. Det samme skjer på huden, at sterkt trykk, risp, stikk, eller 

brennende svie, likedan kulde, eller etsende syre eller base, virker slik med brå reaksjon som de fleste ikke 

kan noe for med vilje at de reagerer på. Og det behøver ikke å være levende person.  

Dette virker ofte på døde dyre-skrotter, og om lik får strøm i seg, eller i alminnelige organiske 

protienkjeder som ikke er knyttet til noen livsceller hos dyr, planter, bakterier eller virus. Rett og slett organisk-

kjemisk reaksjon, som reagerer slik fra det som de mineralske grunnstoffene blir beregnet som ved 

spenningsladninger koblet som organisk stoff.  

Disse affekter, reflekser, uansett hvilke sanser som får slike brå reaksjoner, for sterkt lys, for sterk lyd, 

lukt, smak, virkning på magesaftene våre, på lever og nyrer, på muskler i kroppen, nervesystemet, slik som 

gifter eller visse medikamenter, også alminnelige mineraler vi ikke skal ha mye av, så fungerer en rekke slike 

funksjonen spontant uten at det er villet styring. Det samme skjer når vi vil reise oss opp og gå bortover gulvet.  

Vi kan ville reise oss, vi kan ville gå bortover gulvet. Men vi kan ikke styre de prosesser som utfører 

denne jobben, kun avbalansere lysten, viljes-graden og stødigheten vi har erfaring med, der sanser og behov 

og kropp har tillært seg et mønster som det gjenkjenner og følger. Vi har aldri visst om eller kjent til de 

prosesser som skjer inne i oss tidligere, slik at dette er nyheter fra de siste hundre år, hovedsakelig fra de siste 

50 år av vår celleforskning og organ-forskning.  

 Vi må innfinne oss med at vi har forstått lite eller ingenting av de egentlige prosesser som foregår i 

våre kropper ved alle de forskjellige egenskaper vi er utøvere for. For eksempel alle prosesser som skjer når 

vi sover der mange av kroppens organer vaskes og renses innvendig før vi våkner igjen, og at de normale 

funksjoner i våken tilstand slås av og de restaurerende funksjoner slås på.  

Blant annet slik som at hjernen får en skyllestrøm av hjernevæske som renser opp i hjernen og gjør 

celler i stand til ny økt med funksjonene sine, ny-ladet med energi. Hvem visste vel slikt for hundre år siden. 

Ingen. Selv om mange mente at det foregikk mye slikt inne i oss fordi vi merket konsekvensene av hvile og 

søvn, og også konsekvenser av slit og overbelastning av kroppens funksjoner og organer. 

 Vi merket konsekvenser av for mye eler uriktig øyen-bruk, av hørsel-bruk, av hud og hud-følelser, av 

smak og lukt, og behovsorganer som lunger og pust, mat eller feil-ernæring, av slut, av drikke, for lite eller 

for mye vann, eller skadelig drikke, eventuelt sundt drikke. Og lignende problemer oppstod ved urinering 

avføring, spesielt om vi aldri passet på å gjøre fra oss når vi trengte dette, at slike funksjoner var under 

restriksjoner av ulike grunner. 

 Poenget er at vår vilje og vår bevisste styring i grunnen er en ganske overfladisk styring, lignende som 

å trykke på en knapp slik at bilen kjører, uten å vite om hvordan systemet er bygd. Likedan er de enkelte 

prosesser vi har lært oss som muskler og retninger av bevegelser her er innlært som balanse og det å ha lært å 

gå, eller at vi lærer språket, å snakke. Vi føler allikevel at vi kan mestre mye ved at vi har fått teften av å ville 

klare noe, og kan gå inn med stor styrkekraft når noe skal skje fordi det anses som en utfordring mellom folk, 

og noen ganger mellom mennesker og dyr.  
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Vi kan kalle det konkurranse-instinkt, men det er stort sett forståelse av viljekraft, som her betyr å sette 

inn mest mulige begrunnelser eller lyst for å mestre eller klare noe best mulig, fordi man har erfart at nok sterk 

innstilling til oppgaven også ofte pleier å være stor del av løsningen på mange oppgaver. Og et problem 

mennesker og dyr har, så er det konkurranse om matfatet, om byttet, om midlene, om hulen, huset, kjøpet.  

Helt elementære primære behovs-mål, pyntet i fine farger slik at vi ikke kjenner det igjen som et behov. 

Vi får senger og tepper, og hus, som vi ikke kjenner igjen som boplasser og soveplasser, men tror det er noe 

annet; den estetisk villedende følelse, selv om den virker veldig god. Skjønt, herlig, deilig, eller som motsats, 

føles vemmelig eller grusomt, frastøtende. Ob-skjønt. At de som virker fint, flott, selvsagt er stor velvære-

følelse. 

Det som preger følelser, de arter reaksjoner vi merker oss ved humør, lynne, sinnsstemninger, lyst og 

viljes-saker, og som også slår ut ved sanseinntrykk og behov som følelsesgrader, følelses-styrke her, skiller 

seg fra styrkevirkninger, kraft-utfoldelser vi ofte merker rundt fysiske lover til alminnelighet.  

Nå kommer et svært viktig innlegg som leseren må gå inn for å forstå. 

Grunnen er at følelser ved alle opplevelser er en aktiv styrkevirkning med ulik utbredelsesgrad fordi 

disse kommer som mange pulser, eller har oppstigende eller synkende virknings-styrke-grad. I og med at flere 

deler av farge-spekteret, toner, lyder, trykk-påkjenninger, smaks-styrke-reaksjoner, lukt-styrke, hudfølelser 

som kaldt, varmt, vått tørt, smerter og lystfølelser ved berøringer, har slik oppstigende grader eller synkende 

grader i styrke, så blander feltstyrkevirkningene seg slik at vi ikke får de samme feltvirkninger som en og en 

fysisk lov alene, men at mange elementer av følelsesgrader blandes sammen i varierende styrkevirkninger 

som endrer blandings-feltenes virkninger hele tiden i mange nyanser som ikke er statiske.  

De er styrkevariasjoner av blandede styrkefeltvirkninger og danner mange, om vi vil si det slik, 

fantastiske mønstre. At vi kjenner stigende virkninger eller synkende virkninger viser oss også at vi er inne i 

en aktivt endrende, variabel styrke-blanding, persepsjonsendringsvirkning, og som ved sammenlignende 

pulser med sansesentre og behovsentre, husk og sinnsstemnings-innstillinger slår tilbake i bevissthetens 

opplevelse av hva som virker normal, bedre eller verre enn andre opplevelser vi har hatt slik, eller om vi 

gjenkjenner det som innenfor de variasjoner vi kjenner fra før av. 

Bevisstheten vil slik sett normalt oppleve nettopp følelser som særskilt annerledes opplevelse enn de 

helt enkle enkelt-opplevelser som kun et stikk, kun et puff, kun bare et stillbilde, eller kun enkelte 

virkningsgrader av små og større strømstyrker, eller annerledes enn den effekten vi får fra mange apparater 

som holder et konstant nivå på noe. Vi har lignende variasjoner av følelser ved bevegelser og anstrengelser i 

muskler, pust, fordi dette også da ofte går gjennom variasjoner, en opplevelse av noe hender med større eller 

mindre endringer som også merkes som følelser.  

Om vi slår på lyset så virker dette mer som en konstant endring som ikke varierer spesielt. Men om vi 

starter en motor på en bil, eller setter utfor en bakke på ski, skjer det en endring i bevegelseshastigheter inne i 

motoren eller for den som øker farten nedover i bakken. Slike endringer får oss til å reagere mer oppmerksomt 

eller aktsomt, at vi skjerper visse sanser og bevegelsesstrukturer i kroppen ut fra hendelses-forløp.  

Følelses-spekteret kan slik svært sjeldent ligne andre feltvirkninger fysisk, fordi om de selv var fysiske 

feltstyrkevirkninger så er de styrkevirkninger som i stigende eller synkende grad danner ekko inne i hverandre 

for de forskjellige virkningsstyrker av alle de informasjonsdata som er i endring som styrke-endringer. Og 

blandingene er nok akkurat like fantastiske mønstre som det vi opplever følelser som.  

Denne feltvirkningen som er så annerledes og blandet, endringsbar, aktivt virkende, virker også som 

oppfatt-bar i bevissthetens sammenligningsfelt for virkninger og preferanser. Vi merker følelsesstyrker bevisst 

og gjennom disse virkninger da også sanse og behovsforskjeller som pågående er under endring i styrkegrader. 

Sinnsstemninger, humøret, lynnet vårt, innstiller seg og endres i samme grad som ligner viljes-

funksjonen våre. At motivasjon og avvisning, motforestillinger ut fra dårlig lystfølelse, nettopp preger graden 

styrke i handlinger lignende det viljessaker beskrives som. Men her er også sanser og behov, den fysiske 

opplevelsen av kroppen og dens organer, signaler, viktige ledetråder for om vi kan få gode og dårlige resultater 

ut av saksforholdene og gjøremålene. 

Vi kan oppfatte stor forskjell på følelser også. Vi kan få en virkning som virker som at noen kiler oss, 

bare så vidt, et lite øyeblikk. At vi bare sier «Åh!». Men i humor, og også når vi blir veldige glade for noe, så 

gjentar styrkevirkninger seg, om noe i svakere eller sterkere varierende grad, og denne varigheten oppfatter vi 

også i så mye høyere grad som forskjell fra kun kortere overraskelser som en kort kile-følelse. At vi beholder 

et stemnings-leie en stund er å holde en følelses-art, en følelses-styrke åpnet en stund som signalgiver til 

bevisstheten.  
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Vi merker oss oftest at noe er utenfor det vi trodde eller at noe var feil, i humor, og får en refleksiv 

reaksjon på feilen gjennom bevegelsessystemet enten i hele kroppen eller i ansiktet og lattermuskelturen. Men 

vi kan også merke at noe vi håpet men ikke kanskje torde å tro sikkert, at en vi trodde var omkommet i stormen, 

sønn, far eller mor, kamerat, eller en som blir funnet under leting, at dette utløser glede og latter, fordi det er 

uventet og en sterk behovs-utløsning rundt forholdet angst-trygghets-funksjonen vår.  

Her snakker vi om sinnsstemningenes arena, område, sinnsstemnings-virknings-feltene.  

Styrke-graden i dette er grunn nok til å kalle det samme for sinnsstemnings-energier.  

Det ligner behovs-grad og viljes-grad. Behov; føl på, eller, utfør dekning av behov. 

 Fra det å ha en sinnsstemnings-justerings-plattform, preferanse-innstillingen, som mottar og konfigurer 

en viss styrke, retning og strukturformasjon på felt-styrke-virkningen, til at denne skal endres ved påvirkning 

eller utløses i forhold til et innkommende saksforhold, eller virke inn i bevisstheten på samme måten som en 

regulerende faktor, med mulig variasjonsgrad på de andre saksforholdene i bevisstheten.  

Lignende det vi opplever med nye opplevelser med mus, så utvider perspektivet av begrepet mus seg 

for oss, og får et bredere definisjonsinnhold. På lignende måte er det med opplevelse av og utløsning av 

sinnsstemninger også, fordi disse vil dele hendelses-forløpet i det som skjer, og vil slik knyttes til husken slik 

at vi utvider sinnsstemnings-definisjons-spekteret, sinns-stemningsbegrepene våre, gjennom at det er utvidet 

opplevelse av følelses-spektrene som sinns-stemningene kan utløse. 
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Vilje, viljen, viljekraft 
 

 

Vilje, viljen, fra fordoms tid, eller om vi vil, fra yngre stein-alder med de første skrift-tegn, symboler 

og utrykk, ord for makt, herskerne, de flinkeste eller sterkeste av stamme-medlemmene, veiviserne og 

medisinerne, sjamanene. Høvdingene. Den samme rang var jo forstått blant gudene. Ved siden av en Gud man 

så mer opp til enn noen andre, fantes det alltid andre guder eller engler, og dessuten demoner, monstre, en 

eller flere djevler. Det underjordiske forstått som helvete var utbredt tankegang.  

Men tidlig norrøn tro, tidlige asiatiske, og enkelte australsk-innfødte antydninger, videre indianere i 

Amerika, noen eldre afrikanske religioner henviser ellers til at vi har oppstått fra det underjordiske, til og med 

flere verdener som vi har steget opp av eller at vi har vokst opp som røtter fra jorden, at vi kom fra havet, eller 

havdyr, alt fra skilpaddenes verden, til krokodiller som forfedrene våre, og til ulike fortellinger om at vi har 

kommet ovenfra.  

De guddommelige og de djevelske, har slik sett vært kjennetegn på det gode og det onde, de som 

gjør andre vondt, de som gjør andre godt. Så presist har sjeldent dette vært presentert avdekkende og 

forklarende nok for oss tidligere. At det smerter av destruktive handlinger mot oss, og det gleder, lyster, 

av konstruktive handlinger som bygger oss opp, bevarer oss. Dette til tross for de øvelser for å nå styrke og 

tåleevne som ellers er så populært, nettopp fordi det øker evnen til ofte å klare seg bedre i verden. 

At det å ville noe, viljen, ville klare noe, enten det er i lek eller alvor som å måle krefter i sport eller 

kamp, og enda viktigere, i kamp mot fiender eller farlige dyr, så var besluttsomhet og øvelse gjerne det som 

klarte å få flest til å overvinne motstand. Alt fra å bære ved, mat, jakt, sankning, fiske, bygge bosteder, seng, 

og etter hvert kunne tenne opp ild selv med snurrepinner, flintesteiner, bruke ild fra lyn-nedslag, skogbrann. I 

sterk sol og hete kan det minste krystall tenne fyr i gresset, steppene, skog-enger.  

Men også stormer som har etterlatt store våte gressballer, også fra ras, som hoper store mengder gress, 

kan gi fra seg så mye metan under tørking at det kan bli eksplosivt brannfarlig, slik som med hesja på jordet 

som selv-antenner. Utenom det har vi hatt store områder de fleste steder på jorda der lava, vulkaner, glødende 

kull-lag, brennende jordgasser har nådd jordoverflaten, og dermed vært naturlige varmekilder, likedan som at 

mange dyptgående sprekker og grotter under fjellet der trykket er stort har sendt varmt vann til varme kilder, 

likedan som vulkanske områder har mange slike varmt-vanns-kilder. 

Om vi ville oppnå noe, så kunne dette være på grunn av naturlige behov vi alle har, sult eller klare seg 

mot mobbing, få det man hadde lyst på, men også i kamp med andre om et bytte, enten det var et dyr eller 

menneske vi måtte utfordre for å få med oss det vi hadde fanget, fått i jakten. 

At vi ofte vil sterkt, ut fra at behovet har vokst seg sterkt, for eksempel sult, men også at vi holder på 

å drukne, eller falle ned et sted, så har vi lett for å øke styrke og hurtighet for å klare oss, ikke sulte, ikke falle, 

komme oss ut av vannet. Mange er født mer irritable, små-aggressive enn andre av ulike grunner. Også dette 

har blitt forstått som vilje, eller stahet. At man ikke gir seg med en gang. Trenger v noe kan vi ikke gi opp 

med en gang hele tiden, for da dør vi.  

Men en stahet, og trass, som er så adhd-virkende at det gjelder foran alle andre hele tiden, alltid vinne, 

å få, ta, ha, gi, gjøre sitt behov, eller andres behov til sitt, og så ville ha dette, er faktisk ikke helt heldig for 

helheten av folket som en normal tilpasning. Men slik trass, stahet, direkte utålmodighet hele tiden, ble av 

mange regnet som at man hadde sterk vilje. Det kan like gjerne være en sykdom også, at man aldri evner å 

tilpasse seg annet eller andre. At man blir sint på en stein eller et tre som er for stort til å kjempe med.  

Når vi snakker om vilje, eller viljen som en del av egenskapen vår, ofte satt i sammenheng med det å 

overleve, så er det som regel alltid noe målrettet man vil. Orientering, oppdagelsesferd, oversikt, om noe er 

bra eller farlig, nyttig eller ikke for våre alminnelige behov, blant annet å oppdage farlige levende og døde 

saker, slik som et farlig dyr, fiende, farlige insekter, farlige sykdom, men også farlig sti, stup, farlige morkne 

greiner, tornebusker, ras-områder, farlige bølger, farlig vær. 

Slik sett er det også klart at man vil ha det godt, bra, og vil ikke ha det vondt, dårlig, der dette også 

betegnes onder og goder, det onde og det gode. Å ville ha det gode, eller å vise vilje til dette, også at flere har 

det godt, er stort sett det som skiller seg ut fra religions-bøkenes opprinnelse om at en gud er god, en skaper-

gud, at han er mektig, stor, sterk, allvitende, en mester, også videre. Nemlig at godhet, vilje-styrke, vilje-

egenskap, at dette blir slått sammen slik som hos Augustin, kirkefaderen, til begrepet Den Gode Vilje.  
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Og da forstår man lett at om man ikke vil være med på dette, så mente Augustin at de måtte tvinges til 

dette, tuktes til dette, ha tukthus for slike, eller at man må tvinge seg selv til å ville det gode. Det kommer tross 

alt frem at man vil ha, gi, få, ta, gjøre noe for det alminnelige behov vi har, som mat, klær, soveplass, boplass, 

mulighet til å skaffe seg det man trenger i livet, men stort sett i et fellesskap med hensyn til hverandre slik, at 

det er det som menes med Augustins Gode Vilje, og senere hos den hellige Fransis.  

Det er heller ikke ukjent for den spanske kvinnelige helgenen, kjent som Teresa av Avila. Vi må legge 

til de naturlig behov vi har: Fra antikken 800 år før Augustin, at en gruppe tenkere mente at vi hadde noe som 

het naturretten, og at selv fanger måtte få disse rettigheter til mat og kunne gjøre fra seg, kunne sove. Helst 

ikke fryse i hjel heller.  

Augustin var enig i dette, og det var også ettertiden også i dag, at med dårlige referanser ellers, ingen 

oppgitte grunner, kun premier, belønninger, så har natur-retten tydelig vært det eneste holdepunkt i verden for 

fysisk kropps-behold så langt. På den annen side så fungerer natur-retten jo litt etter stamme-religioner overalt, 

at å være i behold altså betyr at man ikke dreper, stjeler, eller lyver med fatale konsekvenser for liv og helse.  

Både i religioner og i politikk, sett ut fra juss, samfunnslover så er denne natur-retten, eller senere 

begrunnelser i holdbarhetskriterier fra moderne psykologi, biologi, anatomi, og nerveforskning, vist at det var 

grunn til at jussen har beholdt naturretten, de alminnelige behov vi alle har, og begrunnelser av psykisk, fysisk 

og bevisst-funksjonell art i den mer moderne tid som menneskerettigheter og hensyns-orienteringer. For 

eksempel, arbeidsvern-utstyr, miljø-vern-utstyr, og der arbeid og miljø ikke skal bli skadet eller virke skadelig! 

Fremdeles forbilder. 

Vi forstår etter hvert at begrepet vilje betyr å gjøre, å få til, et eller annet vi har behov for, at om det 

gjelder vilje, så er det snakk om at det er noe man vill også, vil ha, ta, gi, få, gjøre for å oppnå noe. Spesielt 

primært, de behovene vi alle er født med og ikke kommer oss unna. Vi kan også få lignende reaksjoner av 

stress, at vi stikker oss, at vi har hodepine-plage, andre irritasjoner, som gjør oss sure, gretne, får raseri, uten 

å kunne kontrollere dette, eller å angi en kilde eller mål for dette.  

En slik vilje kalles da gjerne en ustyrlig vilje, målløs vilje. Jo, man vil nok ut av den irritasjon som 

merkes, men det behøver ikke så direkte å være villet, det vil si , at det kan være i affekt, ikke være ment, ikke 

det man har lyst til, men at mer eller mindre ubevisst får fysiske reaksjoner på noe man ikke vet kilden til eller 

målet for, hvordan man kan bli kvitt dette eller mette, roe dette ned med.  

Andre kan bevisst herje ved å imitere, realisere likedanne handlinger, alt for å skremme, herske, ta, 

jage vekk noen, altså få, ta, gi, ha, kunne gjøre, for eksempel hva man vil, enten man har behov for dette eller 

ikke. Mange kan markere helt håpløse handlinger for nettopp understreke frykt, usikkerhet, herske-teknikker, 

med mer. Da kan vi si at det er mer bevisst villet enn at man ikke aner hva det er som irriterer seg eller at man 

får muskel/bevegelses-affekter man ikke kan styre som man vil. 

Allikevel så kaller man alt dette for vilje, viljekraft, og slik som Schoppenhauers ur-vilje, at som ateist, 

så imøtegår han religioner med å si at alt er kun vilje, ur-viljen, en vilje som alle andre viljer stammer fra og 

henger på, og som tross alt ikke har noe som kan oppnås uten samtykke fra naturen, på samme måte som 

mange mener at noe ikke kan oppnås uten samtykke av Gud. Alt dette på en måte der Gud eller Naturen er det 

som viljen vil oppnå som goder, og om det behager noen, ondene. 

Det som er skummelt med begrepet om vår vilje, er at den ut fra Schoppenhauer, og fra religionene, 

ikke har noen grunn slik som naturen ellers krever av oss, at vi må spise, sove, finne mat og forsvare oss. 

Nemlig at det ikke finnes noe behov, kilde for at viljen trengs. Den er først uten noen som helst kilde, et behov, 

noe den skal være godt for!? Likedan er det at ur-viljen, eller Guds vilje, heller ikke i utgangspunktet som den 

drivende kraft har noe mål, ikke noe å dekke noe behov med heller. Det er liksom ingenting her!?  

Og ut fra dette så mener man at Gud har skapt verden, eller at Naturen har slike egenskaper i seg, at en 

energi må inn eller ut av oss, som en kroppslig drift, et behovssystem. I skaper-historiene så er det ingen grunn 

til slike behov, ukjent, dette var bare noe som ble funnet på: Av straff, av interesse, for å få noe til å hende 

som en årsak-virknings-rekke-følge, rett og slett ikke naturlig eller normalt i det hele tatt.  

Hvorfor i all verden må vi ha behov og lidelser når vi egentlig ikke trenger eller har nytte av dem som 

en god følelse alene. Helt uforståelig for de fleste at vi må, skal, trenger mat, at det å leve ikke kunne klart seg 

uten dette. Det guddommelige kan da ikke leve av slikt når de kom først før noe annet, men må ha levd på sin 

ukjente kraft, kanskje viljekraften?  
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Mange sulter seg i hjel som i askese, i frelses-akter, ulike saker som vil vise hvor sterkt de trenger 

heller å være til i Guds verden, evner, å ha det godt, sikkert, holdbart, evig, unna slikt som verden har, og 

derfor viser dette gjennom det uutholdelige av gjøren ikke-gjøren. At døden altså er ensbetydende med at man 

kommer fra denne verden til gudenes, eller Guds, verden, Allahs verden.  

Vi finner lignende med karma, sjelevandringen, fordi denne skaper straff og belønning som ut fra en 

kosmisk rettferdighets-vekt setter oss inn i forskjellige livsformer til pass fra de foregående liv, at et liv er 

man fattig, et rikt, i ett er man tyrann og i et annet den gode. Målet er heller ikke her hva vi skal få ut ellers av 

denne jorden med hensyn til hverandre fordi alt går uansett opp i ingenting, når alle liv, og all opplysning ewr 

oppnådd og endt. Likedan er det nok av trosretninger der dyrene ikke bare er våre brødre, men et stadium vi 

selv går gjennom, slik at vi også har et liv som for eksempel en bjørn.  

Alle himmellegemer gjengir astrologisk og også astronomisk, saksforhold i kulturen, og troen, som 

navn på disse tegnene, og med ulike slike i maya-azteker-riket, i tidlig Sumer der horoskopet hadde kun 7 

tegn, og senere med 12 tegn sett ut fra et samsvar med 12 fullmåner, og lignende med det kinesiske astrologi-

systemet, at vi gjenkjenner 12 tegn, 7 tegn, ulike figurer på stjernetegn, men tross alt grunn til å se at dette er 

kultur-formens nære virksomheter. For eksempel: Naturen krefter, vær-gudene, vær-gudenes vilje som styrte 

om vi skulle få en god eller dårlig jakt, eller innhøsting! Fra halv til hel måne er 7 dager! 

Vi har her sett følgende om vilje: At det er noe vi vil, eller vi tror at vi vil, eller at det er en indre 

ustyrlig vilje, styrt av naturen eller av andre krefter, om så gudene, Gud. Vi har sett hva God vilje handler om, 

og hva ond vilje handler om, det som er vondt, destruktivt, ødeleggende, uholdbart, og det som er godt 

konstruktivt oppbyggende, holdbart. Videre har vi sett at viljen handler om en gjøren, der hvor bevisstheten 

eller et fysisk behov, en fysisk gjøren/handling, vil noe vil ha, få, gi, ta. Oversikt. Mat. Registrere hva som 

kan være bra, dårlig. Bra anses som nytte for noe, og dårlig som unyttig for noe.  

Men nytten selv, eller viljen selv, eller begrepet bra, dårlig, er ikke forklart slik at det har noen referanse 

i det hele tatt. På den annen side merker vi vilje til å løfte noe, eller bevisst sortere noe, se forskjell på noe. 

Husk, tro, vite. Tillit eller ikke.  

På den annen side så henviser viljen til at vi har et behov, gjerne et behov for det vi trenger som vi ikke 

unnslipper, for behovet, mat, søvn, soveplass, boplass, bevegelsesevne for alt dette, og behovet er da også 

orientering: å høre, se, smake, lukte, føle kaldt, varmt, vått, tørt, hardt, mykt, i alle former som bevegelser og 

virkninger på huden slik at vi kan føle, se former, og egenskaper ved disse, slik som temperatur, tyngde, kropp 

og natur, som fysisk anstrengelse.  

Ved siden av dette har vi naturlig behov for samme naturbehov, for å holde disse egenskapene intakt, 

holdbare slik at kropp, psyke og bevissthet fungerer fortsatt for å klare oss. Om noen hjelper oss så fungerer 

dette også, selv om vi oftest må tygge maten selv. Om alle klarte de naturlige behovs-aktiviteter selv, så ville 

alle være til dels selvberget kan man si. Ett mål med samfunn slik mange ser det, er at man skal kunne greie 

seg selv, selv om det ikke er en naturlov at man skal gjøre dette. 

Hvordan kan vi vite at noe er vilje: Hva kaller vi vilje? Viljen: Altså: Når viljen virker, så er det 

snakk om en endring eller fastholdelse av en tilstand, enten bevisst, psykisk eller fysisk. En bevisst vilje 

er normalt nærmest det vi kaller vilje. Underbevisst, at vi egentlig ville noe annet, men .... At man vil 

sove. 

Og hvordan vet vi om noe er vilje-kraft, at hvor har vi fått ideen om dette fra? 

Vilje uten stemninger? Viljen uten følelse? Uten behov? Uten mål, mening, årsak-virkning?? 

Vilje uten sansemulighet? Viljen til å overleve, og hvorfor det? Hvorfor og hva er det som skal 

overleve? Er det ett poeng? Skal kroppen overleve? Skal psyken overleve? Egenskapene, sansene, 

husken din?  

Viljen, ha, få, gi, ta, noe som man innstiller bevisstheten på, eller føler, stemning, trang, drift i 

retning av. At man før eller siden ønsker at det er noe som skal gjøre med noe, for seg eller for andre, 

eller at andre gjør noe for seg, alt fra enighet til praktisk gjøremål sammen. Hvorfor skal vi gjøre noe? 

Mentalt sett, eller bevisst, psykisk, stemning, følelse, visse former for affekter, mer forventede, er slik 

at viljen ikke behøver å komme frem som kraft i det hele tatt, kun som form, uten innhold, og at dette kun 

skjer med en tenkning, bevissthet, følelse, som regnes som åndelig, eller som mystisk, abstrakt funksjon. 

Andre, både troende og ikke-troende, mener at viljes-saker gir en styrke kraft på en eller annen måte.  
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De som er rent natur-troende eller lignende som natur-vitenskaps-troende vil da mene at alle 

egenskaper, også vilje, og handlingen, begge deler er del av fysisk kraft, der psyke og bevissthet er mulige 

funksjoner av egen variant fysisk dannelsesmønster av samme naturkrefter som den fysiske naturen har som 

vi kan beregne alle forhold til så langt ved isolerte forsøk, og funnet lovene for energimengden, og slik kan 

konstatere at ikke noe virker til å gå tapt, bare omformet energi. 

Viljen regnes slik som at den har en kraft, og at den dermed er vilje-kraft. De mener da gjerne også at 

viljen gir ulik kraft, styrke, til de bevisste ut-holdelses-oppgaver, og til de fysiske, der ideen om at om vi vil 

nok, så får vi det til, eller får til alt. For eksempel tror nok, er ærlig og ønsker noe sterkt nok, ulike krav til 

forskjellige varianter av å oppnå noe i verden, i naturen, eller ovenfor Gud, frelse, evig liv og himmel-verden. 

Også gyldig for alle gjenskapelses-former og sjelevandrings-lære, for dommedager og tilintetgjørelser 

av verden og ny syklus av likedan eller annerledes art, grad form for verden, livs-tilværelse.  

Viljes-kraften er altså slik sett en myte. Den er ikke garantert noen kraft, og likedan så virker den 

umulig uten en kraft-tilkobling. Når man sier at viljen er alt, ur-viljen, indre drivkraft, at viljen er drivkraften, 

så er viljes-virkning og drivkraft det samme, fordi begge sier bare at noe skyver i samme retning, bevisst eller 

ubevisst villet.  

Det at vi klarer å bevise at viljen ikke bare er en sekvens av opprinnelige krefter, eller behovskrefter, 

åndelige krefter, natur-vitenskapens krefter, annen kraft, men spesielt at viljen er i seg selv sin ensomhet også 

en kraft, og drivkraft, uten at det er noe mål, noen opprinnelse til denne funksjonelt, at det finnes noe behov 

bak den for den, og ikke noe mål for den, noe behov å dekke, at det i utgangspunktet ikke finnes noen 

preferansekoblinger, men kun vilje, kun en kraft spesialisert på kun seg selv, å være drivkraft, viljeskraft uten 

kilde eller mål. Funksjons-beskrivelsen mangler.  

Å ville, vilje, er rett og slett ikke definert. Også hvor hen vi i slik sammenheng skal tale om kraft, og 

hva slags kildr, mål, som viljen bryr seg om. Hvorfor skulle viljen bry seg om livsformer? Eller Natur? Utsagn 

sier blant annet at Gud ikke er avhengig av mennesker i det hele tatt. At han kan gripe inn skade eller hjelpe, 

men for Gud selv er han uavhengig og har ikke noe behov for sin væren for mennesket og verden. Men så 

forklares dette med Guds miskunn.  

Hvilket betyr et overskudd til å ta hensyn eller omsorg for oss. En overbærenhet med oss, og en god 

tanke, som å skape en verden, og med mat som vi kan leve av. Men Gud selv, og skaperkraft, har i seg selv 

ingen forklaring, ingen funksjoner som tilsier at det er mulig, forståelig, logisk eller en like god mystisk grunn. 

Om affekter kommer fra det blå slik, så kommer i alle fall dette fra det blå.  

Mest av alt har et ordtak blitt til nærmest en lov: At mennesket forstand er for lite, utilstrekkelig, til at 

vi kan forstå dette. At noe finnes eller virker. Vi ser på rekkefølger, menings-rekkefølger, årsak-virknings-

rekkefølger med alt som er bevisst, følsomt og fysisk. Og vi holder oss sterkt fast i det gåtefulle. 

Allikevel: Vi finner at viljen har noe med å få, gi, ta, ha å gjøre, å ville ha noe, inne-forstått med det vi 

ikke vil ha, at vi vil ta noe, gripe noe, mat, jakt-våpenet, hakken, hus-planke, inne-forstått skyve unna det vi 

ikke vil ta. At vi vil få noe, inne-forstått ikke vil få det vi ikke vil få.  

At vi vil gi noe, og ikke det vi ikke vil gi, og dermed at det tyder på at vi føler for, eller orienterer oss 

mot noe vi ikke trenger selv, eller ville ha hatt selv, men som vi føler at vi kan gi bort, og kanskje også for at 

vi selv har erfaring med at vi sårt trengte noe slik selv en gang. Men mange gir noe fordi de da vil gis noe selv 

senere. Gaver er typisk slike metoder.  

At det å gi, hjelpe, som egentlig betyr at man ikke skal kreve noe tilbake, har blitt hos de fleste at om 

jeg redder livet ditt, så skylder du meg livet ditt. Skal man gå og henge seg da? Eller må man følge etter den 

andre hele tiden å stoppe denne fra å skade seg selv.  

Men slik har det blitt: Å hjelpe, eller å gi, har blitt en uskreven handels-avtale, om så med livet som 

innsats, nesten som i mafiaen g hemmelige organisasjoner hvor man blander eller ofrer blod som tegn på at 

du vil ofre ditt liv for den andre uansett hva det kreves, all lov satt til side, og hensyn, og om du svikter den 

andre eller fellesskapet, så skal du bøte med livet.  

Den samme metoden er like kjent av religioner, politiske systemer, av Hitler, Av Moses, Av Marx, og 

av økonomiske og kriminelle fellesskap, som underliggende for politiske og religiøse ideologier. Nå gjør 

livssyn krav på sin del av vitenskapen også, slik at det er for deres tro, mål, vitenskap skal føres, også alt som 

har med fysiske konflikter, krig, gruppens opprettholdelse, og samtidig så vil de fleste forskere uten 

anmodning se alt og forske det lys at de vil understøtte dette ut fra og til fordel for livssynet sitt.  
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At man derfor snakker om at forklaringer til vitenskapelige funn til de grader er preget av, farget av, 

livssynet man har. Men da setter man lett strek, ferdig-stemplet med dit man har kommet uten tro på videre 

forklaringer om saken i mange tilfeller. Det kan også prege slutningen at vi har forsket nok på saken uten at 

dette er en umiddelbar sannhet. Og at forskningen skal kun gå til fordel for en elite i staten, et politisk parti, 

en religion, en samfunnsgruppe eller klan. Ofte og ikke sjeldent, til familien alene. Eller vennekretsen.  

Vi har jo dette med at utseendet, eller hva man liker, preger hvem som en skal dele fordeler med. Oftest 

det man tror at man vinner noe på, får noe igjen for: Hva man vil! Lignende er det med avlat. At alt er tillat 

bare man betaler en klekkelig nok synd ofr å få forlatelse eller frelse allikevel. Ofte brukt som en teknisk 

løsning blant mafiamedlemmer til tider, eller som godvilje fra de geistlige.  

På den andre siden har vi også karma der straff og belønning, og at alle liv og metoder blir innført i et 

gjengjeldes-regnskap for hva man opptrer som i det neste liv, hvordan liv man senere får, selv om man skal 

leve et liv som tyrann og et annet som offer eller den gode senere. Poenget er at det slik betyr at man kan gjøre 

hva man vil, og ikke følge noen former for hva man skal eller må, eller må ha, gi, ta, velge av viljessaker. 

Kafka klaget på dette. At forventningen til faren var at han skulle gå samme yrke, følge de samme skikker alle 

hadde gjort, gjorde, og godta de urettferdigheter som samfunnet hadde.  

Det ville ikke Kafka, og faren nærmest fordømte han for interesse for kunsten. Her er forfatterskap et 

av disse emner, og Kafka skrev om dett om hva man må, hva man skal, hva man skal ha, men bekostning av 

rettferdighet eller fornuftig bedømmelse. At du skal leve de andres liv for en fast status, ikke være kreativ på 

en annen måte, at utkomme betyr alt, og slett ikke at hensyn kan oppnå samme verdi.  

Om Kafka er troende eller ikke, er nærmest likegyldig ovenfor den avklaring han gir om saks-

forholdene. Vi kan alle se alt dette selv, og opplever det daglig i nyheter. Vi heier fremdeles stort sett på alt 

hensynsløst. Og det på bekostning av miljø og helse. Altså hverandre. 

Hva skal da gjøres, som vi vil, som vi føler et behov for eller som kan tilfredsstille oss? Vi tar, gir, får, 

har, til hva? At det gjelder mat, soveplass, boplass, klær og varme, trygghet, beskyttelsesordninger, er slikt 

som vi trenger. Men ikke noe av dette går uten bevegelse. Vi må svelge maten gjennom halsen.  

Vi sovner til slutt av utmattelse, vi fryser ihjel, eller overopphetes om vi ikke har ly eller noe som kan 

demme opp for denne faren, der varme eller kulde tar livet vårt. Vi trenger sanse-organene som behovsorganer 

for organene i kroppen som til sammen er kroppen vår, og at den fortsatt fungerer levende ved at 

orienteringssanser som er behov for samme kroppen nettopp finner maten, veien og hjemmet, soveplassen, 

søvnen. 

I alle tilfeller er bevegelsen det kroppen må gjøre for å dekke behovene våre fysisk. Men det betyr ikke 

bare at sanseevnene våre står høyt i kurs, eller følsomhet og intelligens, men at kroppen reagerer refleksivt 

eller styr etter hva vi kommer i kontakt med, skal eller gjør. Vi kan ikke utføre skal og må, uten å gjøre dette. 

Å gjøre er for alle fysiske behov å bevege seg, alt fra i søvn der kroppens indre bevegelser renser cellene våre, 

til de mest store arbeids- og gjøremål vi klarer ellers.  

All sport, profesjonell og alminnelig lek, alle utfordringer vi kan ta, der svømme, løpe, hoppe, løfte, 

kaste, klatre, være i en romferje, at alt har med hvor fort vi kan nå frem til noe, og med hvilken styrke. Slike 

bevegelser ligner mye på dette med å måtte løpe eller tvinges til å forsvare seg. Dette er grunnen til at 

skapninger ikke er bedre på dette enn det visse egenskaper av behov vi har fungerer.  

Om hvor lett huden merker at noe er i nærheten, hvor fort vi skvetter unna noe, hvor raskt vi kan bite, 

styrken i bittet, slå, dytte unna. Det betyr egentlig de egenskaper vi alt har for å gripe eller skyve vekk. Stort 

sett nødvendigvis ikke fiender. Men bytte. Men samme bevegelse som å dytte unna og gripe tak i noe, er også 

jevngodt med de bevegelser som skjer når vi slår noen eller sloss. Det er den samme sparringen med ben, 

munn, hode, eller hale. Løpe mot, løpe fra, gripe tak i, dytte vekk, gir de samme bevegelsesmuligheter for 

angrep, å slå, sparke fra.  

Eller gripe noe og slå med. Bilsport, til tider dataspill, jetfly, motorsykler og vannskuter, rom-ferjer, 

representerer stor hurtighet, lignende som det å bare ha en seildrakt og kaste seg utenfor fjellet, eller fotball. 

At man ser flukt og angrep, man ser de raske bevegelsene, og de ekstreme utfordringer som krever raske 

bevegelser, og så blir man hypnotisert svært ofte av det man ikke klarer selv, eller selv kan, eller skulle ønske 

man kunne, at man ser opp til raske bevegelser, og som er et behov som ligger inngrodd i oss, ment for normale 

behovs-oppgaver. Men erfaring om større mestring er altså et av disse funksjons-grunnlagene.  
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Uansett hvor data-regulert en seng er, og om den er av gull og sengetøy i sateng, med aldri så gode 

lukter, parfymer, og uansett hvilken pris denne sengen har, for eksempel 3 millioner dollar, så er det tross alt 

sovebehovet det gjelder. Men også status, fordi da pengeverdier er felles byttemiddel betyr det evner til å 

dekke alle de grunnleggende behov og fordel av bevegelses-mengder som det er tilgang på. Man ser da opp 

til noen av den grunn man vil noe, ha, ta, gi, få, oppleve dette, og som stort sett kun er de normale behov 

allikevel. Slik sett bruker vi livet til en mengde unødvendige gjøremål.  

Til behovene våre må det også legges vekt på seksualbehovet vårt som til dels knytter oss til det vi 

kaller kos, gode følelser, orgasme, forelskelse, kjærlighets-følelser. Det går svært ofte på kropps- og 

oppførsels-væremåte, men også på humøret til andre, kropp og stemning, hvilken frihet eller avhengighet vi 

føler i forhold til dette. Om å underlegge seg, underkaste seg, herske over, styre forholdet. En drift som stort 

sett er forbundet med parring, at vi får avkom som alle dyr ellers. Selv planter.  

Denne driften slår ur på mange måter. Enten følges det av hva man tror, eller føler er krav til klesveier, 

holdninger, og andre ganger at man vil noe sterkt selv, og slik da kler og oppfører seg etter de målene, behovet. 

Vi får ikke alltid det vi forventer, ønsker da. Andre ganger kan man få nesten for mye av det man ønsker seg. 

Og ikke minst, at man kan leve med dette eller ikke. At man orker, eller ikke orker mer, eller slikt. At man 

orker mere slikt. 

Denne følelsen av å bli opphengt er oftest grunnet at det gir oss mye stimuli for et eller flere originale 

behovs-felt. Dette med at noe virker hypnotisk, eller sterkt stimulerende gir oss kortere eller lengre 

avhengighet av tilstanden.  

Det som er skremmende er hvor fastholdende vi er til ofte et enkelt eller fåtall gjøremål, sansevirkende, 

sansestimulerende forhold. Bil, Sport, fotball, kortspill, dataspill, politisk retning, og hvor få krav man stiller 

til hva man ønsker seg av dette, mens livsviktige forhold i samme politikk, eller av den enkelte som stemmer, 

kan komme lavt nede på verdi-skalaen.  

Verdinormering er omtrent umulig i forhold til at kropp, psyke og bevissthet skal fungere normalt. 

Dette kan ikke verdi-normeres. Interessen, troen, hva man vil, er ofte styrende for verdi-normeringen og er en 

reduksjon av summen verdier om vi kan kalle alt for det. Men dette er også nettopp hva man kan ta opp under 

moral-begrepet, saks-forholdet her. Hva er egentlig holdbart? 

Vi sitter igjen med at viljen er årsak-virknings-løs, eller er menings-løs dersom det ikke finnes noe 

behov å dekke, noe å tilfredsstilles av, eller som ikke er tilfredsstillende. Når vi vill noe, så vill vi noe litt 

mindre, litt mer, eller akkurat passe. Altså ettersom, mer mat, mindre mat, eller føle seg passe mett. Lignende 

er det med syns-sansen vår, hørsel, hva som ses og høres, hva som smaker og lukter, mer eller mindre av dette, 

eller passe, lignende for kroppsarbeid, kroppsaktiviteter, kroppsfølelser, kropps-seksualitet.  

At vi har en uendelig daglig rekke inntrykk som virker på oss slik. Å bevege seg, balansere dette, føle, 

sanse alle sanser og behov i oss, utføre lek eller arbeid fysisk, kosefølelse eller irritasjoner, tar hele dagen, slik 

at vi nærmest ikke skulle tro livssyns-oversikten vår, eller oversikten vår, får tid til en undersøkelse. Vi bare 

innmater alt i den boksen vi kaller tro eller viten om tilværelsen. Nesten som i en søppel-sekk. Vi lager oss 

noen kategorier, skuffer, og lignende for det som vi har lært, er lært opp til og i, og slik fyller opp kategoriene.  

Måten viljen forstås på, er ikke årsaken til den. Den forstås som årsaken. At alt er det, at å finnes, at å 

leve, lignende som det å overleve, at liv er vilje, ikke en funksjon ellers, men en bevisst interesse eller bevisst 

virkemiddel, eller årsak til bevissthet og fysisk eksistens, eller bare fysisk og bevisst virkning. Med vilje som 

drivkraft, styrke, at det er det indre i Gud eller Naturen, som slik: At den vil, og besvarer alt.  

Til og med svarene. Og det skal være forklaringen på alt heller det at dette er en funksjon som virker, 

men som en sammenheng med annet, da nettopp kilder, funksjoner og mål, referanser er nødvendige for å 

merke denne og ha en nytte av denne. Hvor altså jeg, og bevisstheten kommer inn i bildet, og at det finnes 

preferanser til hva vi kan ville, å ha noe å ville eller kunne velge.  

Vilje er ett ord. Det er et navn på noe. En prosess. Det er ingen vilje uten en virkning. Vi har blitt kjent 

med dette grunnet trykk, drift, press vi kjenner innenfra til eller fra det vi står ovenfor. Vi kjenner en styrkegrad 

ved vilje-forholdet. Men vi vet ikke om denne energien kommer fra det fysiske, kommer fra en behovs-energi, 

kommer fra noe annet, det som er involvert i at det skjer virkninger. Og dette har ikke viljen født. Vi kan heller 

si at viljen er medfødt.  
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Jeg vil heller forklare når vi oppdager vilje. Ett barn har et behov for væske, melk, næring som det 

finnes i å få pupp eller erstatnings-melk. Den vil suge, og har ikke dannet denne sugetrangen selv. Den tilhører 

et behov fra organer, celler, som har utviklet en magesekk og organer hormoner og nerver som driver frem 

trangen driften og gitte medfødte bevegelser som det å kramme om en pupp med fingrene, holde seg fast, suge 

ut fra en lukt, smak som barnet merker. Det er ingen skole for dette.  

Visse saker er medfødt og kan ikke styres godt selv. Som det å tisse, gjøre fra seg, hoste, rape, fise, 

røre armer og bein, røre øynene, blunke. Når barnet har fått melk så roes barnet ofte ned, og i begynnelsen er 

fote barn slik at de sover mye, og slik kan sovne. Barnet virker også fornøyd med kos, god ligge-plass, og 

trenger søvnen for kroppens tilvenninger til verden. Vi vet hjernene til barnet trenger dette og vi vet at kroppen 

trenger dette. Små bevegelser, men allikevel nok til at muskler og nerver må få av seg stivhet som oppstår av 

bevegelsene.  

Vi kjenner et indre trykk fra blæren som gjør at vi må tisse eller gjøre fra oss, som et trykk fra mage, 

tarmene, og likedan så kjenner vi det samme om vi har tett nese eller får for lite luft, ikke får puste, og vi får 

bevegelser som er refleksive, for å få hode, nesen fri som regel. Lignende er det også for voksne.  

Om vi ikke beveger oss kan det oppstå irriterende prikking, forskjellige reaksjoner i kroppen som trykk 

fra et bestemt sted i tarmer eller ligge-sår. Det samme gjelder for stell, at vi merker at vi klør, vil rengjøres, 

men ikke skjønner så mye av dette som spedbarn. Slike behov som kommer av forbrenning i kroppen av 

næring og væske, vann eller melk, fungerer slik at vi må, soer at vi skal, eller derfor skal gjøre noe, og da sier 

vi at vi vil tisse, gjøre fra oss, at vi må få frisk luft, at skoene eller halsknappingen er for stram.  

Vi har behov for bevegelse selv etter hvert fr å svelge, spise bedre, for å gripe saker, holde saker, flytte 

saker. Dytte teppet vekk om det er for varmt. Vi trenger ofte lyder, ofte andre mennesker, ofte noen som vi 

føler avhengighet av til hjelp for det vi ikke klarer som vi må ha eller gjøre. Er vi små, men også store, voksne, 

så kaller vi dette omsorg, sympati, lyster. Vi vil ha en klem, ros, positive følelser, at vi føler tillit til noe rundt 

oss, støtte.  

Mange føler mindre avhengighet av dette og klarer veldig mye selv, og som voksne er det allment på 

ordspråk og som oppdragelse at man skal kunne sove, kle seg, vaske seg og lage mat selv. Helst ha bosted og 

arbeid selv. Dette målet er slik at mange tror dette er en natur-lov eller en guds-lov. At man ikke har noe mer 

med noen andre å gjøre mer i noe tilfelle. At klarer noen seg dårlig så er det deres egen skyld, at naturen selv 

eller gud straffer dem. Det er til pass?!  

Men behovene stopper ikke der. Vi har behov for å bevege oss for uansett hvilke former for mat, 

pusting, vann, væske, og for å velge mellom en seng for søvn, og et arbeid annet som gir oss mat. Maten og 

søvnen er ikke frivillig slik. Vi kjenner at det er en sult i kroppen, magen, og graden av denne sulten gir oss 

også graden av viljen vår(hvor mye vi nå trenger, (skal eller må ha mat), et trykk/presse, en trang, en drifts-

virkning som setter i gang bevegelsesreflekser eller gange i kroppen til do-besøk, til kjøleskapet, til butikken, 

til mors bryster.  

For enhver bevegelse trengs hudfølelse slik at vi kjenner om vi kommer bort i noe, kan falle, balanse-

følelse, kan kjenne at vi griper noe, strekker oss etter noe eller dytter noe unna. Denne dyttingen, nærmest 

gravingen, er også forløper til evnen å slå, der nettopp at vi ikke vil ha det som skjer, og derfor dytter. Denne 

er lignende angsten og lysten, noe som er en forsterkende dytte/gripe til seg-funksjon. Og med grader. At vi 

vil noe sterkere eller svakere, eller tilpasset det vi har behov for.  

Bevegelsen krever alltid det vi har til rådighet: Ut fra sak: synet vårt, hørselen vår, gangestyring og 

balansestyring, altså styrke og balanse i muskler uansett bevegelsestype. Men det samme gjelder for smak og 

lukt, der hørselen sikter seg inn etter lystretning, og synet etter konturer og avstand i samspill med balanse og 

hørsel. Det forteller vel ikke så lite at synsnerver og smaksnerver har kontakt.  

Smak, men også lukt er retningsvirkende saksforhold slik at smak vurderer også steds-funksjoner vi 

husker, eller retninger vi slik orienterer oss etter om lys og lukt forteller oss dette. Lukten og smaken, orienterer 

oss videre, et oversiktsbilde ved og av kilden til lukt. Smak når vi er helt innpå saksforholdet, maten eller 

drikken. Hele tiden øker viljen i samme grad som lysten ulysten finner sted som en driftstrang.  

Vi velger ikke at vi er sultne, eller redde. Må noe. Viljen nå følger graden reaksjoner og behovs-

styrkene. At det er annet enn direkte jakt, sankning, fiske, betyr bare at vi har lagd forenklinger i samfunn, at 

flere deler spesielle oppgaver, og at vi gir det pene former og innpakninger. Da får vi masse nye lyster og 

viljes-reaksjoner.  
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For eksempel kan kvinner i snitt merke flere rødfarger enn menn, noe man mener at kvinner ved frukt 

og bærplukking har fokusert sterkt på dette. Menn har visstnok bedre rom-tid-syns-sans. Når vi går i butikken 

kan altså mange kvinner lett velge røde og lyseblå saker. Himmel, vann og bær. Grønt er en mer felles 

signalfarge om fruktbart område. Men fargevalg og lokalisering av efekter slik er ikke isolert kun til en gruppe. 

Viljen kommer frem som at det er noe vi vil, selv om vi ikke alltid vet hva eller hvorfor, at et eller 

annet starter en bevegelig drift i oss. På grunnlag av nervetråder og enzymer i celler og enzymer i øynene, så 

vet vi at dette kan utløse sterke nervesignaler. Vi vet at sanser, behov, sult, synsinntrykk, at noe er for lyst, 

mørkt, eller kommer mot oss i stor fart, at slike nervesignaler oppstår, elektroner som utløser nervecellens 

vridning, sammentrekning.  

Både lyd og lyssignaler, samt elektroner, kan gi en slik effekt på nerveceller. Da disse er koblet opp 

mot bevegelsesnerver i muskler også, ofte som dirkete signal ved sult eller syns-opplevelse, affekt, refleks, 

eller oppmerksomhets-retning med skjerpende sanser som også er koblet i samme nettverk, så vet vi at 

nervesignaler videre i muskelceller ikke behøver mer energi for å trekke sammen en muskel, eller flere 

muskler. All energi ellers er ladnings-kapasitans i cellenes cytoplasma. Stoffskifte-prosessens lagring av store 

mengder ATP blant annet.  

Energien er altså nok til å forklare slik styrke som gir fysisk handling. Men da bevisstheten også får 

de fysiske signaler, og likedan har erfart mange fysiske hendelser tidligere som husk-lagring, så vet vi at lyst 

og ulyst, glede, angst, utløses ved lignende signaler, og at bevisstheten som er en sammenligningsfunksjon 

som merker like og ulike uansett følelser og inntrykk, det vi kan oppfatte kvalitativt og kognitivt, og at vi ut 

fra slike oversikter bevisst kan vurdere noe flere ganger før en handling, så kan vi finne en eller flere løsnings-

veier, før vi bevisst gjør det samme som det fysiske:  

Handlings-ordren sendes, starter opp, et elektron, da nerver som reagerer, og en fysisk handling er i 

gang. Uten dette signalet fra bevisstheten, og som kan gå både refleksivt, affekt-lignende ut fra bevissthets-

oppfatningen, eventuelt angst-tilknyttet senter, eller gjennom en lengre oversikts-prosess med valg, og 

forsiktig tilnærming til handlingsmønsteret, så er det klart at likheten gjennom at alt gir nervesignaler for 

reaksjon fysisk, da spiller med samme virkemidler fysisk.  

Baser og syrer i kroppen samt et enormt lager av energier, proteiner og enzymer som virker på samme 

måte gjør kroppen til et levende vandrende batteri, med nerver og trykk som signal-utladninger. Gjelder alle 

dyr, planter og mennesker. Det rare er at både dyr, mennesker og planter på en slik måte har samme signal-

systemer og stoffskifte, der planter i tillegg har fotosyntese-energi ved klorofyll-kornene eller lignende stoff 

hos bakterier og encellede arter. 

Dette betyr at den energi, styrke, som vi søker ved viljen, også finnes allerede fysisk i kroppen, og kan 

utløses både ved at vi ellers er i ro uten spesielt behov, vilje, for eksempel går på en lengre vei fordi vi skal 

besøke noen, eller en utsikts-topp. I håndbak eller når noen slår oss med vilje, så kjenner vi ofte en følelse av 

viljen den andre la bak i slaget, altså den fysiske siden av viljesakten. 

Dette at viljen lenger ikke bare står for å overleve, leve, men er identisk med å ha, ta, gi, få, gjøre noe 

etter behov for behovene, tyder på at viljen her i verden kommer til utrykk i fysiske reaksjoner, uansett om 

det er bevisst, underbevisst, men handler som regel om de samme prosesser vi ser i naturen, oppbygning og 

nedbrytning av noe. Denne styrken i oss er som regel det vi hevder som vilje gjennom fysisk gjøren, det å ta, 

ha, få, gi. Oversikt eller behovsdekning som oversikten virker bygget rundt. 

Det som er tydelig er at de som mener at viljen er drivkraften, har en ide som er sterkt smeltet sammen 

med begrepene: Jeg vi ha, jeg vil gi, jeg vil ta, jeg vil få, og da er det ikke snakk om at man ikke skal ha dette. 

Slik virker oppfattelsen av det som kommer innenfor synsvidde, bevisst oversikt. At den maten, den desserten, 

de dama, den mannen, den buksa, den lønna, det produktet, den behandlinger, VIL Jeg HA.  

Det rare er at vi behøver det ikke for å overleve bestandig, men allikevel reagerer de fleste på nøyaktig 

samme måte fordi hele oss har de alminnelige overlevelses-behovene medfødt, altså drifter slik som sulten, å 

ville se, for om den samme sultne møter noe bra eller dårlig på vei til maten,  

Men dette overføres på alt annet vi ikke trenger også, blant annet alt som pirrer oss, hypnotiserer oss, 

slik som leker, kjøretøy, spill, sport, merke-klær, parfyme, all slags hus-pynt, og mange ganger også alt det 

forskjellige elektriske utstyret vi har der mye aldri blir brukt. Vi produserer og fordyrer alt samtidig som vi 

utarmer naturen.  
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Dette begrepet jeg vil, og viljen, og at om viljen er sterk nok, går oss lett til hode for: å få, ta, gi, ha. 

Ikke minst virker det også slik at noe vi har behov for, føler som drift, seksuelt, eller følelses-rettet, slik som 

forelskelse, kjærlighets-følelse, om dette avstenges ved at en annen befinner seg sammen med noe eller 

konkurrerer med oss, eller om så ensomhets-følelse i oss, kan slik lett føre til nettopp sjalusi, sinne, hat, og 

ikke minst det som ha, ta, gi, få, ofte handler om, metoder, knep.  

At man finner fysiske eller psykiske, eventuelt bevisste knep for å til-vinne seg andres saker eller en 

samboer-partner. Så lager man lett, da meningen med livet oppfattes som vilje, at den egentlige loven blir: At 

sjalusi, sinne, aggresjon, vold er riktig, en rett, at i krig og kjærlighet er alt tillat, en mengde ordtak som passer 

til lystene og driftene vi har, som er en slags legitimasjon for også dårlige uholdbare handlinger.  

Den samme viljes-begrunnelsen kan gå til støtte for at gode saker hender, at man ikke godtar eller lærer 

opp til vold, og at det er en grense for hvor mye urett som drifter er legitim rett for. Denne forklaringen er 

selvsagt ikke noe som de med at viljen er alt, viljeskraften, å ha, ta, få , gi, gjøre det som behovet lyster, at 

dette får aksept av en slik ikke-voldelig tanke.  

Alle systemers rett til å hate, straffe, ha legitime fiender, fiende-bilder, og behovs-dekning på 

bekostning av andre, er altså et grunnleggende behovs-problem i samfunn, og mellom individer. Og hvilken 

rett har vi ikke til dette. Altså forskjellige rettigheter som ikke er økonomisk og rettferdig begrunnet.  

Vi virker jo slik. Hvorfor ha tålmodighet? Hvorfor ikke bare følge følelsene? Skal du ta hensyn til 

andre først eller deg selv først? Litt av noen vanskelige moralske spørsmål! Holdbarhet, hva er nå det? 

Me en slik ekvivalens mellom Viljes-kraft-begrepet og gjøren, ta, ha, gi, få: At vi: vil ha, vil få, vil ha, 

vil ta, ikke har så mange andre konkurrenter i oss selv. Men med risiko-vurderinger: Med en gang derimot 

sjansen er der, så opptrer at vi vil ha, vil få, vil ha, vil ta, igjen. Vi må da dekke et behov, noe som krever en 

energi, som melder eller hjelper denne funksjonen vi kaller vilje, og som i den grad styrke som utøves, uansett 

hvilken drivkraft, og slik tilfredsstiller oss, altså metter behov.  

Uten behov, uten noe å velge i, uten lyst, ulyst, uten et nivå og funksjon som tilfredstillelse, eller del 

av slik funksjon, hva skal man med vilje da, viljeskraft. Viljen må slik jeg ser dette, melde seg inn som en 

likeverdig funksjon blant de andre funksjonene, egenskapene vi har som del av disse, fordi ellers fungerer 

ikke viljen til noe. Årsak-virknings-løs, og for oss da også menings-løst. Noen ganger fungerer nemlig årsak-

virkning og menings-fullhet sammen. Men mange ganger ikke.  

Viljen som befridd fra andre egenskaper er en myte! Den er ikke ekte. Viljen, å ha, ta, få, gi, gjøren er 

en allerede egenskap i væren, i behovsvesener. Vilje kan ikke få det eksisterende frem som eksistens, og viljen, 

hva vi vil, kan ikke gi kraften som driver noe. Viljen er en egenskap som alle andre egenskaper noe som må 

tilføres energi for å arbeide, og energi etter hvilket behov og grads-mål som skal fylles.  

Den inngår som del av gjøre-virksomhet. Men også bare en del av denne. Vilje er et begrep for 

forskjellige prosesser av sanser, behov, psyke og bevissthet som alt er innstilt, ofte fra arv av og hva vi 

tilvenner oss, husker, lærer, oppdras, finner på selv, ønsker. At vilje er drivkraften betyr mulig at vår trang har 

tatt et uendelig sprang, at vår egen lyst har tatt overhånd og satt all kritisk sans til siden i bytte mot at kun sin 

kritiske sans gjelder, og som ubetinget må tilpasses seg, si posisjons fordeler ovenfor andre. Lysten=viljen!  

At man legitimerer at man kan gjøre som man vil, der nettopp en slik bevissthet alle burde forstå, 

glemmer bort ett hvert hensyn som egentlig også faller oss selv til gode. Det samme med karma, en 

rettferdighets-balanse som slår inn riktig i tid selv. Og som med legitimasjon av all oppførsel tross alt ikke gir 

den holdbare status for folk generelt, altså ikke en holdbar moral. 

Lignende gjelder også for ateistisk og religiøs kapitalisme (Vilje), med mottoet som at: alt er tillat, og 

retten den tar vi oss selv! Begrunnet i natur eller Gud! Og At Jeg er alts mål, i hva jeg er forent med! 

Da er det ikke rart at folk har respekt for viljes-overmakt! Man er med andre ord prisgitt deres vilje, 

hva de har behov for! Så en allmektig vilje rager høyt som glede og skrekk! Hva som er rettferdig blir da 

adskillig mystisk til tider. Og med en slik viljes-forståelse folk ofte har, så kan det være lett å forstå det 

forenklede i skyld-ansvars-fordeling. Om hva som passer seg! Ikke minst skjønns-bedømmelse.  

Tross dette er straff og belønning ingen umiddelbar holdbarhets-lære for oss. Kun den akutte angst 

trigges. En forståelse for et godt holdbart fungerende samfunn, og likedan individer blir altså erstattet med 

alles kamp mot alle! At alt er ditt eget ansvar individets ansvar! Det vet vi ikke er sant! Dette gir kun de 

religionskonflikter, politiske konflikter, all egen verdi-normering som gjøres! Holdbarheten utrykkes 

gjennom: Hva som er holdbart for meg! Oss! I alle fall! 
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Vi setter til side den moral, holdbarheten, som gjelder for denne verden. Der moral er en veiledning 

for dette liv og denne verden. Når den neste verden kommer er det for sent. Er man allerede dømt til helvete 

eller til himmelen er spørsmålet, gåten avgjort. Bud, lover, regler, skikk og bruk, men innenfor rammene som 

er holdbare for oss, så gjelder den i den verden vi befinner oss i, slik som i vår verden! Her og nå! At vi må 

finne den reguleringen som de veiledende styreformer ikke finner for oss. 

Slik sett kunne helse-normen om at kropp, psyke og bevissthet skal kunne fungere levende brukbart 

hos folk, og at vi må gjennomføre denne ordningen for individet, samfunnet, miljøet som er en 

enhetlighet. 

Med denne viljen som tidligere ikke har noen som helst definisjon, avdekkende forklaring, så føres 

denne inn som et kritisk del-begrep i den helhet av funksjon sammen med alle andre egenskaper, orienterings-

sanser for behovene, og våre primære behov, hvorpå interesser utenom dette må sørge for holdbarheten til 

nettopp den behovsverden vi ikke kan unnslippe fra, ved her og nå i verden. Med dette avslutter man den 

ensidige troen på at alt er tillat, er holdbart. 

Spørsmål er da til de med viljes-kraften som drivkraft. Hvordan oppstår kraften, drivet? At den blir en 

kraft/styrke? At det blir en endring, en forskjell? Hvordan oppstår vilje som en spesialisert egenskap, 

annerledes enn andre egenskaper? Bak begge, vilje, kraft, trengs det et prinsipp, en funksjon, noe som får 

egenskap og formasjon til å virke. Hvordan og hvorfor dannes det grader av viljen? Vi kunne jo godt ville ha 

mer kraft, men hvordan oppstår så i tilfelle denne mer-kraften. Om vi vil noe, så er vi jo ofte bevisst om dette. 

Hvordan vil du beskrive at bevissthet, behov, og vilje får forbindelse med hverandre?  

Om vi blir mer sultne, et behovs forsterkende virkning, i hvilken grad kan det påvirke vår bevissthet, 

oppfatningen om at vi virkelig er sultne, og om dette ikke også fremkommer som at vi vil noe, ikke ha smerten, 

vil stilne sulten. Vi vil ha luft, smak, mat, søvn, klær, mye annet ut fra behov også, og hvor nærliggende er 

ikke dette begrep om viljen? Lyst/ulyst, ha, gi, ta, få, gjøre noe, spise, sove, arbeide, be en bønn, starte en krig 

for økonomisk vinnings skyld? Behov/vilje, dersom kroppen trenger dette; gjør den det? Hvorfor det? 

Er det ikke like bra å si at hjernen bare er et slags fyll på grunn av det store hulrommet i hodet?  

Jeg mener å ha avdekket hva viljens egenskap er med dette skrivet. I kraft-modellen jeg har lagt 

frem finnes det uendelige med kraftformasjons-varianter og som likedan da kan danne seg til viljes-

forløpene. Behovs-følelser, via nervesignaler, og hormoner som påvirker nerveceller, gir anløps-styrker 

for bevisstheten, knyttet opp til at; ja, så det er det behovet ja, som melder seg med en viss styrke! 

 

Kun vilje eller viljes-drift, viljeskraft, drivkraft, gir ikke umiddelbart bra eller dårlig, slik at det er 

grenser når det ikke er retningsstyring, orientering eller preferanser til stede, for at man like umiddelbart kan 

si at denne bare er hellig, og dermed ikke videre analyserbart. En generell drivkraft, energi-a, kan like godt gå 

inn i en behovsrettet formasjons-prosess, og virke som det vi utrykker som vilje, for senere omdannes i videre 

energi-former, eller gå i hvile, lignende potensiell lagrings-energi. Årsak til at vilje kommer og går. 
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Viljen og funksjons-forhold 
 

Viljen. 

En felles-betegnelse på behovsformenes styrke, der viljen 

ikke har noen egenskap selv. 
 

 All form for kaos, kosmos, frihet og tvang i forhold til en vilje-sak, viljes-behov, er en frihet uavhengig 

av kraft og viljes-retning som føres inn til begrepet, stort sett gjennom begrepene vi har om hva vi kan, for 

eksempel at alt kan tenkes og gjøres, tenkt, men allikevel at vi ikke klarer normalt å tenke oss alt og gjøre alt, 

da vi heller ikke tror alt og vet alt, bare brøkdeler av den fulle mengden mulige saker som kan gjøres, kunnes, 

tenkes.  

 Vi kan understreke denne mål-løse viljes-egenskapen ved å henvise til begrepet kraft. Viljeskraften 

sies å kunne være null, nøytral, ikke ha kraftvirkning hverken til høyre eller til venstre, slik sett en balanse og 

likevekt mellom absolutt styrke og mot-styrke av en tenkt viljeskraft som er absolutt overalt, og som er absolutt 

energisk. Problemet er at denne betegnes også som svak, svakere, til dels helt borte, uten styrke, energi.  

For å forstå enda mer av dette må vi gå til Augustin kirkefaderen som setter viljen, rettferdigheten og 

det gode som basis-funksjoner i tilværelsen, eller som de rette funksjoner. Men det kommer ingen definisjon 

eller funksjon frem som definerer denne viljens funksjonsegenskap, heller ikke en holdbarhetsfunksjon som 

er sikker for rettferdighets-begrepet, og til slutt heller ikke hvordan vi kan vite når det gode er et gode, med 

unntak av at vi vil det beste, ikke være dårlige mot noen, og ønsker det beste for noen. Helts alle.  

Dette peker mot Kants ide om at vi må være snill mot alle, eller Jesus sitt begrep om at vi alle må ta 

vare på hverandre og ikke gjøre noe vondt. Igjen så handler dette om å styre seg, men uten å vite riktig om når 

noe er vondt eller ikke, godt eller ikke, fordi det som i et tilfelle virker godt kan i ett annet tilfelle virke vondt. 

Alt tyder på at meningen med det hele er å bevare kropp og sinn slik Spinoza sier og Aquinas sikkert mener 

når han sier at vår pasjon, smaksfølelse som alle sanser og behov har, at vi skal merke om noe er dårlig eller 

bra fordi vi skal overleve. Her får Schoppenhauer sitt innspill til at alt er vilje, ur-viljen, og denne har som 

eneste oppgave å overleve. Utenpå denne er det heftet andre viljer, sultvilje, kjærlighetsvilje, også videre.  

Vi forstår at tanken er ment som at kropp og sinn skal ha en konstruktiv funksjon, helst vedlikeholds-

fri, eller holdes ved like, og at våre handlinger mellom hverandre i tillegg skal bedre vår hverdag, verden. Ikke 

vold og krig, og at slike tanker skal tuktes i en retning, den utvidelsen Augustin hadde om godhet og vilje som 

sammen ble til den gode vilje: At man må ville det gode, eller så må man tuktes til å ville det gode. Altså straff 

og belønning ut fra om man gjør gode saker eller ikke. Descartes ville at psykiske institusjoner som tukthus 

skulle gjøres om til, handlet mer om forståelse og forpleining, forskjellige måter å rettlede klienter eller 

pasienter på.  

Når Augustin ikke har en funksjon eller holdepunkter for hva viljen, det gode og rettferdigheten består 

i, så ser han til mystikeren Plotin, som er nyplatoniker, der Platons former er modellen for egenskaper av godt 

og ondt, men der Platons evige uforanderlige former er omgjort til en kraft, styrke-funksjon. Slik sett er viljen 

en drivkraft fordi den sammenlignes med en styrke-funksjon.  

Som en helt-alene-funksjon, helt alene-kraft, så fungerer da ikke viljen som noen som helst slags 

retning, har ikke videre egenskaper for å ville se, høre, kjenne, være sint, ond, god, snill, gjøre noe riktig. Her 

er viljen helt menings-løs, uten at den kobles til noe. Viljen har ingen funksjons-egenskap som kan vise at den 

gir former og egenskaper ellers i tilværelsen eller at den danner bevisstheten, eller følelses-egenskaper som 

styrken kan merkes i. Fysiske objekter og bevissthets-preferanser oppstår ikke av viljen som en kjent funksjon 

som er forklart, og intet i bruken av viljen viser en slik funksjon som kommer av selve vilje-sstyrken. Heller 

at det er en kraft som hjelper til.  

Plotins viljes-begrep og den underliggende kraftstyrken som er i alt i sterkere og svakere grad, ligner 

kraften fra noe absolutt energisk som stråler ut slik at alt lengre unna et senter har svakere kraft. Så svakt til 

slutt at det lengre ikke virker og er dødt, mørk materie. Ansett som ond masse. Ideene til Plotins kraft og 

virkning kommer fra Platons bilde av de perfekte og fullkomne former, og alle disse former er deler i urformen 

som er Gud, Alt, og hver form til enhver art og god handling er at noe er absolutt fullkomment, og at alle 

andre lignende er kopier av slike fullkomne former.  
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Vi kan sette sammen slike former og egenskaper, også som handlinger og kunnskap slik at vi får 

fullkomne egenskaper for fysisk handling og moralsk handling. Om vi heller mister noen slike deler oppstår 

mangler av det gode og perfekte, fullkomne gode og skjønne, lyset, opplysningen og solen selv i bevissthet 

og natur, altså sjel og kropp alt regnes til. 

Forskjellen på Platons former og Sokrates former er at Platons er evige uforanderlige stive former som 

det er uendelige mengder av, og som kan samles eller mistes, settes sammen feil, altså at vi skaper en bedring 

av formen og handlingen vår moralsk ved å pusle dette sammen til en helhet, en ferdig og endelig tanke, ide.  

Sokrates mener noe av det samme, men ser for seg en fleksibilitet i formene og mulig en viss 

omdannelsesmulighet. Sokrates mener at vi har ulike former som bør benyttes om personen eller 

saksforholdene er annerledes for hvert tilfelle, og trenger litt andre former og mulig mer samling av kunnskap, 

innsikt. Mer opplysning. Helt sikkert det vi kan kalle mer informasjon.  

Sokrates sammenligninger peker ganske mye i retning av Aristoteles forestilling av logisk fornuft for 

handlinger og gjerninger, saksforhold, de logiske syllogismer, for individ og samfunn, samt naturlige drifter, 

og han skiller ut fagfeltet vitenskap. Aristoteles ide om dette, vitenskapen, rundt 350 før tidsregning i vesten, 

ble så populært at universiteter i antikken holdt seg til han til de fleste slike ble forbudt etter Augustin og 

middelalderens holdning til vitenskap. Vitenskapen hjalp ikke umiddelbart «det gode». Vitenskap ble tillat på 

universitetene igjen fra 1900. 

I nesten alle tidligere tilfeller av begrep om vilje er det viljen til naturkreftene, viljen til gudene, Guds 

vilje, vær-gudene, viljen til nordavind, vestavind, østavind, sønnavind, vulkangudens og jordgudenes vilje, 

demoner og englers vilje. Stort sett vilje til å styre, vilje til maktkamp om goder, om rett og urett, personlig 

eller for sin stamme som er dominerende viljes-begrep. Og hva kan man ville? Enten noe som gjør godt eller 

noe som gjør vondt, ondt.  

Den gode og den onde vilje kommer fra å se noe i denne sammenhengen uten at viljen, det gode og 

det onde er funksjonelt forstått som eksistens, og at viljen, ondt og godt slik er mystiske egenskaper. Mange 

ville nok henføre den gode vilje til fornuftens logiske egenskaper for holdbare løsninger for kropp og sjel. 

Når vi analyserer, eller benytter kritisk blikk på hvilke funksjoner som kommer frem fra denne 

historiske vilje, også Nietzsches «alt er vilje til makt» utbre seg, ta over alt, så finner vi allikevel ikke en 

funksjons-årsaksfaktor til begrepet vilje, hverken som vilje, kraft eller viljes-kraft.  

Slik står viljen ubehandlet, mulig også i mange psykiatriske kunnskapsbøker. Og i Psykologien. At det 

defineres kun som at vilje til og fra, vilje for og i mot noe. Det noe, saken viljen vil, henges på etterpå, og kan 

om-stokkes i setninger. At vi vil ha mat, mat-vilje, men som også da er et behov, og at vi som regel ikke har 

mat-vilje eller vilje til mat om vi ikke er sultne. Så viljen om denne er årsaken til egenskaper, så kommer den 

krypende fra et skjul og starter en sult. Eller så er det graden behov, sulten som også er driftsårsak og årsak til 

valget av den styrken som viljen må komme med for å få mat og mengden som skal til for å bli mett.  

Her sies det at man vil mer enn man orker. Ja: Hverken mat-viljen eller behovet klarer å terminere 

mengden akkurat og derfor blir vi ikke mette nok eller overmette, med tiden for tynne eller for tykke. Altså 

hva er holdbart for god holdbarhet av kropp og sinn, og når kommer kropp og sinn i konflikt med hverandre. 

Vi kan si det slik at begrepet vilje, eller viljen, som ord, navn, benevnelse på noe, uten at begrepet kraft 

eller funksjon er med, eller at funksjonen ikke er forklart, eller hvordan en vilje kommer i stand, også at den 

ikke knyttes til noe behov, slik som behovsfunksjonen bevissthet som er sammenligningsfunksjon for oversikt 

og orientering, tro, viten, og at viljen heller ikke knyttes til sanser eller behov, så er det ganske uforståelig hva 

begrepet vilje skal bety eller gå ut på. Faktisk ikke noe i det hele tatt.  

Den første oppdagelse av viljen er at den er knyttet til noe vi merker, at vi merker forskjell, under-

bevisst eller bevisst, som graden vi føler noe, merker en styrke, merker synsendringer, andre sanseendringer 

eller vårt behov for mat, drikke, gå på wc, puste, vaske oss, holde balanse, og at det ikke er mulig å forklare 

en sans uten at det er behovsknyttet, eller at et behov er sanseknyttet.  

Å se mat, se et hinder knyttes opp mot magens sultfunksjon, eller til bevegelsesbehov for muskler og 

nerver som skal oppsøke eller omgå noe slik som åpne terreng eller hindringer. Bevisstheten og husk, erfaring 

er en til dels statisk sammenligning av preferanser selv om vi kan ha stort sprang i erfarings-inntrykk-

virkninger, slik som i hendelses-episoder, eller granskning av bilder. 

Viljen kan dukke opp ved at vi merker noe og sier ut fra saksforholdene her om det er noe øynene kan 

brukes til, at vi vil se. I andre tilfeller der mat og sult er med i bilde at vi vil ha, eller vil smake noe. I noen 

tilfeller føler vi press, nerver, sanser, trykk, slik at vi sier at vi må på do. Vi føler, sanser, faktisk behovstrykket, 

og stort sett alt som følger med dette som behag eller ubehag.  
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Viljen forholder seg også til behag og ubehag, lyst og ulyst, til sanser og behov slik. At vi merker at vi 

må på do, at vi vil gjøre fra oss, men at vi ikke har lyst til å reise oss fra selskapet da det virker uforskammet 

i øyeblikket, og derfor også har en motvilje til å gå på do også. Vi vil det vi har behov for, men vil ikke ha 

ubehag med samme sak. 

Om det ikke er noe behov som skal dekkes, heler ikke for oversikt, søking for å finne ut av noe, ingen 

behov for å trekke oss tilbake eller oppsøke noe, ikke noe behag eller ubehag, ingen lyst eller ulyst, angst eller 

glede, ingen behov for oversikt og innsikt i noe, hva skulle da viljen være. At den kun forbindes til vilje-

styrke. Men begrepet vilje har ikke den styrken.  

Vi må sette til at det er en kraft, en vilje-kraft. Mulig det. Men all kraft og grader styrke en vilje har 

står i forhold til uro eller ro, i forhold til fysiske og bevisste preferanser, at noe alt finnes og kunne villes. Vi 

kunne godt kalle det mål og mening, eller årsak og virkning, at noe skal skje, og skjer. Slike egenskaper at 

noe skjer kan ikke knyttes til hva man vil. Å ville, at man vil, er stort sett mest anerkjent som at vi skal dekke 

et behov eller absolutt ikke har behov for samme sak. At vi har vilje til, eller motvilje til å ha, ta, få, gi, 

kan/gjøre saken.  

Det er alt dette jeg mener at viljen som noe enkelt-stående ikke blir noe funksjons-begrep. En trang, 

en drift, en sansepåvirkning som skaper ubehag eller behag, behov som trenger seg på som må dekkes for ikke 

plage oss, eller at vi kommer oss unna noe som plager oss. At manko og overskudd av alle dimensjoner og 

egenskaper kan påvirke oss som mangler eller overskudd, som balansert tilpasset, likevekt, at signaler ikke 

kommer fra behov, sanser, husk, følelser eller gir plagsomhet til bevisstheten vår. Allikevel vil vi gjerne være 

intakte, holdbare på en slik måte. 

Når ingen slike funksjoner knyttes opp mot viljen vet vi ikke om det er noen vilje der heller for det er 

ikke noen vilje å merke. Irritasjoner uro eller ro, vil alltid signalisere at vi er i en tilstand. I enkelte tilstander 

kan ro virke greit, men i andre tilfeller virker ro irriterende, plagsomt. I omvendt grad kan uro virke ille, men 

i andre tilfeller greit. 

Når viljen ikke knyttes til noen kraft eller behovs-reaksjon, behovskrav for plage eller glede, om 

hva vi vil, eller har lyst til: Så: er Viljen: En felles-betegnelse på behovsformenes styrke, der viljen ikke 

har noen egenskap selv.   

 At vi har en vilje kan ikke forklare kraftfunksjonen i den. Om den har en styrke så ligner den styrken 

vi setter på viljekraften, også på styrken på det behovet vi vil ha dekket i samme grad som det kreves fysisk 

styrke og bevisst anstrengelse og følsomhet for å oppnå et mål med å oppsøke saken eller trekke oss unna den.  

Verne om den, sikre dens holdbarhet, eller kvitte seg med den, fjerne den ødelegge denne, få den vekk for 

godt. Dette igjen berører hva vi tåler og ikke tåler, det vi kaller omsorg og hensyn, det vi kaller tålmodighet, 

toleranse, likegyldighet og intoleranse. Vi må da balansere vilje/mot-vilje-trang til forskjellige saker for at noe 

tilpasses flere som er sammen om de skal være holdbare i kropp og sinn siden også. 

Lyster, ønsker, interesser, glede, sorg, angst, trygghet, og 

viljes-følelse, viljestyrke 
 

Når vi kjenner lyst, behag, ubehag, smerte, så merker vi en forskjell. Vi merker noe aktivt. Vi vil 

sjeldent oppleve slikt uten at en viss styrke har virket på sansene våre eller i våre behovsorganer, eller i 

nervesystemet, muskel-anstrengelse. En viss mengde energi, styrke-kraft, pleier å forårsake en styrke som vi 

underbevisst eller bevisst merker fra nervesystemet vårt, mens om nervesystemet ikke er til stede, eller andre 

celler ikke sender styrke-energi til de områder som er aktive når vi er bevisste, eller kjenner uro, behovs-

virkninger, så merker og føler vi heller ikke noe.  

Vi kan godt se noe som hender som vi gjenkjenner når andre gjør noe, og som vi husker fra egen 

opplevelse som at dette var vondt eller godt, og slik merke en utløst følelsesvirkning på samme måte som 

ligner noe på den virkelige opplevelsen vi selv hadde. En følelse er noe vi som regel merker både ved å tenke 

på denne, og oppleve den direkte.  

Følelsen er en virkelig virkning og som vi stort sett alltid merker som en aktiv styrkevirkning. En 

følelse er ikke likedan som kun å gjenkjenne noe, selv om dette også utløser følelser. En følelse har en klart 

egen virkning som styrkevirkning som skiller seg fra mange refleksive reaksjoner, ved at følelsesstyrken virker 

som en egenkategori egenskap på samme måte som at det er forskjell på faste og flytende gjenstander, eller 

på samme måte som at det er forskjell på smak og lukt, på det å kjenne på noe eller se på noe.  
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Virkningen er annerledes, og svært aktiv, fordi vi neppe får en bevisst reaksjon på en hendelse om 

styrken ikke gir seg til kjenne inn mot bevisstheten som en styrke-følelse, en styrkevirkning. Denne 

styrkevirkningen har det ikke vært så lett å forklare men styrken pleier å ligne veldig på forskjellen ved de 

gjenstander vi tar på, eller forskjellen i smerte på hvor og i hvilken mengde vi blir påført noe vondt mot hud, 

tunge, brenner oss på noe, eller kjenner gode stryk på ryggen.  

Når vi finner forskjellige virkninger logisk og godtatt ved den fysiske natur når vi er i kontakt med 

denne, og når vi finner forskjellige virkninger ved sanser og behov i kroppen, så er det heller ikke merkelig at 

energi-felt-virkninger eller energistyrker kan være en annerledes forskjell i virkning fra mange av de andre 

påvirkninger vi merker ved sanser og behov.  

Vi merker som regel en struktur-forskjell av energistyrke når vi berører noe, ser noe slik som lys og 

formen på lys-inntrykket, og både motoriske og følsomme virkninger av dette. Men utenom selve strukturen 

merker vi altså en egenartet styrke som en slags styrkegrad og nyansert virkningsretning på følelsene vi får. 

Nyanser betyr at styrken avviker fra et gjennomsnitt en eller annen vei, eller blander seg med andre 

følelsesinntrykk, og derfor får en ganske eiendommelig virkning.  

Men å analysere følelser er ikke så enkelt når disse aktivt foregår som virkning samtidig med at vi 

bevisst oppfatter disse, opplever disse, eller samtidig merker følelses-virkningen når vi bevisst analyserer en 

slik følelsesvirkning. Derimot synes jeg at vi skal godta at det ikke er så rart at en direkte virkning lignende 

en sansevirkning, kan virke som følelser, altså en forskjell i virkninger der følelser er en måte som styrkefelt 

kan virke på som forskjell fra andre virkningsfeltstyrke-områder vi behandler, opplever.  

Vi kan si at følelser slik sett ikke er rart, men at de er vanskeligere å finne helheten og delene i enn det 

er med mange andre inntrykk som tar for seg strukturforskjeller, for eksempel å se forskjell på en fire-kant og 

sitkel, eller regne sammen at 1+1=2. Vi behandler hindre vi har erfart som ganske automatisk som noe vi ikke 

går på fordi det kan være vondt, og slik sett fungerer korrigeringen og orienteringen av vår gange, bevegelse, 

seg nesten automatisk, som vi knapt tenker på, og mange muskel-bevegelser er slik sett funksjoner som vi 

nærmest ikke registrerer lengre fordi vi har innøvd egenskapen.  

At vi blunker med øynene, at musklene virker, er ikke det som bevisstheten styrer, men signaler som 

fordeler retningen til de muskler som skal bevege seg, og både blunking og slik gange, bevegelse, skjer uten 

at vi merker dette fra normalforholdene. Like merkelig kan vi si det wr at vi har ett enormt spekter av stigende 

frekvenser i alt rundt oss, radiostråler, og vi merker da allikevel bare mindre skala, grader, av lys, farger, 

hørsel, og hva som treffer kroppen vår. Kraftigere energier i stråling passerer oftest bare tvers igjennom oss, 

og enkelte uten en merkbar virkning i det hele tatt selv ved molekyl-undersøkelser av kroppsreaksjoner. At vi 

holder tilstanden vår slik vi er, var, fortsatt.  

Følelser er altså en egenartet virkning av styrke, og som merker feltvirkninger fra andre partikler og 

fysiske forhold, som igjen betyr at det er samvirke mellom styrkene, noe som igjen kan passe med samvirke 

mellom feltstyrker. Følelses-virkningene kan vi ikke se på normal måte slik de foregår inne i oss, selv om vi 

gjerne ser dette på kroppsspråk, ansikts-utrykk-språk, og på å lese utrykket i øynene og ansiktet og kroppen 

som en slags gjenkjennelse av sinnsstemningen, humøret.  

Denne er ofte godt erfaringsbelagt gjennom virkninger i den fysiske verden, som møte med natur og 

mennesker fysisk i opplevelser og hendelser der vi har fått føle hva styrkeforhold ellers har som 

følelsesvirkninger. Om noen klyper oss hardere, så vil det også som regel føles hardere. Fysiske sanse-styrke-

mengder, og fysiske behovsstyrkemengder har en tendens til å virke likedan som en parallell følelses-styrke-

virkning.  

Det er i denne forbindelse med følelser at vi kommer inn på lyst, interesse, behov, fysiske forhold som 

følelsesvirkninger. I følelser legger vi egenskaper som lyst, ulyst, tiltrekkende og frastøtende virkninger, angst, 

trygghet, glede, sorg, og de typer følelser vi har for og ved kontakt, også seksuelt, med andre individer. Alle 

behov har en slik følelses-virkende gradsstyrke-virkning, og der vi merker forskjell på kategorier følelser.  

Vilje som drivkraft er årsaksløs, virkningsløs, mål-løs, dersom den ikke driftes mot noe. Dette betyr at 

det er en tilsvarende virkning denne veien, og med utvekslings-funksjon, absorbasjon av gitt tilfredstillelse, 

som slik sett viser en kraft-motkraft-lignende balanse, likevekt i systemet, selv om denne kan overdrive eller 

underdrive mengden konsum. De fleste ser dette kun fra ha-ta, lite som gi, få.  

Det betyr at viljen forstås ganske ofte som ett av de to sakene, sjeldnere begge deler. Den ene tar ingen 

hensyn, den andre bygger på hensyn, tillit og holdbarhet til en viss grad. Motpreferansen for viljes-drift er 

altså Hva man driftes mot, og viljen er da ikke alene om noen avgjørelse slik det hevdes av alle. Det viser også 

at viljes-begrepet stort sett blir misforstått, eller er en misforståelse. Den hevder sin ego-alene-het. 
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Petit. Moral, holdbarhet, forskjellige holdbarhetsstadier og behov, virkning 

 

Logisk moral. Logisk holdbarhet. Kan bety noe som ligner Platons stive former. At tilstanden holder 

seg, at tilstanden ikke endrer seg. Alts væren og funksjon kan slik anses som en mulig variant av at alt holder 

seg. Forskjellen er derimot at når endring er en faktor i alt, slik som signaler, endring, tid, bevegelse, virkning, 

at alt virker, så vil former og egenskaper endre seg, hvilket betyr at de ikke varer evig i samme formasjon.   

Dette kan bety at noe virkelig også dør med tanke på det som er liv i organismer, kropp, sjel, og om 

bevissthetsfunksjonen er av slik type endringsbar funksjon. På den annen side så er balansen og likevekten i 

differensialkraften slik at endringer skjer som intervaller i forhold til balansen, hvilket kan forklare hvorfor 

det er en grense for hvor lenge fjellformasjoner holder seg, hvor lang tid det tar før de kjemiske forbindelser 

brytes ned eller byttes ut, hvor lang tid hvert partikkel har før det går over i andre partikkelformer eller i 

lyspartikler, eventuelt i romkraft-felt-strømninger, og videre hvordan hver art og hvert miljø bestemmer en 

balanse for de forskjellige organismers varighet individuelt og som artsgrupper over variasjoner i tid.  

Nå kan de fleste troende hevde at død er umulig. Men med syndefloden utryddet og tilintetgjorde Gud 

alle kropper og sjeler. Noah fikk Gud til å love at han aldri skulle gjøre slikt mer. Mennesket har altså en 

innflytelse i saker som dette. Men det betyr også at mennesker som hevder at sjeler ikke kan dø, tar feil, altså 

tilintetgjort ikke bare som kropp, men også som sjel, livs-kraft, identitet, jeg, meg.  

I Buddhismen så finner vi det samme i opplysningens høydepunkt, Nirvana, hvor bevissthet og 

livsform, kropp, går over i ingenting, i tomhet. Og fra Vedaene, at det samme skjer med alle i den 4 tidsalder, 

der alt er ondt, korrumpert, falskt, og hvor Klai får alle Gudenes krefter for å tilintetgjøre alt, for så å starte en 

ny syklus på samme måte. Det oppgis ikke om det er de samme, eller det samme som gjenfødes, ligner mer 

på at alt settes til ny livssyklus, og virker som at alt starter med blanke ark. 

Det betyr at Aristoteles forestilling om at både kropp og sjel/livsevne dør når man dør, og dør gjør man 

bare en gang, at det er en åpne mulighet. At Gud skapte mennesket og verden, slik at Naturen skulle klare seg 

selv, og mennesket med fornuft for at denne skulle klare seg selv. I hvilken gra Natur og menneskelig fornuft 

kan klare seg selv nok, er jo diskutabelt. Men var man helt uten fornuft, logisk evne, hadde vi ikke forstått 

logisk at vi skulle ha klær, varme og mat. Men behovet er også drifts-energi like mye som begrepet vilje, fordi 

det smerter om man ikke får mat, slik det smerter om man ikke får klær, eller sove. 

Dette innlegget gjelder jo ikke de som ikke tror, har en annen slags tro, eller er ateister, eller som kun 

tror på Naturen som kilde og prinsipp til liv og virke, virknings-kraft, annet. Men igjen: Skrivet er til alle 

livssyn, og skal ikke frostås annerledes enn at begge de tenkte muligheter står åpne, uten å komme forbi 

holdbarhets-begrepet, og de forskjellige former for holdbarhet. 

Dette kan også sette grenser og skape endringer i bevissthetsrelasjoner og fysiske kroppsfunksjoner 

som gjør at holdbarhetsfaktoren som et individs livsløp, også kan ha store endringer i hvor holdbart man kan 

handtere de forskjellige funksjoner og sansbarhet, følsomhet, dømmekraft.  

At ulike omstendigheter kan gjøre at vi har en ung startfase der vi må korrigere oss mye for å oppnå 

normal adferd, moralske forhold, hensyn, samarbeid, eller overkjører andre med egne behov, og at voksen-

alderen bærer preg eller kan endre seg mye i slik holdbarhetsadferd, og videre at alderdom i større eller mindre 

grad går mot en nedbrytning av mange funksjoner eller en innsikt som har modnes slik at en forstår mer av 

hva det var, eller er holdbarhets-kriterier i livet, og tilsvarende korrigering av adferd etter dette. Vi kan 

oppdage at eldre menneskers forståelse spriker her i alt fra menneskevennlig til mannevond adferd.  

Vi skal være oppmerksomme på dette i forhold til livssyns-forståelsen folk har, og hva dette har å si 

for behov kroppslig og bevisst. Vi vil også se at det samme endrer forhold for sinnsstemninger og humør, ikke 

minst endrer behovs-funksjoner. Dette er noe viljes-begrepet og viljes-funksjon må ses i sammenheng med. 

I denne sammenhengen vil de ulike balanse-utvekslinger gå igjennom preferanse-objektene som finnes 

i kraften, det vil si både de bevisste og fysiske funksjoner og endre forutsetningene her. Det betyr allikevel at 

holdbarheten finnes, men da som tidsbegrensede funksjoner for de fleste fysiske objekter i form av organismer 

med tanke på behov og viljes-akter.  

Både den fysiske natur og mennesket endrer seg, og vår bevissthet endrer seg. I høyeste grad betyr 

dette at følelser, sanser, behov og vilje endrer seg. Vi kan si at også menings-fylde og menings-løshet er stadier 

som vi berører i mange tilfeller, og at vår holdbarhet knytter seg opp mot de endringsfunksjoner vi ikke så lett 

klarer å holde unna oss, ikke klarer å handtere, og som kan være til fordel eller ulempe for oss.  
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Holdbarheten moralsk blir da ut fra tilstandene vi befinner oss i, hvordan vi best klarer å holde kropp 

og sinn, bevissthet, evne til å korrigere oss, beholde oss, ut fra de tilstandsendrings-prosesser vi er innunder, 

og hvilken styrke, mengde, tid vi har til rådighet for slike funksjoner vi kan klare å handtere i denne vår livstid. 

En slik holdbarhet for individer og samfunn betyr rett og slett at vi arbeider for å bedre de forhold vi kan klare 

å utbedre. Her glemmer vi ofte politisk sett å ta vare på de som vi kan klare å ta vare på, og prioritere 

primærforhold riktig.  

I politikken er primær-forhold ikke forstått generelt. Vi ser dette på konkurranse at man skjuler 

informasjon og støtteordninger vekk fra allmennheten og at denne ikke skal vite hva som gjelder, samtidig 

som at det premieres at andre forblir kunnskapsløse nok til at de lett kan styres inn i dysfunksjonelle 

egenskaps-sammenhenger.  
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Hvor påtreffer vi viljen? Hva skal denne viljen? 
 

At viljens oppgave, drivkraften slik, kun bare er at vi skal 

overleve? Eller er det noe mer det er snakk om? 
 

 Det betyr at noe skal overleve, og hva da. Viljen kan ikke henvise til en virkefunksjon som skaper, gir 

endrings-funksjon, bare at den ønsker det og at vi bevisst kan merke at en endring har en ønsket retning. Vi 

må i tillegg aktivisere fysiske funksjoner og psykiske funksjoner for at et bevisst ønske, viljes-kobling til sans 

eller behov, interesse, slik skal skje, hende som en endring fysisk eller bevisst, psykisk.  

Men hvordan bevisstheten og lysten, og da viljes-styrken skal kunne aktivisere en fysisk hendelse, 

eller at bevisstheten skal kunne gå over stadiet og omforme og videreutvikle en gange fra bevisst lystvilje, 

behovsvilje, til at vi får fysisk aktivitet er ikke forklart med dette, fordi en slik funksjon er ikke oppdaget med 

viljen, kun at vi merker at viljen og styrkegrader er koblet til de behovsreaksjoner vi følger opp. Viljen har i 

utgangspunktet ingen behov, grunn. Ikke annet enn at den er et felles navn på alle behovs styrkegrader også 

som bevisst behovs-styrke-grad. 

Organisk-fysisk og kjemisk-organisk molekylært, balansetrykk for elektromagnetisme og gravitasjon, 

og for partiklenes mengde av slik egenskap som skal balanseres, så stemmer de lukke- og åpne-mekanismer 

som vi kan beregne for mikroorganismer opptak og manko av organiske stoffer og forbrenning. Også for om 

organer og organeller lukker og åpner seg eller reagerer kjemisk. Sanser og behov lar seg kartlegge også 

genetikken i disse. Dette fungerer faktisk, og er ikke berørt i samme grad som et mer komplisert mennekse for 

når livsfunksjoner trer i kraft.  

Vilje settes i forbindelse med at man vil oppnå noe, klare noe, få til noe, gjøre noe, og nesten alltid 

med karakter-egenskaper som vi finner igjen i det estetiske begrep, hvor vi finner smak og behag, at noe føles 

bedre, passe, dårlig, hvor bra vi til enhver synes noe godt er og hvor vondt dårlig vi kan synes til enhver tid 

noe vondt, ondt er. Dette varierer med følelses-stemningens sum, kalt sinnsstemningen vår, Humøret, den 

lokale formen vi føler oss i her og når, der og da. Og også variasjonen av dette over tid om vi prøver å notere 

ned hva vi følte om noe spesielt eller om de enkelte dagers hendelsesforløp, saksforhold. 

Viljen kan neppe beskrives om vi ikke møter begrep som lyst, ulyst, behov, drifter, reaksjoner som 

reflekser og affekter, det vil si slik som et stikk, eller en plutselig smaksopplevelse, god eller vond, forventet 

eller ikke forventet. Vi kan si at viljen heller ikke virker fungerende om det ikke er noe som tiltrekker eller 

frastøter, at vi drives vekk fra noe eller mot noe. 

Parallellene i styrkekurven for smak, behag, følelse, sanse-inntrykket, sanse-effekten, behovs-

reaksjonen som negativ, passe, positiv, angst-trygghet, glede-sorg, vondt godt, det gode og det onde vi føler, 

mener vi identifiserer eller identifiserer reel forestående hendelse, tidligere hendelser. Og til dette: de 

fysiske effekters styrke og signalmengde i nevrofysisk system, otganer, blodtrykk, som påvirker hjernens 

nerveceller og nervesentre: Alt dette viser parallell kurvestigning ut fra vår erfaring og hva vi er tilvendt, og 

som regel er det normalt samme kurvestigninger på alle disse, med unntak ved omvendt psykologi, at en lærer 

ved å få ros for dårlige handlinger, straff for gode, får ris for gode handlinger og ros for dårlige handlinger. 

Om viljen ikke skulle kunne settes inn i en bevissthets- og behov-sammenheng, om å få til noe, reagere 

på noe med effektendring, kilde-mål, behov, eventuelt sett som å klare noe, eller holde seg i en tilstand, vi kan 

si i et kretsløp eller som krefter til dette, makt, hva så skulle vilje og viljekraft ellers være godt for. Altså om 

det ikke er i en levende sammenheng, bevisst sammenheng, hva skal da viljen eller viljekraft være.  

Det er tydelig noe som ikke bare identifiseres med kraft eller drivkraft, men likeens også livskraft, 

overvinnelse av motkrefter, opprettholdelse av tilstand, mestre noe, og slik sett at dette minner om eteren, 

åndskraften, at det er heller forstått som en mystisk kraft med unntak av at det er kjent at noen gir og noen tar 

imot, noen lager og andre får noe ut av dette som en behovsgrad.  

Poenget er at en delegenskaps karakter benyttes som en opprinnelseskarakter før den bevisste og 

behovs-fungerende eksisterer. Så omgjøres en spesiell virkningsegenskap til den originale funksjons-

egenskapen. Her kunne det ligne mye på at slik noe lukter og lukteegenskapen på sett og vis kunne fungert 

som en grunnleggende egenskap uten spesifisert struktur, altså en smaksdrift som registrerer eller danne gode 

eller onde lukter, hva vi synes som om smak. Det er i denne sammenhengen at jeg betviler viljen som den 

originale funksjons-drivkraft selv om den er en spesiell nynase av en original kraft. 
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Viljen og mytene 
 

Viljen som MYTE 
 

Hva tas opp her: Stikkord: Helter, gudenes kamp, kraft og kamp, Gevinst-graden og Det gode/onde. 

Her vinner den som har mest (vilje-)-kraft. Den som mest vil vinne. Viljen: Troen på Viljen; hvor fikk vi 

den i fra? Og at viljen er en kraft? Eller må den suppleres med en kraft? Og hva skulle bare vilje uten kraft 

være godt for om det ikke fantes noe behov? Om Viljen som en MYTE, en fortidens forståelse av livs-

betingelse og overlevelse. 

En vilje uten behov, mål-preferanser, uten bevissthet, så hva skulle det gi for oss som årsak-virkning 

eller mening? Stort sett ikke noe. Vi må vel ha en eller annen bevissthet som merker om noe virker bra eller 

dårlig, om vi ikke i en salighet er blind for alt. Men den beskrives som oppfattet. 

Først og fremst må vi ta frem begrepet drifts-funksjon, eller driv-funksjon, eller også drivkraft, som 

kraft, styrke, og begrepet retning, slik som sammentrekning og utvidelse, tilbaketrekning og strekk-bevegelse. 

At vi trekker oss sammen eller vekk fra, eller strekker oss i mot noe, oppsøker noe. 

Vi må skille mellom kjente driv-funksjoner, drift-funksjoner, kraft, energi, styrke, til de prosesser som 

skjer som fysisk kjente energi-mengder, og hva som gjenstår som bevisste prosess-medvirkninger, eller også 

underliggende reaksjoner i nervesystem mellom sanser og bevegelses-funksjoner i forhold til psyke, 

følsomhetsstyrke og stemninger, slik som lyst-smerte, å like noe eller ikke like noe i forhold til sanser og 

behovs-signaler i fysisk kropp med kjent årsak, og hva bevisstheten og stemninger, altså intuisjons-stemning, 

å merke noe, tilsier som en bevissthets-prosess og husk-prosess for bevisstheten. 

Dette som igjen blir koordinering for bevissthetens prosesser, slik at visse avgjørelser kan veies i denne 

bevisste analyse-prosessens sammen-lignings-funksjoner, kalt hjernen eller bevissthets-prosessen. Om hvilke 

valg som gjøres ut fra signal-tyngden inn i bevisstheten i relasjon til andre slike signalveier inn i bevisstheten, 

og hva som kan skje, må skje, vil kunne skje, som en deltagende bevisst oversikts-velgende prosess. 

Begrep som lyst og ulyst kommer av at vi mangler noe, har for mye av noe, eller at det er passe nok, 

eller ikke merkes noe behov for noe mer eller mindre av noe, eller at vi ikke har oppmerksomhetssignaler fra 

gitte sanser eller behov, ikke har reaksjoner, og på spørsmål kanskje da heller ikke merker noen behov for 

aktivitets-endring av gitte sanse- og behovs-tilstander vi føler, eller ikke føler noe bestemt fra. 

Vi vil finne at begrep som å like noe, ikke like noe, ha lyst eller merke ulyst til noe, føle behag og 

ubehag ved noe, at noe smaker vondt eller godt, føles vondt eller godt, men også i de fleste tilfeller også føler 

som skadelig, ikke-skadelig for oss, føle noe som ondt-godt, som det gode og det onde, og ja, til og med hvor 

estetisk noe er, altså at vi føler på hvor vondt, ondt, eller godt, gode, vi til enhver tid føler at noe godt eller 

vondt er, det gode eller det onde er, virker ganske likedan.  

For eksempel at en utsøkt middag som vi får, ikke smaker likedan når vi kjenner en fryktelig lukt i 

omgivelsene, eller at vi en dag synes det er kjedelig å besøke et sted eller severdighet vi synes er skjønt, og at 

skjønnhets-følelsen virker langt mer fraværende. Mange opplever til og med over tid å forakte dette også. 

Det er i denne retningen av godt og vondt, selv om det kanskje bare er irriterende og svakt, at vi finner 

en aldeles merkelig lik effekt-virkning ved alle disse tilstandene. De fleste slike reaksjoner er gjerne først 

relatert til alt fysisk og sanse- og behovs-virkninger i kroppen, altså knyttet til hele det fysiske drifts-systemets 

reaksjoner selv.  

Men virkningen av lignende psykiske og bevisste funksjoner, stemnings-preg generelt faller også 

tilbake på lignende reaksjon. At vi trekker oss unna eller vil ha eller ikke ha denne tilstanden, slik at vi 

oppsøker, strekker oss frem mot, eller trekker oss unna eller vil ha vekk det som er av fysisk eller bevisst, 

gjerne om det benevnes åndelige virkninger. 

Å skille mellom hva som må tilregnes fysiske tilstander og del av dette, blir mer tydelig når vi tenker 

oss at vi misliker ett annet menneskes tankegang som noe farefullt for oss, ved å tenke på om dette vil går 

utover våre vanlige behov og sanser som vi har husk-erfaringer med. Da er det andres tankegang knyttet til de 

fysiske funksjoner, kroppen vår og skade av denne.  

Vi kan merke det samme om det andre mennesket legger frem en ide som vi fatter mistanke med ikke 

går oss vel fordi en mengde fysiske farer, sanser og behov kan virke utsatt ved dette, for eksempel at det er 

risiko for at vi mister midler eller hus og hjem, det som skal beskytte og ernære den samme kroppen vår.  
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Da også er det først og fremst de trygge forholdene for sanser, behov og kropp som over lengre tidsrom 

blir utsatt for oss. Om vi ikke kan ane konsekvensene av noe som kan sette oss ut av spill, og vi ikke kjenner 

noen alternativ tankegang om hvordan vi da skal sikre oss for kropp behov og sanser, så vil vi også føle oss 

ganske utrygge, urolige, usikre om ideene blir bra eller dårlig for oss. Særlig om vi bes skrive under på noe 

som gjør oss økonomisk ansvarlige når vi egentlig ikke er avhengig av dette. Slik sett kan manipulasjon bevisst 

bli til skade for nettopp sanser, behov, kropp som først var i trygge omgivelser, til at vi kastes ut i utrygge 

omgivelser, kanskje med fare for helse og psyke. 

Hva som ellers er av det onde er langt vanskeligere å avgjøre. Men selv det verste går på at vi påføres 

uutholdelige lidelser, hvor sanser, behov, kropp får det vanskelig med å løse oppgaven, og at kun helt spesielle 

tanke-systemer får oss ut av knipen, eller helt spesielle fysiske handlinger, og som vi gjerne ikke har tenkt så 

mye på tidligere, at vi får en alvorlig nøtt, gåte å løse. 

 I frykten som oppstår da, kan vi lammes i slik prosess, og vi kan likedan bevisst, psykisk og fysisk bli 

presset til skadegrensen, som igjen kan sette vårt psykiske, bevisste og fysiske ut av spill, feil-kobles, 

ødelegges, kanskje for godt. Om vi oppdager så innfløkte saker kan vi snakke om en grad av ren ondskap.  

Men: Av egne erfaringer og av egen vinning, også rent fysisk, så gjentar dette med ødeleggelsen av 

andre; stort sett de samme sanser, behov og fysisk kropp, som igjen psyke og bevissthet er avhengig av, slik 

at de mange fysiske konsekvenser gjør at vi får nedsatt eller ødelagt psyke, følsomhet, sinnsstemnings-

koordinasjon, fornufts-bevissthet, at vi kroppslig og mentalt blir skadet eller ødelagt.  

At et menneske føler lyst ved slike handlinger, og at lysten kan knyttes til fysiske årsaker, er slett ikke 

ukjent. Eksempler er at stoffer kan virke slik at samvittighet, hensynsfølelse forsvinner mye, noe alkohol kan 

medføre også. Vi kan likedan utsettes for seksuelle manipulasjoner som gjør at man trekkes over og inn i en 

gale, ødeleggende affærer. Penger er i dag en utbredt fristelses-vei. For nesten alle er penger den nye, lik de 

gamle, den store Guden over alt, enten en er teist eller ateist. En troende og en ikke-troende kan sverge 

fellesskap for å vinne penger, om så på ulovlig vis. 

Det er i denne sammenhengen vi har noen vanskeligheter med å bedømme hva som er helt rent fysisk 

aktivitet som er kjent for oss, og som vi kan forklare med den energimengden og funksjonen vi kjenner hos 

stoffene vi har kartlagt, og de langt mer diffuse usikre kilder for energi og retninger som vi ikke sikkert kjenner 

kildene til, det vil si mange av de prosesser der bevissthet og følelser virker mer styrt av oss selv. Selv da 

koordinerer vi oss etter fysiske bevegelsesmønstre som vi har erfart, kan, husker, husker rekkefølgene av, og 

de sanser og behovstilstander som er med i prosessen. Eksempel: Vi vil se hvordan noe er, før vi gjør noe! 

Allikevel er det med disse drifts-systemer fysisk, og en bevisst husk, eller sanse-/behovs-Utprøving 

fysisk at vi orienterer oss bevisst etter i de fleste tilfeller, som vi kobler inn begrepet vilje, viljen, og knytter 

denne til kraften, og slett ikke retningen, med unntak av ved overlevelses-reaksjonens ekstrem-grenser for 

fysiske behov/skader. Der er retningen allikevel mer refleksiv og knyttet til en sterk fysisk kjemisk aktivitet 

som vi knapt kan styre bevisst.  

Er det energien i kroppskjemien eller er det en ukjent funksjon som i begrepet vilje eller viljekraft, 

vilje til liv uten grunnlag for dette som treffer inn her. Det er i denne sammenhengen vi gjerne knytter en 

livskraft i helheten, livskraft som i eter-stoffet, eter-kraften, naturkraften, hva vi enn kaller det, eller at Gud 

har skapt en vilje til liv, lignende Nietzsches vilje til liv og makt sett fra en heller ateistisk, eller en «Gud er 

død»-vinklet tilstand. Altså at naturen alene med en uviss bevissthetskraft, kalt vilje, lignende 

Schoppenhauer`s; «alt er vilje», «urviljen», som et slags urstoff/urkraft. 

Altså meget knyttet til den gamle tro på ulike guders driftsegenskaper, og deres vilje til å fremme sin 

lyst, drift, egenskap, i kamp med de andre gudene, eller lignende som kamp mellom guder og demoner gud 

og djevel. Guds vilje, som den største av guder, eller Guds vilje som den eneste Gud, at det er dennes drifter, 

meninger, avgjørelser, lyster, altså det som denne vil, og da lage, gjøre, får til slik som denne vil, som her er 

eneherskende, enerådende, ingen konkurrenter, fullt ut regnes som årsak til, og den største av drivkraft-driftens 

retnings-orientering; at slik skal det gjøres og slik skal det være.  

Ulike religioner operer med ulike navn her på det samme skal vi tro språk-forskere og de som ser etter 

betydningen av en henvisning til Gud. En skaperkraft, årsak, ur-kraft, ur-vilje, som står før og over alle andres 

vilje eller egenskaper. Drift 1 i alt. 

Derfor kjenner vi igjen dette i nesten alle religioner som henviser til det som ikke synes så godt i det 

rundt oss, eller utenfor oss, i oss, som vi ellers ikke kan forklare lett. Som forklaring til alt det vi ikke forstår, 

og til grunnen ved at den enkelte avslutter en fordypet samtale med at «gud vet». Mens en annen av samme 

tro, vet dette også, inntil en grense der vi igjen står tilbake med at Gud Vet-avslutning. 
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Lignelsene til naturkreftenes herjinger og velsignelser, at det veksler mellom fint og kaotisk vær, at 

torden og lyn, sterke vinder, bølger setter liv og helse i fare, fryser oss ned og steker oss, at jorden skjelver, 

alt som virker som en snill eller sint natur. Styrken i naturen. i gudene, i oss, sammenlignes, og kan møte 

hverandre fysisk eller bevisst til kamp.  

Det er i denne sammenhengen av ukjent årsak, ukjent virkemiddel, ukjent at egenskapen kan fungere 

som den gjør, at den kan være bevisst, at den kan ha fremdrift, evne til å gjøre noe, tenke, oppfatte, ville noe, 

kan gjøre noe ut fra en bevisst tankegang, eller finne kraften til dette, som omsettes i begrepet Guds Viljekraft, 

eller kort ubestemt, men som «Guds Vilje».  

Ur-viljen og ur-formen er her den samme ur-kraften. Det er i denne sammenhengen vi ser lignende hos 

de fler-gudelige religioners kamper, forbundet til sjalusi, hevn og utroskap blant guder, og likedan mellom 

guder og djevler, demoner, og videre som de samme forhold mellom guder, mennesker og djevler, om ikke 

annet så uenighet om handlingsmønstre mellom Guds vilje og gjøren og menneskets vilje og gjøre.  

Augustin bruker her begrepet vilje på linje med begrepet bevarelse, i sterk tro på at bare ett syn 

kan føre til dette, slik som hans egen tro om dette. Her er viljen, rettferdigheten og det gode/skjønne, det 

som er alle saks-forholds store mål. Men det er også snakk om den gode vilje, eller den gode retningskraft. 

Augustin skaper et lite problem her.  

Om en person ikke synes å gjøre noe som fører til bevarelse, eller er det gode for oss, altså 

sammenlignet med godt for gud, det gode, som er noe ubestemt og slett ikke er noen sikker bruksanvisning, 

slik sett skaper den situasjonen som gjør at Augustin mener at vi da må tvinge den andre til den gode vilje! 

Altså oppføre seg; men da kun den vei Augustin bestemmer med regler for dette, eller tukthus. 

Kraft, styrke, i det hele tatt, virkemiddel, virkning, behøver altså slett ikke å ha noe mål i en fysisk og 

bevisst forstand, for å være kraft-funksjon.  

Men vilje og styrken noe villes med, i teoretisk tankegang, men også i fysisk kraftvirkning, fysisk 

handling, bruk av kropp, i gjøren, god eller dårlig, er altså her knyttet sammen til vilje-kraft. Hos Augustin 

stort sett som viljen, den gode vilje, vilje til det som er rett og riktig, og om ikke, så kan man tydeligvis tvinge 

en annens vilje til noe, til det gode eller til det onde, for Augustin, til den gode-vilje. Kort sagt: Viljen virker 

her retningsløs, uten behov, sanser, uten noen kropp, knapt med noen ånd. Altså en retningsløs eller ustyrlig 

vilje, som kun viljen i seg selv.  

Vil neppe gi noen resultater om ikke den innsettes med tilleggs-egenskaper. At det er noe å ville, som 

et behov lignende å mette sulten, eller et annet behov, å ville se, for å se om noe virker farlig eller bra, og som 

også da uten den sikre positive eller negative utfall, derfor skaper spenningen i oss, og som gjør 

nysgjerrigheten, vanlig søk-let-finn-sammenligning av like og ulike til noe spennende. 

Viljen er altså ikke oppgitt med noen annen egenskap: Slik som en indre kraftvirkning, eller et 

potensiale av uendelig viljekraft, eller uendelig indre kraft, total kraft som virker helt fra at den er ute av 

funksjon i saken, 0 virkningsgrad, eller alle grader mellom 0 og uendelig, total virkningsgrad, som mulighet 

for de som anser et visst mål i saken som en begrenset størrelse.  

Fra Platon har Augustin fått ideen om fullkomne former, absolutte former, eller at noe som Sokrates 

nevner også, at noe er fullbyrdet og helt, i forhold til mangler som alt kan ha som mindre perfekt, det vil si 

holdbarhetsgraden til noe. At noe ikke er helt kan være av fysisk art eller av moralsk art, det vil si holdbart for 

individ og samfunn, for livs-bevarelsen, for et godt samfunn, noe som ville vært godt også for Gud, eller 

Demiurgen. Noe Xenofanes ville ha bifallet. Augustin har også nyplatonikeren like før sin tid som ideal.  

Longinus fra Egypt, cirka 200 etter Augustins tidsregning, rundt Jesu fødsel, mente at vi hadde former 

i naturen også, ikke bare som bevissthets-innhold slik Platon gjorde, og mente nok også at former kunne endre 

på seg, selv om en hel ting, tanke var perfekt. Men mystikeren Plotin som nyplatoniker innførte begrepet kraft 

i stedet, lignende det vi kan kalle kraft og motkraft, at Gud var i sentrum av alt som en kraftkilde, og at til 

lengre unna vi var denne i uendeligheten, jo svakere ble kraften, som da oppstod som mangler i former og 

egenskaper, noe ondere, noe mørkere, noe mer kraftløs for egenskaper til gjøren, til slutt en ond mørk materie. 

Denne kraftvirkningen kjente Augustin godt til, og fra tidligere tider var kraft og motkraft et eksempel 

fra Empedokles og Aristoteles, samt fra de mytiske guder og demoners kamp, om jevn-sterke, om harmoni, 

likevekt, og med begrep om bevegelse og utvekslinger for denne samme tilværelsen. Empedokles kalte 

motkreftene den gode sammenføyende kraft for kjærlighet, og den onde splittende kraft for hatet. Kort sagt, 

at Augustins vilje-begrep, virker som en mellomting mellom noe kraftfullt, en drivkraft, og en vilje som kunne 

overmannes, styres, dempes og økes i retning av det gode eller det onde.  
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Augustins vekt på viljen virker altså ovenfra og nedenfra: Ovenfra som om den var styrt av oss, 

nedenfra som at den var en del av den underliggende kraft i alt, drivkraft som i lengden ikke lar seg stanse.  

Ett problem er at bare bevissthet; den gjør ikke noe, er og blir bare bevisst. Om den i tillegg har lyst, 

ulyst, behov, oppfattelses-evne av virkninger, og selv kan virke utad, så knytter dette bevisstheten opp mot 

drift og drivkraft, det vil si nærmere det samme som viljen trenger for å fungere. Bevisstheten må ha et behov, 

lyst, en drift, driv-funksjon, drivkraft, for i det hele tatt og ville noe, samt de alternativer som kan villes.  

Det samme for viljen. Konstruksjonen som endringsbar krever en ressurs som viljen som begrep ikke 

har, og den suppleres da med begrepet en kraft, som viljen ikke har selv. Å ville kan ikke øke styrken uten at 

styrken er der og at det er endringsbare ressurser i viljes-funksjonen. Det samme gjelder for bevisstheten. 

Denne trenger også endringsegenskapen for ikke å være stiv, altså hendelses-funksjonen, at noe kan 

skje, en endring. Og ikke minst styrke for å skape noe, påvirke noe, enten denne ligger i bevisstheten selv som 

unevnt egenskap, eller som en kraft som bevisstheten kan utløse, en kraft som er en endringsegenskap som 

ingen bevissthet eller vilje kan noe for at er del-egenskap av det som eksisterer. 

Denne gamle mytiske religiøse forestillingen, men også anelser rundt likevekt, vannrett og loddrett 

kraft, og sirkulasjons-likevekt som strømmer i vann, at kraft og motkraft ble sammenlignet med gudenes 

drivkraft, og som vi kjente igjen fra konflikter mellom hva den ene ville og den andre ville, hadde behov for 

eller lyst på, eller vise hvem som var sterkest, og slik at gudenes viljekraft, og vår egen vilje da ble ansett som 

en viljekraft.  

Like mye at vi ikke ville bli nedtrykket av andre, annet. At vi til og med til tider måtte kjempe mot 

gudenes vilje for å overleve. I krig hadde de ofte forskjellige guder i ryggen til hjelp, andre ganger den samme. 

Da kunne de Athen og Sparta si at denne gangen var gudene eller krigsguden, skaperguden på motstanderens 

side. Så begrepet om at viljen måtte tvinges, hos Augustin, viser til det samme.  

Først etter årtusener så kommer religionenes bøker vi kjenner i dag, slik som den greske, egyptiske og 

jødiske som omhandler i særtrekk tiden fra 1250 før Kristus, Augustins tidsregning, år 0 ut fra vestlig tids-

regning. Fra de eldre mytiske religioners tid finner vi merkelig nok avanserte forklaringer som viser til samme 

skikk og bruk, holdninger til moral og regler, samt bud vi gjenkjenner fra våre dagers religiøse skrifter, også 

som hellig giftemål, ekteskapet. 

Etter Augustin, med middelalderen, med Thomas Aquinas, Ikke så lite Bøthus sammenfatninger og 

grunnlag for fremtidens universalia-strid, substans, kvalitative egenskaper, Nicolas Cusanus 1401-1464, med 

et nøyaktig speilvendt kraftbilde til Plotins kraftsentrum i en uendelighet. Cusanus bilde er mer slik at alt er 

like kraftfullt, Gud i det uendelige, men at det dannes en sirkulær lomme, kosmos-univers inne i denne som 

har svekket kraftvirkning, slik at nærmere sirkelflaten vi kommer, jo nærmere er man Gud. Styrke-kraften. 

Stigningen fra den onde materie fra et sentrum her, og opp mot en mer hel og kraftfull tilværelse. Med 

tanke på Arkimedes beregning av sirkler sammenlignet med en runddans av tre-kant-pythagoriske/euklidiske 

metoder, så mener Cusanus at man til slutt nærmer seg å gå i ett med sirkelen. For han kan dette like godt bety 

å gå i ett med den absolutte kraft, Gud. Plotin-Cusanus-bilde er omvendt kraft-proporsjonale. 

Uansett ser vi at begrepet viljekraft, viljeskraft, er brukt i mytisk tid, med spor tilbake til steinalderen, 

og med Augustin, middelalderen, renessansen og ny tid, spesielt med Newtons kraft-motkraft-bilde, som bare 

understrekes av at E=mcc hos Einstein, nettopp viser likhet i mot-krefter, mot-energier i alle fysiske grener, 

og som balansefunksjoner i biologien, økologien, en konstant mengde tilsvarende bevegelsesmengder mellom 

energiene. Heldig eller uheldig for vår fremtid.  

Vi kan dog ikke regne med annet enn at Guds-vilje og Guds viljekraft, andre alternative trosretninger, 

som en medfødt viljekraft, eller viljekraft som kunne hentes når den trengtes i kraftnaturen, eteren, hva som 

helst som blir regnet som kilde til kraft, livskraft, at det fra 1600-tallet, men sikkert like mye fra 6-800-tallet, 

i katolsk, jødisk, muslimsk, tros-skikk var sli at viljekraften var ett etablert begrep. Men som med det ondes 

problem, ikke endelig var forklart. Lignelsene sier noe om personifisering av det gode, onde, men slett ikke 

hvordan ren god-kraft eller ren ond-kraft som en mystisk funksjon i tilværelsen er til, kan fungere. 

Nyere tids utfordringer med viljes-begrepet har spor fra antikkens tankeretninger også. Men heller ikke 

disse henger på greip. Når Demokrit sier at han tror alt er atomer i naturen og likedan sjeleatomer inne i oss 

som retter seg inn etter det vi ser og opplever, at vi husker noe i rekkefølger, er en god sammen-lignings-

funksjon. Men hvordan dette skal strukturere seg gjennom mekanisk virksomhet, bevegelse, og som tilfeldig, 

likedan tro på at guder ikke fantes, men kun var til for å skremme folk til lydighet, er altfor spak forklaring til 

å redegjøre for begrep som bevissthet og viljes-begrep.  
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Når vi ser på viljen som finner sted som i begrepet viljekraft i dagens samfunn, i den vitenskapelige 

storhetstid, så ser det ganske så meget ut som at viljens plassering som et fysisk fenomen uteblir, men påvirkes 

av inngrep eller skade på hjernen, men også andre organer. Også av alkohol og narkotika, eller legens 

medisiner. Viljen gjennom en analyse av denne, finnes ikke direkte kjent som noe enkelt organ fysisk alene. 

Men viljen har en annen likhet med begrep som mangler og overskudd i celler og organer av cellesamlinger. 

At dette påvirker resten av nervesystemet, behovsorganer og sanseegenskaper, og slik sett følger en 

lignende skala som viljen, og oppstår som slik vilje etter at et signal er gitt som viljes-utløsning. 

Vi ser gjerne på dette fra begge sidr, fra religiøs vinkling som ånd/bevissthet likedan som fra et ateistisk 

hold, eller fra en naturvitenskapelig tro på at kun naturen har disse egenskaper i seg. Begge møter på 

forklarings-problemet. Og det nytter faktisk ikke å redegjøre for noe som helst i større grad som utløsende for 

forståelsen i sin helhet uten å beskrive tilstandene funksjonelt, hva de virker som, de funksjoner vi kan se 

møtes i formasjoner, slik som bevegelse/endring, utstrekning/dimensjon/væren, tidsintervall, at det gjelder fra 

prosessen starter og hele prosessgangen frem til prosessens slutt, den eventuelle omvandlingen. 

Likedan står man tilbake med kraft, styrke, fysiske og bevisste funksjonsvirkninger som man trenger 

å forklare, at en stein er hardere enn den andre, at en tankegang er mer krevende enn en annen, mer slitsom 

enn en annen. Det vil si egenskapsformasjoner som gjerne også betyr endrings-formasjonen til tankene, til 

formene. At vi huggert til en statue, at saltet smelter i vannet, at vann blir til is, at både psyken og tankegangen 

må skjerpes før den store prøven, at vi løfter mer med hjelpemidler. 

Vi kan da se for oss at de forskjellige livssyn, og ikke minst vitenskapens disipler, naturtroende, står 

foran de samme logiske funksjons-problemer. At det fungerer, virker jo? Og dermed se videre på funksjoner 

så dypt vi klarer. I tillegg må vi innse at det er et spørsmål om væren, endring, styrker, former som vi ikke kan 

forklare kun med at de henviser til hverandre funksjonelt.  

Det er funksjons-prinsippets funksjon som må avsløres da. At dette kan man tilnærme seg gjennom å 

lese Kamos – Forandringskraften, som er etterfulgt av en langt senere bok myntet på vitenskapens roller i 

denne sammenhengen fysisk forklaring, Kamos – Differensialkraften df-force, eller bare Differensialkraften 

the df-force, og som gir oss en dypere sammenheng enn den vi er vant til, men som gir de fysiske lover som 

logisk resultat. 

Vi skal altså benytte en logisk forståelig tilnærming til å forstå viljes-saks-forholdet. Vi finner ellers 

ingen organer som alene er viljes-organet, utenom at det forekommer oss å være en virkning i eller parralellt 

med nervesenteret, eller en celles reaksjon på noe hvor som helst. Vi ser at dt å like, lyst, behov, sans/smak, 

faller ut som samme grad følelses-funksjon, grad smerte-lyst, trygt/lyst, utrygt/angst. Lystfunksjoner kan vi si 

at vi har funnet organer for som virkelig aktiverer den lyst vi også er bevisst om.  

Vi har tilsvarende funnet angst-utløsende soner, eller organområde, som virker med gjentagende 

signaler så sant vi ikke kjenner løsningen på saksforholdet. Det som ikke slipper gjennom lyst-organer 

reflekteres ofte til angst-sonen, som setter i gang denne prosessen av runddans. Hvor fort kommer man 

igjennom lystsaksforholdets tids-krevende prosess, eller den angst-tids-krevende prosess. Tar vi skade av 

dette, eller klarer vi oss. 

Man merker aktivitet og utviklingsfunksjoner i to store deler av hjernen fra et stykke foran til et stykke 

bak som har med oppsøkende virksomhet i front-sonen, og har med tilbaketrekkende virksomhet i 

hjernelappen nær sentrum oppe på bak-hodet. De som har mye aktiv energi i sonen foran ved normal tilstand 

har en tendens til å ta på ting, gripe etter ting, fikle med alt de kanskje ikke skal fikle med, og forsyner seg av 

alt raskt. Det samme gjør aper med slik funksjon her.  

De som har mye aktiv energi i normaltilstand uten andre signaler inn ellers har en tendens til å virke 

forsiktige, trekker seg lett unna ting, vil ofte være for seg selv, nervøse, kan virke deprimerte eller angstfulle. 

Dette kan gjelde alle behov og sansefunksjoner. Lignende for aper med slik aktivitet i denne hjernelappen. 

Det virker tydelig når dette området ikke tilhører tunge, tale, lillefinger, tygge-funksjoner, hørsel, syn, 

som stor-sentere, at de samme sansesignaler eller signaler fra aktive synsnerver eller syns-senter slik, eller 

andre sentre slik, blir behandlet som lyst og angst, eller til forsiktighet eller til frembusende aktivitet. Når det 

er balansert aktivitet mellom disse to sentrene er det en langt mer logisk hensyns-adferd som trer frem, at 

fornuft og orientering virker langt bedre og kontrollert i sammenhengen.  

Samtidig virker det jo også som at disse sentere blir aktivisert mer ved lyst-signaler og smertesignaler 

altså lystsentre og angst-sonesentre som vi finner dypere ned i hjernen, slik som ved tinningslappen for lyster 

og under den midtre delen under storehjernens seksjoner.  
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Vi vet også at nervesentre som ligger dypere inne i oss, fra ryggmargen til de små-hjerneseksjoner man 

mener er av eldre type i oss over ryggmargen allerede har en viss affinitet for smak, hørsel, syn, hudfølelser, 

at selv om det ikke er likedan fra menneske til menneske, at det er en stor arvelig prosent som dominerer disse 

seksjonene. I tillegg spiller erfaring en rolle tross alt, om og i hvilken grad man kan vende seg til noe man 

egentlig ikke liker ut fra forholdene man har opplevd eller står oppe i.  

Men smaks-ømfintligheten for de forskjellige smaksnerver på tunge, eller for deler av slike funksjoner 

for nerver i øret, huden, sammen med erfaringene, prøvelsene, feilingene, gjør sitt til at vi kan ane den 

påstanden at de dypere systemer inne i oss har en vis kjemisk respons som allerede er satt til visse verdier. Vi 

kaller dete gjerne ut fra navn som søtt, salt, bittert, surt, med mer, men stort sett er de samme funksjoner det 

vi kaller basiske og syre-virkende, altså PH-verdier som en biokjemiker eller kjemiker ville ha sagt.  

Disse betyr også hvilken blanding vi har av elektrisk negative og elektrisk positive funksjoner 

styrkegrader, som de samme nerver har som grunnfunksjoner, altså rett og slett likt som den kjemiske 

grunnstofflista sier at de skal ha, og hvilke verdier de får i kombinasjoner mellom ulike nerver, molekyler, i 

sanse-reseptorene og deres refleks-bevegelser slik. Alle sanser og behovs-systemer har slike reaksjoner på 

dirkete signaler, og sanser og behov har oftest en direkte linje til minst ett eller flere direkte bevegelsesnerver 

som gir en tilbaketrekkende eller frem-støtende reaksjon: Der noen kan si, æsj den vil ikke jeg ha, eller at man 

griper tvert etter noe og sier den vil jeg ha.  

Slike affektreaksjoner er ikke uten at signalet også kommer til de større hjernesentrene, og at man til 

en viss grad kan vurdere følelsesvirkningen affekten gam altså styrkevirkningen og styrketypen, og som senere 

også er en langt bredere følsom prosess som foregår langt mer rolig, hvorpå vi oftest kaller dette følelser. 

Affektene ligner i langt mer grad på den stadige endringen av signaler i alle soner som setter stemnings-

potensialene overalt i hjernefunksjoner ut fra sanser og behov, og utløsende lignende opplevelser fra 

huskfunksjonene våre.  

Når vi sier at vi ikke er bevisst reaksjonen vår som skjedde spontant i affekt, et vepsestikk, eller en 

kake vi uten tanke bare grep tak i, noe som sikkert har hendt en. Gang i livet, så betyr dette at reaksjonen har 

hendt så på direkten i bevegelse, at vi ikke har hatt tid til å tenke oss om eller modere sammenlignende hensyn 

når vi opplevde bie-stikket eller den plutselig kakelysten. Huskfunksjonen kan være nok til affektvirkninger.  

Om vi ser en iskrem, kommer på en pizza, så kan vi øyeblikkelig si at vi har lyst på is, inkludert at 

husken, erfaringen, hendelsesopplevelsen av denne saken er med i bevisstgjøringen av hva vi har lyst på. Men 

det passer ikke alltid til situasjonen for det. Og da får man jo ellers tid til å tenke over saken også. Om ikke 

noe hindrer oss vil vi løpe til fryseren, kiosken, for å få tak i dette før lysten går over. 

Det som viser seg er at det ikke er bare de minst primitive hjerneseksjoner som tar seg av dette mes 

lyster ved sanser og behov. Alt tyder på at det vi kaller reptilhjerne og pattedyrhjerne er involvert. For 

eksempel kan det se ut til at ganske mange av våre funksjoner som har med variert kjøtt, bær, frukt, røtter, 

smaksdrikker, melk, vann-type, har en viss selektiv funksjon som disse kan gå igjennom i disse seksjonenes 

sansefunksjoner.  

At pattedyrhjernens tynnere hjernebark kan virke selekterende for en rekke smaks-forskjellige 

opplevelser individuelt og at denne kan korrigeres, altså etter min mening. Resten av våre opplevelser med 

smak bindes til bevegelsesopplevelser og smerte-lyst-opplevelser som lillehjernens reaksjon, muskel-

reaksjoner direkte, og de forskjellige deler av storehjernens stor-sentere og hjernebark for disse funksjoner 

som smak, fingerfølelser, ulike aktiviteter, seksualvirksomhet, at alt dette kan legges sterkt til huskfunksjoner 

forbundet med de respektive sanseseksjoner.  

Mengden informasjon vi mottar er ekstremt store. Av alt vi ser er det bare enkle saker, svært reduserte 

fokus-områder som virker orienterende for oss som behandlingsstoffet bevisstheten korrigerer seg inn etter ut 

fra de ulike bakgrunns-funksjoner som er med i tillegg til den bevisste følsomhetstyrken vi opplever. 

Svært mye av det som til nå er sagt er funksjoner som er målt, avdekket, vedtatt som sammenhenger 

man kan forutsi, teste, merke i EEG-tester, og en rekke andre tester som kan være spørsmålsform eller 

oppgaver fysisk. Hva som er i hvilken grad kan variere, og mye av dette er funksjons-sammenhenger som den 

enkelte må lære om, undersøke utprøve selv, lese seg opp om, eller finne litteratur og filmer om selv.  

Vi kan si at vi så langt kun har visualisert visse mulige forhold som er av en annerledes funksjons-

karakter enn den som vi ellers leser om i tros-litteraturen, gammel visdom, alternative og filosofiske 

avhandlinger fra fjern fortid. Nyere tanker derimot berører ofte disse områdene, men ikke så rent lite stoff er 

helt utenfor sammenhengen, og mystifiserer ofte saksforholdet mer enn hva vi alt visste. 
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Vi kan altså se det slik at det er kjemisk bevist at nervereaksjoner kalt affekter som gir bevegelser som 

at tungen trekker seg tilbake, at benet eller rompa spretter unna stikket som kom, at det ikke er veloverveide 

bevisst reaksjoner, men noe som skjer spontant fordi kroppsnerve og sans er knyttet til hverandre direkte: At 

vi slik reagerer som en primitiv mark, at det er ren rekkefølge av nervesammentrekning og som er kjemisk 

reaksjon. En elektrisk impuls som får nerve-sammenkoblinger til å trekke seg sammen oftest en bestem 

bevegelsesvei som er arvelig bestemt for funksjonens tilvekst.  

Inne i encellede dyr, organismer, kan det også være slike mikro-tubuli, tubulin-baner, som kan reagere 

likedan, og flere andre enzymer som virker slik med frastøtende eller tiltrekkende reaksjon på noe. For 

eksempel er det gjerne et spesielt hormon, stoff, som gjør at sed-cellen som nærmest bare er en halv celle, 

knapt en celle, med kromosompakke, med hale som svømmer mot den retningen som disse stoffene kommer 

fra på vei for å befrukte ett egg. At det neppe er bevisst, men kun en kjemisk aktivitetsfunksjon som virker 

inn i denne prosessen. Humøret igjen vil kunne endre mye i slike hormon-forhold, slik at det er ikke gitt at 

man slipper egg, eller at egget befruktes eller lar seg feste for fostervekst tros alt. 

Slike reflekssystemer, kjemiske reflekser der bevegelser og utløsende energier virker å gå opp i opp 

som den mengde energi som har blitt brukt fra og til, så er det ikke mer som behøver å sies om kraftkildens 

endring og utjevning til en balanse i forhold til dette. Verre er det for personen som kan få skader av effekter, 

ryke leddbånd, skall i noe, at det behøver ikke å være en energisk likevektstilstand som er fordel for 

vedkommende. At energier balanser seg ut, at lynet slår ned gjennom oss om vi står i veien for banen, er ikke 

annet en del av den fysiske balansen. Men for livet, bevisstheten og evnene våre kan det være skjebnesvangert 

for det videre livs gange. 

Vi kan godt slik si at affekter slik ubevisst og mest direkte reaksjoner kan kalles instinkter også, fordi 

det er innebygde behovs-forsvarende mekanismer, som gjennom tidene viser seg å være en tilpasset reaksjon 

mellom hendelser og kropper. Andre affekter er langt mer påvirkelige, og disse har også kanskje flere 

avanserte forbindelser til andre sentre, til større senter for nerveimpulsen, men som allikevel ikke kan unngå 

et bevegelsesmønster ved affekt-reaksjonen. Men her kan man i alle fall i større grad tilvenne seg og øve seg 

opp til å reagere annerledes, eller venne seg til reaksjonene slik at man kan forholde seg roligere eller teknisk 

fysisk sett avverge hendelsene langt bedre. 

Fremdeles så er dette refleksbevegelser som innøvd. På den annen side kan bevisstgjøring og 

huskfunksjoner utløse lignende affekter, men også kanskje lettere styres ved øvelser slik at man ikke reagerer 

likedan som ved fysisk berøring. Mange farer opp allikevel når de hører historier fortalt, i angst eller i sinne, 

eller i spontan latter, glede. I noen tilfeller i forvirring. Også; at man ikke vet hva man skal tro om det man 

hører. 

Men at lyst-ulyst, behag-ubehag, liker eller ikke, vil eller ikke, fungerer i forhold til slike ustyrelige 

reaksjoner er det ingen tvil om. Her reageres det før noen bestemt vilje eller bevissthet avgjør noe, fordi det 

alt gjlr som det skal fysisk-kjemisk, rett og slett tvungent mønster som går all vilje og bevisst forbi, men derpå 

at bevissthet og vilje, smak og behag kommer inn i saken, og her myntet på begrepet viljessak. Om det samme. 

Vi har mer avanserte og dagligdagse reaksjoner knyttet til ande funksjoner i andre deler av nervesystemet med 

større potensiale for forbehold eller ikke ved lystangst, smerte-lyst-reaksjoner.  

Dette handler om de normale følsomhetsgrader ved kjente sanser og behov, som middagsmaten 

brødskiver, pålegg, lukter og smaker vi ønsker oss, og om hva vi føler at huden trives å ligge på når vi skal 

sove. Ikke alle kan velge og vrake i dette. Eller har råd til normale forhold.  

Når vi da snakker om graden av instinktive bevisste reaksjoner så er det for at vi husker noe, utløst av 

sikkert ofte en ubevisst grunn, eller som en bevisst signaloversikt sender ut og oppkaller denne huskfunksjonen 

som kommer ganske så plutselig en sammenheng mellom tilstander: Å se, reagere spontant som samme 

funksjon vi ellers i nervesystemet kaller affektreaksjon, men som nå har en deltagende bevisst oversikt bundet 

til reaksjonen.  

Vi klarer ikke å stoppe affekten, men vi kan kanskje ha forberedt oss såpass at noe kan dukke opp, at 

vi kan mestre delvis at denne funksjonen fører til en fysisk handling av samme art som tankegangen om noe, 

og som kan bli skjebnesvangert i praksis. Men de bevisst tilknyttede funksjonssammenhenger der affekter, 

eller instinktiv reaksjon berører sanse og behovsområder som også er orienteringsmønstre og fysiske 

bevegelsesnerver, samt bevisste oversikter på samme tid, kan sies å være til en viss grad instinkter som vi i i 

større grad kan styre ved å se disse i visse sammenhenger, altså blir vant til eller kan påvirke oss selv eller 

andre til å oppleve disse reaksjonene. 
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Normalt vil vi kunne si at underliggende informasjons-sammenligninger som endelig utløser seg, altså 

intuisjonene, sinnstemningsorienterings-samlinger, slik sett kan fungere som både bevisste og fysiske 

aksjonspotensialer, altså gi bevisste oversikter og fysiske reaksjoner. I enkelte tilfeller kan vi underbevisst 

arbeide med hvordan vi skal bruke fingre og et verktøy for å få til noe vanskelig, hvor vi plutselig i en heklt 

annen setting kommer på dette og spontant flyr av sted og prøver og løser problemet. 

I andre tilfeller kan de tvære en oppfinnelsesrekke, en oppdagelsesrekke, en overraskelsesfunksjon. 

Funksjonene virker lignende instinktivt, at intuisjonen kan utløse bevisste og fysiske oversikter og 

orienteringsmønstre. En plutselig avvergende handling vi ikke hadde erfaring med fra tidligere, eller en 

oversikt over den store sammenhengen i noe, som ofte forteller mer enn det vi ser med en gang, men nok til 

at det overvelder de vi har rundt oss når vi legger saken frem. 

Uansett som funksjon: vi må prøve oss frem til om det er kjente sanser og behov, kroppslige og fysiske 

aktiviteter og natur, alminnelige funksjoner her som begrep vi er bevisst om, om det er disse sakene som er 

involvert på kjent måte for våre drifter, for våre alminnelige behov som alle har felles, mat og dobesøk, søvn, 

klær etter forholdene, puste, ha sansene i funksjon, helst også psyke og fornuft. 

Vi må sammenligne om denne driften er av fysisk energiutløsning eller om hvilke kilde det er som vi 

merker som kjent drivkraft, energi, eller om det er ukjent energi og drivkraft, for vi kan si at lysten, det å like 

noe, ønske seg, i formen å ville noe, ville ha, skape et register for hva vi vil ha, ikke vil ha, en sortering av hva 

som passer oss eller ikke etter egne sanser, behov, HUSK(opplevelser og erfaringer), gjerne med egen 

kropp også i denne sammenhengen som bevegelse til steder, opplevelser som følger opp: Å Like eller Ikke! 

Ligger ikke så langt unna valget av like og ulike logisk, at det er sammenligningsfunksjoner for hva vi 

virker som i behov, som husksamlingen meg, jeg, identiteten vår. At viljen settes kun kjent i sammenheng 

med dette eller full forvirring, den uregjerlige og eksploderende vilje.  

Vilje som settes etter behov, sanser, bevisste oversikts-forhold, må kunne sies å styres ut fra dette også, 

og for det meste så stemmer de utøvende reaksjons-baner i kropp og den fysiske energi-verdien med den 

kraften som utøves, og som er den energien det fysiske er i besittelse av selv som kjemiske-elektriske verdier 

som arbeider slik som vi kan si forutsagt, beregne.  

Ikke det at vi av den grunn ikke kan se alt som kraft, ånd, bevissthets-tilknyttede funksjoner, men vi 

behøver ikke å være oppmerksomme på saksforholdene i det hele tatt, eller bry oss om det, merkelige som vi 

er. Her er det kun snakk om funksjonssammenhenger, ikke om det er Naturens grunnfunksjon, eller Gud, viss 

mange ukjente egenskaper, om det kan være det ene eller andre som står bak, men funksjonssammenhengen 

uansett fra bunn til topp, om den funksjonssammenhengen er synlig for oss, kan forstås, være oversiktlig. 

Å ønske seg noe, er som regel at det er noe som er godt for seg man ønsker, at man ønsker det gode, 

og ikke minst den følelse av godt som dette gir vedkommende, om det så er å ønske noe godt for andre, uansett 

hva.  

Å like noe er at man har en god følelse for noe, at det føles godt, at man liker dette gode. 

Å ha lyst på noe er også at man føler noe godt med dette, eller at det er godt å få prøvd det for å finne 

ut om man liker dette. Kort sagt kan man alt ha erfart dette og har lyst på mer av dette gode. 

At man alt har ønsket seg noe og fått noe godt, gjort noe godt, sanset noe godt, likt noe godt, hatt gode 

lyster med noe, er også allerede da en del av det man klassifisere som det gode. Erfaring kan vise at mer eller 

mindre av det gode kan være skadelig også, og da kan man selvsagt føle mer negativt for dette enn positivt, 

og det blir en frustrerende sak.  

Med narkotika som man har opplevd dårlige saker med, og alkohol, medikamenter, andre stoffer, 

lukter, så kan det være slik at man i enkelte tilfeller tross skadelige virkninger får sterk lyst på dette allikevel 

enkelte ganger. Faren er med saker som er skadelige men som gir stor lystfølelse som trekker en inn i 

avhengighet av dette. Det samme gjelder for hva man liker eller ønsker, har lyst til, opplevd å like, ønske seg 

og fått, har hatt lyster med. Alt dette sikter seg helt inn på det gode med det man har opplevd med dette, og i 

mindre grad hva som er dårlige med det gode.  

Det som er dårlig med noe eller overveiende dårlig vil man som regel ikke ha. Men man kan nøye seg 

med noe man ikke liker dersom et mål man har senere kan oppveie dette med høyere goder enn lidelsen det 

koster å nå målet. Mange tenker jo slik i hverdagslivet, holde ut for å oppnå bedre tilstander. For noen, å 

komme til himmelen, andre rikdom og lyster. 



 

 

901 

Viljen, hva vi vil og ikke vil, handler likedan om de samme lyst-like-ønske-opplevelser og innebærer 

at våre naturlige behov som regel blir dekket også, og at det vi sanser er godt. Viljen er slik som de andre 

funksjoner vi har nevnt her en slave av hva sanser, behov vi har alminnelig, og hva vi kan ønske oss enda 

bedre eller gjentatt av slik vi liker, har lyst-følelse med. Jeg har lyst på is, jeg vil ha is, jeg har behov for is, 

jeg vil sanse, føle is. Fordi det er godt! Jeg vil sove i en god seng fordi det er godt. Jeg vil være trygg der jeg 

bor og der jeg sover fordi det er godt. Derfor kan vi lure på hva det betyr at bare jeg vil ha det godt og at jeg 

ønsker at alle andre har det vondt, hva det betyr?! 

Viljen og hva vi vil og ikke vil, ser ut til å ha servert en del av de samme funksjoner som de andre 

sakene lystfølelse, god følelse, ønsker, liker. Hva velger vi? Vi velger det som mest kan gi oss det vi liker ut 

fra de saksforhold som ellers ofte tvinger seg frem, iberegnet den motstanden vi møter. Å ville noe, og å velge 

noe, å ha, få , gi, ta, gjøre, bli gjort for, virker som en ganske fysisk og bevisst orienteringskilde for begrepet 

valg. Frihet virker som en slags «rett til å velge det gode for seg selv», eller de og det, man bryr seg om, I 

mange sitt tilfelle kun å komme ut av en forferdelig elendig situasjon.  

En slik opplevelse kan lett gi et ønske om at det, den, forholdene som undertrykker seg dør eller 

forsvinner av ulike grunner, og til og med begrep om hevn og tortur, at de andre skal få lide også: Fordi man 

ikke har fått det gode, det man liker, har lyst til i den samme tidens gang At det gode, lysten er grunnlag for 

viljen og den styrke behov og sanser gir som drift for tilfredsstillelse av naturlivet, kroppen og da psykens og 

fornuftens velvære.  

At bevisstheten kan føle seg optimistisk, rolig, føles god å ha, god å være i. Med tanke på at kroppen 

selv produserer stimulerende stoffer, enzymer, hormoner, og i det hele tatt virker slik at lyst-følelser finnes i 

forhold til hverdagens møte med partnere, arbeid, samfunn og natur, er en typisk jordisk ønskedrøm likedan 

som at mange vil til et ønske om en himmel, paradis, noe enda bedre enn det man alt har, eller om man lider, 

tror at, og ønsker at man kommer til ett godt paradis, hva som i det minste i alle fall er godt for seg. At man 

kan lett ønske andre en annen plass.  

I det øyeblikket vi ramser opp alt vi vil og kan kategorisere det som ligner til hversine grupper, så får 

vi jo typisk dette som er Shoppenhauers viljes-begrep. I det alt annet utelates, så vil en slik vilje kun forklares 

med bare viljen, en ur-vilje-kraft for alle viljer. Men samtidig har han ikke nevnt viljen som en bestemt kraft 

og hller ikke hvorfor den skulle være slik en alenehet, eller kunne være til, eller fungere slik den gjør, og 

hvofor den har selketive funksjoner. Slik sett innebærer dette skriftets totale begrep om bevissthet, følelser, 

sinnsstemninger alt av Shoppenhauers vilje, men også alt han mangler om dette. 

 Likeså med de mangler av begrep om funksjon og mål, moral, som det Nietzsche legger frem som at 

alt er vilje til makt, eller søker i denne retningen. Nedbrytninger er heller i mindre grad forklart, annet enn 

som at flere viljer tråkker på hverandre, noe som gir den søkte tolkningen mange har på forskjellig måte 

angående Nietzsche. 

Det er også lett ut fra rent kroppslige og sanselige tilstander følelser og bevissthet, og ikke like andre, 

deres utseende, deres klær, deres mat, deres sivile tilstand. Slik sett kan man si at allerede luktestoffer man 

har er slike som kan gi sterke positive reaksjoner hos en annen. Mange sysler blir sett opp til. 

Smaksopplevelser og lukter styrer i stor grad kanskje opp til 90 prosent av vår dømmekraft, og med synssans, 

farger, former og bevegelser. Selvfølgelig ulike grader av vektlegging på renslighet også. Ingen ønsker seg 

umiddelbart sykdommer, og kan mislike at andre har slike. Det gjelder slett ikke bare mennesker men dyr 

også. Om så planter hva dufter og smaker, lys, næring, PH, gjelder. Se – om planten trives. 

Det er vanskelig å se at begrepet vilje har andre faktorer enn de andre som grunn. Den er avhengig av 

det samme fysisk sett som de andre, at om det skjer affekt-reaksjoner er det oftest likeverdighet i energi-

utløsningen som ikke krever spørsmål om mere kraft eller dets retnings-reaksjoner, bevegelses-mønstre. 

Når noe virker for sterkt, lukt, smak, berøring i hud, hørsel, synsinntrykk, så reagerer vi sjokkerende, 

overveldende, at vi rett og slett har vanskelighet med å takle det vi står ovenfor, at vi underkaster oss dette 

fullt og helt eller avfeier det fullt og helt. I mange sammenhenger blir vi lammet, eller får panikk, går løpsk. 

Så dette med viljekraft, hva det er som er helt naturlig energi, eller ikke, er altså ikke avgjort ved den 

måten vi snakker om vår vilje på. Den er hinsides en vurdering av forholdene for det meste av våre opplevelser. 

Vi bruker heller den som et middel, at vi trasser, at vi vil tilrive oss saker, eller holde alt annet unna oss.  
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Den virker som for eksempel slik fra gammelt at vilje bifaller krefter, er imponert av krefter, og at 

viljen som et annet navn på drifter i ubestemt form, skal finne det gode, bifallende for seg selv, at man med 

ulike styrker til hva man har lyst til skal være helten som bifalles, godtas, blir sett opp til, og det uansett hva 

slags fremferd man har hatt for den saken skyld, kanskje slett ikke det gode. Og det minner oss om kampen 

mellom gudene som tråkker hverandre på tærne innenfor deres respektive egenskaps-områder, der en har 

rettferdigheten som eiendom, en annen har krigen som eiendom en tredje har visdommen som eiendom, og en 

har torden og lyn som eiendom. Det middelet skal ikke de andre ha.  

Men her var det jo hat, svik, utroskap mellom guder også, og om så sammensvergelser med djevelen. 

Kort sagt, neppe bedre for seg enn mennesker som til tider kom gudene til unnsetning. Eller rettledet dem. 

Slik Noah rettledet Gud om rett ferdighet. At den styrken de forsvarte sine egenskaper med virket som 

ufravikelig, ubegrenset, trass selv om andre kunne redde seg gjennom slik egenskap, at det ikke ble gitt bort 

noe av dette. Altså ikke bare slik som ofte, at de elte slike egenskaper allikevel i en samlet støtte for hverandre.  

Det er mye som tyder på at det er denne oppfatningen av en besatt vilje, en makt-demonstrasjon, en i 

og for seg, et herredømme over sitt liv, sin virksomhet, det som var godt og tilfredsstillende for dem, at dette 

er den viljen som man vil ha, ønsker seg, en upåvirket vilje til makt og anseelse, lydighet for seg, og i alt mas, 

trass til å overleve det uutholdelige, og slik at viljen som lyst-oppnåelse er den viljekraften man mener en er i 

besittelse av, for liv.  

At viljeskraften er lik livskraften er lik urkraften, uten noe som helst forklaring til hva bare vilje er, 

eller hva den kraften kan virke som, bare at den er sterk og den vill, uten transformasjons-forklaringen til hva 

som gjør vilje til liv, eller ur-faktor. Og slik sterk vilje vil man ha, til bruk for alt man ønsker seg. I alle fall 

for å hevde sin rett, sin eiendom sitt jeg som det viktigste slik man ser seg selv for sitt eget liv, i troen for sin 

bevarelse og det beste man kan oppnå; ofte for mange del av Gud selv. 

Likedan er det for ateister og ikke-troende som mener de kun har naturen og jorden som livskilde og 

behovsdekning at dette er alt, Her settes viljen inn for ubegrenset å ville ha alt, eller i det minste, for de som 

tenker på andre, at de vil at andre skal ha det de trenger, også slik som Marx tenkte, at alle skulle ha likt etter 

behov som er en rettferdighets-fordeling, der alle måtte bidra med sitt under en styring for orden her, 

proletariatet.  

Alt dette er slett ikke uforståelig! Men det er heller ikke noen endelig analyse og garanti for hvordan 

vi får optimal fordeling av tilstander topp effektivt. Med hensyn til individ samfunn og natur. Da må vi finne 

ut hva som er holdbarhetsreferansene, og de er ikke avhengig av fordelinger i det hele tatt, men er målet vi 

sammenligner med for de respektive tilstander som livsfunksjonen våre har å bevare.  

Men helsen har ikke fått sin plass her. Marx sier med rette at det ikke var noen som visste hva moral 

var, noe Smith, Kant, Hegel, og da Marx selv, men at vi ville finne det ut i fremtiden. Så målepinnene, 

referansene finnes altså ikke. Vi tror også at det humane, menneskerettigheter avgjør holdbarhetsmålet, mens 

det er helsen som holdbarhets-forhold som selvsagt er et slikt mål.  

Vi kan ikke se bort fra at det meste av viljen har sin utløsning og styrkestyring ut fra kroppslige sanse- 

og behovssystemer der den utløste energien er lik den utøvende kroppsfunksjonens egen kjemiske produksjon 

som stemmer med energien som styrken vi benytter i viljessaken. Om det er tilfelle og bevisstheten i stor grad 

benytter det fysiske, sanser, og behov, bevegelseskroppen, til sin orientering og vurdering, og at det er naturlig 

og ville det man vil, selv om det ikke passer og mange prøver å ta hensyn, så betyr også at bevisstheten lar 

seg lede, ville, ønske, like det som kroppen reagerer positivt på.  

Hva som så er igjen av kroppslig drift, i forhold til annet, med tanke på kjærlighet, hat, godhet for 

andre, hva som legges til det ukjente og mystiske blir tydeligvis en lengre drøftelsessak. Hva som er den 

endelige årsaken til noe er jo kun det den enkelte mener er årsaken, slik som Gud eller Naturen. Som om de 

kan noe for seg?! 

Med denne innledningen om viljen, vinklingen, kan det være grunnlag for at viljen som kraften, viljen 

som den sterke, den sterkeste sin rett, kampen mellom viljer og innsats, så kan det se ut som at det er styrkenes 

kamp det er snakk om. At viljen og styrken forveksles som urkraft, fordi vi har behov! Om dette er tilfelle er 

viljen som begrep kort og greit en myte. At behovs-funksjoner heller er de riktige styrkekrevende og 

styrkegivende funksjoner, og likedan at både bevissthet og vilje er avhengig av disse, i en felles kraft for de 

alle.  
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At viljen neppe kommer foran fornuftens evne til å styre de samme krefter. Men at viljen, som trass, 

eller grenseutløsende reaksjon kan virke sterkere enn fornuftorientringens styrkekrav, er også lettere å forstå. 

Viljen er da heller ikke den kompetente til å vurdere de rette valg, fordi den ikke eier referansemål, og at 

referanser ellers befinner seg utenfor viljen. Fornuft betyr at man kan teste, undersøke, finne 

holdbarhetsgrenser for forholdene i alt rundt oss som grunnlag for valget mellom a, b eller begge deler. Altså 

så er det ikke en viljessak, eller viljens egenskap. Ikke slik den er presentert. 

Så: Når viljen ikke er kompetent til valg, og heller ikke den som kan avgjøre valg-verdier, så må behov, 

sanser og vilje bøye seg for en fornuftig verdi-måling av hva slike tilstander bør slå ut som. Ikke lystene. Ikke 

Interessene. Ofte ikke sanser, behov eller vilje heller. For ut fra trang, utfoldelse, styrke, så er ikke funksjonen 

deres oppgitt for hvordan de virker og de kan alle virke mot en logisk forståelse og virkning. De kan alle 

servere en løgn, galt svar, ha defekter. 

La oss snu alt på hode: Vi sammenligner alt av vilje, lyst, hva vi liker, behov, sanser, fornuft, logikk 

og bevissthet, sinnsstemninger, kropp, psyke, forestillinger med hva vi synes er godt eller bra, et gode, det 

gode. Når vi smaker på noe finner vi gjerne ut om dette er av det gode. At det ikke er råttent. Om vi lukter på 

noe, hører noe, ser noe, kjenner på noe, beveger oss, ligger i senga, at vi sammenligner alt med hvor godt dette 

er.  

Om det er vondt, virker ondt, bruksting, og likedan gemyttene til mennesker rundt oss, deres 

intensjoner, agendaer, alle de begrep som andre av en eller annen grunn har et behov for skal ha visse 

rammebetingelser, settinger som de vil sette deg i, eller tilpasse deg til dem selv. At bevissthet, fornuft, 

livsforestilling, dømmeevnen, psyke, stemningen de er i, sanser og behov, kropp og motivasjons-grader; at 

dette er noe vi vurderer som bra, dårlig, godt, vondt, goder, et gode, det gode, eller ond virkning, et onde, det 

onde. 

Men når vi snur dette på hodet får vi altså at det gode da er tilpasset et behov, sanser, kropp, bevissthet; 

At det gode, godt, bra, innehar en av flere av følgene retnings-egenskaper: Lyst, drift, drivfunksjoner, 

følelsen av å like noe, like/ikke-like, viljes-retning, vil - alltid supplert med en annen egenskap; at: 

Alle disse egenskaper gir en positiv eller negativ følelse, eventuelt likegyldig følelse, eller går under 

radaren så vi ikke registrer dette i det hele tatt, altså ikke kan vite noe om hva vi synes om det. 

Men når noe får statusen bra, godt, slik som glede, lyst, like noe, så er det grader av den aktuelle lyst-

saken, sanser og behov, at kroppsfunksjoner og det mentale, stort sett som en bevisst følsomhet for noe, saks-

forholdene, at vi anser saken grei for det aktuelle tilfellet. Eller ikke grei. Bevisstheten reagerer stort sett i takt 

med slike virkninger. Fysisk sett er det svært mye som virker godt eller vondt på oss, smertelig eller lystig. 

Slik sett kommer kroppsfunksjoner inn som den fysiske virkningsfaktoren som bevisstgjort.  

Likedan er det med alle tale-saker, signaler overhode, symbolspråk, at disse virker likedan på oss i 

forhold til kropp, til psyke, til hva det gir av muligheter for oss, som i utgangspunktet fungerer som å kunne 

ha, gi, ta, få, gjøre noe, slik sett forholder seg til vår følsomhet for det fysiske og for de bevisste saksforholdene, 

eventuelt alt annet i forhold til livssynet vårt:  

At dette gir oss et inntrykk av hva som er holdbart, i og med at det kjennes godt, føles godt, kan vites 

å være godt; men altså; kanskje ikke alltid i alle omstendigheter. Et virkelig holdbart standpunkt er at kropp, 

psyke og bevissthet fungerer godt, holder seg, at dette er et holdbarhets-krav. Det er jo også snakk om graden 

noe passer eller ikke, slik at vi får den logiske funksjonen, passer eller passer ikke, som like eller ulike. At det 

gode da slik sett betyr en egenskap og hvordan noe virker bra, godt, holdbart eller ikke for oss.  

Det gode kan altså ikke være slik, ikke-funksjonelt, sveve for seg selv, må alltid være forbundet til 

saksforhold, egenskaper, hva som ødelegger eller opprettholder egenskaper. At det blir den optimale og mer 

sanne holdbarhet, moralsk verdi.  

Det gode, det perfekte, det skjønne, regnes som noe som er virkelig helt og fullstendig, og virkelig 

holdbart. Slik sett Platonsk, ikke-ned-brytnings-bart. En evig form. Der som derimot skiller seg ut med det 

gode, det skjønne og fullkomne, er at det er abstrahert fra egenskapen. At om en sak er holdbar, hel, har 

virkningsgraden som vi ser etter, så er det snakk om at vi kan si at det kan være mangler eller i noen tilfeller 

for mye av noe i forhold til noe som skal være akkurat slik eller sånn.  

Nå gjelder jo dette kropp, sanser og behov, også i den fysiske verdens kropp, livs-funksjoner, men også 

bevissthet, følelser, psykisk sinnsstemnings-grad, fornuft og bevissthet som alltid forholder seg til graden hvor 

god form, god følelse, som lukt, smak, lystfølelser, god stemning, psyke, fornufts-funksjon som virker 

normalt, at alt slik er holdbarheten vår, som igjen føles bra eller godt om det er helt i orden, så langt det rekker.  
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Lignende forstås med opplevelser av det man beskriver som det hinsidige, at det ofte knyttes til 

egenskaper, handlinger, ekstase, lykke, alle ord man kan finne for slike gode følelser, men at det som det gode 

og det skjønne, i og for seg for seg selv, slik er abstrahert fra at noe er der som virker oppbyggende eller 

nedbyggende, destruktivt og konstruktivt som nettopp poenget med holdbarheten har å forholde seg til,  

Det er denne egenskapen å forholde seg til noe som holdbarhet, ved egenskaper, bevissthet og kropp, 

egenskaper ellers, at vi ikke finner slik referanse klargjort i mange offentlige og om vi vil private foreninger 

av interesse eller tro. Det gode er bare godt i seg, skjønt i seg og egentlig alene, og ingen egenskap mangler 

noe ellers om det plukkes fra hverandre. Men det er ikke riktig. Funksjonene som bra eller dårlig i forhold til 

holdbarheten er fremdeles der.  

Slik sett blir det gode, skjønne, helhet, fullkommenhet, rett og slett abstrakt abstrahert, fra alle 

egenskaper, og angitt som en egen kraft, som igjen forklares med noe annet, en egentlig mystisk kraft: Og det 

tror jeg kommer av virkningen! At vi ser farger, at vi kjenner en god lukt vi dras i mot. Mange eksempler 

finnes i det uendelige. At hva man ikke kan forklare, men liker, er glad for, får en opphøyd status som en 

mystisk godhet, skjønnhet. Virkningene er formidable. Men ut fra mitt syn avklarings-bare.  

Her anker jeg den abstraherte viljen og det abstraherte gode innfor juryen/domstolen, fordi vi ikke kan 

knytte det til våre vurderingstilfeller av fysisk og bevisst på denne måten; forblir helt for seg selv, uten at 

andre egenskaper spiller noen rolle. Så kommer håndspåleggelsen. Nå fungerer dette som at det er holdbar 

funksjon som er målet, og i tillegg gir god følelse?!  

Det gode som noe holdbart har ikke lik form i alle tilfeller og innebærer alltid en struktur-formasjon 

som er i endring i forhold til kraft-virkninger så lenge vi kan anta at det er og samme kraftnatur slik 

Forandringskraften/Differensialkraften tilsier, en rent ut logisk funksjon for likevekts-tilpasninger. 

Kraftvirkninger som bevissthet, følsomhet som innebærer nesten konstante variable styrke-mønstre, merkbare 

styrke-endringer i vår oppfattelse, fokus-skifte, sammenligningsprosesser, årsak-virknings-rekkefølger, så 

betyr dette at også hendelse og handling som gir gode virkninger varierer, i motsetning til helt statiske forhold.  

Om andre personer endrer noe i sitt adferdsmønster betyr dette også at man må følge opp disse 

endringene ved å innta nye posisjoner eller endre noe på karakteren til den gode handlingen så dette tilpasser 

seg endringen personen gjør, og nettopp som en overraskelse ny-justere den gode handlingen, følsomheten 

man innstiller ut fra personens endring av humør og situasjon.  

Vi har vel alle opplevd noe så radikalt som det som er helt logisk og normalt og riktig handling og 

innstilling man bør ha, og gjøre, ovenfor så og si alle i spesielle situasjoner, men så viser det seg at på og 

ovenfor en helt spesiell person eller noe spesielt med et saksforhold, at dette slett ikke virker, og verst av alt, 

til med gjør vondt verre. Dette er et sjokk for oss alle, men vi får som regel innsikt og forklaring, mot-reaksjon, 

som avdekker hvordan dette kunne skje.  

Om vi tenker at alle er i en slags særstilling individuelt med behov og følsomhetsmønster, og at det på 

enkelte personer kan være noe som gjør at prosessen i motsatt retning virker bedre, så kan vi ofte oppleve at 

vi var glad for at vi ikke gjorde det som var mest vanlig rutine for dette. Dette med endring av den gode 

metode-formen kan altså være viktig som del av det gode, det å få saksforhold mentalt, bevisst, og kroppslig 

bra for en annen, faktisk også til tider det samme for oss selv.  

Ikke alt passer likt hele tiden. I verden må vi innfinne oss med at kropper og natur har sin del av 

endringsprosesser, ulike sykdommer, arvelige forhold, næringsforhold, saksforholdet i den enkeltes ståsted, 

utgangspunktet personen befinner seg i, og som nesten aldr er helt likt. Handlingen, men også psykisk 

innstilling, humør, gemytt vi selv har må tilpasses det vi kan for at prosessen skal gå bedringens vei. Og enda 

er det ikke garanti for at det ikke oppstår videre, eller andre, problemstillinger før løsningene er i havn.  

I mange tilfeller strekker ikke kapasiteten til, eller handlingen til, selv om det var et ledd av flere som 

slik var riktig. Kan vi ikke fylle opp andre viktige poster som er bærebjelker i prosessen så må vi innse at et 

liv, en skade, ikke kan reddes.  

Ofte er det kun snakk om enklere økonomiske, sosiale eller gemytter, mentale forhold, noen ganger 

forhold som har med styrkemengder fysisk å gjøre, eller kvantitative løsninger, teorier. Kort sagt: De fastlagte 

lover for helbred, beskyttelse, bud, lover, regler, skikk og bruk, lignende saks-tilfeller, varierer i formasjon, 

og da må det som ikke dekkes av de ordinære regler erstattes av tilleggs-utprøvelser som kan virke mer 

dekkende i den neste saken vi har havnet opp i.  

Om det gode ikke har et mentalt, psykisk, bevissthetsvirkende eller kroppslig sanse/behovs-forhold å 

forholde seg til, så øker dette sjansen for at man heller ikke kommer noen vei med det gode, eller at det gode 

ikke virker for oss i det hele tatt.  
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Sanser og behov virker hvert milliontedels sekund av vår pust, næringsfordøyelse, behovs-organer, 

signalveier. Bevegelsesnerver/muskler, bevegelsesadferd, at syn, hørsel, lukt, smak, hudfølelser, pusteevnen, 

hjertereguleringen, hjerteslag, at vi ikke overbelaster hjernen, kort sagt at vi merker tyngde, om sitter, står 

eller ligger, at dette fungerer jevnt med variasjoner hele tiden, At vi merker sanser, behov, kropp og natur 

konstant, og slik sett at både vårt fysiske og de teoretiske, det vil si bevissthetsaktive prosesser, gir oss nye 

situasjons- og endrings-forhold, en mengde erfaring, husk, gjøremål vi husker, rekkefølgen av årsaker og deres 

virkninger, som tvinger oss til en mer eller mindre konstant tilknytting til verden, i fysisk reaksjon. 

 I denne sammenhengen er slike tilfeller som det vi kaller verdensøkonomi tilknyttet systemer som har 

ganske lik beregningsfunksjon slik at pandemier og kriger stort sett kunne vært ferdige opptegnede logaritmer 

for økonomi, ressurser og blokader, katastrofer, ressurs-mangel av slike årsaker, og likedan for vær av alle 

typer. Men man har muligens ikke satt opp denne typiske logaritmen. På den annen side vil det at folk løfter i 

flokk ved katastrofer gi lignende beregning for hvordan alle kan klare seg allikevel, men er heller ikke utredet. 

 Når vi da tenker på at alle lyskryss i verden, alle klokker, alle arbeidsplasser, all reklame og shopping, 

samt ferie-perioder er ferdige planreguleringer som har virket sekund for sekund gjennom snart hundre år, 

som til en viss grad spådoms-funksjon, hva vi kan si noe om, og i abnorm skala sammenlignet med de 

spådommer som vi derimot legger vekt på som virker som en mer abstrakt uthentet spådom som vi tror ikke 

har noen logisk grunn, eller en overordnet grunn utover vår verden, slik som når og om noen gifter seg, hvor 

mange barn, og troen på at en bru faller, så er dette såre lite i forhold til hverdagsstyringen.  

Likedan kan man si at mystikk og magi heller ikke gir fullt så mye, fordi alle går praktisk inn og 

iverstyrer midler fra den ene til den andre om deres levevilkår og penger, og forhold til sykdommer og makt, 

og dermed slik at dette er ren fysisk virksomhet, ellers lar det seg ikke skje. Om normal eller ikke-normal død, 

med samme fysiske funksjoner, grunnet normalt, press eller manipulasjon. Så oppstår lignende med 

effektivisering av hat-hevn, å rydde hindringer fysisk operativt av veien, ikke minst støte vekk forstyrrende 

elementer uansett om det er en ond eller god bedrift som utføres fra de som bestyrer det magiske. 

Kort sagt: Viljen ser ut til å være en ressurs-samler ved siden av alminnelig behovsdekning. At noen 

graver ned nøtter til vinteren, og for å lokke maker. Kan forklare hvorfor de som mener at viljen er alt, alltid 

skal ha alt på bekostning av alle andre. Den indre forestillingen om at man egentlig virkelig er bedre eller like 

bra som andre. Mens det uansett er konstruktive forhold som er oppgaven, ikke hva den ene eller andre synes 

om seg selv.  

Altså, at den enkeltes og alles holdbarhet som kropp, psyke og bevissthet fungerer, og uavhengig av 

begrepet om hvem som har skyld eller ikke, eller mest rett, som samfunn-individ-bevarelse. Her bør vel skyld, 

vilje og rett måtte vike for den praktiske løsningen på det rent generelle vi alle trenger. Av en eller annen 

grunn mesker noen seg i at andre går til grunne. Når det er selektive funksjoner i politikken, så innser ikke 

befolkningen dette, altså behovstrengende regulering. Denne burde ha en fast nok mal, og for løsninger. 

Vi har avdekket viljen, forståelsen av denne som en makt-gripende kamp, langt mer enn noen fast 

egenskap, annet enn som lyst, ulyst, og derfor at viljen mer er mytenes begrep om helter og kujoner. At den 

opp-muntrer den sterkeste rett på bekostning av både det gode og rettferdigheten, og ikke minst fornuften og 

bevarelsen. At det blir en kamp likedan for viljen til å bevare som til å ødelegge. Den opphøyes uten at det er 

en videre fortjeneste, og ligner mest på at to ikke kan finne god løsning sammen, at det den ene vinner taper 

den andre. Så føres begrepet fordeler i evolusjon til samme ideens innføring av den sterkeste rett i stedet, 

akkurat som at denne kan finne den rette veien i livet. 

 Å tro at man er sterkest faller neppe bedre ut bestandig. Dette gir ingen koordinering ellers. 
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Viljes-saken 
 

 Når vi sier at alt er viljeskraft, må vi tenke oss om litt ekstra. Om den som vil noe ikke er til, så er det 

neppe noen vilje, og likeens om det som vil noe som naturfunksjon, eksistens-funksjon ikke finnes. Vi må 

nesten, eller helt sikkert, ha det noe, eller den, som vil noe tilstede først før vi kan ville noe. Om viljen ikke 

har noen kraft, styrke, så er det neppe en vilje, noe å ville. Vi kan si at vi kan ville noe uten at det er noen 

styrke i det, men da blir vi kun bevisst at vi sammenligner noe.  

Vi sammenligner dette da med den erfaringen vi har av fysisk, bevisst og følelsesmessig styrke, at det 

er grader styrke eller energi som tilsvarer gradene vilje-styrke, men vi får ikke utløst noen vilje uten kraft. 

Fordi det er en hendelse og en gjøren, om vi så er bundet til en påle, og ikke får gjort noe, så vil vi føle 

styrkevirkninger, muskelvirkninger, slit, bevisst styrkegrad på hvor mye vi vill om det så bare er å komme løs 

fra pålen. 

 Å ville vil også bety at det er noe vi vil, om det så bare er å komme ut av en retnings-løs trang, 

frustrasjon, vilje vi ikke kan identifisere hva er, men som en irritasjon som virker som en rotløs eller vill-redet, 

rådvill følelse, om så uutholdelig, på en slik måte at vi fysisk, følelsesmessig og bevisst ikke klarer å styre 

våre viljes-følelser for å komme ut av det ukjente, mystiske, uansett hvilke negativt belastede følelser vi har 

med dette. Slike følelser slår nesten alltid ut i bevegelsessystemets nerver og muskler som noe dårlig retnings-

styrte bevegelser og handlinger.  

Dette kan også føre til stivhet, lammelse, apati, en stram sterk avmakt-følelse som et hinder eller 

binding, og som også vi kan bli slitne av, få pustevansker med, etc. Frustrasjonene slik kan like gjerne føles 

positive, opplevelses-rettet, at vi føler at vi må ut av denne tilstanden å finne noe som tilfredsstiller oss, selv 

om vi ikke vet hva. I noen tilfeller kanskje ekstrem-sport. Vi må utfordre uroen inne i oss. 

 Poenget er at kraften som skal til, og egenskapen det å ville er begge avhengig av å ha tilkommet for 

å virke. Og det er umulig at viljen om den ikke eksiterer er årsak til kraft, og at kraft tiltar fra ingenting, eller 

at kraft er nøytral og så tiltar som kraft. Det samme gjelder for viljen som funksjon å ville noe, enten det er 

sansebelagt eller behovs-belagt årsak, eller som følelser og bevissthet som også er funksjoner som ikke bare 

kan komme fra intet.  

Om slikt oppstår så må det være sammenligningsfunksjoner som merker forskjeller og som består av 

en forskjells-struktur som får frem de forskjellige former og grader for følelser og bevissthet, og stemninger, 

fordi det er ellers ikke mulig at dette finnes og fungerer. Alt tyder på at en kraft alt er der tilstede i tilværelsen, 

men at det ikke er alle former og forhold som disse funksjoner slår ut i som å merke eller virke som forskjeller. 

Dette gir også hendelsene. Hendelsene og funksjonen som hendelse som bevissthet, skal så sammenlignes 

som om de er i overenstemmelse eller ikke for at vi skal få oversikt og koordinere handlinger samstemt med 

for eksempel fysisk natur. 

For at noe skal fungere som ville, å ville, at man vil, vilje, så må dette skille seg ut fra andre 

refleksjoner, reflekser, støt, driv, kraft, for at vi skal identifisere dette som vilje. At vi vil. Om vi benytter 

begrepet vil, slik som at om en egenskap fungerer slik i et atom, så vil denne da virke slik eller sånn.  

Her er vil blitt brukt galt. Om en funksjon, egenskap virker slik eller sånn, så virker den slik ut fra 

samme egenskap som vi har funnet. Enten den vil det eller ikke. Altså det er ikke vil som er riktig begrep her, 

men virkefunksjon, altså funksjonen, den form og retning funksjonen virker i og som. Dette virker i naturen 

enten vi vil det eller ikke. Vi kan endre mye, men ikke selve naturlovene. Om vi forstyrrer noe, styrer noe, så 

er alltid energi-balansene ut fra de fysiske lover tilstede som balanse der energiene er opprettholdt i 

bevegelses-energi. 

Å bygge noe slik at kilde og mål skal fungere som å ville med vilje, eller ville uten å forstå at det er 

vilje, er en dårlig påstand fordi at bygningen for retningsavgjørelse og funksjon mellom kilde og mål, slik sett 

overhode ikke er noen vilje eler noe valg da. Da merker vi bare at vi vil noe. Men da har vi ikke undersøkt 

hva viljen er, hvor den påtreffes, og virker.  

Ut fra det kan vi analysere videre hvilke funksjoner som må til for at form dannes, bevegelse eller 

tankemønstre dannes, følsomhet dannes, de faktorer som oftest er å påtreffe ved viljetrang eller viljes-behov. 

Viljen kan altså selvsagt virke som en støtte, da kraften vi legger i å bli for eksempel friske, oppleves som at 

vi både vil dette og samtidig at vi legger kraft i dette. Men det er også ganske likt erfaringen når vi skal ha tak 

i et eple, at vi må anstrenge oss, bruke krefter, for å få tak i eplet.  
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Vi har erfaringer fra at kroppens muskler, sanser, behovsorganer og følelser ikke vil ha smerter da 

disse er bygd slik, virker slik, og at vi vil ha det vi tror vi trenger og som normalbehov alltid trenger og der er 

sanser behovsorganer for oss også. Vi vil, ønsker, trenger har behov for, her som samme synonymer, for at vi 

vil ha kroppen, sansene og behovene våre intakte, for at vi skal virke optimalt fortsatt, og beholde de samme 

behovene vi har. Vi kan si at vi ikke vil være syke, fordi det er et behov for at vi skal fungere godt.  

Vi kan da si at vi har behov for å ikke være syke, mens det riktige er at vi har behov for å være friske, 

fungere. Ellers ligner det på Sartres ingenting, og manges tomhet, at to like store tomme kjøleskap og to ulikt 

store tomme kjøleskap, er slik at vi har like og ulike tomheter som betyr noe, mens det er behovet for mat vi 

ser etter som ikke er på sammen-lignings-plassen. Og det er ikke ingenting som er søkefunksjonen til Sofie 

etter onkel, men onkels posisjon som det søkes etter.  

At onkel ikke er i posisjon a, betyr ikke at det er ingenting som betyr noe. Det er onkel som betyr noe 

og posisjonen han er i , eller skulle være i. Søket får ingen treff her, og ikke på grunn av formen ingenting, 

men at formen onkel ikke er der, altså at formen til onkel er feil. Og ingenting gjelder for alt over alt, for det 

som ikke er der, og det er ikke det som betyr noe eller som er sammenligningen. Det er alltid onkel som er 

funksjonen. Søket går av seg selv videre til neste posisjon, eller at en reel sak forhindrer onkel.  

Derimot bruker vi ingenting som et begrep for feilen til onkels form og posisjon. Vi benytter søks-

utslaget som sier ikke der, selv om alt annet finnes der, luft, rom, tid, mennesker, røyk, hva som helst, lys, 

synlig sikt. At det er ikke ved ingenting vi identifiserer onkels fravær, men at den ikke stemmer, er lik. Det er 

ulikt onkel. Ingenting er et begrep som vi benytter for slik feil. Og for Sartre og en mengde andre så er det 

tomheten og ingenting, hva vi har behov for, som vi benytter som forståelse til søket vårt, vårt behov. Det som 

betyr noe er formen til onkel. Ingenting betyr ikke noe.  

Her har Sartre tatt feil. Vi kaller fravær av en person for ingenting selv om hele tilværelsen er fult 

tilstede, men det er vi faktisk ikke klar over.  Vi kaller også tomhet, like og ulike slike for ingenting, enda 

ingenting ikke har to like og to ulike. 

På den annen side, at det er noe annet enn det vi leter etter ett sted kan vi alltid bruke til noe, når det 

gjelder koordinering, oversikt, og gjøremål. Vi kan jo selv sette oss på den såkalt tomme stolen. Vi kan sette 

en verdi for onkel på denne stolen lik 0 onkel.  

Slik sett kan vi raskt ta en sak, og om den ikke er der, kalle det ikke, eller ingenting, som en superleder-

funksjon for videre søk der tid og posisjon ikke stemmer for onkel, fare eller for sent, eller glemt oss. Ingenting 

kan altså benyttes som forkortelsesbegrep for prosessen, men den stemmer ikke med virkeligheten. Den 

fungerer bare effektivt for bevissthetens ordens-søk etter kilden, onkel. 

Om det virkelig var ingenting der, så ville det ikke vært plass der heller, og da kunne vi ikke identifisert 

at onkel ikke var på plass, fordi plassen ikke fantes. Vi hadde ikke funnet plassen, eller rommet onkel skulle 

vært i, og da kan vi ikke si at om onkel er der eller ikke. Et slik valg, eller funksjon finnes ikke. Vi kan altså 

ikke påstå at det er ingenting der. Vi kan påstå at onkel ikke sitter på stolen. Det er alltid noe i bevegelser og 

vinkler vi ikke legger merke til, eller kanskje merker, som ligner slik ingenting, men da blir det snart ikke mye 

igjen av en ekte onkel heller, sel om han sitter på stolen. 

For matematikken og logiske funksjoner skyld og i språk-symbolikk, så fungerer dette som 

veivalgfunksjoner og om en port skal gå opp eller ikke, en mening skal endres også videre. Her kan fint 0 og 

1, ikke og er, på eller av, fungere godt, at det er funksjon eller ingen funksjon. Står stille, eller fungerer i en 

retning. Her benyttes også ingenting ofte. Kamera-overvåking: Ser ingenting. Lydsensor: merker ingenting. 

Det er noe aktuelt for funksjonens utløsning vi søker etter. Det vi ser eller som rører seg eller lager lyder, er 

ikke den typen som utløser alarmen. Men de andre funksjonene er der. Hvordan skulle lyden utløses om det 

ikke var luft der. Ingen lyd. Eller om det ikke var lyskilde og rom som lyset kunne vandre i fra a til b. 

Når noe ikke er aktuelt for oss så eliminerer vi dette ofte fra bevisstheten og husken så godt vi kan. Vi 

gjør forholdene til uaktuelle, til ingenting av betydning for vår sak, og fyller dette inn med et fullstendig 

ingenting-begrep. Om det ikke dekker vårt behov sp er det «Ingenting». Selv om det finnes. 

Viljen og kraften må begge være funksjoner som er der til stede ut fra grunnfunksjoner som gjør at 

kraften kan virke, ekspandere og trekke seg sammen, eller fungere fra å ikke merke vilje for sak, kilde-mål, 

til å merke vilje for sak, kilde-mål. Ikke minst at viljens formasjonsstruktur må ha en forskjell fra alle de 

egenskaper som ikke er vilje. Alt er vilje vil bety at enhver reaksjon som finnes kun er vilje. Men ikke få 

mener at det er gjort med vilje. Men viljen og kraften kan ikke oppstå uten at funksjoner ligger til grunn for 

disse. Viljen og kraften vi snakker om er jo alt der. Her.  
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Vi identifiserer alt her og viljen her som noe som alt fungerer. Viljen kunne ikke skap alt og viljen. 

Kraften kunne heller ikke skapt all kraft, viljen og alt, uten at den var tilstede. Kraften og de egenskaper vi 

snakker om er alt her. Og det trengs ikke at det må skapes med vilje eller at kraft må skapes. Disse funksjonene 

virker faktisk. 

Viljen og kraften kommer altså aldeles absolutt ikke av ingenting. Forsalg har vært fra Gud eller fra 

en naturlig og kanskje logisk naturfunksjon som svært mange vitenskaps-forskere tror mest på. At det kommer 

fra noe funksjonelt virkende er utvilsomt. Men Gud og Naturen har det problemet at ingen teolog vet hva ånd, 

og åndskraft egentlig er, og ingen atomfysikere vet hva stoff, materie, atomer, elementene, og feltkreftene er 

for noe, eller hva disse kommer av. 

Vi sitter derfor igjen kun med at vi må vite hva det er vi henviser til når vi kommuniserer, snakker, og 

forsker, trenger inn i følelser og bevissthet, kropp og fysiske funksjoner, og derfor er det funksjoner vi snakker 

om. Funksjoner blir her en slags erstatning for begrepet egenskaper også. At alle egenskaper tilkjennegir seg 

som funksjoner likedan som bevisste og fysiske egenskaper. Vi må altså få oversikt. Men likedan er det med 

altet selv, eksistensen, inkludert Gud og Naturen. At også disse må henvises til funksjoner om vi i det hele tatt 

skal dele informasjon og forståelse for noe i det hele tatt.  

Det som er, eksisterer, og endrer seg, skjer, er virkninger, er funksjoner, og vi lokaliserer dette stort 

sett som styrkeforskjeller fysiske styrkeforskjeller og følelsesmessige styrkeforskjeller som bevissthetens 

funksjoner. Både den fysiske naturs funksjoner og bevissthetens funksjoner kan vi bare finne ut av ved at det 

er like og ulike funksjoner, som kjente og ukjente, gjenkjennelsesgrader her, og som bevisste funksjoner for 

husk og bevissthets-sammenligningene. For uansett hvor mye angst eller trygghet vi føler så er alt vi opplever 

bevisst, sammenligningsfunksjoner uansett hvor gode eller dårlige disse sammenligningsfunksjoner er. 

Bevisstheten er en sammenligningsfunksjon for ordren, oversikt og orientering, koordinering. Vi 

kunne slik på natur-funksjons-troende språk, kal bevisstheten et sammenligningsorgan, og bevisstheten en 

sammenlignings-prosess. Enkelte ganger er signaler og styrke for sterk selv for bevisstheten der bevisstheten 

blir trett, besvimer, sovner, går ut av funksjon, ikke klarer å sortere sin informasjon og blir forvirret, ja, satt ut 

av spill. Vi kaller dette ofte for irrasjonelle funksjons-nivåer, eller et slags kaos.  

Slik sett kan det ligne resonans i elektriske ledninger, der ledningene begynner å dirre, og kan slå slyng 

på seg ryke, og at strømmen ikke fungerer riktig i lederretningene mer, eller som et orkanvær i naturen. Kaos-

strukturer. Merkelig nok med den samme energien intakt inn og ut som alltid, slik at summen stemmer med 

Einsteins E=mcc. Stort sett i alle fysiske lovområder. Vi selv kommer ofte til hektene etter sykdom, skader, 

søvn, at vi har besvimt. 

Når vi kommer til sinnsstemninger, humør, følelser, behov, sanser, intuisjon, husk, vilje og 

bevisstheten, så kommer vi ikke unna at det er fra noe vi går og til noe vi har retning i mot. Og vi kommer 

neppe unna at det er de forholdene vi kaller behov av ulike typer som er årsak til bevegelsesfunksjoner og 

gjøremål, slik som sanser, behov, sult, kulde, trygg plass og bo, som en del av det å beskytte vår kropp, våre 

behovsorganer, våre sanser, og vår bevissthet, som en sum av opprettholdelses-evnene våre som vi vil holde 

intakte.  

Vi kaller dette for overlevelses-evner, fordi vi da kan hende også overlever. Men det er slett ikke en 

fasit for om vi overlever eller ikke. Om vi har aldri så mange overlevelsesevner, slik som i steinalderen, så 

hadde vi neppe noe romskip vi kunne stikke av i om vi fikk høre at en komet kom til å treffe jorda. En komet 

kan bli for stor for alt livs evne til å overleve på en klode.  

Når vi vil noe forbindes dette nesten alltid til alle de butikker som handler om å hvile, sitte, ligge, sove 

og komforten med alt dette. Også varmen vi har der vi sover. Alt sengetøy og alle senge-typer. Uansett pris 

så handler det om komforten, det vil si behaget og muligheten for å sove. Nesten en trillion artikler er lagd for 

kun dette ene behovet, og med fine farger og former.  

Fargene og formene, og bløthetsgrader p sengetøy, utformingene, gjør sitt til at mange ikke gjenkjenner 

sovebehovet sitt, og forbinder det mest med andre saker de tror på. Da vil enkelte ha en ufo-seng, andre vil ha 

en gammeldags morsom seng, andre vil ha senger de kan styre rundt med stemmen sin ved hjelp av digitalt 

utstyr. All glorien hvisker nesten vekk at det er å sove som er behovet, selv om de føler at her vil de sove godt. 

I en vannseng, ufo-seng, vanlig seng. 

Hva vil vi? Videre har vi det samme for lukten i huset, lukten av maten, av drikke, av lufta vi puster 

inn uansett hvor vi er, hva det lukter i bilen, på kjøpesentre og i naturen, hva det lukter av folk.  
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Vi er slik sett temmelig nesevise, og nesten alt i verden vurderes nesten bare etter nesen og ikke ut fra 

etikk og handlinger ellers. Nesen styrer halve verden. Den andre delen fordeler seg over smaken av alt vi kan 

spise og lukte, eller drikke, og smaksstoffer som kan følge med luften.  

Vi gjør ofte som voksne uten å tenke over dette like mye, ofte det barn gjør, stikker tungen vår bort i 

mange saker for å finne ut åssen stoffet eller gjenstanden virker, ikke minst ved rare bær vi ikke har kjent på 

før, og mat vi ikke har kjent på før. Men vi kan like gjerne kjenne etter på alminnelige saker fra butikken som 

ikke er til å spise, om vi kan kjenne noe bedre ved å bite i det eller smake på det, om det er sterkt og holdbart, 

eller går lett i stykker. 

Smak og lukt dekker altså kanskje halve verden sammen, men syn og hørsel virker også for det meste 

i verden. Vi ser former, farger og bevegelser, og lukt og smak er enkelte steder knyttet direkte til synsinntrykk 

i nervesystemet vårt, og slik sett at vi forbinder lett smak og syn til hverandre og da også lukten som synet 

nærmer seg og gjenkjenner. Vi har lignende med lyder. I øret har vi trommehinnenerve som er forbundet med 

smak og svelg, slik at vi om vi mister smak og svelgfunksjon så kan denne kjenne forskjell på salt og sukker 

og også få til svelgfunksjon.  

Hørselen er forbundet til balansesystemet også, såpass at balanseretninger og hørsel kan koordineres, 

og begge går sammen med syns-senter-nerver der alle er med å korrigere bevegelser sammen, uten at vi styrer 

denne delen annet enn at bevisstheten lærer å korrigere etter den erfaringen vi har med øvelse og læring. 

Lydene vi hører deles gjerne opp i behagelige og ubehagelige, og forbindes med alt som rører seg og lager 

lyder, og toner, rytmer, musikk er en stil som de fleste finner ett stemningsleie de liker i. Også stemmebruk er 

slike følelses-korrigerende behag/ubehag-opplevelser. 

Til slutt er vi helt avhengige av direkte kontakt gjennom hudens nervesystem og musklenes nerver for 

å kjenne styrken på tyngden vår, annen tyngde, retninger på tyngdene, bevegelser her, og kulde varme, vått 

og tørt, alle de formfunksjoner vi kjenner som kløe, kilende, behagelige og ubehagelige følelser, brenn-følelse, 

smerte, risp, alt som ikke irriterer og irriterer, krypende følelser, og selvsagt å kjenne formene, trykket, dra-

følelse, napp, alt vi kan skille fra hverandre som hudfølelser. Alt dette er samlende sammenlignende 

sansefølelser som er forbundet med behov som å sove, å finne, oppsøke og trekke seg unna, spise, drikke, 

puste, holde balansen og bevegelsene i orden.  

Nå vi vil noe så dekker vår oppmerksomhet som sanser og behov av alminnelig lik type for de fleste 

mennesker kanskje 99 prosent av dagen og egenskapene. Det vi ellers er opptatt av, for eksempel science 

fiksjon, virker her mer som en parallell funksjon, og vil ikke kunne erstatte alle de opplevelser vi har med 

sanser og behov, utenom at vi i husken bruker lignende erfaringer som sanser for å forklare fart, hastigheter, 

hvordan stjernefartøyer ser ut, kamuflasje, skytevåpen, drakter, dvale-seksjoner, over-lyd/over-lys-fart.  

Andre sanser som allikevel vi kjenner fra dyreriket, at dyr merker jordskjelv vi ikke merker, nesten 

alle faktorer vi kommer på referer til sanser, eller overføringer vi kjenner som stemmen gjennom telefonen, 

overføring av tanker på direkten. Eller data, tv-overføringer der vi snakker med de i den andre enden. Om det 

hadde gått fortere så ville vi hatt kontakt med astronauter på planeten Mars straks, og ikke at det tok 40 

minutter mellom spørsmål og svar. Lett å tenke seg, vanskeligere å få til, om ikke umulig?! 

Så når vet vi at det virkelig er noe nytt annerledes enn det vi forestiller oss ved sanser og behov vi alt 

har? Vi kan sikkert finne piller med næring og mange smarte saker som gir oss energi på vanskelige oppdrag 

slik. Men allikevel blir vi ikke kvitt energi- og nærings-behovet som levende skapninger som noen kjenner til 

som fungerer.  

Men vi kan like lett drømme og fantasere om det. Om vi er sultne og trenger mat skulle vi gjerne ønske 

at vi ikke hadde sulten, og at alt gikk like bra for det. Og det er også typisk slik fantasien tenker, at det kanskje 

da også finnes noe slikt som fikser saken. Vi kjenner jo andre som fikser saker vi selv ikke fikser.  

Fra det å ville noe til også å få det til kan det ta tid. For eksempel å finne opp fly, et godt fly, styring 

til fly, drivstoff og motorer til fly, energisparende fly-ordninger, og etter hundre år så kommer det noe som er 

omtrent nesten så bra, litt bedre kanskje, men da er det mange andre saker i verden som skal utvikles, eller 

kan utvikles. Det har nesten aldri slått feil at ideer har tatt lang tid å få realisert, med unntak av alle enkle men 

smarte løsninger.  

Enkelte oppfinnelser har skjedd hurtig fordi noen har hatt en mengde kunnskap om de forskjellige 

saker som kan settes sammen, eller at noen har tenkt nytt og enkelt og fått til noe som er helt revolusjonerende 

som oppfinnelse av så enkle løsninger de har satt sammen. Nesten alle oppfinnelser er erstatningshjelp for 

bevegelser, kommunikasjon, språk, teknologi, som erstatter det sanser, behov og bevegelsesstyrken vår. For 

eksempel bensinmotor i stedet for hest, gravemaskin i stedet for hakke, Fly raskt i stedet for å ta bår og bil. 
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Det meste handler om byggematerialer til hulene våre, mat og drikke til hus-holdninger. Klær til å ha 

på seg, og tøy til senger og bekledninger. Farger så vi synes det ser fint ut med øynene, for synsinntrykket 

vårt. Og de følelser vi får av dette.  

Vi setter gjerne til luktestoffer i alt teknisk utstyr, biler, møbler og klær, leker og arbeidsutstyr. Vi har 

en konstant vaske-funksjon på gang alle steder på jorda, uansett klær, kropper og teknisk utstyr. 

Kommunikasjons-utstyr som kjøretøyer, mobiler, datautstyr, satellitter. 

Vi produserer næring til kroppen vår ved å legge halve jorden under plogen, eller til gressletter for 

beite. Tilsvarende asfalterer vi og steinbygger store deler for å få alle varer frem og tilbake der det ikke går 

båter og fly med slike varer.  

Men vi kan trygt si at bare begrepet vilje ikke kan forklare begrepet kraft, og begrepet kraft ikke kan 

forklare begrepet vilje. Vi velger derfor å kalle det viljekraft, uten at viljen er forklart og uten at kraften er 

forklart, funksjonelt. Altså hvilke funksjoner som gjør at det blit kraft, styrke, energi i begrepet kraft, og at 

slik kraft kan komme inn som vilje-kraft. Vi klarer heller ikke å forklare hvordan vilje, at vi vil noe, eller 

bevisst vet hva vi vil, at vi av den grunn vet koblingen og funksjonen som får kraften til å stige eller synke, 

eller at funksjonen vilje kan eksitere og finnes.  

Vi kan kun se den ytre siden av viljekraft-skallet, der denne alt er tilstede uten forklaring, og når den 

alt er til stede som vilje og kraft sammen, så kan vi se for oss at vi kan ville og kan kunne å gjøre det ene og 

andre med ulik styrke. Men vi vet ikke hvordan denne styrken kan reguleres selv om vi finner ut at vi må ha 

mere styrke i en sak. Altså er viljens indre og kraftens indre ukjente funksjoner. Mystiske.  

Men i følge differensialkraften så finnes det funksjoner som får frem kraft, men denne har ingen 

adresse. Ikke utenom at den danner alle selektive funksjoner for preferansedannelser som denne ut fra sin 

funksjon skal eller bør gjøre. I denne sammenhengen så vil funksjoner bli behovssystemer som trenger energi 

inn og ut, og lyster og vilje vil her bli knyttet til behovsdriften. For eksempel slik som å opprettholde seg, eller 

overleve som det populært kalles.  

Selv det å overleve, tross at vi har mange varslingssystemer i oss som alt forteller oss noe som ligner 

dette, redsel, fare, smerter, sult. Selv det å overleve, som et mål, som et behov, er også først og fremst en 

innsikt og erfaring, og ikke en selvstendig funksjon som er en selvfølge. Om det var sant hadde alle satt seg 

noe voldsomt inn i alt som skjer. I konkurransen om å overleve hender det at to sterke i flokken kjemper om 

leder-rollen. Den ene taper som regel kampen og kan dø, men oftest så overlever den andre også, den nest 

sterkeste. Resten av flokken fortsetter å dilte med, men det kan like gjerne foregå en mengde slike tvister blant 

flokk-medlemmene ellers også.  

Konklusjonen er at så og si alle overlever om det ikke er en naturlige antall mengde som går med fordi 

de er næringsgrunnlaget for en annen art. Myten om at den sterkeste overlever er noe merkelig. Grunne er at 

at det store flertallet i alle flokker er de som overlever, og ofte de med færrest gnisninger, krangel. At arten 

derimot er egnet til å ta til seg og fordøye tilstedeværende næring eller kan flytte seg ut fra hva som er beitet 

tomt, så er dette den største faktoren til å overleve, men karrige forhold kan bety slutten for en art. Allikevel 

er tilvenning over tid noe som virker genetisk justerbart over tid, og som fungerer der slikt er testet med både 

folk og dyr. 

Det er lett å forklare vilje med at vi vil noe, hva vi vil og ikke vil. Men det er vanskeligere å forklare 

vilje om det ikke finnes noe behov eller lyst, ulyst-signaler i denne forbindelsen. Og for det meste av våre 

sanser og behov, en husk som husker hva vi gjør for å få tak i maten eller har lært oss å gå og snakke. Enda 

vanskeligere er det å forklare et behov, det å ha, få, gi og ta, om vi ikke har behovsorganer og behovssanser 

som merker at vi trenger noe. Om det ikke er en trang, drift som gjør at behovet endres, og vi blir sultne. Det 

er tydelig for de som har levd en stund å forstå at vi trenger næring, trenger luft, trenger vann, trenger å bevege 

oss så kroppen ikke dovner, visner bort og slik at vi ikke kan få dekket behov av egen hjelp. 

Med hvilken drivkraft og hormon-utløsninger, enzymer i kroppen, er ikke nervesystemene til dyr 

avhengige av for å nettopp sette inn eller få ekstra krefter for å dekke behovene sine for næring når det er 

karrige forhold. Sulten gnager og skaper store innvendige bevegelsesenergier grunnet nervesmerter og bevisst 

forstyrrelse, og som gjenkjennes som sult. Vandringer starter gjerne grunnet dette. Det er en slags tvangs-

situasjon og ikke bare viljen. Det ligner å trekke seg unna farlig område, og her er det mat-fattigdom som er 

faren, og der sanser kan hjelpe de bevegende funksjoner på vei mot bedre jaktmarker: Energi. 

Viljen er her en parallell til, eller samme sak som trangen og koordineringen som er bundet sammen i 

en vekselvirkning, utveksling i det syret eller arten vi sikter til. At viljen er en side av behovet og styrken i 

behovet, og styrken behovet utløser i nervesystemene.  
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Det vil si at behovsorganer og bevegelsesmuskler er koblet samme i nervesystemet ved siden av at 

hjernen kan registrere, huske, lære handlinger om den samme prosessen og da føle det samme. At det man 

føler behov for, det vil man også. Med forbehold om konsekvenser man kjenner til eller har blitt fortalt enten 

det er sannhet eller løgn.  

Men mange blir paralysert grunnet opplevelser, ikke bare folk, men fisk, kuer, husdyr, katter, delfiner, 

blekkspruter, alt vi kjenner til med nervetråder oppfører seg slik. At de kan bli paralysert av dårlige 

opplevelser. Om vi vil kalle det angst eler fobier.  

Følelser, styrke og vilje 
 

Vi har, og får, merker følelser; ved alle typer fysiske hendelser vi merker ved alle sanser og behovs-

organer, og styrken vi kjenner ved bruk av muskler og muskelrefleksjoner i kroppen. Vi kaller dette alt fra 

affekter til reflekser, i noen tilfeller instinkter, fordi det retter seg mot noe vi oppfatter som trygt eller farlig. 

Affektene, eller øyeblikkelige reaksjoner, slik som at vi kjenner en smak på tungen, ett stikk, lys-virkninger 

med kontraster når vi ser noe, eller når vi hører noe, der toner og lyd ofte merkes på retningen dette kommer 

fra, og som vi ofte kan huske, gjenkjenne, en reaksjon som skjer ganske straks. Også lukten kan vi følge etter 

og reagere spontant på, likedan balansen vår og bevegelsesretningene våre.  

Ved bevegelse kjenner vi, merker vi, at muskler reagerer, flere steder, gjerne i nakken, halsen, benas 

bevegelser, i mage-muskler, og i føtter og armer. Vi kaller dette ofte kroppsspråk også. Bevegelsene behøver 

ikke å være lett synlig for andre. Vi kan kjenne muskler stramme seg i mage, ben, mange steder, uten at det 

vises godt for andre, men at vi kjenner dette godt selv. I mange tilfeller er vi helt ubevisst på dette på grunn 

av hva vi er oppmerksomme på ellers. Men vi, og også mange andre, kan godt merke dette i mange tilfeller, 

og at vi kan kalle dette mye, blant annet magefølelse, og om vi ikke alltid forstår innstillingen vår selv, kan 

andre merke dette i noen tilfeller å si det til oss. At vi er avslørt før vi selv har oppdaget poenget til våre egne 

reaksjoner. 

At vi merker musklenes styrke, bevegelser, er fordi sanser vi har ellers kan merke endringen i disse, 

og at det er nerver i musklene som reagerer og sier i fra, også fra sansene som merker forskjell i bevegelse og 

lyd gjennom syn, hørsel, balanse-organene som vi har. 

Vi merker alle disse funksjonene i sanser og behovsorganer, i alle grader fra smerte til lyst, og det 

behag-ubehag som befinner seg mellom disse ytterpunktene. 

Vi kommer heller ikke unna begrepet sinnsstemninger. Vi merker en styrke eller tilstand, altså en 

virkning, og vi føler denne, og dette er en form for følelser. Sinnsstemninger uten følelser eller styrke vil vi 

ikke merke. De har en slags retning, tilstand, posisjon, som kan virke alt fra stivt, urørlig til absolutt aktivt 

eller ubegrenset uro, bevegelses-virkende, styrke-endrende.  

Følelser virker inn på forskjellige sinnsstemninger slik sanse- og behovs-organs-signaler virker inn på 

sinnsstemninger, og stort sett er dette også noe vi kan måle med utstyr, eller kan merke på vedkommende med 

våre egne sanser, gjenkjennelses-husk, eller på ansikts-utrykk, kropps-språk, som skifte i stemningsleie.  

Om vi ikke kan sette fingeren på hva vi merker, så merker alle mindre sanseforskjeller og 

behovsreaksjoner i oss dette som en forskjell, altså intuisjon av svak eller sterk grad. Intuisjon er å merke en 

forskjell, eller mange. 

For eksempel kan det slå ut som grader innretning av holdningen i forhold til saksforhold, slik som 

motivasjon, overskudd eller underskudd av energi for å utfordre, oppsøke, trekke seg unna, avvise saks-

inntrykkets innhold og virkning. At følelser endrer sinns-stemningen slik at dette kan virke som grader 

motivasjon for bevegelser og humør-typene våre, lynne, vår sinnsstemnings-innstilling. Kjente slike er da å 

være sint, glad, optimistiske, pessimistiske, sorg, glede, lyst og ulyst, og som er med å gradere vilje-styrken, 

altså fysisk og bevisst vilje til å oppfylle et behov for eller i mot de virkningene vi merker. 

Glede og sorg, sinne eller lystighet, ovenfor saksforholdene, og som stemnings-leie er alltid også 

følelses-styrker. Og følelses-styrkene merker vi lignende andre sanser som graden styrke i alle sanser, behov 

og nerver, i sinnsstemninger, humør, og at vi altså merker forskjellen. Og forskjellen merker vi fordi 

bevisstheten er en sammenligningsfunksjon og sammenligningsprosess for oversikt og orientering og årsak-

virknings-rekkefølgene i de preferansevirkninger som med styrkegrad kommer inn i bevisstheten, ofte ut fra 

forløps-rekkefølgen vi merker i følelser og i fysiske sanse-opplevelser. 
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Det er altså vanskelig å ville noe om vi ikke merker noe, eller har behov for noe, og om ikke dette 

virker som et lyst eller ulyst-signal, altså virker i retning til eller fra saks-følelses-forholdet: Om å godta, 

akseptere, eller avvise, føle misnøye med noe. 

Å få høre at noen mener at viljen ikke forbindes til noen inn-signaler, endrings-signaler, styrings-

signaler som virkningsstyrker som viljen reagerer på, at det ikke er noen årsak i det hele tatt som virker inn på 

denne, som irritasjon, identifisert eller ikke, eller som en tilfredsstillelses-lyst, og som regel at denne er 

forbundet til sanser og behov, ikke minst for bevissthetens orientering som virker som et behov for korreksjon, 

koordinering av alt vi merker, virker lite trolig. Det må ha hendt en virkende forskjell, og det må ha vært med 

en styrke-virkning, at noe skiller seg ut fra alt det andre eller forskjell fra tilstanden vi er i. 

Noen eksempler, selv om det finnes flere saksforhold vi kunne putte inn her. Vi blir ikke sultne uten 

at A: vi merker signaler fra manko og nerver i magen, sult-signal-givere, nå identifisert som en av årsakene, 

sult-hormoner som utløser nerver og hormoner i blod til sentralnervesystemet som har kontakt med tunge, 

spytt, øyne, tygge og svelge-funksjonene. Signal fra kroppen om at der er noe som mangler, og følelsen av et 

sug i oss innenfra. Dette suget er hvilket også kroppscellene gjør når det mangler vann og næringsstoffer, da 

de ellers rett og slett kan tørke inn. Cellene signaliserer med enzymer og hormoner, eller spesielle peptider 

som oppsøker mage- og nerve-systemet vårt.  

B: at vi fra erfaring, husk, vaner, opplevelser, som sender styrkefølelsen til slike behovssentre i tillegg 

til lyst- og bevissthets-funksjonene våre. Vi kan da faktisk være mette, men som en slags lagringsfunksjon i 

oss, og som en lyst-utløsning, kan vi stappe i oss mye mere enn det vi trenger. 

I mange sammenhenger ved de alminnelige sanser og behov som merker mangler, kan vi for å motvirke 

disse, også finne på å spise som et mot-trekk for ubehag vi føler med andre behov. Vi kan liksom ønske oss 

noe vi ikke får lov til, og så rett og slett spise for å trøste oss. Vi kan komme i en berusende stemning, eller 

søvnig stemning av slikt, og som motvirker litt av det tapet vi føler med at vi ikke får dekket lysten til noe. 

Det samme kan ha sterke påvirkninger på slike begrep vi har som spiseforstyrrelser der hverken pasienten 

eller legen behøver å forstå årsaken, eller finne hvilke behov som ikke var forstått eller dekket. En god grunn 

til å utløse sterke virkninger som spiseforstyrrelser. 

I andre uutholdelige følelses-behov så kan det å gi seg selv smerte virke motvirkende, men også 

skadelig, slik som når man sitter å skjærer små eller store sår i huden sin. Andre kan gjøre langt mer ekstreme 

saker. I noen tilfeller er uutholdeligheten så sterk at det virker uopprettelig og behovssystemets 

imøtekommelse av en absolutt målløs følelse, og smertevirkninger av dette følelsesmessig kan føre til at man 

tar sitt liv.  

Mange slike forhold kan være påvirkninger fra natur og sosiale forhold, samfunnskrav, hva som nå 

enn binder en person ufrivillig opp i en sperret livs-følelses-situasjon. Like klart er det at mange avgjørelser 

også kan komme fra den bevisste og følelsesmessige personen selv, som får uheldige følelses-konsekvenser. 

Det er nesten umulig at bare personen, eller bare miljøet bestemmer disse forholdene. Både 

bevissthetsoversikten, avgjørelser, arvelige formasjoner og miljøbetingelser har deltagelse i slike saker, om 

enn i forskjellige styrkegrad. 

I større samfunn er det livssynsdominanser og styringsbehov, andre behov som aktuelle samfunn setter 

som mål, som slår ut i aksept og avvisning, der man påfører seg selv eller andre smerter. Om å godta, og hva 

man godtar av samfunnsstyret og samfunnsmedlemmer. I ikke så få rent ideologiske og religiøse grunnbøker, 

grunn-holdninger er det slik at om du ikke har samme tro som oss, så skal du plages, pines, jages, straffes, 

fengsles, og henrettes. At alle uten vår tro skal dø, avlives. Og det er en sterk trussel fra andre personer, eller 

fra grupper, når det gjelder tryggheten et menneske skal føle. Mot all moral, bud, holdbarhet og løft. 

Når vi merker at vi har sterkere vilje så er dette som regel forbundet til sterkere lyst og ulyst. Vi har 

neppe uvilje og vi ikke har ulyst. Dette er også utløsende i mange tilfeller for mere energi, mere bevegelse, 

mere krafttrykk i retning av det vi føler for eller i mot. Ofte føler som bra eller dårlig. Noe vi så og si automatisk 

reagerer på uten at vi behøver først å ville det. Vi kjenner smerte og lyst, behag, ubehag. Vi kan ikke gjøre så 

mye i det avgjørende øyeblikket vi merker en smak eller noe vi ikke liker uansett hva som hender. 

Ved lyst, ulyst, glede og sinne så sender kroppen ut forskjellige hormoner og enzymer grunnet disse 

signalstyrkene ved flere forskjellige organer, slik som adrenalin, serotonin, endorfin og nor-adrenalin og 

naloxin. Dette endrer nervesignal-affiniteten, sensitiviteten, og reaksjonshastigheter og reaksjonsstyrke i 

nerver og muskler for bevegelser. Vi kan bli døsige, slappe, eller overspente, våkne, kvikke. Denne funksjonen 

er ikke bare vilje.  
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Dette er også et biokjemisk funksjonelt energi-reserve-system som omorganiserer det fysiske 

bevegelses-systemet og dets styrke. Vi kan sprøyte slikt rett inn i blodet, slik som serotonin eller adrenalin, 

hvorpå personen blir glad, sint, frustrert eller tilfredsstilt. I dette tilfellet påvirker vi lysten og viljestyrkegraden 

fysisk utenifra. Og her er det ikke tvil om hva som kom først. Virkningstyrken fra de fysiske midlene kom 

først og påvirket blod, nerver og behovsorganer samt sanser, for så at lyst, ulyst, lyst, angst, slår ut som følelser 

i samme graden som nå viljen oppstår i kjølvannet av dette. 

I andre tilfeller så trengs det sanse og behovssignaler, og ikke minst en humøromstilling, noe som 

endrer sinnsstemningene våre for at viljen slår inn ut fra dette. Å tenke seg viljen eller styrkekraften uten et 

forløp eller grunn kjent eller ukjent for utløsning av dette, er altså den mest tvilsomme av alle andre påstander. 

Det er heller slik at vi merker av vaner og erfaringer at viljes-funksjonen kan brukes, i formen styrke for å 

oppnå noe for eller imot saksforholdene, eller om vi vil behovene. Jeg vil ha sjokolade. Ellers blir jeg lei meg. 

Viljen blir her et sekundært ledd for å manipulere noe i ønsket eller lystig retning. Og det virker. Og 

det igjen får oss til å mene at viljen styrer alt, eller at med sterk nok vilje så får vi det som vi vil. Og sette fra 

et egoistisk perspektiv så er dette perfekt. Men det kan være til skade for både seg selv og andre ut fra hvor 

holdbart hensynet er i saksforholdene. Erfaringen sier at staheten ofte vinner frem.  

Slik sett er dette ikke et argument i seg selv, men heller en tvang påført andre, eller som man også kan 

påføre seg selv. Om vi er veldig utålmodige så kan faktisk et menneske selv, eller ved hjelp, gjennomgå mange 

smert-somme og uutholdelige tilstander som øvelse for å tåle mer, men dette kan også være skadelig. Krav 

om øvelse har skadet mange, enten en påfører seg kravet selv eller at samfunn eller organisasjoner gjør dette. 

Vi kan slik sett si at samfunnskrav om helse, påført legene, om hva som folk ikke skal få hjelp til, er eksempler 

på påføring av fortsatt skadevirkning på folk.  

Restriksjonene er en stahet slik, og en manipulering av saks-forholdene. Grunnlaget: Ofte egoistiske 

grunner eller livssynsoppfatninger og politiske økonomiske mål og den tidsmessige rettferdighets-sansen. At 

rettferdigheten står frem med tidens ansikt, hvilke holdninger som råder, styrer for tiden. Hva som lønner seg 

er et kortsiktig eller langsiktig holdnings-problem for oss. Jeg ville sagt: Fiks alt det dere kan få fikset. 

Vi kan heller ikke utelate følelser, styrke, sinnsstemninger som smerte, lyst, behag, ubehag som del av 

begrepet vilje. For hva skal man med vilje om det ikke finnes noe å oppnå, selv ikke det å overleve? Viljen 

trengs ikke om det ikke finnes noen bevissthet, og heller ikke om det ikke finnes noe behov. En slik vilje som 

en urkraft er ingen vilje, bare kraft.  

En drivkraft har en indre drivfunksjon som både bevissthet, vilje og behov er avhengig av, det vil si 

både mentale og fysiske funksjoner trenger. Det er ikke en funksjon som kan komme etterpå at vilje, bevissthet 

og fysiske tilstander eksisterer. Strykeformene må komme først som utskilte egenskaper og vi får ikke styrke 

og form uten forskjell fra en lineær tilstand, for uten forskjell virker ingen egenskap. Og er heller ingen 

egenskap. 

Bevisstheten er også et behovssystem for sammenligningsprosesser, og med mål, å få oversikt, orden, 

orientering og klar-het i årsak-virknings-rekkefølgene. Om vi ikke har noen behov i det hele tatt ellers, at alt 

bare var bevissthet, eller at det ikke var noe vi trengte eller skulle oppnå, så hadde vi heller ingen grunn til å 

ha noen orden, oversikt eller orientering, eller tilpasse oss årsak-virknings-rekkefølger. Bevisstheten har da 

ikke behov for noen oversikt og man trenger da ikke bevisstheten. Om denne er død eller levende spiller ingen 

rolle lenger. Livskraft betyr ikke noe lenger. Det er lenger ikke et behov. 

Så viljen og dens retning er da heller ikke noe mål uten at et behov finnes, eller som en bevisst vilje, 

uten at bevisstheten er involvert i viljes-behov, behovs-vilje, som begge deler er kjent som en styrkegrad for 

eventuelle behovs-dekninger. Som kjent virkning, så kan viljes-følelse virke like gjerne for kjente som ukjente 

funksjoner og mål, behov. At vi ikke forstår, eller finner grunnlag for en viljes-utfoldelse, og som da selvsagt 

kan virke sprø for omgivelsene. Som regel er det vi kaller sprøtt begrunnet i noe som er kjent eller ukjent for 

personen det gjelder, men også for de som er observatører av handlinger og meninger slik. Det er ikke alt som 

holder seg til den strake veien i saksforhold. 

Vi må sortere i sanser og behov som husk og bevissthets-prosess, slik at bevisstheten oftest er en del 

av lyst-ulyst-personen, som koordinator for vilje-følelsen. Om vi aldri var bevisst vår viljes-følelse, eller vårt 

behov, så er det tvilsomt at det er viljen som finner frem til et mål. Ett instinkt vil være forbundet med behov 

og de behovs-utslagsgivende følelser som gjør at vi kan orientere oss også med øynene igjen på grunn av 

andre sansevirkninger og husk. Slik sett er intuisjon og instinkt her langt mer beslektet som at vi merker 

forskjell, og nok forskjeller virker koordinerende, orienterer oss, og kan være godt nok til å lede oss i riktig 

retning. 
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Psykisk betyr følelser, av de arter vi kaller sanser behov, sinnsstemninger. Det er lite trolig at vilje ikke 

er behovs-funksjon knyttet til sanse-følelser og behovsfølelser.  

Viljen er altså avhengig av en rekke signaler, styrkevirkninger, som først og fremst behovssystemet og 

bevisstheten er koordinator for, i forbindelse med handlings-funksjoner. At handling er en sum av kilde-mål-

virkninger fra egenskaper vi ikke kan noe for at vi har, annet enn at det er påtrengende energi-funksjoner vi 

ofte trenger. Hva vi trenger og må ha og hva vi kan klare oss uten kommer som regel fra erfaringen, alt fra 

språk, sanser og følelser, og der smerte og lyst er styrende erfaringssystemer for behovs-systemet vårt.  

Psyken kan ikke komme utenom følelses-systemet vårt. Det er følelser fra sinnsstemninger, 

humørinnstillingsstyrkegradene våre, fra sanse-følelser og behovsfølelser og summen samkjøring som vi 

merker bevisst, og hvilke valg-funksjoner som kan være mulig å få oversikt over som bra eller dårlige fra husk 

og bevisst sammenligning, som sammen med sanse- og bevegelses-systemets følelser og virkningstyrker som 

avgjør følelsesstyrkegradene våre.  

Vi kan ha defekte eller blokkerte signalveier i et slikt system slik at psyken følelsene, og derigjennom 

sinnsstemnings-følelsene, da kan endres, slik at vi kan ha både fysiske og opplærte blokkeringer og åpninger 

for følelseslivet vårt. Slik sett er følelser aktive styrkevirkninger mellom det som påvirker nervefunksjoner 

mellom sinnsstemninger, sanser og behov, og bevissthetsfunksjonens feedback-funksjoner til alle disse andre 

funksjonene. Når vi finner ut at noen ikke reagerer på en sak, så tyder det på at det er en blokkering, eller ut 

fra følelsesmessige situasjoner er slik at dette er satt til side bevisst eller følelsesmessig som en unyttig 

opplevelse for personen.  

Også fysiske virkninger fra sanser og behov kan virke som slike blokkeringer eller kun til-side-setting 

av funksjoner vi egentlig kan ha bruk for til oversikt. Men dette kan også lage rot i husk og bevissthets-

rekkefølgene som manglende ledd i oversikten av årsak-virknings-forløp, der man kan ta feil avgjørelser og 

ha feil forståelse av saksforholdene. I slike tilfeller kan man i noen tilfeller bli litt, det vi kaller gal, eller 

psykisk syk, fordi det samme også ofte kan gi sterke lyst eller angst-følelser.  

Om det er fysiske, eller sterke angst-lyst-opplevelser så vil dette kunne virke som øyeblikkelige panikk 

eller spontane lyst-handlinger som ikke virker relevante for alminnelig adferd. At vi kan bli skremt av slike 

utfoldelser selv. Vi kan snakke om frivillige og frivillige blokkeringer, til-side-setting, av signalfunksjoner 

slik i følelses-systemet. Og tilsvarende angst-trygghets-reaksjoner, handlinger. 

En psyke uten følelser og styrkevirkninger kan vi ikke lett tenke oss. Apati er en tydelig blokkering av 

enten visse handlingsfunksjoner eller husk/bevissthets-funksjoner, men kan også i og med at sinnsstemninger 

virker i nervesignalsystemet som funksjoner som reagerer annerledes i sinnsstemningsfunksjons-områdene. 

Og dette er knyttet til lyst-ulyst-funksjoner i sanser bevegelser, behov og bevissthets-reaksjonene våre. Vi kan 

ut fra en mengde hvis-funksjoner om hva vi ønsker oss og ikke ønsker oss få en slik mengde eller en slik 

innskrenkning i valg at vi kan. Bli frustrerte, og ikke vet hva vi bør velge eller hva vi egentlig vil, og at det 

krever mye for å klare å få til en avgjørelse i saksforholdene: Slik som: Hva skal vi ha til middag? 

Både smerter og lyst, kan føre til apati, det vil si at vi ikke finner valgveiene relevante lenger eller at 

dette har gitt blokkeringer. Som oftest har apatien en signalgivende årsak, der vi enten ikke sender ut signaler 

lenger, eller finner signalene irrelevante for oss. At vi ikke lytter til dette annet som en irritasjon for oss.  

Et eksempel som nå senere har blitt en gjengs bevisst forskning er at om vi opererer vekk binyrene slik 

at disse ikke produserer adrenalin, så mister mange angsten. Når de nå skal klatre ned fra en høyde de tidligere 

ville merket angst ved, så føler de ikke angst lenger, og dette virker ganske likt en del av det vi opplever ved 

lobotomi av tinnings-lyst-senter-lappen, der både lyst og angst-følelse reduseres kraftig, og at sinne, aggresjon 

kjærlighets-følelse, kan utebli.  

Vi ser her at fysiske behovsorganer eller som midler sprøytet inn i kroppen, fysisk, at slike virkninger 

endrer vår vilje, vår sinnsstemning, våre følelser og behov, og som vi kan merke godt på de personer som er 

påvirket slik. Ulykker og skader på kroppen og i hodet, har en tendens til å skape veldig mange forskjellige 

bivirkninger, tilleggsfunksjoner eller reduserte funksjoner som egenskaper vi tidligere hadde. Vi kan også se 

at livsførselen, næringsforholdene våre, påvirker oss over tid, slik at vi kan endre humør, lynne, følelseslivet 

og sanse/behovs-følelses-systemet vårt, og bevissthets-innstillingen vår i samme grad ut fra dette. 

Om vi hører, ser, sanser og føler behovene i kroppen vår, driftene som det ofte kalles, som vi egentlig 

trenger som funksjoner som artsindivider, så vil det være mulig at alt vi identifiserer og føler fra utsiden av 

eller som påvirkning på kroppen, sanser, slik som at noen snakker, der dette er avhengig av nervesignaler i 

nerver for at vi skal høre dette, bety at vi har indre funksjoner også inne i kroppen som formidler stemmebruk 

og husk om hva som ble sagt.  
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Om noe feiler eller utløser de samme funksjoner og signaler i nerver så kan vi si at husk eller signaler 

har løpt løpsk, men kan også være godt innordnet, slik at vi teoretisk da skal kunne få utløst snakket eller 

stemmen innenfra systemet vårt, altså i hodet, i stedet fra veien inn til øret. Vi ville hørt en en indre stemme, 

kanskje litt mer hul, men allikevel i mange tilfeller klar nok som at en person virkelig sier noe. Lignende kan 

det være med ansikter og personer fra syns-husken vår, at om det sendes signaler derfra kan vi både føle å se 

personen eller ansiktet, uten å være sikre på om denne er der i virkeligheten eller om vi bare innbiller oss det, 

for det er det vanskelig å avgjøre.  

Viljesbegrepet og vilesaken, viljeskraften, er slik ikke ferdig definert. Vi kan si at vilje kun er en felles-

betegnelse for at vi synes at vi vil noe. Men viljeskraften, viljestyrken, viljen, kan ikke velge noe. Den kan 

ikke velge i noe fordi det ikke finnes noe å velge i. For at viljen skal være deltager i å velge noe så må vilje få 

referanser eller preferanser som den kan velge i. Og lyst, ulyst, smerte og behag, er alltid forbundet til sanser 

og behov, følelser, som slik sett virker i kroppen vår, og er koblet til de fysiske funksjoner vi merker. I tillegg 

kommer husken som også lagrer husk for følelsesstyrkegraden til det vi husker og opplever.  

Når vi vil noe eller skal velge i noe, så må vi sammenligne lyst og ulyst, smerte og behag, hva som er 

dårlig og bra ut fra erfaringene våre. Men vi har også arvet i ulik grad smaks-sanse-nerver, synsnerver 

hørselsnerver, lukt, muskelnerver, og i hvilken grad alle sanser og behovsorganer reagerer i følelses-styrke på 

alt vi opplever fysisk, men også som nervesentre. Det finnes folk som er født helt uten smertesensorer i huden 

og i kroppen, og til og med de som ikke har et smertesenter som nervesystem.  

I tillegg har vi svikt i binyrer og i lystsenteret om vi ikke er født med dette utviklet, eller grunnet 

sykdom, og at vi kan ha fått binyrer og operert vekk eller hatt operativt inngrep eller sykdom som har skadet 

lystsenteret vårt og som da heller ikke avviser ulyst-signaler til angstsenteret vårt, og at angstfunksjonen her 

kan være ute av drift. Også medikamenter og stoffer vi inntar kan sette slikt ut av funksjon eller forsterke disse 

signalene som igjen påvirker sansefølelsestyrker og sanseopplevelser og behovsfunksjonen i kroppen vår. Vi 

vil da kunne overse, eller ikke merke faresignaler på normal måte når angst- og smerte-følelser er borte. Vi 

kan også være født uten å merke kulde og varme ordentlig.  

Enkelte tåler ikke sol og lys, andre tåler ikke vann på kroppen. Når vi da opplever vilje så knyttes 

denne til lyst og ulyst, smerte og lyst, hva vi har erfart som dårlig og godt, og hvilke grad følelses-styrke vi 

har i nervesystemet vårt fra sanseorganer og behovsorganer, muskelnerver, slik at vi har både ne arvelig og 

endringsbar faktor, og en husk, erfaring som er endringsbar, men som over kortere tid ofte holder seg nesten 

intakt slik at vi husker dette som er arvelig følelse for oss, og som erfarings-følelse for oss, som meg, oss, 

behovsfølelsen til normalt og som vanefølelse.  

Hva vi identifiserer som følelsesbehovet meg som ikke er helt likt med andres følelsesbehov av meg. 

Uansett er bevissthetsfunksjoner som alle fysiske funksjoner utvekslende virkninger med miljøet og andre 

personer, dyr natur, det fysiske, og som en del av et større kraftvirkningslandskap, energimiljø i utveksling. 

Konsekvensen er at viljen må rette seg inn etter de dårlige erfaringer fra arv og fra erfaring vi har, og fra de 

direkte sanse. Og behovsorgan-følelser som utløses der og da, slik at hva som er dårlig og bra tilstedeværende 

virkninger er det som viljen kan velge i. Men viljen må altså justeres balansert til balansene i disse 

følelsesfunksjoner vi har som dårlig og bra, og styrkegraden i hva som er dårlig og bra.  

Videre konsekvenser er at vi alltid trekkes mot det vi har erfart som bra, eller merker som bra, og 

omvendt da som dårlig, men også passe, hva som er nok, beroligende for følelsesbehovet som da ikke krever 

noe. Slik sett vil driftsfunksjoner i oss ikke la viljen ha s fritt spillerom som viljes-bevisstheten vår tror. Den 

tvinges inn i retning i de fleste tilfeller til å gjøre et valg i den retningen driften i kroppens følelser alt har med 

seg, og som sinns-stemnings-styrende i oss.  

Om viljen først må ha referanser som er avgjort som bra og dårlig og der lyst og angstsenter da reagerer 

til og fra på grunn av dette, så betyr det at viljen ikke foretar store valget, men at vi blir bevisst hvilken retning 

viljen og valget foregår i. Fordi vi merker styrken i det vi har lyst på, og som vi da vil eller ikke, så oppfatter 

vi dette som at det er viljestyrken, som en slags rasjonalisering av alt som ligger til grunn for viljes-følelses-

styrken. Vi tror lett at alt er vilje for våre behov, og årsak til våre behov, mens det stort sett er omvendt. At vi 

alt fungerer slik, og får viljes-følelse ut fra forholdene.  

Her kommer vi også inn på Nietzsche og Søren Kierkegaard. Nietzsche mener at alt er vilje til makt, 

og der kun hvert individ drives av en utbredelses-vilje som vil legge alt under seg. Selv om mange er fornøyde 

bare de får mat, eller det eventuelle behovet dekket. Men om det ikke finnes en Gud, og Gud er død som 

Nietzsche sier, så betyr dette at evolusjon eller annen grunn for eksempel i naturfunksjoner, eller ukjent ligger 

til grunn for mennesket som nå blir den eneste ansvarlige.  
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I Nietzsches eksempel der det siste menneske står alene igjen på jorden etter å ha vunnet kampen over 

alle andre og blunker med øynene, så ligger også advarselen om hvor dårlig det kan gå her i verden, samtidig 

som Nietzsche forteller at det da er det individuelle ansvaret som er eneste råderett og mulige håp for 

menneskets overlevelse og velferd. Poenget er at viljen til makt kun viser til det individuelle makt-vilje-

forholdet, en selv-erkjennelse. Og som slett ikke behøver å være eneste riktig tolkning av mennesket og 

muligheter. At alt ikke er vilje til makt.  

Søren Kierkegaards system går ut på at regler, moral, det etiske ikke er holdbart nok som innhold i 

livet og tilfredsstiller oss nok og er trygge nok for oss, som lover og regler om rettferdighet eller ikke. På den 

annen side så er heller ikke alt vakkert og skjønt tilfredsstillende og betryggende nok. Livssynet vårt, det faste 

og tryggeste holdepunktet vårt som kun det eneste vi har så langt vår innsikt har kommet, kunne vært evolusjon 

kanskje, noe som ligger nærmere Nietzsches syn, men som hos Kierkegaard er Gud som det tryggeste og 

sikreste holdepunkt, der alle er barn av eller skikkelser av Guds skaperkraft.  

For Kierkegaard så er det ikke bare, eller verdens annerkjennelse og aksept som teller, men all den 

makt og frelse som Gud står for som er det tryggeste og sikreste faste holdepunkt, og Kierkegaard søker 

annerkjennelse, opphøyelse og aksept av Gud, som han gjennom sin sterke tro, er sikker på er forenlig med 

Gud, der han som person og makt over tilværelsens usikre forhold, gjør om til at det er Gud og Meg, og vi er 

Ett. Slik sett så er individet reddet noe som samfunnet ikke har vett på. Og slik sett så er dette også en personlig, 

om vi vil egoistisk makt-begrep for Kierkegaard, og den opphøyelse av seg selv som han trenger, har bevisst 

behov for, og som er livskraften hans.  

Heller ikke dette virker for meg som den eneste mulige forklaringen av vilje, sikkerhet og makt. Jeg 

ville sagt som Ibsen at livssynet/løgnen, er moral med smak på, at vi ikke kunne skille livet, synet på dette, 

det moralske og smaks-fulle fra hverandre. At livssynet, etikken og estetikken er tre sider av samme sak. Altså 

vår konfigurasjon og virkning med følelser og oppholdelses-orientering i ett. 

Hos Nietzsche og hos Kierkegaard finner jeg altså mangler, likedan som hos Schoppenhauers ur-vilje, 

at alt er vilje, og likedan i begrepet den gode vilje og å tvinge viljen til noe godt, og likedan alt det som er 

Guds vilje, slik som at alle som ikke tror som oss skal utryddes. Er dette holdbart nok? At vi tar vare på 

hverandre så vi overlever og har god velferd? Bevarer dette mennesket og naturen? Moralen har her kommet 

til en revurdering og kritisk-analytisk punkt som ikke er avgjort gjennom alle de ligaene som sammensverger 

seg eller gjennom en enighet til slike holdninger. Den enkelte må begynne å bry seg om sin egen bevissthet 

og verden ellers, og ikke bare magen og nesen sin. 

At kreftene i naturen er Gudenes vilje, eller, den allmektige ånds vilje, er for kortfattet og innskrenket 

til at vi kan forstå noe av dette om vi ikke benytter en følelse og bevissthet for selv få innsikt i vilje og 

bevissthet og hva vi kan klare å få til av holdbare forhold utover det kaoset vi har i dag. Å kun følge boken 

som det heter betyr å drepe de som ikke har lik tro eller politisk oppfatning.  

Viljen er altså en fellesbetegnelse på summen av drivkraftstyrke, energien, og driftsretningen i forhold 

til ett eller annet behov. Eller flere, eventuelt alle behov. Slik sett forteller ikke viljes-begrepet, akkurat likt 

som forestillings-fellesbetegnelse og tanke-felle-betegnelsen, eller navn-felebetegnelse, begrep ord, ikke 

forteller oss noe bestemt om hva ord, forestillinger, navn, tanker eller viljen er, hverken som struktur eller 

funksjons-grunnlag er eller virker.  

At vi vil noe er litt annerledes enn bare refleksjons-bevegelsen, eller andre fysiske funksjoner, fordi vi 

vil måtte rette oss etter behov og mulige valgfunksjoner, hindre og åpninger på veien frem til målet. Det kan 

komme inn følelses-virkninger som omdirigerer behovet, eller at vi kobler oss over til et annet behov. At vi 

skal gå rett frem, men så får vi et myggestikk og endrer adferden.  

Om vi hogger i en stein, så deler denne seg opp i flere stykker, store og små, ut fra styrkestrukturens 

bindingskraft de forskjellige steder i steinen. Dette er en delings-prosess vi ikke alltids kan bestemme på 

forhånd. Det kommer an på hvor unøyaktig eller presis vi er ved hogget også, og heller ikke dette er alltid en 

eksakt sikker prosess. Selv for erfarne steinhuggere. Men da kan det ofte holde innenfor kravet vi har.  

Vi klarer neppe å forutsi de minste støvbitenes retninger og størrelser ved hugget, fordi vi knapt ser 

disse, og i mikroskop og med forstørrelsesglass kan vi her sikkert se enkelte former vi ikke en gang hadde 

tenkt over. Vi kan gå videre til steinen. De kjente kreftene i steinen som vi godt kan beregne en god del om 

fra kjemiske lover, vil allikevel stemme overens selv om delingen av steinen ikke er slik vi har tenkt oss. Selve 

steinen har ikke så hurtige valgmuligheter at den kommer unna hugget, og har neppe en bevisst og vilje som 

tilsier at den skule bli akkurat slik eller sånn, selv om strukturer og slag ut fra energilovene og målinger er 

som en konstant energimengde fremdeles.  
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De fleste vil hevde at steinen tross krefter i denne neppe har egen vilje. Mange oppfatter alt stoff som 

egentlig dødt. Andre at jord, stein, luft, ild, vann, metaller har egne livskrefter, sjel av en eller annen slags 

grad. Men at noe er helt dødt, er oppfatning mange har. Andre mener selvsagt at livsformer oppstår, og 

livskrefter og bevissthet, oppstår som en kombinasjon på spesielle måter i og med at de organisk-biologiske 

vesener består av mineralske grunnstoffer som ikke oppfører seg levende.  

At det blir forskjell i egenskaper når vi blander ting, også av de funksjoner vi ikke oppfatter som 

organiske men som blir organiske med de rette blandinger av disse. Og da fungerer mange av disse slik at de 

produserer mange andre nye organiske sammen-spleisinger, og at summen ligner innholdet vi har i eggehvite 

og celler, der fettkulene danner celler. 

Vilje og valg er oftest at vi har en erfaring, eller følelseskala i oss for styrkevirkninger, som ut fra dette 

forholder seg til de mest normale behov og hverdagsgjøremål, og henvisninger knyttet til de normale behovene 

vi har som alle trenger. I alle tilfeller kan vi ikke med vilje klare å holde orden og velge i noe, ha vilje til noe, 

som gjelder for alt det som finnes, hva alle naboer gjør, hva som finnes i alle butikker og industrier i verden, 

over all teknologi, og andres meninger.  

Vi kan ville, og velge i det mest sentrale lokale utvalget vi har i vår oppmerksomhet der vi holder på 

med saksforhold, der vi er. Selvsagt kan vi ha kontakt i et nett der vi er, med noen som befinner seg andre 

steder, men allikevel såkalte lokalt tilknyttede oppgaver i denne forbindelsen. At vi kan ta telefonen til Japan 

å bestille laging av en bil til.  

Om vi har frie valg gjelder kun for det vi er i stand til å oppfatte i oss selv eller ovenfor det vi opplever 

fysisk og bevisst selv lokalt. Innenfor et bestemt område, saksforhold. Om alle prosessene går altfor fort rundt 

oss så klarer vi ikke å oppfatte noe tidsnok til å avgjøre disse valgene. Om mengden er for stor klarer vi heller 

ikke å sortere og velge i denne mengde.  

Et valg er mest fritt om vi rekker å oppfatte valg-mulighetene i hendelsene, og at vi klarer å sortere 

eller oppfatte mengden og hvilke muligheter vi kan se for denne mengden. Er det for mye eller går for fort 

klarer vi ikke dette. Til og med der noe går for sakte kan det hende at vi ikke klarer å velge hva som skal skje, 

eller finne fordelene. Vi vil som regel gjøre et bra valg. Men i mange saker er det like godt som lotto-lykke.  

Når vi klarer å sortere mellom A og B, eller AB sammen, eller hverken A eller B, ingen av disse, eller 

at vi velger og ikke velge, eller velge noe annet, C, så kan vi kanskje også rekke å se likhet, ulikhet, fordel og 

ulempe, hva det er som er et bra valg, eller riktig valg. Hvilke figurer er like, hva vil du ha til middag? Når vi 

har oversikt kan vi finne ut hva som kan være godt for oss og hva som er dårlig for oss, altså våre behov, 

lyster, og oppfyllelse av disse.  

Det er også mange grunner til at vi lar andre foreta valget i stedet. Hensyn, at det er den nestes tur, 

eller at vi ikke har lyst til å ta det ansvarlige valget. Vi vet kanskje ikke hva det er den andre liker eller blir 

irritert for. Poenget er at vi har tid ti å velge og velge i formen at vi vurderer hva som kan virke bra eller dårlig, 

og dermed at vi føler en større frihet enn når det er komplikasjoner ved et valg. 

Valg og vilje er ikke så fritt lenger, men det betyr at det er forskjellige frihetsgrader og tvangsgrader, 

fullstendige hindre for valget eller altså et overkommelig valg for å velge riktig løsning i praktiske og 

teoretiske oppgaver, om så følsomhets-forståelse og handling slik, psykisk og bevisst. 

Dette valget betyr at vi har oversikt og tid til å velge. Men det betyr ikke at vi vet og styrer det som er 

inne i oss, slik som at tanken produseres, at musklene kan være aktive utenfor hodet, at vi får en stein til å 

rulle, men ikke klarer å bestemme banen nedover steinrøysa. Med viljen skal vi tenke mere over denne enn 

det vi har gjort til dags dato. 

Om vi ikke har noe utvalg så kan vi ikke velge i noe. Utvalget igjen kan være bestemt, eller ha 

strukturer og saksinnhold vi ikke har valgt. Vi må ha en preferansevirkning for retninger om viljen skal 

bestemme noe, og vi må ha preferanser å velge i enten de er bevisste, psykiske, fysiske. Ånd eller materie.  

Frihet i valg er å ha tid til å velge, og ikke ellers uten at valget er lotto, gjetning, tvang, at vi vil velge 

selv om vi ikke har oversikt over det vi velger i. Velger du den svarte eller brune boksen? Da det kan være 

gaver under disse, så vil vi gjerne velge, uten å vite i hva. Det kan være noe vi har lyst på. Da vil vi ha det. 

Valg i fysiske forhold er ofte om noe passer sammen, to bruddstykker, mengden mat til fire, om vi skal 

ha jakke på eller ikke, om vi skal hvile, sove når vi føler for dette. Mens søvn og andre behov som regel melder 

seg uten at vi bestemt vil dette. Men her er også lyst-følelse-grader involvert som det er verdt å merke seg for 

hva vi senere kan kalle styrken til viljen. I alle tilfeller der vi ikke har oversikt eller får tid til å finne ut hva 

som er bra nok, som fordel, ulempe, ønske, behov som kan passe med et valg, for kort tid, eller for raske 

endringer, så rekker vi ikke å gjøre valget. Da er det lenger ikke noe fritt valg.  
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Vi kan da fort finne på å ta et valg i det ukjente fordi vi vil velge, og bare finne på et alternativ som er 

ukjent for oss i mengden. Vi kan da ha ut fra små og store utvalg ha 50% sjanse, 25%sjanse, eller som i lotto 

en milliontedels sjanse, for å få riktig løsning. Til færre ukjente valg jo større sannsynlig treff-prosent ved 

ukjent valg. Å ville å velge forholder seg normalt til preferanser som omhandler våre normale behov og sanser, 

uansett data-informasjons-alderen.  
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Bevissthets-funksjonen som operasjons-

område/prosess. 
 

Vi kan påstå at lyst og angst-sentre og erfaringshusken, samt sanse og behovssentret alt har foretatt en 

del lystvalg ut fra innstillingen i organer og i husk-erfaringen, samt den direkte opplevelsen i akkurat det vi 

sanser, merker der og da. Men uansett hvor mye som er avgjort så kommer dette så ferdiggjort som mulig inn 

i bevisstheten, At bevisstheten kun ser på dette likt som en film på lerret stemmer neppe.  

Mange bevissthetsforskere tror at alt blir stille når signalene kommer inn i bevisstheten. At de putter 

energifeltvirkninger inn i bevisstheten som ferdig avgjorte saksforhold og så hender det ingenting videre. 

Energien opphører, og andre funksjoner tar over dette som refleksjon fra bevisstheten, tilbake til andre 

psykosomatiske og fysiske funksjoner i kroppen, hjernen, nervesentre. 

Her protesterer jeg høyt. Som alle energier så skjer det også en utveksling av energifeltene i 

bevisstheten, både som preferanse-objekt-virkninger og styrkevirkninger fra disse. Det som skjer her er at 

disse felt-preferanse-styrke-virkninger påvirker og virker gjennom hverandres felt-landskap der balanse og 

tilpasning danner nye strukturer som der syns-inntrykket vil påvirke en lignende utgangs-melding tilbake til 

hørsels-funksjonen.  

Alle sanser og behov i et saksforhold melder seg i samme bildet, at vi vet at det er kjent smak fra 

desserten vi ser på bildet, og at dette får virkninger mellom styrkene og tidsprosessene som foregår inne i 

bevissthets-felt-prosessen som avstander og bevegelser og styrkevirkninger vi ser for oss i et bilde, vi merker 

i en film der vi husker hendelsene, og fra husk-funksjonenes relative forhold i hendelser, og hendelser vi 

nettopp er med å oppleve. 

 

Her vil jeg nå ta flere eksempler som belyser denne saken: 

Om hendelser i en trafikksituasjon for eksempel. 

Vi ser en bil komme fra et godt stykke unna, og vi husker da of er bevisst om hvor den kom fra, fra 

sideveien, og at bilen virker større til nærmere den nærmer seg oss, men vi ser også at den har fått en sladd, 

en skrens, sklir, og vi opplever dette i en tidsrekkefølge, der avstanden virker mindre faretruende fra lengre 

hold unna oss, men virker svært mye kortere for reaksjonshastigheter vi har å reagere på når den nærmer seg 

oss. Vi merker også store deler av resten av trafikkbildet, selv om dette gir de sterkeste styrke-signal-

virkninger på oss fra sansereaksjons-erfaringer og hendelses-sammenlign-bare husk-opplevelser. Vi merker 

selvsagt samtidig at vi strammer muskler, blir spente, reagerer som at vi vil passe på bilen, vår, våre 

sanseorganer og behovsorganer, altså bevisstheten vår og kroppen, og mulig de andre passasjerene. 

Sansene blir skjerpet, noe som forklares av mange forskere i biologi og celle-biologi, med at binyrene 

våre produserer adrenalin som øker vår evne til å reagere hurtigere. Men det øker også angst-følelsen slik at 

vi kan bli paralysert eller forstyrret i våre handlinger. Poenget er at bevisstheten gjør det den kan for å 

balansere, tilpasse, sammenligne alle faktorer som er viktige i prosessen så langt den forstår prosessene som 

foregår på riktig måte.  

Bevisstheten merker virkninger av lyd, lys, former og endringer i dette i rekkefølger og med 

følelsesstyrkegrader. Følelsesstyrkegraden vil også virke stemnings-regulerende og vi merker årsak-

virknings-rekkefølge i gjennom hele prosessen, at bilen er større når den er nærmere oss, og at tiden blir 

mindre til handling når den kommer nærmere oss, og styrkevirkningene i det visuelle bildet vi har i saken har 

en rekke-følge-virkningen i takt med sanse-oppfatninger. Samme virknings-rekkefølge i styrkevirkninger 

finnes mellom de preferanse-rekkefølger og virkninger mellom disse i bevisstheten.  

At selv om lyst og angst-sentre har felt sin dom over smak, lyst, angst, trygghet, hva som virker bra og 

dårlig og graden av dette, så kommer meldingene inn i bevisstheten, og energien kan i energi-lovene egentlig 

ikke dø ut, slik at bevissthetens assosiasjons-prosess, sammenlignings-prosess mellom følelser og 

styrkevirkninger og objekt-formene og endring av størrelser og avstander og tids-handlings-rom, nå virker inn 

på hverandre som utvekslende form-styrke-feltvirkninger som påvirker alle deler av reste av preferansefelt-

virkningene, saksdataene i bevisstheten.  
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Selv ved et stillbilde får vi en følelse og retnings-orientering fra data-informasjonene i bildet som gjør 

at vi føler en bevegelsesgrad i stemnings-forholdet i bildet, slik som at vi ser noen med skrittgang over veien, 

eller at noen sitter å leser på stolen på verandaen på det samme bildet, der vi føler at vedkommende er aktivt 

opptatt av noe, lese å tenke på det de leser, slapper av, og der vi vet at den som krysser veien i gang-lignede 

skrittgang vil ha beveget seg en meter lengre innen et sekund. Det kan være sommer, og vi kan lett assosiere 

dette med et ferie-bilde i mange tilfeller.  

Samtidig har flere sentre i hjernen også nervekontakt både fra og til noen av de samme stedene, og ved 

assosiasjonssentre i hjerne-for-lappen har alle sanser og behov en viss slik nervebane både til og fra dette 

senteret. Da skal det mye til at virkninger fra syns-senteret i bevissthetsfeltet ikke skal gi tilbakemeldende 

endringsstyrker tilbake til hørsels-senteret. Kort og godt, at bevissthetsfeltet i høyeste grad kan virke tilbake 

på sanser og behov i oss ved at bevissthets-assosiasjonen, bevissthets-sammenlignings-felt-styrkene virker inn 

på hverandre med virkningsendring som kan virke koordinerende på de andre sanseorganene.  

Vi kjenner til nervebaner der hørsel og syn knyttes dirkete til hverandre, men ikke der alle sanser og 

behov dukker opp som samlet følelsesgrad slik som i bevisstheten der en større mengde kan sammenlignes, i 

den forstand at sanser og behov nervebaner og styrkefølelser alt har sitt innspill til kraftutfoldelse i bevissthets-

feltet.  

Dersom vi nå skulle si at dette ikke påvirker vilje-saken, viljestyrken, hva i all verden skulle da ellers 

påvirke denne utenom affektene våre, en mer eller mindre ufrivillig reaksjon på sanse- og behovs-signaler. 

Men her er det ikke viljen, men smerte og lyst-systemet som alt ha sendt en dom om nerver på tunga aksepterer 

eller avviser det den smaker med virkninger til lyst- og angst-sentrene, i alle fall de muskel-nerve-sentre som 

beveger kroppen til eller fra det vi smaker på.  

Det finnes altså en kontakt som vi villet og bevisst ikke kan gjøre så mye med i den forstand at noe 

smaker, høres, kjennes sultent, kaldt eller ikke. Selv om vi øver oss til å tåle det meste. Det finnes altså et 

sensitivt system som er arvelig og individuelt følsomt, og som virker, og som vi kan korrigere våre handlinger 

og retningsorientering etter eller korrigere våre øvelser etter.  

Så kommer erfaringen og øvelsen oss til gode eller onde. Om vi ikke føler kulde særlig godt lenger 

eller reagerer på dette, kan vi like godt lett få gikt i leddene våre tross øvelsen med å tåle dette i en del av 

livstids-løpet vårt, for så å lide langt mer etterpå på grunn av at vi utsetter oss for mer enn vi tåler, og at det 

ikke bare er å anbefale alene uten advarsler. 

Igjen så vil mange si at: Viljen er drivkraft til læring og øvelse, samt fornuftige avgjørelser. Men dette 

er ikke en egenskap viljen har, og i bare begrepet vilje er det ikke en retning eller drivkraft, uten at vi må legge 

til kraft, og drivkraft i tillegg som vi heller ikke har funksjons-forklaringen til, altså årsaken til kraften og 

drivet, utenom som i differensialkraften.  
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Vilje-sammendrag 
 

Vilje, viljen, fra fordoms tid, har alltid vært knyttet til gode og onde krefter, tanker. Vilje og 

mot-vilje. Ganske likt med kraft og motkraft. At var noe like sterkt, eller like sterke, så stod man på 

stedet hvil. Styrken som ble utøvd ble alltid ansett som en viljes-sak. Om vi ville noe, så klarte vi det 

lettere om vi hadde sterkere vilje, lyst, behov for dette. Ikke sjeldent betydde dette at vi måtte bli 

irriterte eller sinte. Men også lyst, glede, kunne se for oss at vi fikk til noe, motivasjonen, virket slik. 

Dette gjaldt like mye for med vilje å ha kontroll, ha tålmodighet, kunne styre noe bedre, slik som 

makt i samfunn til å regulere behovene vi hadde, eller ledelsen hadde. Slik sett ble alle levende 

skapninger sammenlignet med viljes-skapninger, at dyr kunne være sinte, eller kosete, snille.  

En tornebusk, også giftige planter, ble også ofte oppfattet som gode, onde, en slags vilje, en styrke, om 

så skadelig, slik andre planter virket som det gode, medisin. Til slutt ble alt som pustet, lignende livs-pusten 

vår, slik som at når vi blåser med munnen, til en forståelse der alt uvær, godvær, var sinte eller blide 

naturkrefter. Vind, blåse, ånde-rett, styrke, pust ble likestilt som likedan egenskaps-form. Styrken lå altså 

i ånds-kraften. Vi kan si at dette er en form for menneskelig og tidlig forståelse av forholdene. Ikke noe, men 

noen måtte da stå bak tilværelsens former og hendelser. 

Mest av alt så er dette uforståelig kraftfulle det som uten videre forklaring gjengis for oss i forståelig 

form, mystisk nok, men der ånd er den kraft som setter luft, vinder i drift, ånde-rett i drift, og gir livs-egenskap 

til livs-pusten, gjennom luft, og med det at bevisst og styrke kommer til oss via ånde-retts-virkningen.  

Vi kan si at ånd er bak-grunns-kraft for bevissthet og styrke, mens liv og livs-egenskaper er sjels-

egenskaper, sjels-evner, og slik sett at man forkortet, men allikevel virksomt trolig gjennom taler, skrifter, at 

ånd skaper sjel og livskropper, og videre forstått som at dette videre kan skape fysiske former. Når man 

dør så går sjels-evner og åndskraft/bevissthet(=styrke-kontroll), tilbake til den opprinnelige ånds-kraften. 

Dette gjenkjennes gjennom beskrivelser av at leire formes som et menneske, og livs-pusten blåses inn 

i dette. Lignende forsøkte enkelte grekere, kanskje mange andre steder også, å blåse liv i keramikk og statuer. 

Lignende historier går om Buddha, Jesus, og mange andre. Den store verdens-ånden ga liv til alt levende. Og 

styrte været, natur-grunnlaget vårt, skjebnen. Her er årsak-virkning og begrepet mening sett som det samme, 

fordi det er forstått som en bevisst virkning bak alt, i alle fall levende. 

Dette kan godt være noe som kan ses den omvendte veien også. At en kropp som får næring, foster, 

spedbarn og som vokser opp øker sine livs-egenskaper, sin kontroll, at man utvikler organer og ferdigheter 

etter hvert, og der følsomhet og bevissthet følger av et endelig komplisert sorterings-sammenlignings-system 

for egenskaps-virkninger. Altså husk, kroppsbeherskelse, erfaringer som danner bevisste prosesser slik. 

Likt som vårt ånde-rett, bevegelsen som fikk inn livs-pusten i oss, ble vindene oppfattet som de kom 

fra en større og uforståelig ånd, et ånde-rett, at det også lå en vilje, en styrke, og en bevissthet bakenfor 

naturkreftenes orden og uorden. De skilte altså klart mellom livs-pust, luft, og kropps-bevegelsen som fikk 

lungene i bevegelse så de pustet inn og ut. Slik sett ble ånden noe viktigere, en høyere livs-egenskap enn det 

vi pustet inn og ut, men helt klart, at uten livs-pusten, luften døde man, slik at denne måtte ha livs-egenskaper. 

Når et barn ble født, eller noen hadde falt i vannet og ikke pustet, så ble vi fortvilte, skrekkslagne, og 

gjøv ofte løs på barnet, eller personen som hadde blitt bevisstløst, sluttet å puste etter å ha falt i vannet, og vi 

ville dunke de ryggen, få ut slim og vann fra munnen, riste i dem, og i desperasjon forsøkte mange å blåse luft 

inn i munnen deres. Mange livnet opp igjen av dette. 

Det ble sett en klar sammenheng mellom ånde-rett, ånden som startet opp lunge-bevegelsen, og 

livs-pusten, at vi våknet, ble bevisste igjen, og at livs-egenskaper i kroppen kom tilbake. Vi virket igjen. 

Slik sett ble ånd, og livs-egenskaper, sjel, den vi var som bevisst, kunne gjøre noe selv, styre handlinger, tenke 

og gjøre fysisk arbeid, til et hierarki, der ånd-sjel-kropp følger i samme dominerende rekke-følge. 

Altså med livet i behold, økning av styrke, så var valg og evner tilbake, og vi ville noe igjen, ha mat, 

frisk luft, klær, lage hytte, fiske, jakte, samle bær, mat, og kunne være støtte for hverandre. Hva vi ville og 

ikke ville hadde betydning for hva vi fikk til. Hva vi kunne gjøre og hva som ble gjort. 

Måten å se dette på er en oversikt, et forenklet sammendrag av vår forståelses-rekke-følge og 

navngivelse til egenskaper, uten at kreftene er forklart. Men på den annen side er det heller ikke akkurat en 

gal fremstilling. Vitenskapen blant ikke-troende ville si det samme slik for de feltkrefter, stoffer og kosmiske 

energier som virker inn omtrent i samme rekkefølge.  
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Men dette er av ikke-troende oftest satt på hodet lignende Marx forklaring, og slik nettopp at kropp, 

livskropp, utvikles, blir mer avansert, får nervesystemer, utvikler bevissthet. Altså evnen til å sammenligne 

og se for seg den naturen de kommer fra. At det fysiske er først og der begrep som bevisste forestillinger 

senere har tatt form i oss, slik som ånds-oppfatningen av alt. Funksjonelt unødvendig vil ikke-troende si, fordi 

alle funksjoner kan være tilstede uten denne forklaringen, men være funksjon av naturens krefter. 

Trening, styrken som måtte utøves for å løfte det som var tungt, gå, løpe langt på jakt, bruke krefter 

mot naturkreftene som herjet, og hvor mye vi ønsket, eller måtte arbeide, for å beskytte oss mot dyr, fiender 

natur-krefter. De guddommelige og de djevelske, har slik sett vært kjennetegn på det gode og det onde, de 

som gjør andre vondt, de som gjør andre godt.  

Så presist har sjeldent dette vært presentert avdekkende og forklarende nok for oss tidligere. At det 

smerter av destruktive handlinger mot oss, og det gleder, lyster, av konstruktive handlinger som bygger 

oss opp, bevarer oss. Dette til tross for de øvelser for å nå styrke og tåleevne som ellers er så populært, nettopp 

fordi det øker evnen til ofte å klare seg bedre i verden. 

At det å ville noe, viljen, ville klare noe, enten det er i lek eller alvor som å måle krefter i sport eller 

kamp, og enda viktigere, i kamp mot fiender eller farlige dyr, så var besluttsomhet og øvelse gjerne det som 

klarte å få flest til å overvinne motstand. Alt fra å bære ved, mat, jakt, sankning, fiske, bygge bosteder, seng, 

og etter hvert kunne tenne opp ild selv med snurrepinner, flintesteiner, bruke ild fra lyn-nedslag, skogbrann. I 

sterk sol og hete kan det minste krystall tenne fyr i gresset, steppene, skog-enger.  

At vilje-mengde og styrke-mengde betydde de samme: Viljes-kraft. Det ble senere forstått som den 

endelige drivkraften i oss. Men det betyr ikke at viljes-forståelsen, viljes-følelsen, følelsen av merkbar styrke, 

umiddelbart kom fra viljen, det å ville noe, ha, ta, få og gi. Heller at krefter kan slå ut på denne måten. Vi har 

behov vi ikke kan ta vekk. Kropp som trenger noe, skriker etter noe vi  

Om vi ville oppnå noe, så kunne dette være på grunn av naturlige behov vi alle har, sult eller klare seg 

mot mobbing, få det man hadde lyst på, men også i kamp med andre om et bytte, enten det var et dyr eller 

menneske vi måtte utfordre for å få med oss det vi hadde fanget, fått i jakten. 

At vi ofte vil sterkt, ut fra at behovet har vokst seg sterkt, for eksempel sult, men også at vi holder på 

å drukne, eller falle ned et sted, så har vi lett for å øke styrke og hurtighet for å klare oss, ikke sulte, ikke falle, 

komme oss ut av vannet. Mange er født mer irritable, små-aggressive enn andre av ulike grunner. Også dette 

har blitt forstått som vilje, eller stahet, men også trass. Noen ganger trass uten noe mål. Andre ganger bevisst 

trass for å få noe, eller at man da blir gitt noe, eller får oppmerksomhet. At man ikke gir seg med en gang. 

Trenger vi noe kan vi ikke gi opp med en gang hele tiden, for da dør vi.  

Men en stahet, og trass, som er så adhd-virkende at det gjelder foran alle andre hele tiden, alltid vinne, 

å få, ta, ha, gi, gjøre sitt behov, eller andres behov til sitt, og så ville ha dette, er faktisk ikke helt heldig for 

helheten av folket som en normal tilpasning. Men slik trass, stahet, direkte utålmodighet hele tiden, ble av 

mange regnet som at man hadde sterk vilje. Det kan like gjerne være en sykdom også, at man aldri evner å 

tilpasse seg annet eller andre. At man blir sint på en stein eller et tre som er for stort til å kjempe med.  

Når vi snakker om vilje, eller viljen som en del av egenskapen vår, ofte satt i sammenheng med det å 

overleve, så er det som regel alltid noe målrettet man vil. Uten behovene kan vi ikke overleve. Orientering, 

oppdagelsesferd, oversikt, om noe er bra eller farlig, nyttig eller ikke for våre alminnelige behov, blant annet 

å oppdage farlige levende og døde saker, slik som et farlig dyr, fiende, farlige insekter, farlige sykdom, men 

også farlig sti, stup, farlige morkne greiner, tornebusker, ras-områder, farlige bølger, farlig vær. 

Slik sett er det også klart at man vil ha det godt, bra, og vil ikke ha det vondt, dårlig, der dette også 

betegnes onder og goder, det onde og det gode. Å ville ha det gode, eller å vise vilje til dette, også at flere har 

det godt, er stort sett det som skiller seg ut fra religions-bøkenes opprinnelse om at en gud er god, en skaper-

gud, at han er mektig, stor, sterk, allvitende, en mester, også videre. Nemlig at godhet, vilje-styrke, vilje-

egenskap, at dette blir slått sammen slik som hos Augustin, kirkefaderen, til begrepet Den Gode Vilje.  

Hvordan kan vi vite at noe er vilje: Hva kaller vi vilje? Viljen: Altså: Når viljen virker, så er det 

snakk om en endring eller fastholdelse av en tilstand, enten bevisst, psykisk eller fysisk. En bevisst vilje 

er normalt nærmest det vi kaller vilje. Underbevisst, at vi egentlig ville noe annet. At man vil sove. 

Hvordan vet vi om noe er vilje-kraft, at hvor har vi fått ideen om dette fra? 

Vilje uten stemninger? Viljen uten følelse? Uten behov? Uten mål, mening, årsak-virkning?? 
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Vilje uten sanse-mulighet? Viljen til å overleve, og hvorfor det? Hvorfor og hva er det som skal 

overleve? Er det ett poeng? Skal kroppen overleve? Skal psyken overleve? Egenskapene, sansene, 

husken din?  

Viljen, ha, få, gi, ta, noe som man innstiller bevisstheten på, eller føler, stemning, trang, drift i 

retning av. At man før eller siden ønsker at det er noe som skal gjøre med noe, for seg eller for andre, 

eller at andre gjør noe for seg, alt fra enighet til praktisk gjøremål sammen. Hvorfor skal vi gjøre noe? 

Mentalt sett, eller bevisst, psykisk, stemning, følelse, visse former for affekter, mer forventede, er slik 

at viljen ikke behøver å komme frem som kraft i det hele tatt, kun som form, uten innhold, og at dette kun 

skjer ved tenkning, bevissthet, følelse, som regnes som åndelig, eller som mystisk, abstrakt funksjon. Andre, 

både troende og ikke-troende, mener at viljes-saker gir en styrke kraft på en eller annen måte.  

Bevisste reaksjoner, tenkning, assosiasjon, stemninger og følelses-styrker ved dette, viser at tenkning, 

bevisst aktivitet, avgir blant annet fysisk energi, og ofte ikke så rent lite heller. Med andre ord så virker 

bevisstheten som form-figurer og med styrke-virkninger vi tillegger og merker ved dette, og sammensetnings-

komplikasjonene i denne prosessen, full av styrke/energi, kraft-utfoldelse, og som synes ved fysiske målinger. 

De som er rent natur-troende eller lignende som natur-vitenskaps-troende vil da mene at alle 

egenskaper, også vilje, og handlingen, begge deler er del av fysisk kraft, der psyke og bevissthet er mulige 

funksjoner av egen variant fysisk dannelsesmønster av samme naturkrefter som den fysiske naturen har som 

vi kan beregne alle forhold til så langt ved isolerte forsøk, og funnet lovene for energimengden, og slik kan 

konstatere at ikke noe virker til å gå tapt, bare omformet energi. 

Viljen regnes slik som at den har en kraft, og at den dermed er vilje-kraft. De mener da gjerne også at 

viljen gir ulik kraft, styrke, til de bevisste ut-holdelses-oppgaver, og til de fysiske, der ideen om at om vi vil 

nok, så får vi det til, eller får til alt. For eksempel tror nok, er ærlig og ønsker noe sterkt nok, ulike krav til 

forskjellige varianter av å oppnå noe i verden, i naturen, eller ovenfor Gud, frelse, evig liv og himmel-verden. 

Viljen som befridd fra andre egenskaper er en myte! Den er ikke ekte. Viljen, å ha, ta, få, gi, gjøren er 

en allerede egenskap i væren, i behovsvesener. Vilje kan ikke få det eksisterende frem som eksistens, og viljen, 

hva vi vil, kan ikke gi kraften som driver noe. Viljen er en egenskap som alle andre egenskaper noe som må 

tilføres energi for å arbeide, og energi etter hvilket behov og grads-mål som skal fylles.  

Den inngår som del av gjøre-virksomhet. Men også bare en del av denne. Vilje er et begrep for 

forskjellige prosesser av sanser, behov, psyke og bevissthet som alt er innstilt, ofte fra arv av og hva vi 

tilvenner oss, husker, lærer, oppdras, finner på selv, ønsker. At vilje er drivkraften betyr mulig at vår trang har 

tatt et uendelig sprang, at vår egen lyst har tatt overhånd og satt all kritisk sans til siden i bytte mot at kun sin 

kritiske sans gjelder, og som ubetinget må tilpasses seg, si posisjons fordeler ovenfor andre. Lysten=viljen!  

Inn her kommer nytte-tanken, at man får tilfredsstilt sitt behov, som regel de primære behov som 

sluttprodukt i saken. Mett av mat man liker godt, eller får tak i mat når det ellers er lite mat å få tak i. Eller 

alle former for seksuell tilfredsstillelse. Likedan med lukter og smak generelt som virker gunstig ut fra 

saksforholdene, at man føler at man får mer igjen for disse lukter og smaker enn man hadde so utgangspunkt.  

Det samme skjer ved massasje, om man har vondt, ved yoga, meditasjon, men også god seng, godt 

liggeunderlag, sengetøy, alt som kan stimulere huden, organer og ligge-stillinger, sitte-stillinger, at man føler 

at det fysiske blir bedre stimulert. Dette kan man over noen dager oppleve ved trening også, at det fysiske blir 

sterkere, gjør oppgaver lettere, og man snakker om endorfiner som frigjøres og tilfredsstiller hjernen, 

bevisstheten gjennom gode følelser utover det vanlige. At man blir lystigere.  

Balanse som øves opp kan gi større trygghet og selvtillit ved de fleste aktiviteter, og slik en god form 

for bevegelighet. Balansen kan være tilfredsstillende også om man sitter, eller ikke kan gjøre mye aktivt, men 

at stillingen balanserer følelse av å bli kvitt ubehag eller balansere seg godt mot vonde følelser, smerter, eller 

en stilling, balanse som ikke gir smerter. Det finnes et utall slike varianter. Hørsel og syn stimuleres av lyder 

og lys, av konturerer, av farger, av musikk, rytmer, likedan som at ro for øynene, og hørselen til tider virker 

godt som mot-balanse til mange synsinntrykk og støy.  

Samtidig er det ett bredt varig samarbeid mellom hørsel, syn og balanse, også bevegelses-virkninger, 

slik at dette kan gi velvære, føles nyttig. Vi vil det som ikke smerter, og vil det som kjennes godt ut, eller 

erfaring av at ettervirkninger gjør forholdene bedre. At trening kan smerte, men i mange tilfeller at følelser i 

kropp noe senere kjennes bedre ut allikevel.  

Erfaringer, husk, vaner og mønstre som virker stimulerende blir fort slike nytte-virkende og attraktive 

forhold for oss, fordi det også ofte kan frigjøre oss fra mas, eller frigjøre oss til andre oppgaver vi kan engasjere 

oss i.  
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Til alle slike saker som vi vil, har lyst til, har erfart noe bra med, eller merker kan virke bra for oss, så 

vill vi nettopp dette, stort sett. Vi kan si at viljen dekker alle funksjoner på denne måten: At viljen er lyst, 

ønskelig av den spesielle grunnen som man finner mest hensiktsmessig i saksforholdene. Vi kan i tilfeller gi 

noen forrang i en sak, at en annen får smake først, at man innretter seg for å beholde en kontroll over noe som 

virker mest gunstig i saksforholdene. 

Slik sett vil det å løfte noe, bære noe, bygge noe, utløse prestasjoner i sport, ovenfor de som lar seg 

imponere av dette, alt fra samværs-partnere, til sosiale og kommunikasjons-fordelaktige løsninger som arbeid, 

tillatelser, legitimasjons-godkjennelser, titler, rang, det vi gjerne kaller en sosial status, grader av god-

kjennelses-signaler, gjennomslags-kraft.  

Men uansett hvilken gjøren man har så vil man tilfredsstille bevegelighet grunnet forhold som 

fare/trygghet, og kunne overkomme noe, selv om det er romferje man bygger for å komme til Mars, eller av 

andre annerkjennelsesgrunner teknisk, populært, eller spennende for vår oversikt og orienterings-drift som 

alltid er en enkel primær funksjon ved samlende informasjoner. Det gjelder alle sanser og oftest de fleste 

primære behov også.  

For eksempel: Hvordan overleve i verdensrommet, selv om vi godt kunne overlevd i landsbyen vi bor, 

eller et annet sted på jorda. Vi har ganske mange aktiviteter som koster den enkelte og samfunnet kanskje mer 

enn det spesielle dyre prosjektet som mange satser på. Vi snakker jo ofte om hvordan enkelte matvarestoffer 

kan skade oss. Og vi har miljø-utfordringer på jorda som ikke alltid bedres av tekniske fremskritt som brukes 

i mange henseender. Både våpen, forsøpling av naturen, en rekke dårlige forhold for planteliv og dyreliv, samt 

forurensing av luft og hav. 

Poenget er at den enkelte, eller naturen, eller samfunnet, benytter sin konkurrerende vilje, den viljen 

som fører mest frem eller påtvinges noen, eller oss, alltid gir en fordel til våre enkle drifter, behov og sanse-

systemer, og stimulerer følelser og bevissthet slik. Penger er lik midler, og kan gi både makt og viljes-

gjennomslag. Viljen møter før eller senere det målet man ikke kommer utenom, at ett eller flere av våre enkle 

primære drift-system-funksjoner tilfredsstilles av dette.  

Uten et slikt behov kan vi lure på om vi hadde noen behov i det hele tatt: Se, Høre, Kjenne på, smake, 

lukte, bevege seg, ha oversikt og orientering, husk og sorteringsfunksjon, en bevissthet for sammenlignings-

funksjoner av likt og ulikt for alle deler av våre primære funksjoner, som å sove/lære, virke. Å føle 

bevisstheten, følsomheten/psyken, og kropps-helsen best intakt for oss selv, eller hva vi vill akseptere som 

tilstand for nettopp kropp, følelse, bevissthets-opplevelse.  

Kort sagt: Alt vi vil, føres tilbake til grunnleggende funksjoner i oss, uansett hvor feilbedømt eller 

riktig det er for det samme grunnleggende systemet vårt. Vi kan selvsagt spørre om hva vi skal med mat eller 

med verdenes beste kake, men skadelig eller ikke, så er det et stimuli, en drift, et behov, som vi primært trenger 

for at kroppen skal få inn energi. Enkelte saker skader mer enn det gagner.  

Dette har med vurderings-evnen og erfaringen vår å gjøre, og hvilken konklusjon, overgivelse av hva 

livet skal være godt for, hvilken fremtids-utsikt man ser for seg. Er denne meningsløs for oss, kan det hende 

at vi gir opp livet eller helt enkelt tilfredsstiller oss sterkt gjennom den prosessen av våre primære drifter vi 

setter mest pris på, med heldig eller uheldig utfall. 

Ett viktig poeng i alt dette, er at vi har en bevissthet som skal føle på, sammenligne, og trekke slutninger 

av alt bevisst funksjonelt vi opplever, og alt fysisk funksjonelt vi opplever. 

Se Kapitel: Bevissthetens sammenligning av Bevisste og fysiske egenskaper. 

At man legitimerer at man kan gjøre som man vil, der nettopp en slik bevissthet alle burde forstå, 

glemmer bort ett hvert hensyn som egentlig også faller oss selv til gode. Det samme med karma, en 

rettferdighets-balanse som slår inn riktig i tid selv. Og som med legitimasjon av all oppførsel tross alt ikke gir 

den holdbare status for folk generelt, altså ikke en holdbar moral. 

Spørsmål er da til de med viljes-kraften som drivkraft. Hvordan oppstår kraften, drivet? At den blir en 

kraft/styrke? At det blir en endring, en forskjell? Hvordan oppstår vilje som en spesialisert egenskap, 

annerledes enn andre egenskaper?  

Bak begge, vilje, kraft, trengs det et prinsipp, en funksjon, noe som får egenskap og formasjon til å 

virke. Hvordan og hvorfor dannes det grader av viljen? Vi kunne jo godt ville ha mer kraft, men hvordan 

oppstår så i tilfelle denne mer-kraften. Om vi vil noe, så er vi jo ofte bevisst om dette. Hvordan vil du beskrive 

at bevissthet, behov, og vilje får forbindelse med hverandre?  
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Om vi blir mer sultne, et behovs forsterkende virkning, i hvilken grad kan det påvirke vår bevissthet, 

oppfatningen om at vi virkelig er sultne, og om dette ikke også fremkommer som at vi vil noe, ikke ha smerten, 

vil stilne sulten. Vi vil ha luft, smak, mat, søvn, klær, mye annet ut fra behov også, og hvor nærliggende er 

ikke dette begrep om viljen? Lyst/ulyst, ha, gi, ta, få, gjøre noe, spise, sove, arbeide, be en bønn, starte en krig 

for økonomisk vinnings skyld? Behov/vilje, dersom kroppen trenger dette; gjør den det? Hvorfor det? 

Er det ikke like bra å si at hjernen bare er et slags fyll på grunn av det store hulrommet i hodet?  

Jeg mener å ha avdekket hva viljens egenskap er med dette skrivet. I kraft-modellen jeg har lagt 

frem finnes det uendelige med kraftformasjons-varianter og som likedan da kan danne seg til viljes-

forløpene. Behovs-følelser, via nervesignaler, og hormoner som påvirker nerveceller, gir anløps-styrker 

for bevisstheten, knyttet opp til at; ja, så det er det behovet ja, som melder seg med en viss styrke! 

Kun vilje eller viljes-drift, viljeskraft, drivkraft, gir ikke umiddelbart bra eller dårlig, slik at det er 

grenser når det ikke er retningsstyring, orientering eller preferanser til stede, for at man like umiddelbart kan 

si at denne bare er hellig, og dermed ikke videre er analyserbar. Mysisk. En generell drivkraft, energi-a, kan 

like godt gå inn i en behovsrettet formasjons-prosess, og virke som det vi utrykker som vilje, for senere 

omdannes i videre energi-former, eller gå i hvile, lignende potensiell lagrings-energi. Årsak til at vilje kommer 

og går. 

Vilje er knyttet til det å gjøre noe, klare noe, og finnes i formene å ha, å få, å gi, å ta. Alt man 

bevisst eller følsomt skal ha til seg eller fra seg etter behov. At man føler noe bra eller dårlig krever ikke at 

man er bevisst på en slik reaksjon. Ofte kan man føle noe ille eller bra uten å identifisere hva det er som har 

virket slik på seg.  

En vilje uten at den oppstår som kjent for oss, ikke noe kjent mål, betyr at vi merker en styrke, en 

forskjell, som er intuitiv, at det er noe der som virker på oss, som positivt eller negativt, tilfredsstillende eller 

irriterende. Dette kan utløse ulike sinnsstemninger med andre ord, at vi endrer stemning. At vi får endring i 

humøret, at normal-tilstanden endres fra en type ro, uro, til en annen type ro, uro. Vi er ganske sikre alle mann 

på at enten det er en kjent eller ukjent virkning så mener vi alltid at det er prosess, en funksjon, en kilde bak 

den virkningen vi merker.  

Altså kan viljen oppstå fra en virkende funksjonell ukjent kilde, som da kan virke mystisk, men tross 

alt gjør at vi føler et press en trang, innstiller oss fysisk, psykisk eller bevisst annerledes, slik at vi gjorde noe, 

gjør noe, endrer litt eller mye på oss ut fra hvor sterk den ukjente virkningen er. I dette tilfellet kan vi også 

føle at vi vil noe, eller ikke vil noe, ut fra denne følelsen, eller ikke klarer å oppgi hvorfor vi gjorde, eller ville 

noe selv, eller forklare dette for andre.  

Det kan godt komme ut alvorlig sterkt som en sinne-reaksjon, sterk irritasjon, en gledes-følelse, 

tilfredshet. Det er slett ikke alltid vi vil klassifisere dette som en vilje, kanskje ofte som en affekt, en påvirkning 

som hverken er villet eller ikke villet. Hvorfor kan vi forklare slik: Til alle tilfeller av vilje regner vi alt fra 

den minste til den største bevissthet eller identifikasjon på noe vi kan gjenkjenne som vilje-retning og kilde. 

Dette kalles behov. Behov for en annen sittestilling eller beholde sittestillingen vår.  

Kroppsspråk, eller fysisk kropps-reaksjon følger de fleste sinns-stemninger og pågående saksforhold i 

tenkning og i fysiske aktiviteter og endringer her. Som regel er det behovet for mat, klær, søvn, frisk pust, 

varme, avkjøling, ha huden og kroppen fri fra vonde elementer uansett hva. Hva som er vondt endres med 

forholdene. Er det for varmt kan vi like at det er vått og avkjølende, eller kaldere. Er det kaldt så ønsker vi å 

få det varmere og tørrere.  

Hva som er godt, hva vi vil, av kaldt, varmt, vått, tørt, endres altså med miljø-forholdene, været, 

aktivitetene våres. Slik er det med smaken vår, lukten vår, hud-følelsene våre, hørselen vår, synet vårt. Alle 

disse sansene, også balansen vår, og anstrengelse av muskler, virker slik at det er godt en stund, og kan være 

ille over lang tid, at det kan virke godt i noen tilfeller og vondt i andre tilfeller. Behovene våre og sansene våre 

er vi født med og klarer ikke å komme oss unna dem.  

Det er derfor de kalles primære, arvelige, medfødte prosess-organer for at kroppen skal virke. Mat og 

drikke er sammen med luft direkte nærings-energi til stoffskifte-prosessen, utnytte sukker, fett, proteiner og 

avføring av dette igjen. Vi kan ikke stoppe med å late urin og avføring. Vi må gjøre fra oss. Ellers sprekker vi 

nok ganske fort i tarmer, forgiftes av dette, og dør. Nesten alt et menneske gjennom hele livet vil, ved siden 

av seksualdriften vi alle har i mindre eller sterkere grad, følelse av godt eller vondt med dette, dekker omtrent 

99 prosent av vårt levende liv på jorda.  
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Vi går konstant i luft-tilværelsen, og med balansen vår, og vi spiser og drikker etter behov så sant vi 

kan. Likedan med hva vi føler skal være nær kroppen vår og hvordan. Smak, lukt og synsvirkninger dominerer 

det meste, men også hørselen vår. At vi gjerne vil ha det stille eller høre annen musikk vi liker. Dette er 

konstante forhold vi vil, det å ville, og det å gjøre noe.  

Uten husken vil vi neppe vite hva vi vil, fordi da kommer det ingen signaler om hva vi har opplevd 

eller hva vi kan ville. Alt blir da mer instinktivt, mer plutselig for oss, da vi aldri har hørt eller sett dette før. 

Syn, hørsel, smak og lukt, og hudfølelser, vet vi også er med og regulerer vår orientering, og det preger også 

retningen, hvor stor muskel-kraft eller hastighet, og hvilken balanse vi har under alle bevegelser. Det meste 

av det vi vil, lar seg ikke gjennomføre samtidig og kan neppe skje samtidig da hver sak vi vil krever sin tid, 

og sin gjøren.  

Vi vil under en aktiv vilje, både merke hva vi vil, og sette i gang en prosess der vi gjør hva vi vil: For 

eksempel; lene oss tilbake å tenke over noe. Eller reise oss opp for å lage vafler. Gå på do. Til hver vilje finner 

vi at det som kjent, det meste av vår hverdag, er slike saksforhold som vi vil. Vi vil spise, vil virke på en måte, 

enten det er ferie eller arbeid, spil, lek, alvor. Vi vil ganske så mye som er orienterende og oversiktlig for oss, 

eller som kan øke vår oversikt.  

Her er syn, hørsel, lukt og smak, hudfølelser, bevegelse og balanse styrken vi bruker, ofte automatisk. 

At alle sanser knyttes til oversikt i forhold til våre kjente behov. I mange tilfeller så oppfatter vi ikke alltid 

hvilke behov vi dekker før vennen vår kanskje forteller oss dette. Det samme gjelder ofte barn, at de er urolige, 

mistrives, og at vi derfor spør om de vil på do, vil ha mat, vil gå en tur, vil sove, eller vil leke. Sansene er 

faktisk behovs-organer, sterke følere som er viktig for de medfødte behovene våre, og som hele tiden virker 

når vi er våkne.  

Bevisstheten søker alltid oversikt, og er en sammenlignings-prosess. Denne oppfatter både behov og 

sanser kontinuerlig. Uansett hvor mye vi er konsentrert om et synsinntrykk, så er gjerne hørsel og hudfølelser, 

kropps-stillingen vår med i bakgrunnen. Lukt merker vi godt det meste av tiden uten at vi konstant tenker på 

dette. Vi kan gå fra en trikk, over i en butikk, videre til andre steder, og gjøre alt vi skal. Men uten at vi legger 

vekt på dette, merker vi eksos, spesielle lukter fra bygninger, kleslukt, matlukt, lukter fra folk, dyr, planter, og 

vi merker som regel alle stemmer, lyder, uten at dette får større oppmerksomhet.  

Med behov, og derfor noe som vi kan ville, så er det oftest slik at visse behov dominerer selv om andre 

er til stede. Om vi kommer inn i et område med kvelende gass, eller støv, så vi ikke får puste, er det plutselig 

viktigere å ordne oss ut av denne situasjonen, før vi fortsetter å gjøre noe annet. Om vi sklir og knekker noe, 

så vil vi heller til sykehus, få hjelp, hvile noen dager, heller enn å ødelegge oss mer ved å fortsette med det vi 

ville, holdt på med.  

Vi holdt vel på med noe fordi vi ville det, men stort sett fordi vi hadde et behov for dette i en eller 

annen sammenheng. Jeg hang opp gardiner, ikke fordi jeg ville det, men fordi jeg ville tekkes de som kom, 

selv om jeg ikke hadde noe utbytte av besøket. En vill stå frem som normal, sprø, virksom, uansett som man 

vill, selv om både gardiner og besøk er noe man ikke ville ha.  

Vi kan slå fast at enten en ukjent virkning som påvirker behovs-organismen, tankesettet vårt, vår 

erfarings-verden, så er det som regel kjente behov og behovsorganer, behovs-sanser og bevegelses-

anstrengelser, det som er våre primære behov, som slik dekker det meste av vår vilje som bra og dårlig.  

Behovet er hele vårt livs virkemåte, og bra og dårlig er styrende for hva viljen kommer ut som, og hvor 

mye det krever av styrke for å oppnå det vi vil. Med ande ord er viljen underlagt de ukjente virkninger, eller 

de kjente behovs styrkekrav. Kjent eller ukjent så er signaler og retninger på reaksjoner ganske likt med det 

som oppfattes som vilje.  

Vi kan ikke påstå at om noe overhode ikke fantes, så ville en vilje bli et prinsipp som dekker behovet 

for å være, eller væren, at noe blir til. Vi må gå ut fra at Gud eller Natur er likestilt slik om at om bare en eller 

begge fantes så vil vilje oppstå som en del av den værende virkemåten, men ikke den eneste virkemåten.  

En kraftvirkning er noe annet, at en virkende kraft eller et virkende prinsipp, gir årsaken til de 

forskjellige saker som står frem, det er noe annet. Alle egenskaper som å se, synet, øyet, virkningen er slik 

som ikke kan beskrives oppstått av viljen. Eller likedan egenskap i bevisstheten, at bevisstheten ser. Det kan 

ikke Natur eller Gud eller begge deler noe for. 

Hva skulle vi ville når det vi kan ville ikke finnes. At ingen sans, ingen behov, ingen bevissthet, ingen 

fysiske forhold fantes. Ingen ånd-materie. Hva skulle vi ville om det ikke fantes husk. Hva kan man huske 

uten sanser og behov, uten opplevelser? Jeg vil ha is? Jeg vil møte venner? Jeg vil leve lenger?  
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Om vi ikke husker noe, så husker vi ikke hva is er, hva venner er, hva det å leve er, og er vi uten sanser 

og behov, så har vi heller ingen grunn til å dekke behov eller vite om noe av dette heller.  

Platon løser dette med å opprette gud som en alter-urform, der mindre deler av dette, er ur-formene til 

andre saker, en hest, en skjønn følelse. Det gis ingen forklaring til denne urformens eksistens eller dens 

differensierte del-former, eller hvorfor de skulle være evige og uforanderlige. Da kan man lure på om denne 

beskrivelsen er holdbar i det hele tatt. Samtidig kan umiddelbart vilje, å ville ha, ta, få, gi, at vilje alene ikke 

vite noe om gjøren eller virke slik at det kan ta, gi, få eller ha noe, gjøre noe. Det er ikke noe som peker ut 

noen retning, form eller annen evne ved bare vilje, og neppe bare rettet mot vilje-kraft, isolert kun til denne.  

Schopenhauer er ateist, men oppretter ur-viljen, hva alt værende da er, hvor andre viljer som er 

spesialiserte henger på denne, men ingen virke-funksjon til denne viljens væren og reaksjonsevne.  Og heller 

ikke forklaring til kraft eller separering av egenskaper som påhengte viljer. Ur-viljens eneste funksjon er å 

ville overleve. 

Videre: Om det skjer en forskjell hos viljen så ligger grunnen til dette dypere ned i funksjonen enn 

viljen. At viljen er forskjells-funksjonell, eller kan gjøre en forskjell, likedan kraften, så er slike funksjoner 

dypere nede i kraft og vilje, enn selve kraftbegrepet og viljen. Hvordan skal kraften bli til en forskjell som 

økende eller minkende styrke i et sakstilfelle? Prinsipp og funksjon er virknings-årsaken til at kraft blir kraft 

og at vilje blir vilje.  

Når viljen ikke kan ville se når noe å se og noe å se med ikke finnes, for eksempel øyet og blomsten, 

så nytter det ikke for viljen å ville se blomsten. Den har ikke husk, den vet ikke hva blomst er, men dette 

gjelder alle behov, sanser og oppfatninger vi kan ha også. Ikke noe av dette kan viljen, eller viljen som bare 

kraft vite noe om. Når ikke husk eller andre egenskaper er der.  

Vi kan si lignende om kraft-økninger, fordi begrepet vilje og begrepet kraft, kan ingen av dem forklare 

hvorfor det skulle bli en endring som var svakere, sterkere eller ha med sans eller behov å gjøre, at viljen og 

kraften skiller seg ut i noen retning. Virker mer som en butikk-bestilling, at viljen, den kjøper jeg når jeg 

trenger den. Hvorfor trenge noe når det ikke finnes noen behov? Vi kan spørre om hvem det er som vil noe! 

Svaret kan da være at jeg vil ha mat.  

Altså at det er jeg som vil ha mat, og ikke viljen. Viljen brukes bare som et retnings-middel, med 

påstått årsak til at den også har eget batteriet til å levere styrke til seg, for så å fordele dette til det aktuelle 

behovet. Har viljen da vært nede i magen vår, og sjekket om denne har for mye magesyre, er sulten, og hvor 

sulten da? Hvordan i all verden kan viljen vite hvor sulten magen er? Eller at kroppen mangler mat? Hva i all 

verden skal jeg med mat, eller viljen med å finne ut av hvor mye som trengs av mat.  

Om jeg, min bevissthet, min identitet slik jeg kjenner meg selv, føler meg selv, hva skal den med mat? 

Hvorfor blander jeg meg inn i viljen til en bestemt mengde mat? Dette virker ganske håpløst. Det kan faktisk 

se ut som at det harmonerer bedre med at viljen, bevisstheten, livs-egenskapene, samlet som en funksjon kalt 

sjel, slik sett heller settes ned i en fysisk kropp. Kroppen virker stort sett som et hinder for mange prosesser.  

Den, eller jeg, trenger å lære å sørge for sine egne behov, som den vet lite om dette? Mens en flue, 

maur, ikke trenger oppdragelse i det hele tatt. Men vi er født med fri vilje: Til hva? Til å måtte spise, drikke, 

urinere, gjøre fra oss, finne klær, bo, sovested, forsvare oss.  

Hvor mye fri vilje er det å ha disse behovene, tvangs-forholdene? Det er alvorlig når det er jeg, 

bevisstheten min som trenger mat, for ikke å bli sløv. At Jeg vil ha mat. Det er ganske avslørende, sett fra en 

verden som egentlig ikke har noe med den fysiske å gjøre, som mange sier. Hvor i all verden har bevisstheten 

fått en slik vanvittig ide fra?  

Om det er en generell viljekraft så vet vi ikke noe om den har bare en egenskap eller flere, eller alle. 

Begrepet vilje har ingen alene-grunn til å vise til noen forskjell. Styrken derimot kan vi tenke oss være økende 

og minkende. Det endrer eventuelt da vilje-kraften, hvor stor den enkelte viljeskraft er. Men i en verden hvor 

det som kan villes ikke finnes, at det som skal velges ikke finnes, at andre egenskaper ikke finnes, ja da virker 

viljeskraft som alt sin drivkraft fåfengt og håpløst.  

Enda vanskeligere er det om noe skal ha en egenskap i tillegg til hva det ellers er, ånd eller materie, 

Gud eller Natur, at det skal virke separat utenfor hverandres verdener. At vilje til en natur i en ånd, slik sett er 

separate egenskaper, likedan som at en natur med kropp, bevissthet, slik skulle være separate egenskaper i ett 

individ, hos noen som vil noe. At vilje, bevissthet og fysisk virkning er separert. Helt annerledes egenskaper.  

Når det gjelder moderne atomfysikere, så finnes det et fåtall som mener at ulike kvalitative egenskaper 

slik som ondt og godt finnes nedlagt i naturen. En typisk konklusjon her er at DNA er Guds-molekylet.  
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At protoner er gode, og elektroner er onde. At det skal være godt å få et bad i kaustisk soda, mens det 

er ondt å bade i Svovelsyre. Men begge deler løser oss opp og vi dør?! Slik sett kan vi like gjerne se et slikt 

syn på saker for alle levende egenskaper. Vi husker sikkert at Higgs-partikkelen ble kalt Guds-partikkelen.  

Ett særlig problem vil med de onde partikler, for eksempel elektronet, kan ligge godt an til at vi kan 

tro at djevelen, den onde, da har skapt denne partikkelen.  

Dette betyr at også viljen like lett kan innføres i materien. Platon mente jo at materie manglet alt, og 

slik livs-egenskaper, eller var noe mangelfullt ondt. Plotin en senere platoniker, ny-platoniker mente at Gud 

var en kraft, og at materien var lengst unna, svak, mangelfull og ondt. At viljes-egenskapen dukker opp i den 

fysiske partikkel-verden er da heller ikke lenger rart. Så nær denne ligger beskrivelse av behov og drifter. 

Det er så mange sanser, behov, med fysisk tilknytting her. Konsekvensen ville bli at mulig nøytronene 

kanskje er viljes-egenskapen? Eller så er det partikkel-konstellasjoner som er slik. Da ville veien til tenkt 

evolusjon være kortere.  

Viljen virker som en fellesbetegnelse på alle virksomheter slik den fremstilles som del av skaper-

prosess av materie og bevissthet hos natur og mennesket, på en slik måte at den ligner ganske mye på begrepet 

forestillinger. Bevissthet, tanker, visjoner, ideer, forestillinger er kun samlenavn på noe vi kaller oppfatninger, 

gjerne mens vi er våkne, men kan dukke opp i drømme også. 

Viljen som drivkraft slik det fremstilles, betyr at den like gjerne har materie som produkt, spor etter 

vilje, eller inneholder viljes-egenskap; eksempel en muse-felle. Til alle levende funksjoner er ellers viljen da 

slik absolutt med, som produkt av en skapende kraft. At viljen regnes som del av dette også, og at viljen derfor 

er drivkraften selv om man ikke vet hvorfor den virker, eller er slik som den er, eller knyttes til bevisste 

funksjoner, og kropp. Altså sanser og behov.  

Viljen blir som del av alle levende funksjoner da til en felles-betegnelse på alt arbeid, rett og slett. På 

alle energi-overføringer. At den er ubestemt. Men hvordan den kan påvirkes til noe bestemt vet man ikke. 

Bare at den regulerer seg etter hva det bevisst eller underbevisst er behov for, og for eksempel fysisk behov 

for. Om det er lite mat i kroppen, så merker viljen dette, og hvor mye, og sier at nå er jeg veldig sulten og 

orker ikke å vente lenger på maten. 

På den annen side; fra et naturvitenskapelig tros-sted, så vil kroppen som energikrevende funksjon 

trenge næring for å kunne utføre prosesser. Med alle de mulige kombinasjonsmuligheter både genetisk og 

bevisst husket, hva vi sanser og føler, så kan det like lett skje en utvikling som klarer å sortere hendelses-

inntrykk i rekkefølger. Da bevisstheten er en sammenligningsfunksjon så kan altså også godt dette oppstå på 

et avansert trinn.  

Driftssignaler om for lite eller for mye, eventuelt passe nok, vil da kunne sende signaler om dette til 

bevissthets-oversikten, til lyst- og angst-sentre. Om vi holder på å sulte ihjel så vil det komme sterke signaler 

som skaper veldig sterk drifts-styrke. Mage-signaler og nerver til muskelsystemer, sanser er slik sterkt 

skjerpet, og driftstyrken er sterk nok til det fysiske muskelsystemets aktivitets-utløsninger ut fra signal-

energier.  

Vi kunne enkelt også kalt dette for viljestyrke, viljes-grader, viljes-årsak. Eller for alle drifter, vilje 

med utgangspunkt i alle sansevirkninger behovsvirkninger og huskvirkninger og hva vi kommer på ved direkte 

sammenligninger av de saksforhold vi har foran oss nå. Viljen føres igjen inn, men nå med at lyst-virkninger, 

angst-virkninger, også er med som del av merkbare kraftvirkningssignaler.  

Da vil slike effekter som sorterings-skalaer fra smak, lukt, hørsel, syn, bevegelse og hud-følelser, også 

virke som grads-inndelinger på lysten, ønsket, trangen, driften, og slik virke som viljes-graden vi har til noe. 

Jeg vil se den filmen. Jeg må veldig på do. Ja-vel, jeg kan jo sitte på en tur. Jeg vil ikke! Stopp! 

Når slike funksjoner blir ett felles navn på gjøren, tenke, fysisk virksomhet, så kommer vi ikke lett 

unna at troen bygger på Guds vilje, det vil si gjøren sett som at man med vilje, viljestyrke, viten og vilje, 

skaper noe, er kreativ, får til noe, kan noe, gjør noe, former noe. At Gud som all-kraften, iberegnet vilje-

kraften skaper en verden og mennesket. Så langt behøver man ikke slå hånden av troen. Det er allikevel ikke 

noen virkelig forbindelses-linjer og funksjons-forklaringer til at alt dette virker.  

Både ånden og kraften forblir mystisk, og ikke minst hva som egentlig skjer ved omvandlingene, 

lignende slik Descartes snakker om, hvordan er forbindelsen mellom bevissthet og det fysiske, kroppen. Men 

som en og samme kraft er veien avkortet lignende slik Spinoza fremstiller dette, en og samme kraft for alt, 

som vi kan kalle hva vi vil. 
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Jeg har i alle fall påpekt at viljen trenger sine preferanser og virke på, velge i, slik som at andre former 

virker og gir respons på sine tilstander. At preferanser er til og blir til, omformes, oppstår og ebber ut, lignende 

slik fjell forvitrer, og bygges opp, slik gress vokser og visner slik mennesker fødes og dør, slik biler ruster, 

All materie ble i oldtiden av de vise kalt de forgjengelig former på Hesiods, Anaximanders, og Anaxagoras 

tid, 750-500 fkr.. 

I og med at våre sanser og behov som basis-funksjoner i den fysiske natur, kroppen, er så viktige for 

livets opprettholdelse, og at menneskets virksomhet dreier seg om dette fullt ut før andre interesser kan ha sin 

plass, så er det grunn til å tro at viljes-begrepet må knyttes til dette.  

Jeg vil ha mere mat! Jeg vil se med mine egne øyne. Er dette bra eller dårlig for meg? Er dette 

nedslående eller motiverende for meg? Å spise, Å se, fremkommer begge som behov. Å merke at vi er sultne, 

kommer fra et behov, men det at vi merker behovet er å sanse behovet. Slik sett blir alle slike funksjoner i 

kroppen en type sansebehov. Og felles er opprettholdelsen av de samme funksjoner, med biproduktet at man 

er fortsatt i live. 

Videre har jeg påpekt at viljen og kraften må ha underliggende essensielle funksjoner for å oppstå som 

kraft, og også ha noe å virke/velge i forhold til. Ellers blir alt årsak-virknings-løst og menings-løst. Det betyr 

dermed ikke at årsaks-forløp og mening er det ene og det samme, eller gir samme slutnings-forløp. 

Vilje = bevisst, fysisk, å gjøre, kunne, prosessere et behov, utføre å ta, ha, gi, få: Få til noe, kunne 

noe, klare noe: Vilje er en fellesbetegnelse iberegnet en styrke, styrkegrad for handlinger og aktiviteter 

bevisst, under-bevisst. Virkeområde; tanke/fysisk aktivitet. Slik er viljen ett samlebegrep for det vi gjør, som 

i første omgang ikke forteller noe funksjonelt. Viljen blir lett beskrevet som kraften, men kraften kan komme 

annet sted fra, eller ha en annen kilde enn viljen, eller slik de som legger all virkning og kraft til tro på at 

viljen virker som en endelig drivkraft. Vilje-prosess er lik med skaper-kraft slik. I motsatt fall kan viljen 

like godt bli betegnet på samme måte fra en Natur-kraft, men neppe som drivkraften til alt. 

Dette at viljen vil noe, og alltid knyttes til et behov, om ikke et behov for bevisst/fysisk aktivitet, 

målløst eller målrettet, så må også viljen være et behov eller del av et behov, og mest sannsynlig er det slik at 

viljen og dens kraft er en del-faktor av et behov, energi-former som sanse-behov, oversikts-behov, som alle er 

energier, styrke, og derfor at viljen som del-prosess må ha styrkegrader.  

Viljen er mulig ikke årsaken til prosessen. Men erfaring med styrke for gjennomslag, kan innføres i 

prosessen som ekstra kraftanstrengelse, og som vi merker som økt viljekraft og gjennomslagskraft: Og så har 

man fått sin vilje oppfylt. Vi har alle merket at vi begynner å kjenne et behov, og at vi vil like, ønske, ha lyst 

til å få gjort noe med behovet, dekke behovet. Det fysiske sin virke-styrke behøver ikke å være vilje-kraft. 

Det er nesten alltid i en slik sammenheng at vi i et behov/drift, sansevirkninger, oppdager at vi VIL det 

også: Mest fordi det blir klart for oss at behovet trenger seg på. Vi vil som regel ikke virkelig noe, om det ikke 

alt er en behovs-grad, en signal-styrke forbundet til saken. Også direkte: Spontant, Smak, Jeg vil ha mer. Syn, 

pent, jeg vil ha den. Spontant eller som mer tålmodig kontrollert prosess-gjøren! 

Vi kan ikke se bort fra et egoistisk perspektiv ved viljen. Guds vilje, min vilje Søren Kierkegaards 

vilje, karma og avlat, ulike former for: At vi kan gjøre det vi vil samme hva, bare vi får det til, eller unnviker 

straff, om vi vil, bli livsførende omsorgs-utøvere. Begrep som jeg vil ha makt, kontroll, bestemme. 

Hvorfor skal vi da kunne være skeptisk til en type vilje? Hvorfor skal driv-kraften gi både det gode og 

det onde, altså godt/vondt, byggende/ødeleggende. Begrep om Moral og Holdbarhet: Se avsnitt om moral! 

Det at vi bevisst og levende har sanser og behov, og at vi har lyster og ulyster til alt, og slik vil noe 

eller ikke, kan tilsi at behov og lyst-virkninger, behovsvirkninger, sansevirkninger, har den energi, kraft som 

formidles til gjøremål, fysisk reaksjons-orientering, handling eller affekter. Vi kan ikke påstå noe annet enn 

at det å følge lyst-virkninger, liker, ikke liker noe, at ikke dette også er hva viljen preges, dannes av.  

Hvorfor vil du ikke høre, bli med, Spise?! Tilslutningene er jo allerede avgjort, før vi visste hva vi 

ville?! Hva livet gir, skal kunne klare, gjøre, kilde-mål, er derimot det store valg/velge-spekteret som så og si 

er uendelig. Man tvinges til å følge opp noe, eller man har alt allerede disposisjoner for å like det man kommer 

til å like. Å finne det meningsfulle eller hva man vil som livsvirke er å bla i en uendelig mengde muligheter. 

Viljen som drivkraft i alt, vil bety at det også gjelder arbeids-kraften. Effektregnskapet. Slik sett så blir 

viljekraften, drivkraften i alt, lignende slik som alle elektriske lover, mekaniske lover, loven for varme i 

kokekar som driver sylindre, motorer, Ohms lov, og energi-omvandlingenes konstant-mengde, kraft/motkraft, 

E=mcc, og dermed fult beregnelige regnestykker. Det er god grunn til å dvele ved at viljen er god for slike 

naturlover, selv om det virker mer til rettelagt for forhold mellom mennesker med klare behov, sanser og 

bevissthet.  
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Da er det ikke rart at noen mener at Vi er skapt i Guds bevissthet, der andre lar dette erstattes av fysisk 

verden der det er mennesket som har skapt Gud i sin bevissthet. Trolig at holdbarheten, moral kommer ut på 

det samme! 

Nb: At mange har startet religioner og sekter for å lure til seg en menighet for anseelse eller for å lure 

penger av folk, i andre tilfeller kun for å skape et forsvar rundt seg, er ikke ukjent. Slik sett kan både en 

innbilning og en bevisst fantasi, kreativitet, skape et slikt bilde, forestilling, der bøker, alter, symboler, 

prekener, ritualer lokker folk til seg, og som er kjente systemer som utføres:  

Med andre ord, at det slik sett faktisk er mulig for mennesket å innbille seg, eller med falskhet, lureri 

bevisst skaper et gudebilde folk følger. Med andre ord at; Det er mulig at Gud, gudene kan skapes også av 

mennesket og dets bevissthet, slik det er ment i begrepet: Menneskets hode. Marx´s direkte svar på Hegels 

begrep om at Gud skapte mennesket i sin forestillings-bevissthet, der både Hegel og Marx forstår hva som 

menes i begrepet hodet. 

For agnostikere finnes det tvil, usikkerhet, menes det, da opplevelseslivet ikke finner sikre holde-

punkter for hverken den ene eller andre tankegangen, og hvor begge synsmåter kan være mulige. Hos noen 

mennesker så tror de at mennesket lager seg en grad tro på noe som en beskyttelse de anser som en slags, 

trygghet, livs-beskyttelse, som de betegner som livsløgnen mennesket lager seg.  

I deler av Psykologien er dette utrykket ganske vanlig viten som en av de mulige oppfatningene, at tro 

og viten til en viss grad danner ett skinn-bilde, eller en livsløgn som mennesket lever på, har behov for ut fra 

sitt ståsted i livet. Litt assosiert sammenlignet med det ABBA kaller tro, for å holde ut realitetene. Holde ut, 

orke, virkeligheten rundt oss. 

Viljen og den styrken vi kjenner ser altså ut til å ha sin opprinnelse i en behovsgrad, ett behovs-påtrykk, 

og med erfarings-husk etter hvert eller latent medfødt som den grad refleksiv eller opp-justerende virkning vi 

har erfart om å lage påtrykk av bevegelsesstyrke og bevisst påståelighet, press, tvang, fremdrifts-kraft for de 

fysiske og bevisste behovs-relaterte saks-forholdene. Irritasjoner av ulik grad, utilfredsstillende forhold kan 

presse frem samme drifts-styrke, underbevisst, ubevisst, fysisk press, og underliggende psykiske årsaker som 

danner et ubestemt behov for å reagere.  

Dette er en form for ubestemt trass, den rådville eller målløse viljen, og som i ulike tilfeller kan virke 

overveldende på andre, kanskje også seg selv. I noen tilfeller kan reaksjonen sette fulle energi-utløsninger av 

kroppens fysiske og bevisste funksjoner, mulig både som glede, lyster, smerter, vold. Ett vanvittig raseri-

anfall, selv om raseri ofte er lyst til å ha, ta, gi, få noe, gjøre noe, men her en utladning som vi har sett at 

mennesker og dyr inne i mellom kan få. 

På den annen side kan den samme funksjonen virke bevisst også, der det er en klar trass, funksjon som 

skal tvinge gjennom eller få til en ønsket eller valgt sak. For eksempel et barn som trasser for at foreldre skal 

ta seg opp av senga, eller gi tåteflaske, godteri, kos, forskjellige behovs-dekninger, der barnet selv i mange 

tilfeller ikke vet hva som gis som stimulerende, da det ikke behøver å være det samme hver gang, og slik er 

en oppdagelsesferd for barnet også, og som alt kan bli husket som erfart system hos barnets søken. 

Om det ikke er et behov, lyst, ønske, tilfredstillelse, oversikt, orientering, bevegelse, styrke, at noe av 

dette skal tilfredsstilles, å komme unna vonde, og oppnå gode, eller å få ro med behov, lyst-system, hva skal 

så en vilje være godt for? Konklusjonen på viljen er at denne betegner et samleutrykk for gradene behovsstyrke 

som i bestemt og ubestemt form danner indre trykk-utløsninger for å finne en balanse med følelses-gradene 

sine. Behovsfølelse og følelsesgrader er ute etter en balansert virkningsgrad som stemmer overens med 

behovs-følelsen, at reaksjoner er lik en forventet eller usikker følsomhet som kan oppnås. 
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Kritisk Syns-vinkel: Åndens svakhet og styrke: 
 

At vi ikke mestrer alt, ikke forstår nok, at bevisstheten ikke strekker til. Når en overstyrende ånds-

bevissthet ikke lenger finner gode løsninger eller velger god løsning.  Om holdbarhet, oppmerksomhet, det 

som er holdbart for oss. Hvorfor den virker. Og samme leksa: at Fornuften vår ikke strekker til! For hva da? 

Det kan man ikke svare på, fordi det vet man ikke? De visste altså ikke hva fornuften ikke strekker til for!  

Kan utsagnet være Meningsløst. Løgn, Avvisning, en legitim måte å komme vekk, unna en sak på. Ett 

retorisk mål-bindings-knep. Tillært?! At fornuften ikke strekker til? Hvorfor ikke det. At dette benyttes for 

det de selv ikke vet, eller tror ikke er mulig å finne ut av? Hvor kjapt blir fornufts-knepet brukt. Alt vi vet og 

tror kan være fra 0 til uendelig, hvilket betyr at du ikke vet mye om hva du tror og vet. Derfor betyr ikke dette 

at slike saker logisk sett ikke har nøkkel-begrep som gir funksjonen fra 0 til uendelig mulig, og forståelig! 

Når griper vi nok inn i vanskeligheter og løser disse? Når griper Gud inn i saksforholdene. Hvorfor 

jobber vi slik for å få han til å høre? Vi ser en verden si er ufølsom for av alle slags drap, forurensning, lidelser 

og urettferdigheter? Så hvordan skal vi tolke den holdbare holdbarheten. Vi får beskjed at alt ille er guds 

planlagte vilje for hva som er tiltenkt deg som årsak-virkning og at det er en mening med alt! Men er det 

holdbart! Sannheten er at det ikke er holdbart! 

Men ikke alltid! Både den åndelige forklaringen og den menneskelige bevisstheten viser at det kan 

ordne saker holdbart. Til og med hos legevitenskapen, sykehus og omsorgs-funksjoner. Jeg må nok dessverre 

opplyse menneskeheten om at dette, ånd, bevissthet, slett ikke er så holdbart som mange har inntrykk av. Og 

bare dette med krig, sult, terror, brudd over hele verden med tyveri, løgner og drap, mye annet ille, vold mot 

enhver, om de er barn, voksne gamle, kvinner eller menn, og det som er ellers, dyr og skoger, miljø, 

forurensning, gifter i næringen vår, så er det all grunn til å tvile på holdbarheten.  

Til slutt begrep om helse, og helse-politikk, der de samme politikere mener at fremskrittet er her, at vi 

er på vei, samtidig som at de skriver folk ut av helsekøene fordi de ikke kan betale for seg, viser til mye 

uholdbart. Det virker til tider som at det man skryter av bare er bløff. Spesielt når deres interesse går foran 

alle andres. Helt klart at viljen, det gode, rettferdigheten, samvittigheten, følelser og stemninger, opplysningen, 

samt bevisstheten og ånden ikke strekker nok til for holdbarheten, mens den altså gjør dette normalt generelt 

under oppturer og nedturer for folket.  

Men karakteren til hva som er billig og effektivt som kan fikse det meste av helse for oss, ser ut til å 

være til stede, men det er ingen som klarer å holde denne visjonen stor nok i bredden til å avklare dette 

forholdet. Man  mangler altså til og med den gode vilje: Spør troende og ikke-troende så finner vi igjen disse 

svarene som forårsaker problemene. De svarer som at de har funnet svaret! Men ikke løsningen! De avviser 

muligheten i stedet. 

Vi kan igjen gjenkjenne hvorfor problemskapningen er der: De står i våre religions-bøker og våre 

politiske ideologier hvilken forakt og utrenskning vi skal foreta oss med mennesker, eller alt som er 

uakseptabelt som slett ikke behøver å være et problem, og det at vi aldri må tenke selv! Vi må aldri vite noe! 

Om du ikke vet noe kan politikken, alternative, og religioner, selv vitenskap og egoistiske interesse bruke deg! 

Som soldat, som ødelegger av andres muligheter, og du får klistre-stjerner i boken din for å gjøre det, eller det 

middelet du sulter etter. Vi får ros for skader vi gjør også! 

Dette innlegget forholder seg til begrep om moral som holdbarhet. Hva man tror er riktig for seg. Hva 

man tror er viktig for alle. Hva man tror er viktig for individ, samfunn og miljø. Altså hvordan vi skal ha en 

holdbar kropp, en holdbar psyke, en holdbar bevissthet, et holdbart samfunn, et holdbart miljø, natur, den 

verden vi lever av. Hvordan det vi lever av, dyr og planter skal greie seg som best friske. Hvordan hav og 

atmosfære skal være friskt, holdbart. Hvilke betingelser som gjør at våre organer, sanser og behov, kropp pg 

bevissthet skal fungere normalt optimalt uten overdrivelser eller underdrivelser, en god balanse i kropp-

bevissthet som er i balanse med naturen og samfunns-virksomhet. 

Med andre ord så må man undersøke innlegg om moral, om holdbarhet, og selvsagt det som er skrevet 

om bevisstheten. Se min moral-teori, eller utkast til moral-teori. 
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Estetikk og estetikken 
 

Det estetiske. 
 

 

 Estetikk og det estetiske vil ikke kunne bety noe som vi kan sammenligne med om det ikke blir forklart 

hva som er grunnlaget for ordet, begrepet. 

 Longines, en filosof som var opptatt av smak og lukt, behag og ubehag som vi følte med dette, samt 

de langt eldre formene som Zappfe Longines arbeidet med 800 år tidligere, for 2600 år siden, nemlig lyren, 

toneskala, hennes dikt til dette, lyrikken, og videre så langt tilbake som de første estetiske epos, dikt-fortelling 

av datteren til Kong Akkhad som invaderte Sumer, som ble en ledende måne-ypperste-prinsesse, la frem slike 

estetiske verdier for dagen, om det skjønne, gode, det grufulle og ødeleggende.  

De gamle begrep om eros, Afrodite og hennes egenskaper, kvinnelige egenskaper og mannlige 

egenskaper, kjærlighet og hat, hva vi synes er fint, hva vi ikke synes er fint, hva som er skjønt og obskjønt, 

(grusomt, stygt), kjent fra Homer og Hesiods bøker som er 2750 år gamle, og de første egentlige bøker. 

Vi kan si at estetikken tar seg av begrepet det følsomme, følelser og sinnsstemninger. I følelser og 

sinnsstemninger, og da her humøret og humørsvingninger, styrkegradene i dette, finner vi grader av lyst og 

ulyst, drifter, der vi vil ha, ta, få, gi, føle på noe, hva vi liker og ikke liker, hva vil unngå eller ha vekk fra oss, 

og spesielt at noe virker godt eller vondt, også det vi kaller det gode og det onde, og som ikke fungerer som 

egenskaper uten at det er knyttet til noe.  

For eksempel et vakkert eller skjønt bilde, eller en vidunderlig bær-pai, stryk på ryggen som gir oss en 

svevende følelse, men også den motsatte graden, der det obskjøne, det grusomme, det vonde, onde, virker slik 

at vi får frysninger, redsel, og angst, kanskje skrekk-følelse, lignende slik vi av det skjønne kan komme i 

ekstase.  

Så sterke følelser setter oss ofte ut av spill, en overgivelse eller over-veldet følelse som overgår vår 

vanlige reaksjonsevne på sanser, på følelses-forståelse, følelse-erfaring. Noe vi ikke normalt klarer å sette til 

side, skyve unna, noe som bergtar oss på godt eller vondt. Vi kan liksom ikke noe for hva vi føler slik på en 

direkte opplevelse, eller noe vi finner som gir en sterk følelsesmessig virkning akkurat på oss. Ikke alle får 

den samme følelsen av at samme sak er skjønt, selv ikke det mange ville kalt det skjønneste. Selv her er det 

mange som finner slikt meningsløst eller virkningsløst, eller rett og slett ille, dårlig. 

 Dette med å dele opp verden i orden, hverdagsliv, natur-forhold, våre primære behov for å klare oss i 

verden mot varme, kulde, mat, kunne puste, bevege oss, drikke, gå på do, sove, ha et trygt sted å bo eller søke 

ly for vær, stormer, farlige dyr, fiender. Slike erfaringer med hvordan vi klarer oss, og også omgår andre 

mennesker og natur på en slik måte at vi fortsatt er holdbare, klarer oss godt, eller normalt, der sanser, behov, 

kropp pg bevissthet, forståelses-evnen vår fungerer normalt bra, er slikt som gir grunner, erfaring, som individ 

og samfunn, spesielt filosofer, moral-filosofer kaller etikk.  

Etikk er stammens eller gruppens, og individets måte å få seg selv til å fungere godt, og eventuelt 

sammen med andre i samfunn, gruppe. Når religioner, filosofiske tankesystemer, ideologier, politiske 

ideologier, henviser til moral, tenker de som regel på erfaring og veiledning de tror fungerer bra. Vi undervises, 

eller erfarer selv, og formidler slik viten om livsvilkår vi trenger å oppfylle og holde ved like, som moral, viss 

teoretiske regler, lover, kalles etikk. Etikk kan merkes eller formidles gjennom hva vi finner ut går galt eller 

som fungerer.  

Mange samfunns-systemer godtar tvangsregler for at vi ikke skal gå langt utenfor de grenser som er 

holdbare for oss selv eller andre. Lyve, stjele, drepe, samt også jukse, er en del av de egenskaper, handlinger, 

som de fleste mener er uholdbare og fører til skade på den enkelte og samfunnet. Etikk og moral knyttes derfor 

ofte opp mot hverandre av den grunn at moralen er den handteringsformen den enkelte er i stand til i forhold 

til holdning og holdbarhet ovenfor seg selv og andre. Et eksempel er at om noen drikker seg for fulle kan man 

ikke lenger vite sikkert om dette lenger er bra for seg selv og andre, og vi har sett skader på kropp og sinn i 

slike sammenhenger, selv om det ikke behøver å oppstå slikt grunnet fyll.  

Mange har bedre grep om andres retnings-linjer, om deres følelser, mer enn andre. De kan derfor ofte 

ta bedre vare på andres kropp og følelser, seg og samfunnet, og enkelte slike kan godt bli ledere for samfunnet 

også, selv om mange ledere slett ikke vet hvorfor eller hva de egentlig skal lede oss til. 
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Poenget er at etikk ligner logikk og fornuft i forhold til naturen og andres følelser og kropps-behov, 

hva vi trenger og her kan lover, regler vaner, virke som veiledning ut fra erfaringer. Mange kloke ord fra 

fortiden har en erfaringsbakgrunn eller forståelse i seg som kan være slik holdbar veiledning. Mange slike 

kloke ord kan vise seg å være helt feil også. Andre tilfeller er slik at de kloke rådene, tommelfingerregler, slett 

ikke virker i alle tilfeller, men for enkelte saker der de ikke krysser andre holdbarhets-egenskaper vi har, og 

ut fra hva den enkelte har som eget behov og opplevelse av hendelser. 

 Det at vi aner noe slik Spinoza sier, og i hvilken grad vi aner dette, har i følge Spinoza noe med behov 

og virkemåte å gjøre, med følelser og styrke, og hva som er holdbart for den enkelte og for alle generelt. Det 

generelle er hva Spinoza kaller etikk, og det som går på det individuelle gir følelses-forskjeller blant folk som 

vi kan kalle det estetiske. Litt slik Aquinas sier det: At vi har sanser for å merke farer slik at vi overlever, men 

også hva noe virker som eller smaker, som en pasjon, følelses-sak, smak og behag, altså hva som vi helst vil, 

ha det godt.  

Disse affektene, brå reaksjoner på sanser, behov, tanker, det som hender, som gir oss den første 

hendelsesopplevelsen i øyeblikket, at noe smaker forferdelig eller vidunderlig, godt eller vondt, om så 

likegyldig, smaks-løst, er slike sanser og behov som Spinoza ville kalt følelser, selv om de er brå slik som 

affekter og pasjon, altså behagelighets-grader, smerte og lyst. Bertrand Russell kaller de samme reaksjoner 

for fornemmelser, det at vi merker noe, føler noe, enten svakt eller meget spesifisert, spesialisert. Som å føle 

at noe nærmer seg til det å ha nøyaktige utregninger av månelandingen. 

 Spinoza kaller derfor alle oppfattelser som grader av intuisjon, hva vi merker ut fra oss selv, fra anelse 

til de sterke klare oversikts-inntrykk som samsvarer med det vi ofte kan kalle en virkelighet. Det viktigste for 

sanser og behov, kropp og bevisstheten vår i livet, at vi beholder fornuft og forstand. Det logisk adekvate som 

Spinoza kaller dette, og der adekvat betyr det som er nyttig i samsvar med forholdene, gjerne beste løsninger 

på saksforholdene eller at vi tålmodig arbeider med en sak i den retningen. 

Videre vil Burke og Smith ha lagt mye vekt på begrepet sympati, som sympatiske følelser, at vi merker 

smerte og lyst, godt og vondt ved våre sansers påvirkning av noe, og slik at sanser ligger i parat stilling til å 

merke noe godt eller vondt for sansen. Både Burke og Smith omgår her omsorgs-begrepet fordi Smith sier at 

også morsfølelser for et barn også er sympatiske egenskaper og at alle sanse-virkninger er sympatiske.  

Her vil heller ikke omsorgsbegrepet være dekkende nok for et begrep om virknings-formen til sanser 

og behov, slik som sult, mat, mage som behovs-sirkulasjon og følelser rundt dette. At en lidende av sult får 

mat vil kunne betegnes som omsorg, men gir ingen klar funksjon og holdbarhets-veiledning av den grunn. 

Slik sett sier den greske gamle natur-retten som stoikerne holdt seg til, at slike normale drifter og behov vi har 

bør innfris så vi ikke skades av driftene innefra. Vi må, selv om vi er fengslet, ha rett til å gå på do og få mat. 

 Følelsene og følelsestyrken som merkes som lyst eller smerte, godt eller vondt, bygger det meste av 

grunnlaget for det gode og det forferdelige, altså står bak store mengder av det vi legger i kategorier eller 

opplevelsesforholdet vi har til begrepet godt og ondt, det gode og det onde. Om vi opplever skadevirkninger 

eller oppbyggende virkninger, er utrygge, eller er trygge.  

At noe smaker godt eller vondt, kjennes godt eller vondt, kjennes behagelig eller ubehagelig kan ha 

sin begrunnelse både i virkelighetens forhold som skadelig for oss eller bra for oss, men kan også være bygd 

på misforståelser eller løgner om hva det er som er kilden til det som gjør godt eller vondt. 

En spesiell situasjon kan utløse en angst eller ulyst, en usmak ovenfor enkelte saker vi møter på i livet, 

uten at saksforholdet egentlig var årsaken. Om vi skal spise en god middag, et godt måltid, og som alle normalt 

sikkert hadde likt, så kan en veldig vond lukt der vi spiser kunne få noen av gjestene til å føle ubehag, og er 

det første gangen de spiser denne retten, kan de forveksle lukt og smak såpass at de misliker slik mat-rett 

senere.  

Det samme er det om vi skal trene på noe, dersom tøyet er ubehagelig, eller skoene, eller at noe vi 

bruker som utstyr stikker oss, at det er for dårlig eller for klamt vær. Vi kan lett komme til å velge en annen 

treningsform senere. Trivsel er ofte en del av konkurranser, arbeid, trening, og lek. Og dette kan vi merke som 

lyster vi kan estetiske opplevelser. 

Smith kommer inn på dette med bedømmelse og dømmekraft, om rettferdighet og urettferdighet, om 

ris og ros, straff og belønning. Samvittigheten blant annet. Kant kommer sterkere inn på dette etterhvert, og 

han finner dømmekraften som et kompromiss mellom følelser og fornuft, og hva dette gjør med vår forstand, 

forståelse, hva vi begriper, og vår bevissthet. Kant legger fornuft, logikk, begrep, husk, de fleste fysiske 

tilstander som rom, tid, stoff, materie, bevegelse, og fysiske egenskaper, også fysisk holdbarhet for oss, til 

dels til det vi kaller etikken, regler for bevarelse. Noe som gjelder for alle, eller ut fra forholdene. 
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Kant finner følelser og reaksjoner her i samsvar med Aquinas, Burke, Smith og til dels Spinoza. Altså 

pasjoner, smak og behags-reaksjoner på direkten, affekter, reflekser, og følelsen det gir som førsteinntrykk, 

og hvordan vi forholder oss til dette ved nærmere forståelse og lyst-følelse. Da ingen kan si eksakt hvilken 

funksjon, eller virknings-oppbygning som disse egenskapene har for å kunne virke slik, så holder Kant seg til 

at følelser er en god beskrivelse for disse egenskaper.  

Begrepet som Kant benytter her er lyst, motivasjon, humør, sinnet og sinnsstemninger. Sinns-

stemninger, humør, følsomheten blir knyttet opp mot det vi tidligere kalte psyke, det som Descartes la vekt på 

med affekter og tros-holdninger enhver har. Descartes mente at noen var så syke, psykisk, slitne, men kunne 

hjelpes i riktig retning, slik at tukthus skulle byttes ut med psykiske institusjoner for å hjelpe folk på riktig vei. 

For eksempel til å tro i riktig retning.  

Kants forhold til psyke er stemninger, sinnsstemninger og de forhold som gjennom en opplevelse og 

motsatt opplevelse virket som en vekt for hvilket utslag det ga som en sum, altså en slags tese, antitese og 

syntese, at motsatte krefter som godt og vondt virket inn på og dannet sinnsstemningene. Om vi holder oss til 

følelser, så kom Kant frem til at en blanding av følelsen vi hadde om noe, og den handling eller lyst vi fikk til 

å handle ut fra da, gjennom en samtidig vurdering fra fornuften vår, skapte et kompromiss i vår bevissthet, der 

følelse og fornuft av-veiet mot hverandre ga oss graden av dømmekraft over hva som var smerter og lyst, godt 

og vondt, eller om vi vil forståelse av det gode eller onde.  

Det ga da Kant grunn til å mene at de hver for seg og alene neppe var ren fornuft, følelse, dømmekraft, 

men uten å finne den moralske preferanse-årsak, også endte opp med en slags samvittighet a-priori. At skader 

mot kropp ikke forstås nok av Smith, Kant og Hegel, og at ma må ha en tåle-evne, av en slik grad at Kant 

foreslår at vi er så snille vi overhode kan klare. 

Vår estetiske sans, den vi følte på og var bevisst var altså en kombinasjon og et kompromiss, en 

blanding av fornuft og følelser, og som ga den endelige bedømmelsen vår, samvittigheten eller dømmekraften 

vår. Og denne kunne vi ikke alltid stole på da vi ofte hadde egoistiske drifter, med hensyn til hvordan vi skulle 

bedømme rettferd og urettferdighet. Dette er grunnen til at vi har fått Kants versjon og begrepsdefinisjon av 

begrepet dømmekraften.  

Denne er i dag tydelig nok ikke en god nok underbyggelse av helheten om samvittighet, saks-

forholdenes virkelige tilstander, at reaksjonsmønstrene som følelser og forstand skulle væreuavhengige 

hverandre når vi snakker om disse hver for seg. Begge må ha virkninger, og vi kan også si at de inneholder 

langt flere tilknytninger til sanser og behov, til husk, erfaring, til de miljøforhold og endring vi gjennomgår i 

livet. Dømmekraften er ikke statisk. Men den kan heller ikke forklares kun ved blandingen av følelser og 

fornuft. Men heller ikke uten følelse og fornuft, i den forstand at fornuft er sammenlignings-funksjon for både 

logiske og følsomme elementer i både fysiske reaksjoner og som bevissthets-prosessens kjennskap til 

virkningene fra følelser og fornuft.  

Dømmekraft, samvittighets-funksjon, rettferdighet og urettferdighet, samt logikk, knyttes ti hverandre, 

gjerne i en noe usikker forstand. Altså at forståelsen av den estetiske sans som dømmekraften, neppe avdekker 

årsak og virkning på en fullstendig måte angående holdbarhet og følsomheten vi har for dette, lyst og ulyst, 

behov, sanser og følelsene knyttet til dette.  

Vi møter her begrep lignende det som opprinnelig var måleenheter for Augustin kirkefaderen, der 

viljen, rettferdigheten og det gode var alle sakers mål. Smith bytter ut disse med den gode varen, 

rettferdigheten-kongens handelsbeskyttelse av varer, og viljen, eventuelt den gode vilje, med arbeidskraften 

og arbeidsmidlene. Det forklarer ikke et barns smerte når hånden hugges av fordi han tok et brød. Smith, Kant, 

flere andre går i den fellen at rettferdighet og dømmekraft kun finnes for iakttageren og ikke for det individ 

som saksforholdene gjelder for.  

Smerten og konsekvensene av pinsler er neppe kun en samvittighets-akt. Heller ikke ris-ros, straff-

belønnings-sak. Det gode og det onde kan ikke forklares gjennom disse sympati-begrepene, eller den 

etterfølgende omsorg, slik som det smerte og lyst som påføres gir som reaksjoner. Altså vår holdbarhets-grad. 

Vi forsøker gjennom slike disputter å finne en balanse ut fra saksforholdene videre. Ja, også ut fra egne 

erfaringer med hva som er bra eller ille. Altså dømmekraften. Denne dømmekraften bygger på altfor spede 

holdbarhetskriterier. 

Nå gjelder det estetiske også følelser av mangler, eller at for sterke mengder er i sving. Dette kan også 

knyttes til hva som er bra eller dårlig, føles bra eller dårlig, føles godt eller vondt, at vi har værgudene med 

oss eller mot oss. Vi kan få lignende føleser i praktisk arbeid om noe går skeis.  
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Men vi henviser langt mer til teoretiske topp-mål å sammenligne med. Det skjønneste skjønne og det 

godeste gode, fullkomne, eller at det ellers er mangler, ufullkomment, altså dårligere kvalitet, og slett ikke pur 

materie eller kunst. 

At samvittigheten er en form for aksept-avvisning, hva vi finner for meget eller for lite i forhold til en 

balanse eller holdbar tilstand. Mest benyttes det i forhold til følelser og behov vi har både fysisk og psykisk 

og bevisst og mest benyttet i forhold som å ha, ta, gi, få, kan, gjøren, der fordeling av lyst og ulyst ikke er 

balansert fordelt. Vi snakker da om vold og behag/pleie, vondt-godt, ondt-godt, smerte-lyst, med mer. 

 Det ser ikke ut til at vi kommer unna begrep som følelser, sinnsstemninger, pasjoner, at begrep som 

poesi, musikk, ritualer og riter, diktning, egentlig alle sanser og behovs-funksjoner kommer unna uten å ha 

sine deler av seg innen det estetsike området som skjønt, eller den negative siden av det samme som det står 

opp i mot, det obskjøne, og at selv dette kan virke skjønt for mange. Lyst-følelsen og behag ut fra sin smak 

kan man si, noe tydelig Ibsen var oppmerksom på. At livet var etikk med estetisk smak på. Kunne neppe skille 

lag på hvordan man reagerte på noe som bra, passe elelr dårlig, når man vil ha det bra eller lyst med saken. 

 Og Kierkegaard syntes dette gikk over stokk og stein i samfunnet, som om man var avhengig av dette 

mer enn hva som var holdbart. Men hva var nå det. Ens egen tro, for Kierkegaard bare Gud. Så hvilken 

solidaritet med holdbarheten til mennesker? 

 

Estetisk oppdragelse 
 

Hva er det estetiske i estetisk oppdragelse mot smak og behag, Hvor skal kniv og gaffel ligge, vaske 

seg, renslighet og hushold, skikk og bruk, etikette finn synonymer! Etikette er mest orientert i mot begrepet 

etikk og som er beskrivelse som veiledning for moral. Altså hva som er normalt i gruppa, samfunnet. Vi kan 

si det er orden og oppførsel. Men store deler av det som kalles skikk og bruk er jo også slik man syntes at noe 

er fint, pynt, smak, i høy grad estetiske verdier.  

En viss grense mellom de behov vi har og det som vi finner som lystbetont. Skikk og bruk klarer seg 

ikke uten smak og behag. Tenk oppkledning, fest og begravelse. Tenk bursdag, gaver, tradisjonelle feiringer. 

Uten pynt, ofte kaker, eller det som skal til på en julemiddag, eller ved de høytidelige muslimske tilstelninger 

hvor det er måltider som står i sentrum. 

For å si det slik er mange sider av livet slik som tro, sedvane, tradisjoner, kultur-trekk, folke-identitet, 

etiske grupper som vi kaller det, men ikke så rent lite, også feiring av folkeslaget, hudfarge, og særtrekk, og 

ikke minst stamme-tilhørigheter. Stolthet og opphøyelse, til en viss grad en religiøs opphøyelse, men kan også 

være ideologisk, økonomisk og politisk, og videre filosofisk og alternativt.  

Poenget er uansett at en viss orden, visse regler, forventning til noe som er likedan eller annerledes ut 

fra anledningen, og der etikk, orden, oppførsel, moral, rollespill, drakter, scener, hvor etikk, moral er blandet 

med de estetiske smakfulle sider som skjønt, vakkert, uhyggelig, det gode og det onde, at det er mengder slik, 

også humor, og det estetiske og etiske er altså blandings-produkter, ofte innenfor en spesiell seremoni-historie 

eller en tro, eller noe slik som en nasjonaldag.  

 

Les derfor de stykkene som handler om etikk og estetikk, etisk, estetisk. 
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Holdbarhets-kritisk moralsk innslag 
 

 

Ett viktig holdbarhets-kritisk moralsk innslag: 

 

Og om å støtte forskere som holdes tilbake av markedskreftene. 

 

Det ser ut til at både ateist og religiøs, ideologier og markeds-orienterte, makt og avmakt er enige med 

at Gud eller Naturen er stor. Men om denne går til grunne, så antar de at ikke noe kan gjøres. Alle bud, lover, 

hensyn vi skulle tatt til hverandre og natur er derimot fritt vilt, og all moral lagt vekk. Alle vet at de skal kjøre 

alle andre i senk og kun sitt syn og seg skal overleve lengst og best. At alle livs-syns moraler ut-vannes. 

I uendeligheten av Gud eller Naturen, religiøst og ateistisk, betyr mennesket og tiden for oss, en 

uendelig liten del, og er derfor også blitt verdsatt til uendelig lite, eller ingenting. Konsekvensen er at all moral 

har blitt fake news, og vår betydning intet. Hverken gud eller naturens vei-ledning betyr noe lenger. Man 

forventer ragnarokk og Kalas tids-alder. Eller at alt balanseres til det gode, eller at alt er meningen. Andre 

kjemper for å rydde i et kaos. Ateist eller Teist, begge tråkker i salaten, i alle lyst-fellene. Ender som makt. 

Men dersom vi overhode skulle overleve til en videre fremtid, så er det et slikt skriv jeg forfatter om 

moral, eller holdbarhets-kriterier og ikke moralisme, men referanser vi kan støtte oss til som fastere 

holdepunkter enn det vi tidligere har hatt, som gjelder om og for mennesker som er i live, eller for liv, natur. 

Dette er forskjellen fra all bruk av det gamle til en ny vinkling på dette feltet. Mange er orientert i denne 

bevarelses-retningen. 

Alle livssyn og markedskrefter vil ha, det vil si presser grensene lenger og lenger, samtidig som den 

moralske, det vil si våre holdbarhets-kriterier egentlig utvannes, om hva andre gruppers liv har av betydning, 

for mange også naturen. Alt er meningen og alt balanserer seg selv er den håpefulle troen hos de fleste.  

Men vi må innse at om alle mennesker hugger hodet av hverandre og kutter av sitt eget, eller at de 

overlevende da dør ut av alderdom om de ikke har partnere for å få barn, så har menneskeheten dødd ut. I 

praksis er dette mulig. Hva vi teoretisk tror hender er noe annet. At noe kan gå en bra vei finnes jo.  

Utvanningen i holdbarhets-kriterier og det evige stigende presset mellom alle og mangel av plass og 

ressurser vil føre til en slik utvannende prosess av holdbarhets-konkurranser som setter moralsk holdbarhet til 

side. Det moralske er ikke noe annet enn holdbarheten for kropp, psyke og fornuftens holdbarhet, og har ingen 

absolutt konstant standardløsning, og handler om enkelt-tilfellet individer. 

Kort sagt så representerer dagens ledere i stor grad det vi kan kalle en fossil tankegang, og der man 

vinner frem for sin egen del ved å få folk til å tro på seg, og sette seg i leder-posisjoner uten noen gjennomslags-

kraft, fordi visjonene ikke er til stede, annet enn som håpet. Hva klarer jeg, uten å vite hvilke 

holdbarhetskriterier som fungerer. Vi er slik analfabeter i livs-holdbarhet. Vi er analfabeter i konfliktløsninger 

mot en holdbar plattform. 

Det er slik sett jeg ikke kan slutte meg ensidig til Günther Grass sin løsning på tilstandene. Makt og 

utvannende holdbarhetskriterier henger sammen, og holdbarheten settes til side individuelt, eller for individ-

rettet holdbarhet, og det blir som om at et menneske blir redusert som lignelse til begrepet menneskeheten.  

Ikke bare det: Vi setter da naturen under et økende press der man ikke trenger å være vitenskaps-

forsker for å forstå hva som skal til for å nettopp utslette liv, virkelig forgifte hele atmosfæren og miljøet og 

oppløse slike virkeformer for godt.  

Fullt mulig, selv om mange livssyn stiller seg tvilende til at det går an. Det er ensidig misforståelse at 

alt er meningen, og mening, forvekslet med årsak og virkning, når det gjelder vår holdbarhet.  

Dette er en «la det skure å gå»-mentalitet som har smittet over på alle. Den ledende makt har nok med 

å komme seg opp og beholde sine posisjoner og har ingen visjoner om et felles løft for alles bevissthet og 

livskropper i en holdbar profil. Enhver profil skal da rette seg etter deres holdbarhets-posisjon, og på 

bekostning av de andres posisjon for holdbarhet. 

Når de alminnelige regler og bud er presentert, har allikevel alle religioner og ideologier tilbake det at 

tortur, plage, pine, mobbing, verdi-normering av typen menneskelig rassia er tillat, og om så utrydning av de 

andre menneskegruppers syn, ved avlivning eller utestengelse av alle de andre. 

Så primitive er de ledende eliter, det som kalles de øvrige, middels- og lav-klasser, og andre isolerte 

måter å klassifisere seg selv som noe annet enn bare mennesker med de samme behov, og felles utveksling 

for bevarelse av hverandre. 
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En omveltning må bety at vi omformer helse og holdbarhet medisinsk og natur-orientert slik at våre 

fremskritt for kropps-bevarelse i forhold til sykdommer og lyter frigjøres som et av våre krav til oss selv og 

til hverandre, og der legevitenskapen blir frie til å behandle folk med de midler som finnes for den beste 

dugnad av lavkost som er mulig, og effektivt og raskt. En fordyrende monopolisering må tre tilbake for 

samfunnets beste. 

Vi kan ikke utdanne forskere for at de selv kun skal tjene penger og goder for at deres mål for 

forskningen stenges ute fra det som er målet gjennom privatisering og isolering av de medisinske fremskritt. 

Her må staten og folket ta saken i sine egne hender, at om hjelpemidler ikke kommer frem må folket selv 

opprette slike forskningssentre for nyoppdagelse og bruk av hjelpemidlene.  

 

Forskning er ikke bare penger, i begrep om levedyktighet og ressurs-tilskudd. 

 

Slik vrang-forestilling stopper opp våre fremskritt om bevarelse generelt. 

 

Det skal fint gå an å gi forskere til salt i maten uten at folket må lide stort. 

 

Relativitet er en sammenlignings-funksjon av forskjell, forskjeller, av like og ulike, slik som alt fra 

ingenting og noen-ting, intet og noe, 0 og 1, enhver forskjell av tid, av rom, av bevegelse, av virkning, av 

styrke, av energi, av produkt-egenskaper, egenskaper. Hva vi kaller stoff og aggregattilstander og av alle 

bevissthetens preferanser, følelser, sanser behov og sinnsstemninger og av fysiske virkninger. Et forhold 

mellom noe, det er relativitet, og krever en forskjell, noe annet enn eksemplet selv, slik som deler av samme 

eksempel, altså helhet og del. At noe skiller seg ut, eller virker. Så relativitet er altså en sammenlignings-

funksjon. 
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Moral vilje og kropp 
 

At man tidlig i historien måtte sette lit til sin vilje til å klare av alt. At dette handlet om vilje til å 

overleve også, altså forsvare seg mot fiendtlige hendelser fra natur eller folk. Men også opprettholde livet for 

seg selv alne, egne kroppsbehov som mat, søvn, og at psyke og fornuft fungerte, huske og sammenligne det 

vi opplever og lærer. 

At kropp settes til side eller spaltes fra hverandre, sjel og kropp, eller bare sjel og bevissthet. Smiths 

morallære er uten kropps-hensynet, og går bestemt på viljes-forklaringen av moral, lignende Agustins syn. At 

selv Kant og Hegel gikk rett i fella med at kroppen ikke med sine behov og sansefunksjoner er gyldige nok 

for dannelse av moralsk holdbar holdning, blir forbi-sett, anses kun som en bevisst funksjon, sjels-tilknytting 

uten at det finnes sikre holdepunkter for sammenligninger med alt som foregår i en fysisk verden og hvordan 

vi behandler hverandre med hvilke konsekvenser.  

Marx sier også merkelig nok, at ingen enda vet hva moral er, men vi vil finne det ut i fremtiden. Så 

dukker en mer moderne psykologi frem, ofte med blindspor, men også kropps-behovs-eksperter, samt at 

gammel naturrett for våre behov vi alle har, og menneskerettigheter som dukker opp. Her foreligger det en 

moral uten kropp, behovsorganer og sanseorganer, byttet ut med hva vi synes mentalt om forskjellige forhold, 

skjønns-vurdert. Hva som en synes passer saksforholdene av grader bra eller dårlig man synes om dette, ikke 

at et organ er ødelagt. 

 Når vi så sier at viljen er hele funksjonen som våre liv er avhengig av, fore eksempel også da kropp, 

den fysiske natur, og behov vi har her, så kan vi sannelig lure på hva dette betyr. Om en annen stikker en kniv 

i oss, skyter oss, eller en ukjent pest, sykdom setter inn, eller lyn og torden, vulkan, jordskjelv, meteor, 

overhete i solen, kulderekord som kan fryse oss i hjel:  

Steinras, snøskred, uventet storm, invasjon av giftige insekter, at noe har gått galt i en produksjon, og 

at matsorten er forgiftet, fordervet, eller at fabrikken gir ut radioaktivt avfall. I mange tilfeller oppstår 

plutselige eksplosjoner fra gasstanker, fra naturgasser under jordlaget, i gruver, også i naturlige huler, eller 

dårlig gass som legger seg i dumper i terrenget og sitter vi der så dør vi.  

 Vi kan ha arvelige funksjoner som kan bryte oss fort ned, og som kan være dødelige. Viljen ser ut til 

å kunne arbeide kun i områder den har forutsetninger for. 

 Ellers så virker det som at viljen blir en farse i forhold til mange av de forhold som en kropp, sanser 

og behov vi er født med, har med seg av gods, og graden vi kan trene dette opp. Her kommer gjerne viljen inn 

til å være med sin fornuft og sin kropp mot en god normaltilstand. Men dette overdrives fort, og blir til en 

fortærende prosess mellom mennesker, eller i forhold til naturen. Rovdrifter. 

 I alle tilfeller der vi snakker om viljen, eller den sterkeste sin vilje, så er sluhet og triks ofte en felle. 

Man kan bli forgiftet av noen, man kan bli lurt i en felle, man kan ha et triks, knep, en øvelse, som uten større 

anstrengelse knekker den sterkeste.  

I dyreflokker kan en langt dummere og dristig hann utfordre lederen som har blitt regnet som den 

sterkeste etter flere slike kamper, og som er i topp form, nettopp ved en distraksjon eller uventet styring fra 

den yngre, slik sett gjøre at den langt mindre sterke får inn et uheldig dødbringende støt på et sårt punkt hos 

den sterke. Hele resten av flokken er slik at den er velbygd nok til at flere om de var trent kunne blitt sterkere 

enn leder-oksen.  

Med andre ord, at resten av flokken overlever helst fordi de ikke utsetter seg for så mange farer eller 

kamper. Men forholdene kan være så gode at hele flokken opparbeider en kapasitet langt over gjennomsnittet. 

Med lederkamp er ofte bare en annen okse involvert. Mange andre kan også stange i litt mindre grad enn 

lederne, og som kanskje er et instinkt for en viss utprøving, eller videreføring av ungdoms-lekenhet.  

Om en av disse dør, som at det bare er den sterkeste som overlever, så er det likegyldig for mengden i 

flokken, og mange av disse har ikke en gang fått med seg at det var en konflikt forrest i flokken. 

De går rolig rundt og beiter som at lederkonflikten ikke eksisterer i det hele tatt. Om alle hadde gjort dette, 

stanget på trær i stedet, så kunne alle blitt trent opp langt bedre uten at det ble skader på andre i flokken.  

Dette gjør også mange dyr. Om det er langt færre av en hjortestamme, så kan de være mer beskjedne i 

kamper, mer bare markere hverandre med dytting, mulig fordi de trenger krefter mot felles fiender rundt seg, 

heller enn å risikere skader av seg selv eller noen i egen flokk.  
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Er derimot fiender borte og det er mange hjort eller rein, så øker risikoen for at de krangler mer, og 

kamper mellom artsfeller er hyppigere. At få dyr i flokken ofte gir mindre aggressivitet, mens mange i flokken 

øker aggressiviteten. Vi skulle tro at mange i en flokk ga en trygghet, og ikke minst at mangel på fiender ga 

ro, i stedet for slik aggressivitet. I enkelte arter av dyreflokker kan det være omvendte forhold, og mer 

samarbeid og støtte i stedet når de er mange. 

At vi har funnet ut at vi med vilje, og viten om at vi kan bli bedre, være mer stae, trene, bli aggressive, 

klarer å yte en god del mer i enkelte eller mange tilfeller, gjør også sitt til at vi har fått en klar ide om at viljen 

til å klare noe, gir oss litt mer styrke, fordi vi har erfart at vi klarer mer med å sette inn en bevisst vilje til å 

klare noe. Vi kan kalle det å manne seg opp, eller også som mange, trener seg opp for å få sterke kropper om 

det er fysiske konflikter med andre. Nå gjelder dette også omsorgs-potensialer, at vi kan bygge hytter, hus, 

helsestasjoner med lite midler ved ønske og vilje til å hjelpe noen som er utsatt for store vanskeligheter.  

Viljen har slik fått en meget stor status, ikke minst når den er brukt i en krig der man erobrer kongens 

plass, eller vinner over en annen konge, hersker. Dette gjentas stadig som at noe er Guds vilje, selv om 

motparten kan tvile på dette.  

Vi kan nå spørre oss om viljen kan klare å si noe om moral. Stort sett ikke. Hvilken bygning noe har 

fysisk, psykisk eller bevisst, er ikke viljessaken slik. Vi må merke forskjell på noe som like og ulike for å 

sammenligne noe, og slik sett så er orientering og oversikt viktigst, men også husk. Lagrings-funksjonen vår 

under opplevelseshendelser, læring, erfart. 

Moral er et begrep vi har for hva vi tror er det holdbare, selv om vi her ofte kan ta feil, eller at det v 

har lært til punkt og prikke, skrifter og oppdragelse faktisk ikke virket som det skulle i enkelte tilfeller, og 

kanskje heller ikke på lang sikt.  

  

Liv uten mål og mening 
 

Alle har vi behov og sanser som skal dekkes, passes på, likt som resten av kroppen og huden vår. I 

oppveksten får vi klart inntrykk av at vi skal, eller må, eller burde lære å klare noe, å klare oss bedre selv, og 

at mat, drikke, sove, puste, ikke fryse for mye eller bli for varme, klare å bevege oss så et dyr ikke biter oss, 

en annen slår oss, at noe faller på oss, eller vi selv faller og slår oss. De fleste dyr uansett hvor små de er, til 

og med mikroskopiske viser akkurat de samme behov, og medfødte arvelige funksjoner som hjelper dem på å 

komme til kilder, mål, og å komme seg unna slike om de ikke virker bra.  

Både dyr og mennesker gjør seg livs-erfaringer, at de spiser ikke det samme om de kaster opp av det. 

De holder seg unna det som smerter dem. Dette ved at huden til et dyr, eller mennesker, reagerer slik, kan vi 

kanskje kalle instinkter. Men det forklarer ikke hvordan gjenkjennelsen med øynene våre forbinder noe vi ser 

med at vi brenner oss, får smerter. Instinktet som reaksjon den første gangen vi merker noe, den refelskive 

reaksjonen på lyst eller smerte, kan godt sies å være instinktivt.  

Men vi kan da ikke uten berøring gjenkjenne lyst og smerte ved smak, lukt, hudfølelser, hørsel, da 

gjenkjenne dette senere ved kun å se på noe. Slik sett må de ulike saker som dyr og mennesker holder seg 

unna, eller oppsøker, får lyst eller smerte-følelse av, hos mennesker del av begrepet psyke, emosjoner, følelser, 

at vi ikke kan merke dette gjennom syns-sansen uten at vi har denne opplevelsen lagret i oss som 

gjenkjennelse. Dette er det vi kaller husk. At mønstret og energi-virkningen, form, farge, styrke, blir husket.  

At det selvsagt ligner en slags kopiering av de former og virkninger vi har erfart i praksis eller kan se 

at andre erfarer. For eksempel at vi vet og husker hva smerte er, og ser en annen, menneske eller dyr, som får 

slike smerter av noe som vi selv ikke har prøvd oss på. Så her er det klart at vi gjenkjenner at noe kan være 

dårlig eller farlig på en gjenkjennelse av smertevirkningen vi har opplevd selv. Det er faktisk mange som 

benytter andres reaksjoner til å merke seg slikt. At en ofte vil at andre skal smake på, prøve seg på, mye man 

ikke tørr, eller er helt sikre, trygge på selv.  

At andre smaker på mat før seg er et ledd i kombinasjon av husk, og behovs-reaksjoner som smerte og 

lyst. Vi klarer godt å sammenligne slikt, like meget som at om en katt, hund, rev lager en smertelyd når de 

opplever en smerte fra noe, slik sett gjør at det andre dyret, katten eller reven oppsøker det samme med stor 

forsiktighet, og helst ikke vil rote for mye med den kilden som skapte smerte hos den andre. På den annen 

side er det flere dyr som forsøker å pirke borte i dette, lignende som mennesker forsøker slikt forsiktig, at de 

vil helst vite noe om en slik virkning slik at de vet at de må passe seg senere.  
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Uten husk-funksjonen vil ikke dyret lære, mennesket lære, altså det vi kan kalle teoretisk og praktisk 

erfaring, der det å se og gjenkjenne den andres reaksjon er teoretisk erfaring. Det meste vi lærer på skoler er 

rettet mot en mer eller mindre praktisk sak, selv om vi ikke akkurat i alle fag får en rimelig forklaring på våre 

reaksjoner.  

På dette grunnlaget er det grunn til å klage litt på begrepet «Pavlos hunder». At lyden av en klokke når 

det er mat, blir gjenkjent av hundene. Vi kaller da dette instinkt. Men det må være husk. Resten av instinktet 

som vi kaller dette, er jo behovet. Behovet, sulten, er neppe ren bevissthet og husk, men kan bli dette gjennom 

smerte og lyst-signaler. Men husken motiverer gjerne mennesker og dyr til å oppsøke kilden.  

Å redusere begrepet instinkt til en egenskap som ikke oppregnes som et klart behov forårsaket av 

mangler eller husk, erfaringer, blir som å si at vi har bevisstløse instinkter. Joda, men ikke som vi ikke kan bli 

bevisst. Og at bevissthet ikke er eneste kriterie for instinkt, fordi det er en funksjon som melder sansevirkning 

og behov, at sanser føler, og er behovsfølere for oss, og altså har behov som indre drift. Og det stemmer nok 

med reaksjoner, reflekser. Men behovet er knyttet til bevegelsesmønsteret vårt, stedsorientering, til 

gjenkjennelse og erfart strekning til der maten er.  

Det er knyttet til lukten, smaks-opplevelsen. Vi gjenkjenner formen, lyst-følelse, smerte-følelse ved 

det som vi oppsøker, eller gjenkjenner gjennom hørsel knyttet til det vi har sett, eller smakt. Det er ikke det 

samme for alt vi ikke har sett eller opplevd, og ikke sett eller vet noe om andres erfaringer med noe. Vi må da 

undersøke saken selv. Når dyr snuser, og titter, pirker bort i alt, så er det tydelig at det er en egen 

sammenligningsfunksjon bevisst som trer i kraft.  

Om bevisstheten slik er noe dyret forstår noe av selv er noe helt annet, men bevisstheten er en 

gjenkjennelses-prosess og sammenlignings-prosess. Dyret vet at det prøver seg, vet at det står i en slags 

erfarings-sammenheng, selv om det ikke forstår seg på erfaringen eller hva som hender i bakgrunnen av 

funksjoner vi kaller erfaring. Men så husker allikevel dyret dette saksforholdet til neste gang som 

gjenkjennelse av gjenstander og følelser knyttet til saken. 

Når vi går videre på begrepet husk, så betyr dette en omstilling, en lagring, en endring i et mønster 

eller struktur. Den enkelte celle kan i mange henseender virke som ubevisst, og mangle mye av det vi kaller 

bevissthet. En fettcelle for eksempel kan godt virke stort sett som en funksjon for å lagre fett eller sukker 

omgjort til fett eller sukkerstoff, og kan gi ut igjen fett eller sukker ut fra prosedyren med å omvandle fett og 

sukker til hverandre.  

Også en muskelcelle kan se ut til å ha en spesifikk refleksorganisering ut fra signaler den gir ut eller 

mottar. Akkurat slike celler trenger ikke nødvendigvis en husk, men de ombygger seg om de slites ut, eller en 

ny muskelcelle bygges, og da som sterkere eller bedre enn den forrige i retning av den oppgaven, det stresset 

cellen er utsatt for.  

Når vi kommer til amøbe celler i ryggraden, ryggmargen, så er dette bevegelige celler som kan 

sammenligne noe som de står ovenfor. Dette betyr heller ikke at sammenligningen er av en bevisst type, og 

like godt ligne en digital sammenligning av mønstre. Poenget er at vi ikke kan vite sikkert om det er svak 

visjon av noe som denne amøbe cellen merker.  

Vi har mange encellede flagellater og amøber i naturen, og flere av disse har ganske avanserte 

muligheter og funksjoner. Vi har for eksempel øyneflagellatene som har to sorte prikker som absorberer lyset, 

og energien gir ringvirkninger videre til noe som ligner nervetråder inne i cellen. Disse er av en enklere og 

tynnere type enn det vi ellers kaller nerver eller signal-tråder i organismer. 

Hos flere encellede dyr finner vi sterkt utviklede organeller. Vi har klare påvisninger av øyne-

funksjoner hos flere av disse. I et eksempel er det en liten encellet organisme i havet som har en litt rektanuglær 

form, med en liten blærelignende ordning bakerst, og to skarpe linser som går gjennom mye av organismen 

inn mot cellekjerne-området. Når et annet dyr passerer foran linsene så gir dette et signal til sammentrekning 

av denne blæren slik at den virker som en jet-pumpe, og dyret spretter så langt frem i vannet at det er betydelig 

mange ganger lengre enn dyrets lengde. Opptil 20 ganger lengre sprett gjennom vannet.  

Det hele virker refleksivt. Og slik kunne vi kalt dette for et ubevisst instinkt. Men den reagerer 

selvfølgelig også på negative syrer og baser, og slik sett så er det i alle fall en lagret husk, struktur, som ligger 

til grunn for reaksjonen. Men det betyr ikke at dyret ikke kan lagre erfaringer ubevisst som slår inn når lignende 

saker gjentar seg. Og det kan bety at det finnes sammenligningsfunksjoner utover bare lageret. I diskusjoner 

om bevisst følelse eller bevist visjon, et bevissthetsfelt, så strides forskerne om dette kan finnes i encellede 

dyr. Hos planter, alger, virker det som at følsomhet klart er til stede.  
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Men som bevissthetsprosess regnes de som detroniserte av forkerne, og kanskje har de rett. Men 

encellede dyr virker det annerledes med. De kan reagere med en viss form for forsiktighet og prøving i mange 

tilfeller og så reagerer raskere etterhvert på det samme. Slikt kan skje i mange celler hos oss også. At signaler 

inn skaper omstillinger. Omstillinger må skje inne i allerede lagrede celer også i husk som mennesker har. 

Grunnen er at om vi husker begrepet epler, typer epler, så lærer vi at forskjellige epler har ulike farger ofte, 

og at smaken er forskjellig.  

Altså endrer husklageret seg med erfaringen, og dermed forklaringen, forståelsen, definisjonsinnholdet 

om eplene. Her er det ikke en bevisst definisjon som kommer først, men omstillingen av sanseinntrykk og 

behovsinntrykk. Bevissthetsprosessen må hente inn dette mønsteret for å kunne sammenligne dette bevisst 

med annet, og flere egenskaper ved de gitte eplene man har erfaring med eller teoretisk lære om.  

Vi kan spørre oss om enkelte av disse lagercellene, husk-cellene, eventuelt i kombinasjon med andre 

celler som berører dette igjennom fysisk signal-kontakt eller samarbeid, om det kan være en liten antydning 

til en bevissthets-funksjon selv om den er aldri så liten i virkning. Men skal vi forstå noe i større sammenheng 

sett med at fysiske felt inngår i prosessen, så kreves det at vi har et stort referanse-bilde bevissthets-senter, 

som skal fange inn alt i terrenget eller på fotografiet vi betrakter. Husk-cellene er nerveceller likedan som 

andre hjerne-nerveceller, men vi må forvente oss en større interaksjon for en klar bevissthet. Mye større felt-

kraft-interaksjoner. 

Det foregår her en stor sammenligning, men som allikevel kan gå kjapt om det kun er to enkle figurer 

vi skal sammenligne. Vår bevissthet står ellers i forbindelse med det meste, hørsel, de andre sansene, behovs-

systemet vårt, og vi merker en mengde data, informasjon fra tusen av synstapper, flere nervebaner fra øyet, 

reaksjoner kjemisk i hele prosessen, og som gir signaler til syns-sentre, og spesielt til de store synssentrene i 

storehjernen som har noe av det største funksjons-systemet hjernen har slik.  

Svært mye av lillehjernen er også knyttet til informasjonslagring og refleksive reaksjoner fra syns-

feltet som kan gi direkte refleksive muskelbevegelsesfunksjoner og kroppsendringer for øyne og kropps-

stilling. Ikke ukjent del av det vi kaller kropps-språket, fysisk reaksjon, innstilling, bevegelse ut fra sanse- og 

behovs-funksjoner. Her oppgis det at lillehjernen er sentral for presisjons-bevegelser slik som å tre en tråd 

gjennom nåløyet. Kan reagere både gjennomtenkt og refleksivt på hva bevisstheten er med i som samleprosess 

og feedback på systemet vi kaller kropp og sjel. 

Vi merker tross alt om vi vurderer å sammenligne to enkle figurer, at vi merker den som sitter ved 

siden av oss, andre som er innblandet, hunden som gjør, biltrafikk, fuglesang, eller at det kommer en sky foran 

solen, svakt signal av sult, tørste, kanskje noe søtt. Slik sett er dette med vårt sentrale fokus på noe vi ser, og 

verden i bakgrunnen, ingen dårlig første-forklaring som utgangspunkt for videre analyse av deler av 

bevissthets-prosessen, men denne mangler også ganske mye: At det behøver ikke å være verden i bakgrunnen 

men annen bakgrunn, om den er vesentlig i enkelte tilfeller i det hele tatt.  

Men vi har hele inntrykks-lagringen som referanse, alle våre behov, sanser, og innstillinger av disse 

som stemningssummer og informasjons-vinkler når vi utfører noe, som mer eller mindre tilbaketrukken 

styrkevirkning ved de enkle sammenligninger. Det samme gjelder for store mengder av begivenheter. At vi 

både har vært på tivoli, sett film, kjørt en tur til stranda, og har grillparty. Eller at krokodillen prøver seg på 

oss når vi skal fiske, og er uthungret av sult. 

For å markere at husk som lagring har mange spesielle sider, så kan vi se på flatormene. Den typen 

flatorm som det er eksperimentert med er nok ikke alene om denne funksjonen. Det gjelder husk, Flatormer 

erfarer, husker hvor maten er etter å ha oppsøkt denne. Flatormen vi snakker om har kun 6 hjerneceller på 

hver side tydelig knyttet til lysfølsomme flekker, områder. Resten av kroppen fungerer stor sett som en leddet 

kropp uten disse organellene. Men forbindelsen til resten av cellene er allikevel til stede slik at dyret kan 

bevege flere deler av seg.  

Dyret er tydelig todelt, (bilateralt), med organer i hoderegion, med en venstre og høyre kroppside. Når 

vi nå kutter av hale-halvdelen til en slik flatorm, så vokser et helt dyr ut igjen og danner hodeseksjon slik den 

forreste delen har. Da svømmer denne flatormen rett til der maten tidligere ble funnet. Her tror nok mange 

fysikere helst på at det finnes en slags huksmønstre i protein-molekylstrukturer, og at husk-funksjonen stort 

sett er fysisk, men videre også som orienterings-veiledende funksjon som klarer av denne GPS-orienteringen. 

Men som sagt: Alene så vil ikke huskfunksjonen som lagret og uten signalgivning kunne danne en 

bevisst prosess. I det store og det hele vil heller ingen husk mennesket har kunne dette.  
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Husken er stort sett en lagerfunksjon som kan endre seg om det kommer mer informasjon om samme 

sak, og som vil prege senere forståelse og definisjon av saken, også ord i språket vårt som forståelses-

sammenheng og årsak-virknings-rekkefølger. Men selve bevissthetsprosessen må sammenligne like og ulike, 

forskjellene, noe, for å komme videre å få et perspektiv, og endring av perspektiver. Dette betyr at ulike styrker 

og preferanse-ressonanser må få forskjells-behandling som vi ikke kan forklare med elektronskall, posisjoner, 

varige energiformer, digitale funksjoner, enkelte tall og ord.  

Vi kan ikke bare avstive det som skal sammenlignes i samme bevissthet og forstå dette om ikke begge 

de saker vi sammenligner møtes med hver sine retninger og virkninger, og at de påvirker hverandre. Altså 

endrer relasjon og styrkevirkning for hverandre. Med andre ord: Det må dannes en forskjells-virkning som 

graderer styrkevirkninger som sterkere og svakere, og formendrings-perspektiver hos det som sammenlignes.  

Dette kan da bare foregå mellom de operatørene vi kaller preferanser og det betyr at preferansefeltene 

må danne nye feltutviklede preferansevirvler, ekko, mellom hverandre, slik at de er tilstede hos hverandre, 

samtidig som at avstand svekkelse og økning av styrker og funksjoner, opptrer aktivt mellom det vi kaller de 

fysiske partikler, celle-organeller. At styrkene blandes, og at bevisstheten foregår som ett ledd mellom 

styrkefelte-objektene som endrer signal og virkning. Da oppstår det nye relative forhold i det vi kan kalle en 

holografisk resonans-felt-modell av bevissthets-prosess, en kontinuitets-sammenlignings-prosess. 

Forståelse er graden er-lik-noe. Egentlig det samme som er-lik. Men det er ikke mer likt noe enn den 

informasjonen vi har eller godtar. Og det er også er-lik med informasjonene vi sammenligner totalt. Så 

forståelse betyr stort sett som sammenligningsfunksjon bevisst, likt er-lik. Og om det gjelder forståelse av et 

annet menneske, eller forståelse av den fysiske natur, så betyr også dette at graden noe passer sammen, er 

tilpasset, er er-lik.  

Med andre ord, de fysiske tilpasninger og de bevisste sammenlignings-prosesser betyr begge graden 

de passer sammen, og der bevisstheten skal forstå fysisk natur så er det tilpasningen, eller som vi ofte sier, de 

selektive utvalgsfunksjoner og funksjoner hos disse fysiske energier som vi skal ha noe likt med, være i 

overensstemmelse med, at det bevisste og fysiske som strukturer og funksjoner er i overenstemmelse med 

hverandre. Her oppstår det en rekke problemer når vi leser myter, religioner, en mengde ideologier, fordi de 

har et ganske redusert forklarings-innhold. 

Vi kan heller ikke slå opp i et leksikon med tanke på bevissthetsfunksjonen, følelser og husk, å lese 

der om hva og hvordan vi opplevde ferien vår. Vi kan heller ikke lese hva vi føler for et annet menneske. Av 

alt vi vet så vet et annet menneske neppe dette. Mange sier at noen visste alt om seg. Da har man sannelig ikke 

sammenlignet med mye. Kanskje kun de viktigste behov og ønsker, som ofte er likedan for de fleste av oss. 

 Det er uansett en forskjell på husk-lagring, erfaring, og bevisst husk. Når vi ser noe, gjenkjenner dette, 

er det forsi det har gått signal-likhet til lagringen vi har, og at denne fremkalles, sender signalet til bevissthets-

prosedyren. Dermed har signaler fra sanser, følelser, behov plutselig som fremkalt husk blitt sammenlignings-

grunnlag for det vi ser som da stemmer overens om det er gjenkjennelse vi snakker om. Som regel husker vi 

noe dårlig og slik sett at husk og det vi gjenkjenner ikke er helt likt lenger, men at vi kan godta at visse 

læresaker, bokstoff, slik er riktig korreksjon, fordi vi antar at dette ikke har forandret seg.  

 På den annen side så kan også forholdene ha forandret seg, at det har vokst opp noe nytt, et tre eller et 

hus der vi har vært før. Slik virker dette også som en korreksjon av tilpasning for oss. Et annet menneske kan 

ha endret seg mye, og vi må slik forstå oss på dette på nytt. At vi omstiller oss til en viss grad. 

 Når vi setter begrep behov, en funksjon vekk som har en slik karakter, så har vi ikke noe mål å fylle. 

Å ville noe vil da alltid være meningsløst. Vi kan si at det kanskje finnes årsaker, men ikke noe det skal virke 

på. Behov for oversikt for bevisstheten finnes ikke. Om vi ikke ser noe som kan fylle et visst behov, eller 

kjenner, smaker, føler at det kan dekke et visst behov for at det ikke finnes noe behov, en behovsfunksjon, 

som det merkes, sanses, virker funksjonelt som passe, mindre eller mer, så er det heller ikke noen viljes-mål. 

Viljen blir bare kjent som en drift, en trang, en virketrang, en styrke av en eller annen grad som vi ville 

ment vil noe. Men det vil den jo ikke. Det noe, behovet finnes ikke. Her kan man påstå at vilje til liv, vilje til 

å overvinne, vilje til å klare noe, allikevel er en del av dette, men mål, eller kilde, som lyst, ulyst finnes ikke.  

Når person, bevissthet, følelser er borte, virker det ikke som «det å ville» er store saken gjelder. Det 

virker mer som en kraft, en styrke, en virknings-funksjon, som egentlig ikke behøver å ha noe navn eller 

bestemt adresse, annet enn drift mot noe, drift utløses av behovs-funksjoner: For lite, for mye. Om denne noe 

merkbart sentrale trang, ønske, vilje, interesse skulle være en egen sone i en slik kraft som bare er til stede 

overalt, så stiller saken seg annerledes. Denne vil som kraft dele seg opp i de forskjellige egenskapene, og 

mest av alt så virker det som at å kjenne behov er utgangspunkt for viljes-styrkegrad. Vilje=felles-begrep. 
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På spørsmålet om hvor energien til viljes-følelsen, og viljes-styrken kommer fra, så harmonerer enhver 

styrke så langt innenfor de fysisk lovers begrensninger, så langt mennesket har erfart viljes-strke-utløsninger 

som det kalles, og at det stort sett er bevisst innsikt som oftest kan få den til å yte mer enn normalt. Erfaring 

med å gi litt mer styrke. Men den bevisstheten merker et behov, mulig en styrke, energi, fra behovet, og under 

ett så er bevisstheten en felles-enhet av behov, følelser og fornufts-logiske muligheter, ganske så lignende et 

produkt av sammen-lignings-funksjoner. Lyst/vilje-følelse følger grad: bedre/passe/dårligere enn! 

Bevisstheten vår er forbundet til husk, behov, sanser og følelses-styrke ved alle disse, og følelser, 

følelses-styrke skal kunne lagres som husk-virkninger, huskstrukturer for styrkevirkning. Dette er ikke aktivt 

bevisst før det kommer til bevissthetssentrale prosedyrer, og slik sett så kan mange kombinasjoner og 

virkninger foregå ubevisst med de samme informasjonslagre.  

Ett eksempel er at ny kunnskap og repetisjoner gjør at det vokser ut dendritter i mengder som knytter 

seg til andre nerveceller, huskseksjoner, sanse-seksjoner, behovs-funksjoner i kroppen via senter i hjernen for 

dette, og slik sett så kan vi tenke oss til at vi drømmer, reagerer, kombinerer enkelte saksforhold i søvnen også, 

fysisk eller også da psykisk, hvorpå det stort sett er drømmer vi kjenner til som mer virkelig bevissthets-

reaksjon slik. I fantasier har vi stort sett ment at kombinasjoner ut over det vanlige er som en våken bevissthets-

prosess. Men det kan da like så godt foregå i drømme. 

 Som sansevirkninger, behov, så virker det som at viljen blir en egenskap eller oppkonstruert innført 

sak for styrkemengde som skal settes inn for å få saksforholdet i gjennom, å få til noe.  
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 Morallære uten livssyns-grunnlag 
 

Moral-lære funksjonelt uten at livssyn ligger til rette for dette. 
 

Moral-lære uten at natur-vitenskap, vitenskap, filosofi, religion, ideologier politisk eller alternativt 

ligger til grunn for dette. Uten også natur-vitenskapen betyr her at vi ikke trenger så bestemte forklaringer for 

å forstå at noe passer eller ikke, at noe er tilpasset eller ikke, at noe er sammenligningsbart eller ikke, som 

holdbare og ikke-holdbare grenser som opprettholder oss, er skadelig, eller fungerer bra. Likevekt og balanse 

finner vi uten at det er angitt en lov, slik som at to like vekter balanserer hverandre, at vannet er vannrett, og 

at det som faller, stort sett faller loddrett om det er sammenpresset. At noe svever fordi det får oppdrift av 

vinden er noe annet, også at noe er lettere enn luften og flyter oppover.  

Når vi da snakker om at et indre trykk i en celle eller kropp er for stort eller for lite, så forstår vi hvorfoe 

en kropp sprekker eller tørker ut. Og at vannmengde og næring i celler og kropp som er balansert, i forhold til 

cellevegg og huden vår, dermed er i god opprett-holdelse. Det er jo store mengder forskjeller på hva vi har lite 

eller mye av, slik at noe uroer balansen inne i oss, og både fysisk næring, fysisk skade og psykiske forhold 

som påvirker vår kropp og bevegelsesevne kan skade oss fysisk, og også gi andre nye psykiske problemer. 

Holdbarhet betyr bare holdbarhet, eller god, samme, eller innenfor tålelig ramme som opprett-holdelse 

av kropp, psyke og bevissthets-sammenlignings-evne, fornuft. At vi i bevegelser og ved behov ikke bare går 

rett inn i stammen på et tre, eller går på fjellveggen eller spiser bare gift eller stein. Under og etter fødselen 

klarer mange seg bra selv slik som mange dyr, men andre dyr trenger lengre trening og opplæring, slik som at 

de får morsmelk og tilvenning til kraftigere normal mat, og til slutt finne den mer riktige maten selv, så man 

ikke putter i seg så masse tull som barn gjerne putter i munnen og svelger. 

Vi kan si at vi blir kjent med et normalt liv for levende skapninger ogoss selv. At alle blir til som frø, 

eller celledeling, kloning, og så vokser seg til som den arten de er med ungt stadium, videre et normalt 

ungdoms- og voksen-stadiet slik som planter og dyr, og så frør de seg, deler seg, kan gi avkom, for så eldes, 

og når de er gamle nok så dør de og visner.  

I forhold til en slik normal-gange er det følgende saker som oftest ikke er holdbare, selv om det kan 

styrke vår erfaring til å greie oss bedre eller at vi blir immune mot visse angrep fra visse mengder støt eller fra 

virus. Disse skadelige sakene som kan gjøre oss uholdbare er: Sykdommer, bakterier, virus, andre parasitter, 

infusjonsdyr. Også er det skader fra naturen eller som andre levende vesener påfører oss, deriblant arbeidsart 

og arbeids-skader, videre avrelige og genetiske skader, og til slutt næring som gir skade eller er giftig for oss.  

Ved siden av dette kommer de spesielle natur-katastrofer/ulykker, som at vi kolliderer eller faller mot 

noe, at vi får orkaner, lyn, stein og snøras, vær vi kan drukne eller miste pusten i, skogbrann, lavautbrudd og 

vulkaneksplosive utbrudd, tsunamier og jordskjelv, samt at mange steder har giftige gasser som kommer 

nedenfra jord og berggrunn. Vi kan legge til solstormer, meteorier og kometer. 

Men på en fredelig jord ellers, så er det sykdom, natur-katastrofer, ulykker og vold som stort sett utgjør 

de uholdbare forhold ved siden av manko på ernæring. Og gift inkluderer miljø-forurensningen også, som 

omfatter klima-kriser. Når noe kommer altfor fort i ubalanse og skader oss fra naturens side, levende eller 

døde elementer. Altså steinras, eller at et vilt dyr angriper oss, og sykdom. Holdbarheten må ses i lys av det 

som er normalt.  

Normalt er å komme så langt at vi eldes. Og alderen kan medføre naturlige sykdoms-funksjoner med 

overarbeidet lever, nyre, hjerte og hjerne. Dårligere blod og sirkulasjon. Normalt burde være holdbart, at 

arbeid og lek, sykdom og ulykker, ikke skader oss så meget at kropp, psyke eller bevissthet kommer ut av 

holdbar funksjon for å klare det som er nødvendig for vår opprettholdelse sett fra normal-tilstander for hold-

bart liv. Og her er det ikke snakk om hvor holdbart man kunne ønske seg alt mulig, men de helt primære 

funksjoner inkludert samvær og kommunikasjon med andre, virke i den natur og samfunn man ferdes i. 

Vi kommer da inn på selve de uholdbare saksdata for det som vi trenger mest for våre opprettholdelses-

funksjoner: Funksjoner for holdbart virke er Kropp, Psyke og Bevisstheten vår. Det som kan skade er Sykdom, 

ulykker, naturkatastrofer, vold fra dyr og mennesker, hindring av hjelp/forsvar mot natur og annet levende 

som kan skade oss. For naturens del gjelder det samme for livets holdbarhet.  

Det nestet avsnittet viser hvilke preferanser som er inkludert i denne livets holdbarhets-funksjon. 
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Referanselister for livs-funksjoner i kropp. 
Kropp og alle dets organer. Psyke og dens viktigste funksjoner, følsomhets-evne. Bevisstheten som 

sammenlignings-evne for alle inntrykkssignaler i det hele tatt. 

 

Referanselister for livs-funksjoner i psyke og følsomhet. 
 

Referanselister for livs-funksjoner i bevissthets-funksjonelle 

prosesser. 
 

 

Referanseliste over saker som påvirker og gir skadevirkninger, 

uholdbare tilstander for Oss/Liv. 
 

Natur-katastrofer og ulykker. Eller arrangement av slike. 

Jordskjelv. Tsunamier. Orkaner. Tornadoer. Vulkan-utbrudd og jordgasser. Oversvømmelser. Flom. 

Jord-skred. Steinskred. Snø-skred. Eller at noe arrangerer slike, eller lurer noen ut i slike forhold. 

 

Ulykker av ulike typer, og arrangement av slike.  

Takras, Takstein-ras, Bygninger som faller sammen. Broer som faller sammen. Alt teknisk utstyr som 

svikter eller føre som gjør at man kolliderer, kjører utfor, av andre grunner mister kontroll over teknisk utstyr 

så man skades. Inkluderer alle forhold som ved naturen og ved tekniske midler, bruksgjenstander og råvarer, 

materialer som, som gir ulykker, uholdbare tilstander for oss. Alle tilstander som arrangeres, eller utelukkes 

slik at det går slik grunnet bevisst unndragelse av ordninger som gir slike tilstander. 

 

 Sykdom. Eller arrangement av sykdommer. 

 Dette innebærer alle sykdommer vi kan få fra virus, bakterier, infusjonsdyr og spesielle saker som 

trigger oppstart av arvelige sykdommer og men. Men også alle arrangementer og unndragelser som fører til 

slike eller forverrer tilstander som er slik bevisst. 

 

Gifter, og arrangement som fører til forgiftninger. Altså dårlig mat, giftige midler i mat. Mat som er 

skadelig for oss ut fra vår egen genetiske arv og allmen-tilstand. Gifter fra bakterier, virus, infusjonsdyr, 

planter, sopper og dyr. Gifter som er i teknologi og utvinning av ressurser og i salgs-produkter, eller som man 

kjenner til i visse distrikter og materialer. Gifter fra dyr, medisiner, mineraler og grunnstoffer, samt bio-

kjemiske gifter og blandinger, samt radioaktive midler. Alt som trigger fremkalling av giftige miljøer 

uansett, samt forurensning slik i mat og miljø. Gjelder også alle bevisste arrangementer av slike forhold. Med 

hensikt gi slikt til en annen, uten å si fra, eller redegjøre for slike konsekvenser av slike forhold. 

 

Vold. Både fysisk direkte mot kropp, og slikt som gjør det samme mot kroppen ved å arrangere 

tilstander som kan gi skader, ulykker, naturkatastrofer, sykdommer og gifter eller utsetter vedkommende i 

arbeid, fritid, søvn, og i natur, kommer ut for de samme tilstander av fysiske skader. 

 

Skader for livs-funksjoner i psyke og følsomhet. 

 

 

Dette kommer som sammendrag av temaet moral, moral-funksjonen funksjonelt, om holdbarhet og 

konsekvenser for kropp, psyke, bevissthet og slik sett Helsen Vår. Det henviser kun til slik holdbarhet, og der 

Gud og Natur i denne sammenhengen blir sekundære hjelpemidler til å opprettholde seg, kroppen, psyken og 

bevisstheten praktisk og psykisk. 
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Kapitel 11 Moralske aspekter til moral 
 

Baksiden ved Nietzsches, alt levende er vilje til makt, er lik at gudene er store, at de vil jo ha makt, de 

har bare ikke makten. Altså at de har makten, eller makt nok i seg selv, men også kan ha makt over annet, er 

ikke det samme som at man vil ha makt. Gud beskrives som at han: Har all Makt. Han sier at vi skal være 

lydige, ikke gjøre galt. Vi skal lyde Gud, og følge Gud. Ingen skal ta makten fra han. Dersom noe skulle prøve 

på det, så er det sannsynligvis djevelen, eller noe ondt. Vi ser at dette slår ut slik at bare de som er under han 

skal ha rang og har verdi ut fra hvor høyt de er i styringsmakten. Og her er det snakk om hvem som skal 

arbeide for hvem, eller hvilken som skal rangeres som arbeider. Vi finner likedan i proletariatet til Marx-

Engels. At økonomi, fabrikker, penger har kommet for å bli, selv om de egentlig ikke trengtes.  

De vil og har enerett på makt og penger! Så er Nietzsches alt er vilje til makt: En kritikk eller mener 

han rett og slett det!? Selv? Om at Gud er Død! At menneskets begrep om ansvar og skyld, egne lover; som 

de lager allikevel fordi alt er tillat! Retten tar man bare seg» Kapitalen, og den er ubegrenset! Alt er tillat for 

Gud! Alt er tillat for Marx! Hva Nå! Hva da om skyld og ansvar byttes ut med Holdbarheten, og kun det! Og 

da er det ikke snakk om den holdbarheten om hva som passer seg for meg: Men at vi holder alt det vi klarer 

holdbart. Humør, kropp, følelser, psyke, fornuft, bevissthet og livsvilkårene. Og at å hjelpe er betalingsløst. 

Det er begrenset hvor mye kapasitet hjelp man klarer. Men vi kan frigjøre både arbeidstid og fritid gjennom å 

hjelpe hverandre? Og vi kan i stedet for for-dyre sakene, gjøre dem holdbare, og ved hjelp ikke trenge alle de 

fordyrende pengene slik de benyttes i dag, som e slags privat luksus-kapital mens folk sulter og der millioner 

barn må skades og dø i krig. 

 

Ord til forskere om forholdet Moral-Vitenskap 
 

 

 Vi har alle våre livs-syns-vinklinger. Ett livssyn behøver ikke å være fullstendig, og det kan være under 

stadig endring, utvidet innsikt, eller hemning av innsikt. De kjente livssyn danner ofte en viss ramme, men 

flertallet av befolkningen har oftest heller vagere rammer, og slett ikke noen fullstendig innsikt i det livssynet 

de har tilsluttet seg. Men det er også mange som lever etter bokstavelige former av religionen og setter seg 

godt inn i dette. Det samme gjelder mange ateister, politiske ideologier, og slik som i kommunismen. 

Med mer eller mindre av det man tror er holdbare eller mer sikre data, informasjoner, erfaringer, 

opplevelser, så danner alle syn hos den enkelte en daglig, kanskje endrende, livssyns-preferanse for de 

oppfatninger man har av andre mennesker, av naturen, av den fysiske verden, og av den virksomheten i arbeid 

eller livsførsel som hver av oss har.  

 

Moral er ganske likt som alle holdbarhetsbegrep i alle moralens tenkelige nyanser, en forskjells-

funksjon som virker som like og ulike, som sammenligningsfunksjoner som slik sett er logiske som like og 

ulike, kjent eller ukjent og der man har holdbarheten som rettesnor, hvilket er ensbetydene med hva man 

sammenligner noe med. Hvilke referanser eller faste holdepunkter man har for holdbarheten. Denne er i alle 

tilfeller i stedet for intet, en minste forskjell som type egenskap, til uendelig og kontiuerlig virkende egenskap 

som en total forskjell. Det betyr at det moralske aspekt står som et sentrum for en uendelig og evig totalitet av 

muligheter, hvorpå kun at noe er holdbart er gyldig.  

Er det du tenker på holdbart i alle tilfeller, tror du det, vet du det, og finnes det tilfeller holdepunktet 

ikke er gyldig for? Finnes det et annet utgangspunkt i livet enn bare deg selv og din forståelse. Finnes det 

andre som har ulike behov enn dine, og kan noen av de være holdbare? For din fornuft, for deg som 

sammenligner, for deg som dømmer. Enda om man i tilfeller har hørt at; noen, noe, andre, at det finnes en 

bredere dom og rett om hvem som skal dømme. Men er denne dommen holdbar? 

Les også om samvittighet, innleggene om moral og om verdi-normering. 

Alle disse begrepene, moral, samvittighet, verdi-normering, behov, vilje, omsorg er uansett sammen-

lignings-funksjoner av en forskjellsvirkende egenskap, lignende differensialkraftens funksjon. 
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Menneske-verdet, og begrepet verdi-normering. 
 

Midt oppe i dette kommer begrepet menneskeverdet. Etter alle mine sammenligninger av slike 

oppfatninger som menneskeverd eller verdi-normering, som holdbarhet generelt for alle, så gjelder dette med 

grunnlag i at menneske-kroppen og dens funksjoner, organer, og naturen så langt vi kan klare dette, også i 

våre virksomheter, er slik at kropp, vår psyke og fornuft må virke, at bevisstheten fungerer så godt som den 

kan. Dette kan ikke verdi-normeringen angripe annet enn som en misforståelse av hele saksforholdet. 

 Vi kan ikke verdi-normere kropp, psyke og fornuft, bevissthets-funksjonen som holdbarhets-fenomen. 

Vi kan ikke si at kjøttet til et menneske, eller graden av gunstig funksjon av psyken og fornufts-bevisstheten 

slik sett skal settes opp til verdi-normering. Vi kan konkludere med at vi er født med mer eller mindre god 

utrusting for kropp, psyke og fornufts-evne, og vi kan alltid forbedre denne. Men kjøttet og organene i kroppen 

slik de er, kan ikke refses, eller ses ned på, mobbes, eller skades av andre, som et ledd i hva som er varig og 

holdbart, forebyggende for aktivitets-funksjons-dyktigheten hos dette. Vi har en medfødt psyke, en medfødt 

fornufts-evne, bevissthets-funksjonalitet, og som slik ikke tilhører det vi betrakter som verdi-normeringer. 

 Verdi-normeringene handler langt mer om meninger, oppfatninger, og oppførsel, orden, måten man 

mener å kunne legitimere sine holdbarhets-skapende eller holdbarhets-skadelige meninger, handlinger. Da vil 

psyke, fornuft og kropp hos andre bli gjenstand for skader eller konstruktiv holdbarhets-funksjon. Funksjon 

er her viktigere for at det finnes kropp, psyke, fornuft, bevissthet, natur.  

På dette nivåer kan vi ikke dømme andre. Så kommer vi til hva vi mener er bra eller dårlig, og videre 

hva vi mener bør gjøres, håndtere andre, og oss selv. Og her kommer behovs-konflikter og ulike erfaringer 

inn ut fra den enkelte opplever. Det er også her vi kommer til hvilken gjøren vi mener, eller som vi utfører 

som aksept og avvisning av andre og oss selv.  

I praksis betyr dette at psykiske og fysiske handlinger, møtt med psykiske og fysiske handlinger, gjerne 

er det som vi kan kalle verdinormering av saks-forhold. Det er her vi avviser, utestenger, isolerer, straffer 

andre og oss selv, eller frigjør, aksepterer andre og oss selv. Affekter og reflekser kommer i en særstilling, at 

man sjeldent kan noe for en brå reaksjon på noe uventet. Må vurderes. Men med tid til å oppfatte en situasjon 

endrer saksforholdet, mulige løsninger, holdbarhets-tiltak, så  

Aksept og avvisning på dette grunnlaget er ikke umiddelbart holdbart, da det er ulike forutsetninger 

for de fleste sin aktivitet, der vi har god kontroll eller forutsetning for, og tid til, å vurdere saks-forholdene, og 

finne de best holdbare løsninger. Å avlevere slike meninger som dette du nå leser, er ikke normeringsfritt, 

verdi-løst, selv om det ikke har fastsatt lover av dette og faste handlingsrammer ovenfor ulike handlinger ellers 

i samfunn. Når vi statisk setter ned verdi-normering som lov, og videre aksept av dårlige handlinger mot andre 

av denne grunnen, risikerer vi å nettopp gå inn i en holdbarhets-felle; det typiske for alle saks-konflikter. 

 Derfor er jeg i mot verdi-normering av slikt som vi ikke kan endre på. At vi må ta utgangspunkt i det 

aktuelle menneskets ståsted, funksjon, og behandle saksforholdene videre derfra, likt som det Sokrates mente. 

Vi kan alle nå videre erkjennelser, kanskje bedre erkjennelser. Slik sett så er jeg likt som Spinoza, enig i, og 

for at det skal være livssyns-frihet. At man har lov til å forklare sine syn, at det kan appellere til andre, er også 

rimelig, men ikke om det går på bekostning av ens holdbarhet og holdbarheten til andres psyke, fornuft og 

kropp.  

Det som vi ellers kaller verdi-normering er så klart oppførsel og ordens-innsikt, og hvilke meninger 

som da er tilstede som kan virke mot hva vi mener er holdbart. Dette må det da legges sterk vekt på fra alle, 

at man undersøker om det den andre mener er like holdbart ut fra forutsetningene som det man selv mener at 

man har som syn, og at man slik sett må undersøke sine egne påstander om hva som er eneste riktige mulighet, 

da det finnes flere løsninger. At ens innsikt går i litt av den holdbare retningen, er tross alt bra. 

Min kritikk av religiøse, ideologiske, politiske og filosofiske, samt alternative livssyn, går ut på at de 

i forhold til skrifter og adferds-strategier velger det destruktive og skadelige i stedet for det som de fleste syn 

inneholder. Nemlig hvordan vi best kan beholde vår holdbarhet som levende menneske, som kropp, psykisk 

virksom egenskap, og fornufts-egenskapen, altså bevissthets-egenskap og følelsesevne generelt. 

Kroppen er der. Psyke-funksjonen er der. Fornufts og følelses-funksjonen som bevissthet er der, og 

sanser og behov i kroppens funksjonssystem er der. Dette kan ikke kritiseres eller verdi-normers. Kun 

innholds-fortegnelsen og dens forståelses-definisjoner, lynne. Når det gjelder oppførsel, handlinger, meninger, 

da kan vi sette opp holdbarhets-verdier. Vi kan protestere når våre forutsetninger for kropp, psyke, fornuft kan 

bli ødelagt. Dette er tenkt innenfor det som Spinoza ville kalt adekvat, det som er logisk mulig fornuftig å 

gjøre som er konstruktivt i stedet for ødeleggende, eller også tilpasset det enkelte saksforholdet.  
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Hva er så poenget med verdi-normering da? Vel: Stort sett at vi vedlikeholder oss, eller kan beskytte 

oss selv mot det vi antar som skadelig for de samme grunnleggende funksjoner vi er født med, og at naturen 

også ivaretas så langt det er mulig på samme måte, dyr, planter, sopp, mikrober. Den måten som verdi-

normeringer går ut med generelt er forbud og straffer, forfølgelse, hvor kropp, psyke og fornuft hos andre ofte 

skal ødelegges. Men det som er riktig holdbart er at man heller forhindrer visse skadelige prosesser som 

bedrives som knekker kropp, psyke og fornuft hos andre.  

Lover, regler, skikk og bruk, moral, også slik vi kjenner dem fra livssyns-bøker, religioner, politiske 

ideologier, har over det meste av sine anbefalings-regler slik, ikke noen legitim forklaring til lov-dannelse, 

moral-regler. At du får kun ett skal, må, skal ikke, påbud, forbud, uten at det legitimeres hvorfor, forklares 

hvorfor, begrunnes i det som saksforholdet gir skade eller ikke for, og skaper uholdbare eller holdbare forhold. 

Det som er riktig om noen gjør slike skader på andre er at de rettledes, at det forebygges, og at det 

forhindres utøvelses-mulighet av disse skadelige prosesser. Her er ikke livssynene nevnt med et ord. Men 

livssynene har samme veiledende funksjon å rette seg etter.  

At man holder seg til det ivaretagende av mennesker og natur, og at man stenger veien for de samme 

livssynene vi har i oss som inneholder de samme skadevirkende handling, som tillater og befaler de skadelige 

virkninger av andres kropp, psyke og fornuft. At dette er et mål innenfor alle livssyn til forskjell fra all historisk 

viten vi har hatt tidligere.  

At vi har lover som forbyr slike skadelige handlinger, eller skader på samfunn, på natur, er greit nok. 

Men vurderingen av alle tilfeller må ta forutsetningene til hver og en til etterfølge, og i hvert tilfelle hva som 

er en ikke-skadelig form for forhindring av negativ destruktiv adferd mot andre. Straff må slik bety forhindring 

av slik adferd, uansett i hvilken form, men som ikke ødelegger en person mer, og følger opp at kropp, psyke 

og fornuft fungerer. Vi må inn med den riktige funksjonsforklaringen til skade-virkning på kropp, psyke, 

fornuft, bevissthet, og heller legitimere dette, enn bare anbefalinger som i bud, lover, selv natur-retten og 

menneske-rettighetene. Vi kan ikke sovne bort i en legitimitet som kun har lignelser, men som ikke redegjør 

for konsekvenser og saksforholdene, hva som ligger i saksforholdet i forhold til holdbarheten av nettopp 

kropp, psyke, fornuft, natur.  

I dag er dette ikke tilfelle. I fengsler så kan det dannes hvilke som helst kategorier forbryterske klaner 

eller enkelttilfeller slik, som skader andre der inne, eller utenfor via meldinger der andre utfører udåder. I 

fengslene er det ofte slik at en som har gjort seg skyldig til en lite skadelig, og også mild straff for en mindre 

farlig handling, kanskje ufarlig for kropp, psyke og fornuft, natur, slik kan bli et offer for kriminelle handlinger 

inne i fengslet.  

Med andre ord at det også kan være en frihet for slike handlinger sett fra myndighetenes side, og slik 

at ganske uskyldige mennesker der inne, blir offer for en grusom indre fengsels-justis, eller personlig adferd 

fra de enkelte med skader til følge for personer som ikke har fortjent slik skjebne, og at slikt ikke burde ha 

hendt mellom de som er av hardere kriminell kvalitet. Det er den nok med den økonomiske og den frihets-

berøvelse, de forhindringer man kan gjøre for at man stopper en slik virksomhet og avskrekker denne 

virksomheten.  

I de politiske og ofte militære, også livssyns-agendaer generelt, så er det en hardere kjerne som kjemper 

for nettopp opprettholdelsen av de harde metoder mot alle andre som nettopp har til hensikt og skade andres 

kropp, psyke og fornuft, selv om den som de er i konflikt med ikke gjør noen skade, eller ulovlig ellers. En 

slik agenda bør endres, og har lite med forsvar av land og befolkning å gjøre. At de politiske systemer ikke 

vinner frem med sine meninger, er ikke umiddelbart det viktigste for ideologier og partier.  

Det viktigste er Å ny-orientere seg mot de saksforhold vi trenger generelt for å overleve på en måte 

som bevarer kropp, psyke og fornuft. Dette følger de politiske partier ikke opp, heller ikke styreformer, og 

dette synes gjennom en mengde lovforslag, forbud og påbud som ikke opprettholder holdbarheten til den 

enkelte person generelt, og vi kan se det samme i helse-politikken, og administrasjonsformer i praksis rundt 

om kring. At med nye inn på styresettet, så angripes ofte motstandere og folk med meninger som nettopp kan 

gå på at kropp, psyke og fornuft ikke skal skades.  

Systemer som bygger på hat, eller lokale forhold slik, eller tidsintervaller for hat-handlinger, og videre 

hemmelige straffer som ikke andre kan verne seg mot, om det er urett, så fortærer dette samfunnsstrukturen 

og gjerne natur-forholdenes vilkår med.  
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Samvittighet Samvittigheten 
 

Noe som forholder seg til holdbarheten vår, andre holdbarhet. At moral betyr hva som er holdbart. 

Ulike syn mangler ofte litt her og der på dette målet. Målet er at Kropp, Psyke og Fornuft samt Livs-miljø er 

holdbart! Det gjelder både bevisstheten og den fysiske kropp, verden.  

At disse funksjoner fungerer som de skal ut fra normalen til det vi kaller normal sansning, normale 

primære behovs-tilstander, normale driftssystemer i kroppen, og selvsagt nervesystem, hjerne, stemnings-

balanse, følsomheten, og den bevisste og logisk fornuftige funksjonen der vi kan betegne bevisstheten som et 

visuelt område for sammenlignings-prosesser av fysiske og bevisste funksjoner.  

Det vil nå foreligge et godt innlegg før selve spørsmålet tas opp, fordi det må understrekes noe om 

kropp da det finnes mange som ikke forstår den og ikke en gang vet at den finnes, at de tror den er kun 

forestilling, at kroppen bare er noe vi til tider kommer på som en tilfeldig forestilling. Hvilket hensyn vi skal 

ta til den, eller omsorg, også for andres, er stort sett fremdeles et ukjent fenomen, 

 

For å forstå visse grunnlag for kropp, og oppdagelsen av den! 

 

Stein-alderen. Jakt-, fiske- og sanker-livet, der vi erfarte hva som var spiselig og oppdagelser viser 

sunn blandingskost ut fra avfallsplasser. Kjøkkenmøddinger. Landsbyer tar form når stammene blir store, og 

gir utvidelse av kommunikasjon, språk, oppfinnelser av bedre kniver, økser, spyd, klær, hakker, etter hvert 

steinhus og tømmerhus.  

Vår bevissthet kunne styre kroppen, og oppfinne, lage saker, selv plante korn og husdyr etter hvert, og 

krysninger ga nye dyr og planter. Vi hadde tro på at naturkreftene også var styrt av en bakenforliggende 

bevissthets-kraft, drivkraft, for hvordan kunne vi ellers være bevisste, og at alt finnes. 

 Slik sett ble bevissthet, ånd, livskraft, sjel, sjels-egenskaper, og kropp, en bestemt form, rangert, der 

man skilte mellom evne og kropp. At de bevisste egenskaper stod over og styrte det fysiske som vi så. 

Bevisstheten kunne vi ane ut fra utrykk men ikke se. Slik som rom og tid ikke kunne fanges slik vi sanket bær, 

slik fikk vi heller ikke sanket bevissthet fysisk. Forestilling om håndgripelig og ikke oppsto, altså begrep som 

abstrakt og konkret, tanke og praktisk virksomhet. Forestillingen der sjel og kropp var to verdener ble 

alminnelig oppfatning. Langt tilbake før dette følte vi nok at alt hang sammen i ett, parat ovenfor alt i vår 

samme verden, hvor vi var en del av helheten.  

Uansett ble folk syke også i steinalderen, og medisinmenn, sjamaner, heksedoktorer, menn eller 

kvinner slik, hadde kjennskap til urter, og metoder for å hjelpe syke. Dette gikk ikke alltid godt, men erfaringen 

viste at det gikk langt bedre for folk mange steder. Urter og metoder virket. Men ikke alltid. All kunnskapen 

basert på overtro og magi i tillegg ble med inn i de første bystater og landområdene rundt.  

Hippokrates fra øya Kos 460-377 fkr, drev lege- og medisin-skole, og avviste magi og overtro, ritualer. 

Man skulle ikke skade den syke, og helbrede sjel og kropp, altså at psyken og kroppen ble sett som et slags 

hele. Balansen i kropps-væskene så han som viktig. Denne fordelingen har senere Galenos overtatt fra han. 

Oppdelingen av verden i jord, luft, ild og vann, ble her knyttet til de 4 kroppsvæsker, blod, svart og gul galle, 

og slim. Dette representerte også vått, kaldt, tørt og varmt. Har slik veid tungt ved siden av at det ble 

sammenlignet med de ulike humør, temperament-typene folk hadde.  

 I samme tiden var fremdeles sjamanismens metoder konkurransedyktige med urter, og metoder, og 

som det vi ellers også kan kalle alternativ metoder og alternative medisiner. Astrologien benyttet årstider og 

stjernehimmel samt døgnrytmer til å beskrive årets vær-endringer, og kunne si mye om når man skulle så og 

høste, jakt- og fiske-trekk-sesonger var, og hva klær og stemning hos folk varierte og trengtes. De tok til seg 

denne element-læren tidlig, og så det i psykisk sammenheng og logisk sammenheng, og mente derfor at det 

en skjebne-lov, eller bevisst lov bestemte årsak-virknings-forløpene.  

Galenos undersøkte lik med lignende innstilling som Hippokrates, men gikk lengre ved at han og andre 

undersøkte hjernen og nervebunter også. Her oppdaget man at å røre på noe i hjernen på folk som nettopp var 

døde, fikk armer og ben til å bevege seg. Den store boken med samlet informasjon, og utstyr ved legehjelp ble 

publisert, slik at etter 200-tallet finnes det romerske, greske og i Alexandria en form for sykehus.  

Undersøkelser viser et sykehus i romer-riket som hadde det som lignet mye operasjonsutstyr som blir 

brukt i dag. En test av dagens utstyr ved siden av redskapene den gang viser rundt 2/3 deler lik mengde utstyr 

den gang der man kunne si hva slags utstyr dette var operativt.  
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Rundt år 800, i middelalderen, blir kunnskapen utfordret på nytt. Araberne utvikler sykehus-

virksomheten. I og med at væskene i kroppen stod så sentralt hos Hippokrates som at de 4 typene av dette 

skulle ha riktig balanse for å være frisk, så ble humor=væske, det som er betegnelsen på denne forståelses-

grenen i legehistorien. Kalles i dag Humoral-patologien, som dominerte 2200 år som lege-vitenskapens syn 

fra Antikken, 400 fkr. frem til cirka 1800.  

Denne er i god slekt med alkymien som også forholdt seg til elementene jord, luft, ild og vann, og 

eksperimenter med stoffer i naturen og som medisin, der livets vann, begrep om ungdomskilde, og krystaller 

og metaller slik ble ansett med magiske krefter. Men mange fortidige leger så altså litt bort fra magien og ville 

finne riktige urter og blandinger som virket. 

Denne væskeforståelsen kunne kanskje balanseres ved å tappe litt ut av en av disse, og det ligger til 

grunn for tanken om årelating, også avføringsmidler. Det kan finnes tilfeller hvor det hadde virkning, slik som 

om man hadde fått en slange-bitt, men ellers ikke godt å si. Folk ble stort sett slappe, kanskje sykere av 

behandlingen også. Avføring kan rense vekk noe. 

Araberne hadde beholdt lege-ordninger intakt mellom 200-800-tallet. Hva som videre skjedde etter 

800-tallet er dette: Kalif Harun Al-Rashid var dyktig lege. Et bedre opplegg som sykehus, ga støtet til 

opprettelsen av slike i hele det muslimske riket, India, Persia, Nord-Afrika, Irak, og Spania, mange flere steder. 

Denne utviklingen mellom 800-1400-tallet regnes nå som helt spesiell, og ga støtet til en utvikling fra 1000-

tallet i Europa. I muslimske sykehus ble alle behandlet, fattig og rik, også de med andre livssyn.  

Opplæringen var tidligere ren praksis med pasienter der legen forklart eleven forholdene og metodene. 

Nå ble flere elever lært opp, der teori og forskning var program. Opprettelse av avdelinger for mental/psykisk 

helse. Elevene lærte seg smittevern, om indre-medisin og kirurgi. De hadde øye-kirurgi-avdeling og kirurgi 

for kropps-skader i muskler-ledd-skjellet.  

Program: Morgen: Lege med studenter ser til de syke om medisin og diett. Farmasøytisk avdeling gir 

ut medisin. Administrasjonen styrer måltidene, journalfører tilstand til kartotek, Holder oversikt med 

sykehusets behov! Ganske likt som i dag?! Islamsk sykehus-ordning anses som tidens største fremskritt. 

Sykehus-institusjonens revolusjon: helselære og omsorg frem til vår egen tid. Rashids Bøker ellers: Teologi, 

filosofi, matematikk, astronomi, kjemi. 

Lege Rhazes fra Ravy-Teheran rundt 880 og senere skrifter: Den største i Middel-alderen. Han 

utarbeidet metoder for eksperimenter, behandling av type sykdom, medisin, og resultatene, som ble nøye 

nedskrevet til andre leger. Vi må holde oss oppdatert! Medisinsk oppslagsverk 23 bind, Al-Hawi. Historisk-

medisinsk storverk! 56 avhandlinger. Beskrivelser av kopper og meslinger.  

Feber, sier han, er en forsvars-funksjon. Hvordan behandle, (Obstretikk); mødre, fostre, graviditet, 

fødsel. Gynekologi. Øyekirurgi. Man antar at disse avhandlinger ga oppstarten til disse feltene! Mental-

behandlingen så god; av lærde kalt psykologien og psykoterapiens far. 

Avicenna på 1000-tallet, fra Uzbekhistan, en av de store. Ga ut samleverket Medisinens Kanon, med 

all viten om dette i datiden. Smerte og bevegelses-impuls overføres via nerver og gir muskel-

sammentrekning. Sykdom kan spre seg i vann og jordsmonn, tuberkulose smittsomt. Vårt psykiske velvære 

påvirkes av følelser. Beskriver 760 virkningsformer av medisin i kropp. Hvordan eksperimentere seg frem 

medisinsk. Veiledning, latinsk i Europa de neste 4-500 år. 

Albucasis Andalucia Spania 900-tallet. 30-binds verk, der i kirurgi. Hvordan sy inne i kropp med 

strimler fra dyretarm. Hvordan fjerne blærestein, fjerne skjoldbruskkjertel, grå stær. Lette fødsler. Fikse 

skuldre ute av ledd, Bomulls-kompresser, Gips på brukne ben. Feste tenner, kunstige tenner, rette tenner, 

tannstein. Tegnet 200 kirurgiske instrumenter. Mange som i dag. 

1000-1100-tallet, handel, bankiere, vekslere, og utveksling av kunnskap. Tydelig en handel med 

Toledo i Spania, døren mellom Europeisk og muslimsk styre. Ganske sanrt skal spanske fortrengte og tropper 

fra Europa ta tilbake Toledo som første skritt mot å erobre Spania tilbake. Før den tid kommer en del av 

Aristoteles skrifter, og noe fra Arkimedes ut fra Toledo og oversettes, men mest av alt lege-bøkene.  

I denne tiden 1050-1200 er disse legebøkene fra Rhazes, Avicenna og Albucasis og andre nevnte her 

la grunnlaget for den moderne legevitenskapen i vest-Europa, da Toledo i Spania, Mote Cassino og Salerno i 

Italia startet opp læren i dette, som oversettelse til andre universiteter i Europa som var under katolsk pave-

dømme. Allikevel hadde legeeden siden Hippokrates vært at man ikke skulle dele ut viten til usakkyndige som 

kunne nytte dette feil, gjøre urett. At legestanden ble et laug som var godt organisert siden Galenos også.  

Så følger i sterk grad Leonardo da Vincis, og Andreas Vesalius sine anatomiske detalje-tegninger uten 

sidestykke til organer og utstyr, legeviten. 
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Vesalius verk: De humani corporis fabrica 1543, beskrives som grunnlegger av moderne anatomi, og 

tilbakeviste enkelte saker fra Galenos som frigjorde legelæren fra Galenos lære. Det finnes andre balanser og 

skadevirkninger. Så: De nye anatomiske studiene hadde en annen tilnærming til kroppen enn 

humoralpatologien. Undersøkelse av kroppens «solide» deler, organer og hud, ledd, muskler, hjerte. På 1700-

tallet, var patologien, (sykdomslæren) opptatt av sykdommenes sete: at sykdom kunne lokaliseres i kroppens 

solide deler.  

Italia: legen Giovani Battista Morgagni, professor i Padova, pioner-bragd: Om sykdommers sete og 

årsaker i 1761. Fysiologi, studiet av organenes funksjon, ut fra blant annet anatomien; 1600-tallet, og 

forbedret mikroskop og utvikling av det vitenskapelige eksperimentet. Nederland: Antonie van Leeuweheck 

videreutviklet mikroskopet og studerte mikroorganismer.  

England: William Harvey beskrev blodsirkulasjon 1628, forskjellig fra Galenos blod-bevegelse i 

kropp. Denne beskrivelsen støttet seg blant annet på eksperimenter som Harvey hadde utført. Harveys 

tilnærming ble forstått som mekanistisk: kroppen var som en maskin. Et utskåret hjerte fra en firfisle fortsatte 

å røre seg, og han mente da at hjertemuskelen var en pumpe. Dette samsvarer med franske filosofen Rene 

Desacartes mekanistiske ideer. Noe på grensa til Aristoteles lære og alkymi-spørsmålet finnes nok enda hos  

Harvey/Vesalius, beundret Galenos, ikke helt fri. Alkymi var tidens «kjemi». Newton også opptatt av 

dette. Ny kunnskap om anatomi viktig for medisin-studiet, men lite i medisinsk praksis. 1600-tallets «nye 

vitenskap» hadde brakt ny forståelse på mange områder, men lite i form av effektiv behandling av sykdom.  

Krig, byvekst, Smitte: handels-forbindelse: helserisiko. Rundt 1700: London Paris, Napoli over halv 

million innbyggere, med mer smitte-sykdom. Den lærde normal-medisinen opptatt av hva som kan lege i 

medisin. Kirurgi er atskilt gruppe syke-personell. Middelalderen: kirurgene eget håndverkslaug. Behandlet 

ytre skader: Medisinerne indre skader. Opplysningstiden: Den mekanistisk livssyns-forståelse kommer 

blir nytt syn på sykdoms-kategorisering.  

Troen på framskrittet i vitenskapens navn blir ideologi. Galenos og Aristoteles humoralpatologi 

svekkes men beholdes som praktisk medisin av medisinerne. Mange skoler i Europa, konkurrerende syn på 

hva og hvordan kropp fungerte. Mange så kroppen ut fra fysiske lover. Den fungerte som en mekanisk maskin: 

Hermann Boerhaave, prof. i Leiden.  

De andre så en helhet ut fra eteriske åndelige sjels-ideer, eteren, altså en livskraft, vitalkraft, der det 

levende var noe for seg selv, uavhengig av kroppen. Dette fungerte gjennom nervesystemet som Albrecht 

von Haller mente, eller animisme, der sjelens rolle stod i sentrum, som Georg Ernst Stahl mente. Boerhaave 

er en pioner i klinisk undervisning: kliniske forelesninger for pasienter ved lokalt hospital: Ble kjent: Europas 

medisinske lærer. 

1700-tallets kunnskapskulturer hadde en preferanse for systematisering. Skolemedisinen ville ha 

systematiske oversikter over alle sykdommer, kalt nosologier. På 1600-tallet hadde den engelske legen 

Thomas Sydenham gitt en symptomatisk sykdoms-klassifikasjon. En slik (taksonomisk) klassifikasjon ligner 

klassifikasjon over plante- og dyrearter, likt den svenske legen og naturforskeren Carl von Linne utviklet på 

1700-tallet. Linné satte opp en sykdoms-klassifikasjon. Fransk professor-medisiner Francois Boissier de 

Sauvages satte opp et slikt.  

Atomteori og kjemi oppstår nå, 1779-1800, etterfulgt av strømlære, organisk kjemi, og tester med 

elektrisitet på dyr, men også elektriske rokker og elektriske åler. Nervesystemer blir kartlagt. Man oppdager 

kort etter 1800 både stoffskiftet og fotosyntesen og slik utvekslingen som naturens kretsløp, økologien og dens 

balanse-betingelser. Hjerneforskningen tiltar. Også Psykologi og utviklingsteorier, foster, natur. 

Rundt den franske revolusjonen skjer det senere en eksplosjon i sykehusundersøkelser, at man kan 

studere det meste, lik, sykdom, forløp, symptomer, at alle sykdommer kan lokaliseres på minst en eller annen 

fysisk måte, en gitt årsak, til forskjell på symptom-medisin-behandling. 

Men lenger i denne historien om hva som så mange var kjent med om kroppen, og flere sider av psyken, 

så er det verdifullt å undersøke hvilket begrep som oppstår med tanke på vold, tanke på forbrytelser mot noen, 

på holdbarhet, moral, hensyn, sympati, omsorg. Nettopp på og om hva som skal være holdbart for kropp og 

sjel, eller kropp og psyke. En av flere som veileder om slikt, normalt sett som et psykologisk utspill, og som 

ett rettslig, juridisk utspill, som handler om forholdet mellom kropp og psyke, handlinger vi gjør, og 

konsekvenser av disse, er nettopp Adam Smith.  

https://sml.snl.no/patologi
https://snl.no/Giovanni_Battista_Morgagni
https://snl.no/Padova
https://snl.no/eksperiment
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Jeg tror nemlig at legene, viss laug, lære og forståelse i stor grad slik holdes hemmelig for allmenheten, 

mange andre profesjoner også, til og med adel, at de har fått en mistanke om at svært mange plager kommer 

av de voldsomme fysiske skader og opplevelser som vold og ulykker gjør på kroppen, og at nettopp 

nervesystem og organer også skades, at det kan bli vedvarende smerter, Alle sanser og behovsorganer som 

slik blir ødelagt, gir nedsatte funksjoner og lidelser, orienterings-vanskeligheter.  

At kropp har en mengde systemer som er svært avanserte, og at kroppen faktisk gjør noe den også, 

ikke minst forteller om hva som er holdbart eller ikke, og ikke bare som hjelpeorganene for bevissthetens 

holdbarhet. Med en ødelagt kropp så blir også bevisstheten og mulighetene vi tenker oss tilbake-satt. Legene 

er slik ikke bare lenger opptatt av syken, livskraften, bevisstheten og sjelen, men i praksis blitt opptatt av 

kroppen og holdbarheten, altså at kropp er viktig. Kroppen finnes. Kroppen har ikke den eneste funksjonen å 

være noe å betrakte, ikke bare en forestilling, den er noe mer. Den sier fra til bevisstheten slik bevisstheten 

kan si i fra til den. Det er noe meget nærliggende i dette.  

Fra eldre tider var det å være helt, være sterk, være modig, være patriot, det eneste kroppen telte som 

ledd i, en kropp å dra med seg i krigen og for stolthet og ære for folket, kongen og landet, eller om vi vil når 

urettferdigheten fra annet hold hadde gått for langt. Hevn, hat, gjengjeldelse, straffer, om så til døden var mer 

selvsagt godkjent. At heltene ikke kom hjem igjen stusset nokk noen over. Men de var i sterk tro som alle 

folkegruppers lære, at de kom til himmelen og paradis.  

De døde aldri, og de levde evig og hadde det så godt at alle ville misunne dem. Fantes ikke grenser for 

godhet for de som døde. Mens de som hadde skadet, ranet eller drept noen først sett fra ofrenes side, de kom 

til et evig helvete, og ble ustanselig utsatt for djevelen der de ble pint og brent hele tiden, og alle fryktelige 

opplevelser. Kroppene var det ingen vits å tenke på, fordi det var sjelen, livskraften, ånden som var det eneste 

viktige, og denne steg til paradis, himmelen.  

Var frelst for godt. Problemet er at som holdbarhet for kropp og psyke her på jorden i dette liv, og den 

moral som også betyr holdbarhet for samme kropper og psyken, slett ikke blir ivaretatt, bevart slik. Spinoza 

tenker jo slik ekstremt på bevarelsen og middelveien, og også Montesqui stats-forvaltnings-ide der mennesket 

er ukrenkelig. Med det så mener han at mennesket aldri skal krenkes. Være holdbart som mulig. 

Slik sett er det ikke noen garanti i de eldre religioners skrifter, eller lover man lager som viser til slike 

preferanser annet som at de anser det som underforstått, men det er jo aldri skriftlig sikret og forklart. Dermed 

blir også Augustins grunnstein, at viljen, rettferdigheten og godheten, det gode, er alt, mens kropp og fornuft 

har tapt kampen.  

Det er vanskelig å ikke ha fornuft når du skal sammenligne hva som er rettferdig, rett vilje, god vilje, 

eller hva som er det gode. Vi kan spørre mange barbarer og fascistiske ledere om hva det gode er, rettferdige, 

og også hva som er nyttig. Og da ligger mange tynt an. Neste leder mener det omvendte og da ligger de ande 

tynt an. For å sette saken litt på spissen kan vi si at Guds Bibel og bud, og en rekke skikker og anmodninger, 

rettledninger, er ikke nok til å garantere for de riktige valg bestandig. Dømmer vi feil person?  

At kroppen så og si ikke teller eller finnes ser man av Platons idelære, og ganske mye av den videre 

holdning til sjels-begrepet. Plotin følger opp dette med en kraftmodell av Gud som tross alt Augustin tar til 

seg, men som også i høy grad minner om forestillinger, at alt bare er bevissthet. Fordi Plotin blir veldig sint 

på den andre Platonikeren, Longines, som med styrke hevder at det er former i naturen også. Det forteller at 

verdenskroppen anses som fantasi og virkningsløs for våre behov, livskraften, slik den oppfattes som 

uavhengig av kropp, materie og verden der himmelen og paradis er målet med alt, endelig holdbart og evig. 

Nå er tiden inne for å kaste nytt lys over kroppen. Det mekanistiske verdenbilde der Galilei, Francis 

Bacon og Rene Descartes legger til grunn i samtiden, 1600-1640, er at alt er fysiske lover, materie, men at 

bevisstheten er noe eget. Vi kan finne helbred til alle mennesker og erobre universet. Poenget fra den fysiske 

måten å oppfatte dette på, gjelder det psykiske og fysiske også. Atomteorien hopper frem igjen fra antikken 

og Hobbes sloss for denne 1680-1700.  

Samtidig har John Locke 1690-åra kommet frem til at alt vi oppfatter er enkeltinntrykk, og så settes 

disse sammen. Han har en del gode ideer ellers. Men rett etter 1700, rundt 1725 kommer Burke inn på dette 

med kropp og sanser, vel også behov. Men med sanser så tenker han på de fem vanligste. Han mener at alle 

disse har en funksjon der de merker bra eller dårlig, vondt eller godt, og mener at det er et ivaretagelses-

system, lignende hva Aquinas mente om reaksjoner fra disse, at de virket slik for at vi skulle overleve.  

Burke mente at når de var i ro, og ikke merket godt eller dårlig, så lå de parat, klar til å reagere på 

inntrykk. Burke kalte disse for sympatiske egenskaper. Aquinas ville kanskje kalt dem omsorg. Poenget er 

videre at Burke også mente at kvinner hadde en egen omsorgsfunksjon, sympati for barnet.  
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Det er her Smith kommer inn i bildet. Han svarer på dette. Alle disse egenskapene er sympati-

funksjoner. Vi lærer, husker, kjenner dette igjen hos andre fordi vi kjenner dem igjen på oss selv. Men vi kan 

jo ikke ha sympati for alt.  

Nei vi har blitt ganske tøffe i livet, og det vi ikke selv opplever av lidelser er det lett å godta. At vi ikke 

tenker hensyn og omsorg men kun sympatiserer eller ikke med de som gjennomgår noe, forteller om en litt 

avstumpethet ved Smith. Dette, avvisningen, kan forklares nærmere: Smith Har ikke så ulikt syn på livet og 

det gode enn Augustin som har preget hele middelalderen og kirken. Og ledelsen i formen av at Konge, adel 

er valgt av Gud og til å styre over andre.  

Agustins vilje, rettferdighet og det gode, i denne tiden hvor man erobrer andre land og leter etter gull 

og rikdommer, også eksotiske matretter, og eie nytt land, så ser Smith for seg at vi kan tjene på dette, der de 

rike blir rikere og det derfor faller mer rikdom over på andre og til slutt også til de fattige. At når det regner 

på presten så drypper det litt på klokkeren også. Industri har kommet for å bli. Ha ser nå handelsvaren som 

dette rike gode, at varen blir ekvivalent med det gode: I dag er det protonet som er det gode. At å dyppes i 

svovelsyre er ondt, det onde, og dyppes i kaustisk soda er godt, det gode. 

Så blir rettferdigheten maskinvarer og utstyr, det som gjør det gode mulig, utstyr til varelaging, med 

lokaler og maskiner. Rettferdigheten er den som eier, skaffer, har arbeidsutstyret. Så kommer det som skal 

gjøre dette mulig som siste brikke: Og det er viljen, og det er arbeideren. Som Augustin sa, at om noen ikke 

ville være den gode viljen så måtte de tvinges eller tuktes til dette. Det virker ikke som at arbeideren kunne 

bestemme noe; han er en undersått. Men mente Smith, alle burde få skole, og at arbeideren ikke skulle få et 

overkommelig utbytte syntes han var galt, trist.  

Det er formen i forhold til hva som er holdbart for mennesker alminnelig behov, sanser og oppdrift, 

opprettholdelsen jeg tenker på, og ikke for mye eller for lite. Hva som er normalt holdbart til å være frisk og 

ha psyke som ikke er ødelagt. Dette virker fjernt for Smith. Kroppen er ikke så mye verdt, og himmelen skal 

man visst til for ikke alt for lenge. Men han ønsker inderlig at det skulle være og blir bedre enn det var.  

Når vi ser denne forbigåelsen av fattige og arbeidere, og at økonomien så langt som hadde vært at alt 

skulle skure og gå-økonomien, så kan vi si at han gjør noe godt med å skape nasjonalbudsjett og nasjonal-

regnskap, slik at land kan sammenligne seg med hverandre. At valuta kan beregnes for varer. Men ellers er 

Smith talsmann for at de rike kan tjene ubegrenset, og om undersåtter eller den som kommer seg frem ikke 

kan gripe inn så er det snakk om uendelig med penger der man styrer fortjenesten selv uansett hvordan det går 

med andre.  

I stedet for å se kroppsfunksjoner som hva vi skal ta hensyn til og gi omsorg, så byttes dette ut emd en 

langt mer sympatisk, altså enighet, men ikke noe gjennom sympatien som kan gjøre noe med de som ikke tar 

hensyn eller ikke utøver omsorg. Sympatien blir en ensom og isolert virksomhet, men som kan hjelpe på 

psyken. Men stopper ikke uholdbare handlinger.  

Når Smith ser alt i sympatiens lys, og regner den praktiske virksomheten som arbeid og varer som 

beste middel, er det ikke egentlig så dårlig, men han ser forbi handteringen av andres kropp og sjel, livsverdien 

deres. Den har liksom fått 7% av 100%, som kan være nok. Men sympatisere med det at noe får et øye skadet, 

kne ødelagt, ører, nese, fingre, tunge ødelagt, vold med brennende stokk mot hud, ja hvilke sanser er det som 

Smith ikke kan sympatisere med, når det ikke er noen hensyn eller omsorg ellers å ta?  

Mange av de viktigste bøker i denne tiden handler om hvordan man hater mennesket. og hater jorden, 

verden, og hater materien, og hvilket hat man har mot liberal tro. Smith har ikke særlig sjanse til å få igjennom 

en solid omsorg heller. Det ligger an til revolusjoner og kriger. Smith overlater det meste til Gud: Med sin 

usynlige hånd styrer han økonomisk løft for de fattige. Likeså rikdoms-økende virksomhet. Og samvittighet. 

Sansene varsler tydeligvis gjennom smerte og vondt at det er noe som ikke er holdbart for kroppen i 

lengden, at vi må holde oss unna det meste som virker slik. Når vi med viten og vilje arbeider for å få til noe 

har vi i alle fall en egen bevissthetskontroll med i arbeidet, men kan være uheldige for det. Da hender det at 

vi skylder på oss selv. Eller steinen.  

Guds forklaring til mennesket om budene, er ikke hvorfor du ikke skal drepe, lyve og stjele, men at du 

er skyldig. Det var deg, og du skal straffes. Uten tvil det også Smith mener om samvittighet og straff. Fordi 

oppdragelsen hans er at ris-og ros, belønning og straff er metodene han foreslår for barn og for forbrytere, og 

de som kan oppføre seg. Egentlig for uansett hva. Unntaket er ledelsen som kan gjøre hva de vil med deg, 

bare de tjener penger. Smiths ide står i de vestlige lovers grunnlov. 
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Samvittigheten kan aller høyest kun sammenlignes med at på seg selv kjenner man andre ut fra hva 

man hadde følt selv om noe skjedde seg. Smith mener derfor at forbryteren innerst inne føler at han fortjener 

og vil ha straff. Platon mente noe av det samme. Men der stopper også logikken opp. Det holder for dette 

formålet, men det holder ikke nok for at mennesker, enten de er frie, i arbeid, i fengsel, hva de gjennomgår 

der. Derfor er naturretten viktig.  

Den handler om at vi må få gjøre våre alminnelige behov, som er toalett, sove, spise, puste, drikke, 

ikke fryse ihjel eller overopphetes. Selv som fange, sier denne retten. Naturretten sier mindre om den fysiske 

holdbarheten generelt, som like godt kan føre til døden, tortur, mobbing, pinsler, sykdommer. Det er slikt som 

er mangler i religiøse skrifter også. Holdbarheten til kropp, og hva vi utsetter denne for.  

Jeg mener at sansene våre og behovs-organer varsler oss om holdbarhets-tilstandene til kroppen, og at 

signalene forteller oss gjennom vondt og smerte at vi er i fare. Ikke fordi det absolutt behøver å  være faresignal 

i den forstand, men at smerte som også kan utløse angst, og smerter som gjør vondt lenge, gjør at vi unngår 

dette om vi kan. De som øver seg til å tåle alt pleier å få visse skavanker der visse sanser og behov merkes 

dårlig eller blir skadet for mye og ikke virker som de skal i ettertid.  

Kroppens Holdbarhet er ut fra alle mine erfaringer acv meg selv og av folks skader en viten om 

uholdbare forhold. I mange tilfeller kan vi også dø av slike forhold. Vi kan foreksempel i hard kulde vi kjenner 

og mye frost, få lungebetennelse og bronkitt, og uten medisin kan vi faktisk risikere å dø. Andre kan jo trenge 

oss, og vi kan ha mye vi ikke har utrettet selv, slik at å lukke øynene for egen omsorg, eller omsorg for ande 

kan være skjebnesvangert.  

Kort sagt, hva holdbarhet og moralsk opprettholdelse gjelder, så er slik omsorg for livet til seg selv og 

andre, samfunn og vel også natur, det som det må tas hensyn til som ekte omsorg, pleie, og ikke bare hensyn 

til som sympati. Det er ikke store omsorgen i den sympati man har med en som er i ferd med å falle ned et 

sted i forhold til å se om man kan finne noe dempende eller praktisk hjelpende for denne personen.  

Det er heller ikke store omsorgen å oppfordre, eller godta, eller akseptere, ha sympati med å se at en 

annen blir slått helseløs, om man kan få dette til å slutte før det går for galt. Smiths omdirigering av alt som 

sanses og føles som kroppens signaler, at det tas som sympatiske systemer, og ikke hva som er omsorgsbelagt 

med slik, er for likegyldig.  

Hans ide om rettsaker og juridiske begrunnelser for skyld, synd, straff og samvittighet, eventuell 

sympatisk følelse som samvittighet, hvilket denne samvittigheten er, så er medfølelsen ikke til å stole på i 

saken, og det er for estetisk smakfullt, og ikke realistisk etisk-moralsk begrunnelse i holdbarheten i hva vi 

synes bør være riktig strafferamme, og hva vi mener om samvittighet i oss selv eller hos den som skal straffes.  

Samvittigheten er slik nærmest likegyldig. Det er av større betydning om man virkelig ikke ville, eller 

senere ikke vil gjøre dette for at den andre skal være holdbar videre i livet. At man selv kan være holdbar og 

omsorgsrettet når andre er hjelpes-løse, og ikke fortsette å utfordre de som er svakere enn seg i kamp på liv 

og død. Vi må se på gjerningsperson og vi må se på offer, for at det er deres utgangspunkt som teller for hva 

man skal gjøre i saken, og ikke bare se på skyldspørsmål, synd og samvittighet når slike begrep er for svake 

for virkelighetens opprettholdelse og holdbarhet.  

Straff, dom, men også erstatning til offer, er helt spesielle sider som må ta hensyn til begge parters 

oppbygning til holdbare personer, tilstander, så langt dette er mulig. Av denne sympatiske holdningen og 

samvittigheten, skyld, uskyld, synd, som Smith forfekter så kan helt sikkert dette være inne i bildet, men det 

er viktigere med at straff, belønning, ris og ros, i så høy grad som mulig erstattes av forståelse og innsikt for 

ettertiden, da dette med «at nå lærer du» blir sett på som det virkelige virkemiddel. Vårt eget skjønn, raseri, 

irritasjon, en mengde forskjellige reaksjoner fra flere på det samme, er ikke sikkerhet nok.  

Ja, saksforholdene taler klarest. Men det neste som skal være klart og tydelig er hvordan vi kan skape 

holdbare forhold, utover aktor og forsvarer. Det er ikke riktig å la hvem som helst bli utsatt for en indre justis 

av fangene i fengselet for eksempel. Man kan være der inne for en fillesak som man ikke visst enoe om at var 

ulovlig, kjent fra mange saker. Så ender man med at noen innenfor ødelegger seg for resten av livet. Og det 

kunne heller ikke vedkommende vite om den ikke da har undersøkt dette på forhånd.  

En som ikke ville gjøre noe galt eller som er oppe i en uhåndterlig konflikt, vil jo også komme opp i 

slike tilfeller. Hvorfor skal man sette en stor organisert hardt kriminell gjeng som rømmer titalls, kanskje over 

hundre harde forbrytere sammen med en som straffes for et intetanende forhold sammen, og som helt klart 

ikke virker som dårlig person ellers. Innenfor vil man utsettes for midler i kaffen, vold, tvang til oppgaver som 

er forbryterske, og tvang til andre umenneskelige aktiviteter. Hva er vitsen med å sette den kriminelle gjengens 

medlemmer sammen? Det må tas hensyn til forholdene mellom disse også. 
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Det er ingen referanse å stole på i Smiths skyld-samvittighet, begrunnelse for straff-belønning, ris-ros-

system. De mangler den videre veiledningen hvilket alle vet, og som er årsak til begrep om forebygging og 

rettledning både innenfor og utenfor murene i dag.  

Når vi gjennomgår holdbarhetsforholdene nøye finner vi fort ut at slike referanser mangler fortsatt, 

men at det uten tvil er visse holdbarhets-hensyn som tas til mange innsatte. Systemet for hjelp til offer har 

også vist seg lite og mindre holdbart. Om gjernings-person får en høy erstatning rettet mor seg som staten eller 

andre ikke kan garantere for, og gjerningsperson er fattig, kan ikke oppgjør finne sted. Hverken 

gjerningsperson eller offer kan få rettet opp sitt liv gjennom dette. Så blir det opprettet volds-offer-erstatning 

der staten kan gå inn med forhånds-beløp.  

Det eneste vi får ut av Smith ved skyld og samvittigheten er at det ikke er offer, og ikke 

gjerningsperson, men hva vi, juss, etter skjønn, hva vi synes smaker som dom. I morgen er humøret og 

meningen en annen om vi skal dømme samme sak, og det behøver jo ikke angå saken. Man kan dømme en 

person langt sterkere fordi man ikke likte han. Altså smak. Hva vi føler og ikke saks-objektene. Har vi opplevd 

noe lignende vi er sint på vil vi ha en hardere straff enn det som er normalt. Ikke rart at mange dommere må 

se gjennom ande domstilfeller. Så vet vi at synet på saken farges av om kropp teller eller ikke ved siden av 

psykisk, eller sympatisk funksjon, altså livssynet til dommeren.  

Det finnes mange former for likegyldighet, og det spørs om likegyldighet til hva? Men når enten sjelen 

eller kroppen mangler i bedømmelsen er det ikke bra. Fordi det er de som ikke har noen respekt for sjelen, 

livsevner, livskraft, hva det nå måtte være som kalles den andre bevissthetsegenskaper. Og det finnes de som 

er sadister selv om de er aktor, dommere og forsvars-advokater. Eksemplene er utallige.  

Jeg håper jeg har redegjort for at Smith helt ser forbi kroppens eksistens og ender med bevissthetens 

smak, samvittighet, skyld, og at offer lider samme skjebne der samvittighetsfølelsen til en person, sympatien 

i dette tilfellet som er det samme, rett og slett ikke strekker til for offerets kropp heller. Smith har sterkt en 

platonisk apriori samvittighet, skyld-referanse som ikke referer ti lnoe spesielt holdbart i det hele tatt. Kant 

følger opp med at smerte og vold mot kropp er aprioti er utenfor vår forstand og verden slik at kroppens 

lidelser ikke kan være sanne, og lidelser er i slik moralsyn ubegripelig i forhold til kropp.  

Det er kun bevissthetens moralske følelse apriori som finnes, fordi kroppen ødeleggelse ikke teller som 

ekte skade. Hegel kan godkjenne dette. Han tar Platons utenfor denne verdens parti. At kroppen skades er en 

ubegripelig og utenforstående sak da alt som finnes i verden kun er forestillinger og at form, fysisk, kropp og 

dens lidelse og moralske holdbarhet er uforståelig apriori. Vi sitter igjen med at holdbarheten vår ikke har 

kropp og forståelse for den, og at all holdbarhetsmoral er bevissthetens forestillinger apriori der skyld og 

samvittighet ikke har noe holdbare referanser. Ett unntak: At Kant: samvittigheten og moralholdbarhet apriori 

er Gud apriori! Uten at han sier det er det eneste løsningen, som Guds del utenfor virkelighetens væren. 

Når Marx sier at ingen vet hva Moral er, hentydet til Smith, Kant, Hegel, Mills, så er det kort 

sjokkerende av en som mener verden er mer av materielle eller naturprinsipp-lover, og at kropp burde bety 

den holdbare funksjon for bevisstheten: Men han sier at vi vil finne det ut i fremtiden.  

Nietzsche stiller seg blank: Hva i all verden skal mennesket forholde seg til om de skal lage holdbare 

lover og moralske regler for seg selv; de har jo kun vilje til makt, og uendelig utbredelse av vilje til å legge 

under seg alt. Kierkegaard har ingen sympati med andre enn seg selv og herren sin. Ingen holdbarhets-

preferanser der. Bare Gud. Men Gud liker ikke hovmod og hån. Det er flust med personer som har sine innspill, 

men ingen kommer på en god grunn for en fullstendig mål-rettet holdbar her for kropp, psyke og bevissthet. 

Kanskje kan det være helsa først; inkludert: Holdbar Kropp, Psyke, bevissthet og dets livs-miljø. 

Først og fremst ser det ut til at samvittighet betyr at man også må forstå en dårlig eller god følelsesskala 

for noe lignende selv, slik at er dette ukjent for en person vil den ikke vite hva den skal ha samvittighet for. 

Dersom samvittigheten var bygd på noe annet enn kun skyld-følelse, men at man selv forstår hva som har 

rammet, og man kan forstå den som ble rammet, og enda bedre, vet noe om hva som kan være holdbar form 

for samme sak, så har man i alle fall referanser til begrepet samvittighet og skyldfølelse.  

I samfunnet i dag er det masse tilfeldige lovgivninger og misvisende henvisninger som det er på 

grensen umulig å oppdage eller vite om, og så kommer bot eller fengsel-straff ekskludering og kanskje 

hevntokt for noe man ikke visste noe om. Det hjelper ikke særlig at man går rundt og mener at alle er skyldige 

uansett, og slik at eksistens er skyld, at det henger en moralsk eller økonomisk prislapp-skyld på deg om du 

blir født. Alt hva dine forfedre har gjort skal du straffes for og alle dine senere slektninger. Ganske tydelig at 

Bibelens egne meninger er motstridende, Hva Gud har gitt Moses og hva han ga sin sønn Jesus. At det ikke 

var vi som endelig skulle dømme dem i ettertid. Slikt finnes i alle skrifter. Mangler eller uholdbarhet. 
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Ett Spørsmål: Er samvittigheten en adgang til utløsning av hensynsløshet ovenfor vedkommende som 

påklages. Står ris-ros, belønning og straff høyere i oppdragelse enn bevisst forståelse og tilslutning av 

forholdenes saks-anliggende? Er samvittighet hos noen adgang til hevn? Og viss ikke, er det da adgang til hva 

som helst?  

Jeg gjentar: Platon, Plotinus, Smith, Kant, Hegel har satt kroppen ut av verden, og endt opp med at 

moralen er uforståelig og hensyn til kropp ikke er gyldig, kun bevisstheten. Men moralen blir da apriori, 

utenfor, noe annet utenfor væren og virkelighet, og kun forestillinger. At vi smertes og lider gjennom 

uholdbare handlinger gjennom kropp, behov og sanser eksisterer ikke, kun den bevisste meningen apriori som 

ikke har noe å henvise til annet enn regler uten referanser til holdbarhets-forklaring. Ikke rart det finnes kun 

påbud, forbud, ordets makt, når ingen forståelse finnes. Har vi valgt kun det uforståelige? Uholdbare? 

Det kan for meg se ut som at verdens ideologier og religioner bør lese gjennom skriftene sine, eller 

notere ned sin personlige tro, og slik sett se om det mangler noe. I alle fall før de angriper alle andre i 

vannsinne. Er deres tro, viten holdbart for kropp, psyke og fornuft, bevissthet, kropp-sjel-ånd? For livskraften? 

Er det mye å forholde seg til? Er det vanskelig? Blir du distre? 

Er Günther Grass og mange med han, liggende an til holdbarhet for kropp, psyke og fornuft? At folk 

klarer seg bra nok uten myndigheter og administrasjon? Og hvor holdbart for kropp, psyke og fornuft er 

anarkismen, eller egentlig; Kierkegaards forhold til seg selv og andre? Omsorg? Er det noe han ved den trygge 

havn, deri etisk og estetisk funksjon følger med, som mangler? 

Samvittighet er altså en sympati som kan utløses gjennom en forståelse av noe som er bra eller dårlig 

som mangler eller kan gjøres bedre. Sympatien er å kjenne på seg selv om tilsvarende sanse-behov, eller 

bevisste konflikter i meninger, eller fysiske handlinger som omfatter andre. Men det bør gjelde kropp, psyke 

og fornuft, fordi ellers som følsomhetsemner, vil det vel mangle noe mellom oss. Og ikke bare reduksjon i 

verdi-normeringer, som så kalles verdinormering. 

Men benyttes det slik? Når kan noe rettes opp? Noe har jo alt hendt. Samvittigheten er uansett ingen 

sikker holdbarhets-funksjon, og kan mangle mye. Hvem tar ansvar for å bygge opp riktig og fullkommen 

samvittighet. Er det så ille at man skal ta livet av seg? Og er det holdbart? Fasit, Psykologi og psykiatri: Møter 

de hindre? Har de lov til å si sin egentlige mening om hva som kunne være holdbart? Hvorfor har så mange 

munnkurv? Hvorfor skal ikke alle være tilgjengelige for holdbare løft? 

Vi velger aldri mellom to onder. Vi tvinges til det! Om ikke, så kan vi velge noe holdbart i stedet. Hva 

med verdens helse-politikk? Menneskerettigheter? Hvorfor skulle det ikke fungere? Hvorfor møte problemer?  

 

 Dette er mye provokasjon av en grunn! At vi tar skyld, moral og samvittighet til ettertanke! At vi 

ofrer noen øyeblikk på oss selv og andre og sammenligner dette med holdbarhet for kropp, psyke, bevissthet 

og vårt livs-betingende miljø. Skal man gå for å fremme det holdbare? På en holdbar måte? Hvilken utfordring, 

mentale kamp? Og hva har vi så å tape? Kanskje taper vi alt uansett? Ellers vinner vi alt? Hva er hensyn og 

omsorg i forhold til sympatien?  
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Ekstra-sjekk: Notater om samvittigheten 
 

Samvittighet, vilje, sympati a-priori-Bevissthet 
 

Samvittighet og Barmhjertighet kan se ut som begrep som kan være på kloss hold av hverandre i 

forbindelse med begrep som hensyn, sympati og omsorg. Hvilken hjelp man kan gi, eller hjelp man kan få. I 

begge tilfeller kan samvittighet oppstå, at man synes at man skylder den som hjalp seg noe, eller at man får 

dårlig samvittighet om man ikke hjelp en som trengte dette.  

Mest av alt fremkommer samvittigheten når man mener at, eller synes selv at man har gjort noe galt. 

Spesielt om man lyver så det får dårlige konsekvenser, noe går ut over en annen, og om man stjeler noe som 

andre eier, eller har, ivaretar, spesielt når det er noe andre trenger som de også har lite av, eller at de kunne 

klart seg uten å stjele noe. Ikke minst vil de fleste føle sterk samvittighet om de med overlegg dreper noen 

andre. Det kan oppstå straks, men det kan gnage mer etter hvert selv på mange som er hardbarkede.  

I noen tilfeller finnes de som er samvittighets-løse, og er lyst-løgnere, lyst-tyver, lyst-mordere. Da har 

det i grunne oppstått en radikal feil et sted i forhold til hensyn, sympati og omsorg for andre. Og her er det 

heller ikke lengre noen hindre for gjentagelser. Oppfatter folk slikt vil de straffe eller jage disse menneskene 

vekk. I et fungerende samfunn er straffen ordnet ved at man har mannskap som voktere politi, militæret, 

krigere som fanger inn, anholder slike personer, gir dem en dom, og setter dem i fengsel, straffekolonier.  

I retten, og ved egen frihets-berøvelse så dukker det ofte opp en viss samvittighet hos mange som ellers 

ikke hadde spesielt mye av dette. Like ofte er det å være lei seg ofr å ha blitt tatt som er «samvittigheten» og 

at man «straffes» som er «samvittigheten». At den like godt kan innby til hevn og bli ansett som urettferdig, 

og da er ikke saken løst ved dom og straff som hensikten var. 

Vi kan slik sett si at de som godtar dommen uansett sier at de har samvittighet, er lei seg, angrer, at de 

vil gjøre bot for seg, mens de egentlig mener noe helt annet. Men mange sliter litt med det de har gjort, og 

ønsker heller ikke frihetsberøvelse, og ender med å oppføre seg ordentlig med tanke på et annet liv senere.  

Andre kan være feil-dømt, at noen andre hadde gjort det som var ille, at noen skylder på dem, og til og 

med at man dømmer en uskyldig fordi det roer folket. I mange tilfeller er bevis noe som kan peke både mot 

en gjernings-person og en som har vært i samme området med lignende muligheter og avtrykk, spor som kan 

peke i mot seg. Om gjerningsmannen ikke er å finne, ikke nok spor, så vil mistanke og dom kunne falle på 

den som har vært på feil sted til feil tid. Altså vært nær inntil der noe kriminelt har skjedd. 

Det legges stadig mere til grunn for bevisførsel som kan frigi uskyldige og sikre seg at man har den 

skyldige. Men i mange tilfeller er det grupper som denne tilhører av andre som gjør udåd, at da en faller ut av 

gruppen er det straks en ny person på samme plassen. Som gjeng eller mafia kalles dette vel i dag for organisert 

kriminalitet.  

Forholdet mellom ugjerninger som det kalles, spesielt bevisst utøvede slike som er alvorlig følger av 

løgn, falskt vitnesbyrd, tyveri og svindel, drap og tortur, samt mange nye juridiske lover for vold mot andre i 

forskjellige grader, så er det helt sikkert en sak som trer tydelig frem. 

Dette gjelder udåden, den som utøver den, og de som er offer for dette. Vi skal legge merke til at også 

de tilfeller som påklages, anklages, de betegnelser man mener er årsaken til dommer, ikke har noen 

begrunnelse i utgangs-punktet. 

Her antes det fra mange sin side at Gud lagde disse lover, enda grekere og sumerere hadde disse før. 

Du skal Ikke lyve Her er det ingen hvorfor i det hele tatt 

Du skal ikke stjele Her er det ingen hvorfor i det hele tatt 

Du skal ikke drepe Her er det ingen hvorfor i det hele tatt 

I moderne tid kommer man inn på en lang rekke konsekvenser, og i noen tilfeller gyldige logiske 

begrunnelser. Men for det meste mangler det mange logiske begrunnelser selv i moderne tid. 

Du skal Ikke lyve Her er det ingen hvorfor i det hele tatt: I moderne tid så er dette ikke tillat, det 

er forbudt, men det er heller ikke en bestemt grunn som er logisk gyldig for hvorfor ikke! 

Du skal ikke stjele Her er det ingen hvorfor i det hele tatt: I moderne tid så er dette ikke tillat, det 

er forbudt, men det er heller ikke en bestemt grunn som er logisk gyldig for hvorfor ikke! 

Du skal ikke drepe Her er det ingen hvorfor i det hele tatt: I moderne tid så er dette ikke tillat, det 

er forbudt, men det er heller ikke en bestemt grunn som er logisk gyldig for hvorfor ikke! 
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I første omgang så er det helt andre tilfeller som er markeringer av udåden: Sier du deg skyldig? Angrer 

du det du har gjort? Slike spørsmål regnes som grunnpilaren i en oppstandelse av hva som er godt og vondt, 

det gode eller onde, at det skal ha med skyld å gjøre. I praksis ble det gjort fordi man ville det, ellers faller jo 

saken ut som et uhell, uaktsomhet, affekt eller lignende. 

Hvorfor skal du ikke gjøre noe: Fordi det er loven. Fordi noen har bestemt at det ikke er lov, ikke er 

tillat. At folket eller myndighetene er enige om dette. Eller fordi Gud har sagt dette, bestemt dette, eller Jesus 

mener at du ikke skal gjøre dette! Nå har også Kongen, Presidenten, Regjeringen, Myndighetene fått retten til 

å danne disse og lignende lover for alt forskjellig. Der Lov er at noen har bestemt dette. Ingen videre 

begrunnelse for dette. 

I første omgang så er skyld og ikke-skyld knyttet opp til de historiske synder, det vil si at vedkommende 

har eller ikke har samvittighet. Du skal angre dine synder. Angrer du dine synder. Dersom ikke har du ingen 

samvittighet: Altså skyld-følelse, at du nå skylder en annen noe. Alle skal ha lært at de ikke skal lyve, stjele, 

drepe, eller gjøre mot de bud eller lover som alle har lært. For eksempel de 10 bud. Disse er til dels gjentatt i 

lovverk flere steder. Enkelte av disse er lenger ikke helt i hevd.  

Men du skal tydelig heller ikke spotte, misbruke, helst ikke fornekte Gud, hans navn, uten at du kan 

straffes, og du skal ikke jobbe på en søndag, men ha den som hviledag til ære for Gud. Det følger med et bud 

til, om at man skal hedre sin far og sin mor. Dette med ekteskap fungerer noen steder, også med eiendom, men 

er ellers blitt ett fritt vilt og en økonomisk bestemmende sak. Men det samme gjaldt for fortidens makt-

klientell, fyrster og konger, og som da også var det geistliges religiøse øverste styre i mange tilfeller, i det 

mange av statene var grundet på troen, stammens religion. 

Dersom du ikke tror at dette ligner slik som de gamle indianerstammer, viking-stammer, afrikanske, 

asiatiske og europeiske stammer, så les deres eldste historie, les det gamle testamentet. Du vil da bli klar over 

dette at vi ikke snakker om byer med 10-15 millioner mennesker, et land med 1 milliard mennesker, men at 

vi snakker om stammer som er mellom 500, 5000, 20000, 400000, og 800000 mennesker, altså der dette som 

ofte var samlinger av mindre stammer eller beslektede stammer med rundt 15-25000 medlemmer.  

I oppstarten er stammene stort sett bare familieklaner, slekt, på kanskje langt mindre enn 100 stykker. 

Men giftemål med andre familier som var godkjent, ga gjerne en større kjerne etter 100-200 år som rommet 

4-500 som en slags elite av tilsluttende stammer, språkgruppe. Sterke grupper vil snart sloss om makten i 

stammen, eller makten for folket da flere fremmede stammer er innrullet i en sterkere stat. Annerkjennelse og 

status, rettigheter blir maktkamp. De begrensede rettigheter virket slik. 

Straffer den gang kunne bli fengsel, fange-hull, fange-leire. Men det kunne også bli pisking, pisking 

til døde, steining, steining til døde, og dømt til døden ved å brennes på bålet, få hogd av hender, bli kvalt, 

hengt, eller dømt til døden ved spyd, bue, kaste utenfor skrenten til de dødes dal, avklipte fingre, armer, ben. 

Og man kunne brennmerkes. 

 I noen tilfeller ble det gjort gjennom kamp mellom fangene inntil seier, eller inntil døden. I andre 

tilfeller at en mektig bøddel gikk i kamp med en svakere part. Og man kastet også fanger, den dømte, i enkelte 

tilfeller til løvene eller andre ville dyr. I moderne tid har mange valgt at dødsdom, drap, ikke skal forekomme 

fra myndigheter, men isolasjon, fengsel, fordi at myndigheter ikke sak senke seg ned på det nivået der de 

bryter bud, bryter en tilsvarende lov selv. Det er derfor protester i mange land. Blant annet fordi mange 

uskyldige slik man har funnet i ettertid har blitt dømt til døden. Se Gladiatorer.  

En likhet finnes jo. At det er en stor vri i troen og i ideologiene. Eksempler er at man som troende kan 

gå inn i venstre eller høyrepartier, i bondepartier, i kommunistiske partier og liberalistiske partier, økonomi-

partier om vi vil kalle det dette, og adelspartier. Vrien er slik at man synes at det man trodde på ikke følger 

det viktigste beskyttende for mennesket og slik velger det som gir seg selv slike muligheter, og som i mange 

tilfeller er godt for andre også. Det som er ganske tydelig er at partier og trosretninger ser hverandre nærmest 

som hedninger: De skulle ikke vært der. Og så har det også vært slag mellom slike partier også. Og selvsagt 

mellom tros-systemene. 

For stammer langt utenfor en stor-stamme, stat, så var religionen, gudene, eller guden, en noe 

annerledes personlighet, hadde andre lover og skikker, andre tradisjoner, som ikke passet seg med den mange 

større stater hadde. Grekernes tro, men også naturfilosofiske holdning som mange utprøvelser om hvordan 

verden fungerte, førte også til en stor språk-kunst for argumenter, da de tillot hverandre å kunne møtes over 

stemmerett for borgere og hva slags syn de ville tilslutte seg. De utarbeidet seg derfor stor språk-

argumentasjon, og slik det vi kaller retorikken, kunsten å tale for sin sak.  
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Dette kom også inn i rettsvesen og styreformer, slik som jurister, og myndighetenes Platoniske 

oppdeling med lovgivende, utøvende og dømmende makt. Slike argumentasjoner kunne også benyttes 

økonomisk om rettigheter, og videre som argumenter for å erobre andre landområder som hadde hva de 

oppfattet som barbariske eller dårlige skikker. Når flere av de vekslende maktriker erobret land nordover i 

Europa, så møtte de motstand.  

Både det greske rikets senere greskortodokse keiserdømme møtte motstand mot troen og kritikk av 

bibelske bestemmelser og argumenter. Lignende skjedde med den romersk-katolske keiserdømme med den 

latinske Bibelen, med gamle og nye testamentet. Kritikk av bibelens versjon hvor de fant emner de ikke mente 

stemte, og i alle fall ikke med skikkene deres. Slik sett tok det langt tid der man måtte tale troen gjennom en 

mellom-liggende forklaring som fikk en godkjent form hos folket, og at det tok sin tid før dette ble godkjent 

av folk, slik den nye tro egentlig var.  

Men helt klart, at det var ikke stuerent enda. Så sent som i 1870-åra skal 2 prester ha blitt straffet i 

Norge for å ha skrevet runer fra vikings-troen under altergulvet, og viste slik at denne vikingetroen fremdeles 

var i hevd blant noen. Om disse klanene har beholdt noe frem ti i dag er det ingen som vet. Utrolig om prester 

mente slik i 1870 og med tilhengere, og at det 30-50 år senere, 1900, eller rett etter 1 verdenskrig, at det skulle 

være helt borte. 

All kamp for skapelses-tro, overbevisninger, retorikken opp gjennom tiden, mennesket som en 

intellektuell skapning over dyr og naturen som gaver til mennesket, det daglige brød, andre trosretninger med 

sin retorikk, ideologier, helt fra det gamle greske rikets statsdannelse til dagens samfunn, har gjort språk, ordet, 

til et overjordisk fenomen. Alt som tenkes kan er opphøyd og abstrakt, for som tiden og rommet so ikke kan 

samles i bøtter så er tankene like vanskelig å fange. Opp gjennom tiden har altså ofte materie og kropp blitt 

sett som noe underlegent og sekundært, egentlig ikke den veiledende kilde.  

Bevisstheten, den intellektuelle tanke, ordet, ånden, sjel som en litt mindre livskraftkilde, eller 

livskraft, har satt sine spor der kroppen og dens behov, sanser, følelser er blitt til noe redusert, og for mange 

ingen veiledning for interessene man vi ha igjennom, lignende hva ordet og lydigheten er i Bibelens beretning 

sok er uimotsigelig.  

Likedan var jo alle konger og fyrster i Europa, og andre steder i verden, mer eller mindre 

guddommelige eller valgt av Gud. Fra keiser Augustus som var halv-gud og til i dag hvor erkebisper på 

lignende måte er en helliggjørelse, så skal alle stige til himmelen og paradis med en høy rang også der. Og 

deres renhet for troen skal sørge for dette med hva vi kan kalle omsorg for folket og utrenskning av de som er 

dårlige og fiendtlige mennesker som ikke tilslutter seg eller forstår, vel og merke troen.  

Konsekvensen synes i ett område hele historien ikke har kunnet tenke seg. Kroppen ble nok undersøkt 

opp gjennom tiden, men det startet jo ikke med full forståelse. De fant det samme i kropp og hode av organer 

som det de fant hos alle pattedyrene. Lignende plasseringer av lever og hjerte, magesekk, tarmer, nyrer lunger 

og tenner, øyne, ører, nese, munn, og hud, videre blod, muskler, sener og knokler, og litt forskjellige kjertler. 

Galenos, legen i Alexandria Egypt, 129-200 etter år 0 i vesten, altså 1850 år siden ved 2021.  

Han obduserte alt han klarte, først lik, men så til forskrekkelse for mange påstås det at det ble utført på 

levende fanger, der hodebenet ble løsnet, topplokket for å røre på saker i hjernen. Da skjedde det ganske mye 

med kroppen, slik at han kunne slå fast at funksjoner i nervesystemet faktisk styrte bevegelser.  

Nerver i kroppen kan virke på nylig døde, slik at et ferskt lik kan man utløse bevegelsesfunksjoner på, 

ved å ha virkemidler og pirking i forskjellige deler av denne hjernen. Galenos gjorde mange store arbeider, 

men det var mye som ikke var etisk også. Få andre ser ut til å ha kommet så langt.  

Men lik kunne man obdusere helst i det skjulte fordi det egentlig var forbudt fra 500 til 1500 sett fra 

religiøs ledelse over folket. Mye tyder på at visse kardinaler har fått en viss rett til undersøkelser. Mange som 

har vært godkjent av kirken har slik gjort store verk.  

Samvittighet kan være knyttet til hensyn, sympati, omsorg, bevarelse, holdbarhet. 

Smith lar den være knyttet til sympati. 

Ut fra Naturretten så er det at en frarøver en annen retten til de naturlige behov, sove, spise, komme på 

do, et logisk brudd ved en straff, eller i det normale liv, mot en annen.  

Den som utøver en forbrytelse  At det heller ikke er en logisk begrunnet lov bak dette. 

Den som er offer for forbrytelsen  At det er ikke personen som beskrives i doms-loven. 

 Kants oppfordring til menneskerettigheter og verdensfred, kan lignes med tanker hos Spinoza og 

Leibniz, men vi kan si at Kant klargjorde dett i retning av et krav, et behov. Se Folkeforbund og FN. 
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Tidlig cirka 1830 En hoved-oppgave tror jeg: Stirner: Retten den tar man seg, uten hensyn til andre, 

full økonomisk utnyttelse. Dette var åndsretninger, politikere og ideologier enig i, et feilskjær i trosfriheten. 

Gjaldt at eiendomsrett og økonomi, tjene penger, ikke hadde noen grense-setting. Lover bestemte du selv. 

Ingen hensyn.  

Akkurat dette med at ingen skal nektes retten til å tjene penger, og heller ikke ubegrenset, er innført i 

mange lov-verk, spesielt i Vest-Europa, USA/Canada, og vi kan anta det gjelder for tildels sør-Amerika. 

Samvittigheten kan være God samvittighet, at du gjorde noe du burde gjøre, noe bra, eller bedre enn 

forventet. Problemet er at denne samvittigheten kan gjelde ovenfor gruppe og ledere, og slik også være 

kriminelle handlinger og terror: God samvittighet. 

Eller Samvittigheten kan være dårlig, vond, at du føler at du ikke skulle ha gjort dette. Begrep som å 

angre, be om tilgivelse, gjøre bot for seg, fortjene straff, eller nåde, frelse, henger sammen med at man har 

dårlig samvittighet eller sikkerhet for at man har holdt mål i andres øyne. 

Samvittighet kan blokkeres av å være født uten smerte-reseptorer, uten abgstsenter, er operert slik at 

disse funksjoner ikke fungerer godt, mulighet ved lobotomi, at medikamenter er årsaken. Og at vinningslyst 

og vold, egoistiske mål står foran alt hva samvittighet kan klare å trenge i gjennom. 

Viljen er bundet til så mange positive og negative funksjoner; At hva, og hvor grenser går for hva man 

har gjort bevisst med vilje, eller vil rettledes mot, situasjonsbetinget og foranderlig, variable løsninger, er slik 

som man må lese seg til her under alle viljes-innlegg. Vi opplever folk som omtrent blir født slik vi kaller 

viljesløse, og mener st ett eller annet er feil.  

Eller hundre prosent omsorgskrevende fordi de ikke klarer noe selv. Eksempler er at det faktisk blir 

født folk uten hjernene vi normalt har, men som spiser, går stakato, har en viss balanse, men som ikke 

reflekterer særlig på sanser før de er nær å støte mot slikt, og da blir de ståendes stive inntil kroppen snus, eller 

tas vekk fra kilden, hudberørelse eller syn, som kan reagere i affekt, rask refleksbevegelse ved kontakt med 

kilden, og så stivnethet i bevegelsen.  

Hva vi kan forvente av holdbarhet i samfunn: At moral/holdbarheten vår, behov/sanser, organ-kropp 

og bevissthet fungerer, og hva vi lever av: Dette er tatt opp under moral-innleggene. Begrep som samvittighet, 

moral, sympati, omsorg, handler uansett om målet: Holdbarhet: Godkjennelse, tifredsstillende, bevarelses-

grader, at noe er i stand, og fungerer bra. Og videre at alle disse er sammenligningsbegreper, og sammen-

lignings-funksjoner: Sammenlignet med hva da? Her er det noe med holdbarhet av kropp-psyke-bevissthet-

livsvilkår/miljø. Hvor får du mat og luft fra? Utenfor deg. Hva betyr det? Er det en del av livet?  

Hvordan kan planter omforme dødt mineralsk til organisk spiselig. Det vet vi kjemisk somm fysisk 

normal-lov. Så kan dyr spise dette, og andre dyr spise dyr, og vi kan spise både dyr og planter. I utgangspunktet 

stein, fjell som er omdannet til organisk kobling. Uten mat blir alle funksjoner av organer, sanser, nerver, 

bevissthet tydelig ødeleagt som verdslig herværende holdbar funksjon, og vi «dør», akkurat som vi opplever 

at et hode er hogd av, og med begravelse, eller at dyr og bakterier spiser det opp, eller at det forvitrer i solen 

til leire, sand til slutt. Og da ikke inn i noe organisk kretsløp annet enn som mineralske jordkorn. 

Smith og Kant ser ut til å tro, ikke så ulikt Parmenides og Platon, at det finnes en automatikk i 

samvittighets-følelsen som en konstant inne i oss et sted, en indre moralsk sikker og perfekt, fullkommen lov 

og dom apriori. Kort sagt at vi automatisk skal føle en samvittighet, eller burde det, for alle forskjellige 

tilfeldige lover og regler, skikk og bruk som er innført.  

Vanlige mennesker tror også det. Om noen har en annen skikk, lov-regulering så kan de faktisk bli 

rasende, og de kan for den slags skyld gå så langt som å kreve dødsdom fordi de har en ide om at dette er en 

døds-synd. Reaksjonen er mest fra de som føler seg fullkomne selv. Og samtidig med at de mener at alle er 

skyldige, Født skyldige for hva forfedrene har gjort, eller å ha fått livet og skylder et liv i gave tilbake.  

Hva man krever av avkom kan altså være hinsidig, ikke mulig på denne siden i verden. Og så bifaller vi det 

som er grensesprengende egenskaper hos et barn, voksen, som andre ikke klarer å oppnå. 

Tenk: Lov, Moral, Holdbarhet for seg, og når lov, moral er noens vilje, at deres behov skal 

oppfylles, eller at du med vilje setter lov og regel som holdbarhets-kriteriet. 

Samvittighet  Les forrige innlegg om samvittighet. Ellers alt om moral. 

Vilje   Les de forskjellige kapitler og innlegg om viljen.  

sympati   Les foregående Innlegg og andre emner om med begrepet samvittighet. 

a-priori-Bevissthet Les innlegg «apriori», og aposteri, årsak-virkning og om Kants moral apriori. 

 Dette innebærer innlegg om «transcendent»; Platon-Smith-Kant-Hegel. Fornuft og 

utilstrekkelighet, eller at man har valgt en vei med et utilstrekkelig umulig veilednings-begrep! 
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Å avsi en dom, konklusjon, over handlinger, noe som skjer, moralsk. 
 

Av betydning for begrep som Lov og Orden, Skikk og Bruk. 

 

Etikk skal være lover, regler, rettledninger og til tider vaner som fungerer kalt sedvaner. Dette kan 

være tradisjonelt bundet til de enkelte kulturområder, og behøver ikke å være gyldig i et annet klima, annet 

livs-nærings-miljø primært. Etikk ligner her på Estetikk, der det estetiske er smak og behag, men har med i 

seg det følsomme av direkte affekter som smak og behag, hva man anser som det skjønne eller grusomme.  

Etisk; Hvor meget man synes er godt eller vondt med det gode og det onde, som kan variere med 

tiden og mengden man opplever dette, og som man kan skifte oppfatning av til det omvendte. Verste variant 

er som regel å få ris om man gjør gode holdbare saker, og ros når man gjør onde, destruktive saker. Nest verst 

er å anse alle mennesker som onde, som fiender, som ikke skal ha noen fordeler eller omsorg. Menneske-

forakt, og verdens-forakt. Der tapte vi det holdbare for godt, og all forventning og rettledning er borte. Enten 

apatisk, vil vekk, eller gjøre hva som helst, også det verste. 

At det er ut fra mange troendes skrifter slik å forstå at vi finner balanse, middelvei, og holder hverandre 

holdbare, at samfunn fungerer slik, og at moral er ikke myntet på at man er dømt til himmel eller helvete der 

man er ferdig med saken, men ment for det liv man har på jorda, og slett ikke det neste ett eller annet, men 

her og nå! Når vi vurderer å dømme gi dommer, dømme noen, komme med konklusjon på lover og moral, 

holdbarhets-kriterier, bud, hva som helst som er klage/anklage, skyldspørsmål, så er det viktig at dette 

forholder seg til sakstilfellene, det som skjer, dr moralsk er sammenligning med holdbarheten av tilstandene. 

Alt annet handler her om sammenligninger om hva som er sakstilfelle, samvittighet, moral, hold-

barhets-nedbrytende funksjoner, eller ikke. Har den andre noe å gjøre på sitt område, eller er det unødvendig. 

Hva i all verden er privat, og hva er offentlig. Viktig å ikke gjøre tilstander mer destruktive enn de er. Også 

interessant at vi merker at dommer ikke påvirker enkelte i alvorlige saker. Til Ettertanke: Betydning! 

 

Om å ta opp lover, analysere disse, sammenligne forholdene, Juss, Retorikk, riktig og uriktig bruk av 

retoriske knep. Om lovene, Om reglene, Budene; Kort sagt slik som ofte endrer seg med forholdene, mens 

visse holdbarhets-hentydninger holder seg intakte. Det blir analyse av den potitikk, relgion og samfunns-

struktur-regler man har i dag i et land, kommune, eller i morgen. I hvilken grad man underbygger rettferd og 

urettferd. Lover folkk ikke vet om som tillater umenneskelig adferd, ikke-holdbare tilstander. 

 

Kan betydning for begrep og praksis som Lov og Orden, Skikk og Bruk, arresteres?! 

Hva er holdbart nødvendig, og hva er nødvendig av holdningene?! 

Når er det korrupsjon?  
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Moral-funksjoner 

Hva er moral Bevisst og Evolusjonært 

Hva moral er. 
 

Vi kan slik sett si at det handler om å passe på noe, dekke primære behov, alle omskrivninger, 

synonymer til det å få tilfredstillelse, behovsdekning, i formen hva det er som er holdbart for meg, for 

samfunnet, for både individet og samfunnet, ofte kompromisser mellom dette. Men i utgangspunktet stikker 

moralen dypere, både som moral og etikk. At vi er forskjellige, men det er holdbarheten som teller. At vi 

opprettholder oss. Og her er ikke omtanken for andre, eller om noe er skadelig, det som først griper et 

menneske, men hva det føler for, eller må innrette seg etter, eller tror man må innrette seg etter.  

Moral er altså til en viss grad ut fra ulike saksforhold en daglig veilednings-følelse for å passe på seg, 

og få tilfredstillelse av behov. Det er helt klart, enten vi liker det eller ikke, at våre sanser og behov, også 

drifter, som vi kan si er bundet til samme kropp og sansebehov, at vi tar opp ut fra lyst-virkninger, ulyst, 

behovs-lyst, sanse-lyst, sanse-behov, at vi har slike egenskaper fra vår arvelige struktur, med påfølgende 

oppdagelser og erfaring gjennom hendelser og de medfødte driftene våre.  

I dypet av dette er driftsårsaker. Nemlig allerede ved cellene våre, der den enkelte celle varsler at den 

har lite vann, lite sukker, proteiner og fett, lite oksygen, eller aktivitet som signaliseres til omliggende 

aktivitets-organer. En celle trenger nemlig næring og avfalls-utkastelse, for at den skal virke, altså 

arbeidsenergi. Ellers svikter kroppen og med det hjernen og sansebehovs-systemer. 

Alt i en celle om den skal fungere, opprettholde seg går ut på en balanse i inntak og uttak av det som 

ikke brukes i stoffskifte, energiutøvelsen til cellen. Dette trenger ikke å være bevisst. Men likheten med moral 

er slående, at en slik celle utvikler mer eller mindre, eller har funksjoner, som søker å fungere balansert, slik 

at cellen ikke får for mye av noe, vann, og sprekker, eller for lite næring og tørker inn, og at cellen ikke 

forgiftes, reagerer på syrer og baser som er farlige.  

De som har kjemisk respons mot farlige midler vil overleve lettere fordi de frastøter seg faremidler 

eller farer unna disse. Bare spenningene kan være nok til dette, men vi ser at mange sensoriske systemer kan 

gjøre noe sammenlignings-funksjonelle prosesser med midler rundt seg. Lukt-, smaks-, lys-reaksjoner kjemisk 

er slike autonome systemer som oftest ikke lar seg styre hos de minste organismer, og enkelte store 

organismer.  

Det som er likheten med moral er den funksjonen som passer på, virker i mot at cellen destrueres, og 

som kan holde den klar til aktivitet når det trengs for ubalanser i systemet sitt. At en celle passer på seg 

kjemisk, uten å forstå dette selv, er moral for en slik celle. Altså at behov, sansevirkninger og opprettholdelse 

av livsfunksjonen, er intakt, holdbar og i likevekt med det miljø en celle befinner seg i.  

Vi ser at planter og dyr vokser seg godt til der det er ideele forhold for dem, hvorpå de lever av de 

organismer og organisk stoff dannes på grunnlag av at mineraler omdannes til organisk av de minste 

organismer, men også slik som plantene. Nå viser det seg at til-vendings-virkning finnes i alle livs-systemer, 

slik at de kan ta opp et gen, duplisere en del av seg selv å få et ekstra gen, gi fra seg et gen, danne en genetisk 

prosess av trykk-virkninger, baser, syrer, trykk rundt cellen.  

Både cellesaften og genetiske endringsfaktorer gjør sitt til grader av til-vending, tåleevne. Slik 

tilvender så mange planter og dyr seg til en middels næring, og justerer tilpasningen slik at den får det nye 

miljøet gjennom generasjoner som det som kalles ideele habitater. En vekselvirkning mellom miljø, cellen og 

genetiske kode-arv. 

Det å holde sine systemer i gang beror på om det organiske systemet i forhold til omgivelsene, miljøet, 

klarer å opprette sammenligningsfunksjoner i mindre eller større grad slik de positive og negative spenninger 

virker på seg, og i seg. Sammenligningssystemer betyr blant annet å reagere på slikt som sukker, fett og 

proteiner som syrer og baser.  

At man da kan anse spenningstiltrekning eller frastøtning som smaks og lukt-funksjoner, likedan som 

reaksjon på lys, dekker seg for dette eller oppsøker dette gjennom kjemisk reaksjon for eller mot for bevegelige 

organiske stoffkoblinger, eksempel cilier, eller bevegelig cytoplasma som kan endre seg mellom seigt og 

flytende som bevegelig celle-bevegelig fremkomst. Retningen følger spenningen til eller fra noe gjennom 

energi-opptak av spenningsfølsomhet, affinitet, absorbsjon, avgivelse frastøting. Dette gjelder for alle 

celleorganeller, og hele cellen under ett, og graden systematikk i gen-komposisjonen.  
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Det som videre kan skje er at slike lukt, smak, syns-virkende molekyl-reaksjoner, og signaltråder av 

fett, sukker og proteiner, kan omstille seg til duplikasjon som ikke avsondrer den nye cellens deling fra 

hverandre og danner flercellede slik som er heftet til hverandre, og videre kan spesialisere en celle om det er 

flere slike ved ett visst nivå, til en sansecelle eller fordøyelses-celle, til en nervecelle.  

Slike kan da danne signalveier, væsketransportveier, og forbindelseskanaler som nerver, muskler, 

tarm, og spesialiserte organer for stoffskifte. En hel dl slike funksjoner som en bevissthet overhode ikke vet 

om. Alt tyder på at om bevisst kan oppstå i mindre celle-organismer, en-celler, de minste fler-celler, så kan de 

som mange større flercellede dyr, ikke forstå hvordan eller hvorfor de har en oppfattelse eller bevissthet. Deres 

bevissthet kan stort sett mulig bare reagere på det som de må reagere på ellers også, med unntak at de oppfatter 

en oversikt, sammenligningsprosess, oppfattelse av det som skjer.  

Men sanser er for-varslere til cellen, til større organismer, til det samme behovs-individet, og utskilte 

organer som saner og behovs-organer av større format er en utvekst fra det samme behovsorganiske individet. 

Sanser er en behovsforlenger og forvarsler, det vil si at de kan forsterke signaler utenfra slik at cellen kan 

reagere refleksivt eller fortere på omgivelsene, og da også skadelige og sunne virkninger av det rundt seg. En 

huskcelle eller fler ville da være uten sidestykke en fordel. 

Det som er poenget, spesielt ved første tilfelle der et individ passer på eller lar avkom eller til og med 

en klonet del av seg oppholde seg i nærheten med ett slags pleie-, beskyttelses-system, nærings-hjelp, foring. 

Også seksuelle genetisk driftsfunksjon virker slik. At nærings-inntak fører til mulighet for duplikasjon av 

samme egenskaper, som behov for å ta opp næring. Driften virker litt rar på oss, men fungerer kun slik at en, 

en celledeling befruktet, stort sett bare skal spise, og trygge de forhold som trengs da, som beskyttelse, hvile, 

kunne motvirke visse farer. For å spise videre.  

Større følsomhetssystemer fører til større komplikasjon og sammenlignings-prosesser, der bevissthet 

kan inntre ved en viss størrelse på slike funksjoner. Evolusjonært sett da. At det dannes bevegelige affekter 

rundt det vi mener tilhører oss, og følelse av å mate avkommet, er slik som tilhører lignende behov- og sanse-

virkninger, fordi det er faktisk en utskilt celle fra oss selv, en del av oss, selv om vi ikke forstår dette. Erfaring 

av egen oppvekst, foresatte, mating, er nettopp det som bevisst sett setter oss i stand til å forstå hva et hjelpes-

løst barn trenger slik.  

Skrik og åpne øyer, bevegelse av armer, ben, er slikt som gir virkninger i følsomhetssystemet vårt, og 

barnet oppfattes egentlig ikke som et fremmed dyr men som et produkt av oss selv. Vi kan regne omsorg, 

sympati, hensyn, som moralsk verdi, holdbarhet, for barn, individer og samfunnsdrift. Men vi kan ikke sikkert 

si at vi ikke har grunnleggende funksjoner som virker følsomt refleksivt rundt slik bevarelse. Vi kan like gjerne 

reagere i mot alt dette. Hva har vi opplved? Her kommer da styrings-moral inn i bildet, i tillegg til skikk og 

bruk, lover. 

Men det er altså mye som tyder på de samme systemer med dyr og mennesker, denne omsorgspleien 

for barn, system for skikk og bruk, at kattemor spiser før barna, rangordning, der hun trenger krefter til å hente 

mer mat for å ha krefter til å passe på og fore disse barna. Hva som er rent instinktivt, vel. At kattemor, ulve-

far, irettesetter barn ved uro, er for at de selv ikke skal oppdages eller utsettes for fare, og at både barna og de 

foresatte beskyttes.  

Her begynner allerede den moral å dukke opp som vi tror mennesket liksom måtte tilvende seg alene, 

men om det er evolusjonært, så er dette rett og slett logisk opprettholdelse hos alt fra fisker, amfibier, krypdyr, 

fugler, alle pattedyr, og mennesker.  

Moral er altså et holdbarhets-virkende system, og gjenstand for sammenligningsfunksjoner, og kan 

formidles gjennom nerver, følsomhetsstyrker, og bevissthetens sammenligningsprosess knyttet til organisme-

systemets kropp, sanser og behov, og til de sammenligninger som husk, nysgjerrighet=søk, let, finn-

sammenligningen for sansebehovs-systemet, og tro, viten om hva som er det holdbare. 
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Husk-funksjonens betydning og funksjon for Moral 
 

Uten husk vil vi ikke huske hva som var dårlig og hva som var bra hva som virket og hva som ikke 

virket. Fra vi spedbarn vil vi merke en utvidelse av hva vi merket som godt og dårlig som følsomhet av kropp, 

og bevisste reaksjoner i livmoren. Vi kan gå ut fra at det ikke er noen umiddelbar forståelseav denne 

opplevelsen, uten om at vi merker når vi har det godt eller vondt, behagelig eller ubehagelig, med det resultat 

at vi meget sannsynlig gjenkjenner litt av dette som en slags første husk.  

Som nyfødte merker vi langt sterkere problemer og ubehag slik som tyngdekraften og at mye er tungt 

bevegeleig, at vi merker luft, pust, hoste, gråt, merker behagelig og ubehagelig tøy, temperatur, støy, syns-

inntrykk, hud-følelser. Og selvsagt melk, pupp, omfavnelse, god pute, dyne, vår første tåteflaske, smokk, 

første ordentlige mat som tvinger mage til å omstille seg litt mer eller mindre, kanskje også får kolikk, 

magesmerter, rap og kast opp. 

Så erfares alle bevegelser og gripetak i saker, videre krabbing, latter, sanse alt rundt oss. Så en dag 

reiser v oss opp og står for første gang. I denne tiden har vi begynt å absorbere begrep som navn, kallenavn 

på foreldre, begrepet mat, melk, og gi tegn til hva vi vil ha å ta i, undersøke, røre på, og merker oss musikk 

godt, og vanemønstre hos foreldre og dyr. Vi merker tydeligen god del av følsomheten til de rundt oss, og 

mye av vår egen, angst, glede, trygghet og utrygghet. Også Eksempel: Ris-ros, belønning-straff.  

Vi nærmer oss tiden der vi lærer alt om ja og nei, at noe er godt og noe er vondt, før vi tar i noe og 

merker sannheten. Vi stoler oftest mer og mer på denne orienterings-korrigeringen, men det kan gjøre oss mer 

sikre elelr usikre, at vi ikke utfordrer noe, eller utfordrer det meste allikevel. Ganske mer nøye 

presisjonsbevegelser for gange, ord, gripe-evne oppstår. Vi er klar for deler av den første forståelige oppførsel, 

eller i mange tilfeller, moral, hensyn, orientering av andre, og i mange tilfeller sympati, omsorg, noe som kan 

virke moralsk holdbart for noe.  

Eksempel er å brette en lekedyne over dokken, og si: Nå kan du sove godt. Lignende kan gjelde for et 

lekehus der guttene kanskje oftest sier at: Nå er det natta, til dokke-figuren som er med i huset.  

Hvordan skal vi oppføre oss, dekke på, vaske opp, kle på oss, ha på oss hva, og hva skal vi si og ikke 

si, gjøre og ikke gjøre. Vi er på vei til å bli småvoksne, føle en viss selvstendighet ved flere anledninger, men 

sjeldent uten litt usikkerhet i mange tilfeller. Men mange har det moro av å være veldig selvsikre slik enkelte 

de merker seg er dette. Bestemte. Men hvor bra er nå det? Usikkert.  

Man lærer å passe p seg og passe på andre elelr passe seg for andre. Kanskje også med hva man spiser. 

Man er i ferd med å oppdage holdbarhets-moral, selv om det inkluderer mange slett ikke så holdbare samfunns-

kulturelle saker. Tilpasnings til miljøet man er i. Det er da klart at vi da kan merke at moralsk lærdom er 

avhengig av husk, når vi ser disse forskjellene. Uten husken husker vi ikke hva vi har lært eller som var riktig 

oppførsel ovenfor andre, og oss selv, hva som tar vare på oss selv; holdbarheten, den absolutte moral, eller 

den moralske lære man får, holdbar eller ikke.  

Her kommer også problemet med hva vi skal dømme ut fra i saksforhold. Og da er vi over i den langt 

mer voksne, normale holdbarhets-forståelsen. Dette er ett virvar i tiden mellom 3-4-års alderen til 15-18-års-

alderen. Etter denne tiden kommer en rekke tilnærminger til samfunn, gruppe, likesindige, på godt eller vondt. 

Poenget er at vi slik med disse eksemplene har vist at det vi kaller husk, lærdom og erfaring som alt 

hviler på husk-funksjonen, hva denne har å si for moralen.  

Hvor sterk trang vi har til visse saker er noe litt annerledes behovsregulert, og påvirker sinnsstemnings-

karrakteren vår, og hva som skal til for endre på stemningen vår. Denne er sært individuell, men også denne 

kan tilnærme seg i erfaringer som er i gruppene eller hvor vi befinner oss. Holdbarhets-funksjoner i oss, og 

moral, samt husk-funksjoner er forklart i andre artikler. Absorbasjon, lagring, gjengivelse, gjenkjennelse, 

sammenlignings-funksjoner, tilpasninger, likt, ulikt, kjent, ukjent, og utløsninger av signaler, strukturer, 

interaksjoner av behov, sanser, stemninger, følsomhet, og bevissthets-sammenlignbare prosesser for dette. 

Begrep tatt opp andre steder i skrivet er sympati, omsorg, samvittighet. 

 



 

 

965 

Moral begrep. 
 

Interessen som normativ ide. Kommunikasjon, handling, moral og rett. Kant, metoden, Wittgenstein. 

Normkrise og oppdragelse. Kjønn, heteroseksualitet, etiske dilemmaer. Holdninger hva er det, betyr det, dyds-

etikk. Så levde de lykkelig, barn, eventyr og verdier.  

Pedagogers etiske valg. Skoler, tradisjon i moderne vitenskaps-teori. Mellom boka og barnet? 

Oppdragelse til det moderne. Marx-Løgstrup: Etikk og sanselighet? Juss moral politikk. Logikk, metodelære-

innføring. Danning som initiering. Hva er kasuistikk: Om moralsk læring og refleksjon. Likeverd og forskjell, 

en etisk intuisjon og dens grenser. Juridisk ideologi. Notater i almen retts-teori. Helsetjenesten en 

moralfilosofisk utlegning. Den intellektuelles dilemma. Etikk.  

Språk, logikk og argumentasjons-teori. Filosofisk refleksjon, den grad man har behov for, og når man 

så meget man er i stand til å sammenligne egenskaper, hendelser, evner, oppfatninger av oss selv og andres 

virkemåte, bevisst. Ide-avsløring som ideologi, en argumentasjonsanalyse. Mennesket som virksomhet: her 

kan vi henge på; hva er et menneske, og hva er forholdet virksomhet og virke-likhet, virkelighet og mulighet? 

Tenkepauser, filosofisk refleksjon. Normer. Politisk ideologi. Læring og utvikling.  

Didaktisk: Fra normativt til pedagogisk praksis. Ethos og læreplan. Psykologi, vitenskap, sosiologi, 

utvikling og kontra, samspill. I Sokrates fotspor. Økonomisk filosofi; relatert til norm regner jeg med, og 

holdbarhets-graden. Estetikken. Legemet er en del av kroppen; legemet er en klamp på foten: At her glemmer 

man holdbarheten, at ja, vi må innse at vi må ha kroppen med, og ikke forakte oss selv fordi vi ikke har vinger. 

Etikk moralfilosofiens historie og vår tids krise:  

Vi trenger oppdatering av moral-begrepet. Åpne sinn, ny moral, etikk. Handling, person samfunn; 

individ og samfunn. Uenighet/enighets-analyser, juss og allment. Den totalitære lengsel. Kant, kompleksitet 

og dømmekraft. Å forstå det moderne, fremskritts-tro. Vitenskap, samfunnsmakt og livsform.  Aktør, 

handling, strukturer. 

 

Sympati, omsorg, samvittighet 
 

Vi kjenner igjen begrep fra oldtiden, og mytisk tid, beskrivelser som klart er både sympatier, direkte 

omsorg for skadde eller de som er lei seg, syke, og begrepene man har hatt på forskjellig vis hva samvittigheten 

handler om. Vi kan like gjerne si at det til slutt dreier seg om hvilke følelser den og de det gjelder har og får, 

både den som samvittigheten er ovenfor og den som har samvittigheten, og ikke minst når samvittigheten er 

med negativt fortegn, at man er lei seg for ikke å ha straffet noen hardere, eller ødelagt dem. Hensynsløshet.  

Fordi sympati, omsorg og samvittighet handler om forskjellige sider av hensynet i forhold til en viss 

grad av holdbarhets-funksjoner, og dermed inngår som viktige begrep og funksjoner til begrepet moral, og om 

vi vil holdbarhetsgrad, holdbarhets-moral. Ikke minst berører dette begrepet emosjonell kvotient, EQ. 

Forståelse eller reaksjon på følsomhets-nivåer, bedre eller dårligere enn holdbart nok. 

Altså berører det også begrep som husk, vilje, erfaring, forståelse, føslsomhet og begrep som vilje, det 

gode, og rettferdigheten, eventuelt rettferdighets-sansen. Av den grunn skal vi nevne Aquinas begrep om 

affekter, og lyster, pasjoner, der man i høy grad sikter seg inn mot reaksjoner fra sanser og behov. Vi har dette 

svarer Aquinas, fordi vi skal overleve. Altså merke farer. Ved for lite elelr for mye av noe han ha tilføyd.  

Begrepet til Aquinas om å overleve sammen med Vicos begrep om utviklingen i stadig utvidende spiral 

av kultur og natur-påvirkninger av hverandre, ikke ulikt tese og anti-tese, som så går opp i syntese, konklusjon 

eller faktisk funksjon, som bygger på Aristoteles, at levende organismer er pre-justert for vekstutvikling i en 

viss realisrings-retning av arten, seg selv, så er dette en god grunn til at ettertiden ser for seg en fremskritts-

utviklende evolusjon som bygger på å overleve. Og samtidig så vil en slik funksjon til en viss grad gjøre dette, 

uten at det er for «å overleve», men at konsekvensen for mange arter og individer, er at de overlever.  

Det er viktig at en funksjon vil gi et slikt resultat i stedet for at vi antar at funksjonen kun har ilagt en 

bevisst årsak til at den overlever. Eksempel: Ett individ overlevde utbruddet fordi det levde på andre siden av 

jorden. Et dyr ble skremt av lyder og løp, men det var ikke noe farlig. En funksjon behøver altså ikke å være 

bare for farer eller goder. Men det hjelper mot farer og goder. Årsaken til funksjonen, Gud eller Naturen, 

bevisst elelr blindt tilkommet, er en diskusjon for livssynenes overbevisning, mens funksjonen klarer seg selv 

som funksjon slik den er.  
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Så langt det rekker. Selv om den virker så kan byttedyret bli tatt av rovdyret; for at dene overlever, 

som behov, drift, men ikke bestemt at det er fordi denne skal overleve. Den kan like gjerne dø av hvilken som 

helst grunn. 

Burke tidlig etter 1700, mulig nærmere 1720, undersøker sanser og følelser hos oss, og merker seg at 

disse kan ha det godt eller dårlig, ha det lystfullt eller smertefullt, ogtrekker den slutningen at vi har sympatiske 

sanser, nerver, og mulig behov, men først og fremst sansevirkninger. I tillegg mener han at kvinner har en 

forsterket sympati-funksjon, avne, egenskap ovenfor spedbarn, barn. Henvist til mors-følelse. Omsorg. Ikke 

uten sympati.  

Ett par tiår senere kommer så Smith med sin versjon av det samme, hva han mener om sympati. Alt 

tyder på at han har lit til Platons forklaring til godt og vondt i samfunn, og forbryterens forståelse for straff. 

At han føler innerst inne fo ren bot. Og Augustins, og middelalderens forhold til dette går igjennom begrep 

som vilje, vilje til det gode, det gode selv som mål, og rettferdigheten, en rettferdighet som mer gå rpå følelsene 

enn fornuften, selv om en viss avveining sikkert er med her også. Vilje, det gode, og rettferdigheten blir nå til 

en omskrivning til den moderne tid av Smith.  

Smith mener at man ikke kan sympatisere med hva som helst, i alle tilfeller om noen slår seg eller har 

lyst på alt mulig, eller ikke skal tåle noenting: Åssen skal man greie seg selv da? Smith ser altså rett forbi 

daglig hensyn og omsorgen selv, å holde det mest innefor den gode siden, og har ingen bestemt oppfatning av 

hvor grensene går for holdbart for kropp, psyke og bevisst funksjons-normalitet. Til det er maktens hierarki 

altfor bestemt for han, og uomgjørelig. Smith foreslår derfor at viljem den gode vilje, skal være arbeideren og 

hans arbeidskraft, det gode er produktene, og rettferdigheten er arbeidsutstyret og midlene, forsåvidt 

eiendomsretten her. 

At varen er det gode, arbeideren er viljen som kan tuktes, og rettferdigheten er eiendomsretten til 

arbeidsmidler og råvarer, samt utbyttet til eieren, er slik en sak som Marx slett ikke var enig i, at alt tilfalt 

eieren alene som at arbeiderne ikke skapte merverdi. Jeg mener at Marx kunne ha langt mer å klage på, og 

både Smith og Marx er enig i at arbeideren må få et utbytte så han klarer seg, noe som tidligere var utenkelig. 

Det endte jo med barnearbeidere og utsultede arbeidssamfunn.  

Hjemløse barn som frøs ihjel om vinteren ble en farsott i London og andre byer. Ett brutal livsmønster 

spredde seg, men også større motstand. Vi kan regne både den franske, amerikanske revolusjon og den 

engelske opposisjon, med senere marxisme som protest mot ett adels-styre geistlig og konglig styre, som bifalt 

dette, og som politikere overtok som dårlig holdning ovenfor folk. Slavene i amerika ble et lignende 

saksforhold. Den amerikanske borgerkrigen og marxismens gjennomslag kom ikke så langt etter hverandre i 

tid. Men selve revolusjonen kom ikke før i 1917.  

Kant stiller seg også moralsk oppgitt til hva som er preferansene, at kropps-vold blirglemt som et onde 

og all moral er bare forestillinger a-priori, en samvittighet utenfor oss, som signaliserte at som med smith: At 

vi må da se at dette er urettferdig da for svingende. Og Hegels alenehet som forestillingsverden, kun bevissthet, 

uten noen sann kropp, at kropp ikke var gyldig lidelses-objekt, gjør sitt sammen med MILL-parets nyttebruks-

tenkning of moral, at det slett ikke kommer noen sympati eller omsrog for vold mot kroppen på banen.  

De visste faktisk ikke hva kroppen var godt for som virkningsfunksjon for hva som gjorde godt eller 

ondt, smerte og lyst til våre primære behov, og hvilken mulig bevegelsesevne og leve-evne denne hadde ved 

siden av psyke og bevissthet: Alt ble bare verdsatt i flid. Mange religiøse grupper mente noe annet. Selv Luther 

mente at det ikke rettferdiggjorde vold ved å betale avlat ikirken for dette. Den slags tilgivelse fra det høye. 

Det er ikke før med Hanna Arendt at det på 1960-tallet om så 1968, at parolen og dokumentert litteratur 

om holdbare forhold, altså ekte omsorg som praksis ble avkrevd av verden. Og dette er også ett ledd i fra 

Krimkrigen der Florence Nightingale skapte sykepleier-ordenen med systematiske undersøkelser og omsorg. 

Nå ble det rent samfunnskrav i demokratier. Og ble del av 1968-åras hippie-revolusjon som protest mot gamle 

tradisjoner som ofte overkjørte folk i regelverket sitt. 

Nå er ikke menneskerettighetene til Einstein og Bertrand Russel dårligere. Dette bygde også en god 

del på enighet med den gamle greske førkristne naturretten for behovene våre, og med sterk støtte i Kants 

mening om menneskerettigheter som teoretisk emne, ønsket i pedagogikk og samfunn. Verdensfreden var jo 

nevnt av Leibnitz, at dette skulle være avtaler verden rundt, og videre at Kant tar det opp for at handel og 

folkeslag ikke skulle frykte hverandre. Og som i moral apriori, at alle måtte være så snille de bare kunne med 

hverandre; ikke så ulikt Jesus som mente at vi måtte være gode med hverandre, og ha omsorg for hverandre, 

og da snakk om faktisk pleie om det trengtes. Okey. Resten om moral med kropp i andre artikler i boka. 
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SAMVITTIGHETEN 
For-spillet til begrepet samvittighet: 

Legevitenskap, Psykologi, kropp-handling-Følelse/fornuft, Bevisstheten. Før vi går inn på 

begrepet samvittighet, må vi se dette i forhold til begrep som sjel og kropp, eller ånd og kropp, eller 

bevisstheten og den fysiske natur. At hvordan kropp fikk en slik lavstatus i store deler av historien. Den har 

neppe hatt det til alle tider. I steinalderen var det få mennesker i grupper, eller små-stammer. Det var stor fare 

fra ville dyr. Været var farlig. Å være i bevegelse for å passe seg, forsvare seg, løpe, men ellers sanke bær, 

jakte etter dyr, fange fisk, et konstant krevende miljø.  

Med folkeveksten ble tipi-landsbyer bygget, eller utbygning av huler, etter hvert steinhus og tømmer-

hus. Denne utviklingen fra tipi/hule-liv til landsbyer med stein- og tømmer-hus tok 4-5000 år som 

overgangstid, der det medførte starten på å dyrke matplanter på sletter utenfor, og å holde visse husdyr. Dyre-

barn ble fostret opp. I steinalderen kunne de ikke satse på å spise giftige planter. De fant derfor frem til god 

kost som de holdt seg til. Kjente røtter, bær, frukter går igjen i avleiringene, der fisk og småvilt finnes, og 

hjorte-dyr. Analyse av kost-rester viser en sunn blandingskost. Slik sett ble fysisk kropp tatt godt vare på.  

Analyse av steinalder-kost, redskaper, aktivitets-nivåer viser at røtter, bær, sanke-, jakt- og fiske-liv 

var nødvendig, tidkrevende i et farlig miljø, men ga god fysikk, kropper som var i god form. 

Stammene virker stort sett små, men der det er flere teltlignende boplasser, og utbygde grotter, og godt 

beskyttede plasser langs elver, så ser folketallet il å ha økt. Likeså med visse bygg, og med ildsteder. 

Snurrepinner og flintsten benyttes, men glør fra skogbrann og lynnedslag også. I en periode rundt 5000 år med 

små-bygg, ble større stein- og tømmer-hus for familien og folket i stammen bygd ut til landsbyer. Med noe 

dyrkning av korn og husdyrhold ble jakt mindre med jakt, men den ble ikke borte. De rasjonaliserte fiske og 

jakt ved å lage ulike feller for dyr og fisk de trengte utenom husdyr og korn, frukttrær. Rundt 6000 år siden, 

Egypt, Sumer, en superrasjonalisering av jordbruk, husdyrhold, gjeter-virksomhet.  

Slik vi bevisst mestret og lagde saker, redskaper, kultur-midler og statuer, skapte orden, bedre kår, og 

at vi bevisst kunne styre kroppen, anså vi også naturen som en kraft, at naturkreftene også ble styrt av en 

bevissthet. Vi vil neppe innrømme dette, men det er klart at slik vi blåser på noe slik at mindre saker vifter 

rundt, slik så de for seg som forenklet forklaring at en større bevissthet sørget for vindene. De fleste er av den 

oppfatning av at bevisstheten står over det fysiske, og at det bak naturen og det som vokste der, var gitt, lagd, 

skapt av en åndskraft, en kraft vi ikke kunne se. En drivkraft 

De fleste fulgte troen på at alt som skjedde var skjebnen eller Guds vilje, men som Aristoteles sa, at 

det var tillat å hjelpe kroppen på vei når den møtte sykdom og skader, hindre. 

Aristoteles forbilde her var han som er kalt legevitenskapens far, Hippokrates fra Kos 460-377 gresk lege. 

Ledet den medisinske skolen på øya Kos. Skrifter sier han avviste overtro og magien i den primitive 

«medisinen», ett fundamentet for medisin som vitenskapelig fag. 

Helsen har vært et natur-medisinsk område, medisin som stort sett var urter fra naturen, men også 

holde folk under høy varme i kuldeperioder, og andre ganger avkjøling som kunne hjelpe til med mye. Bær 

og knopper kunne ofte hjelpe på saken. Man skulle altså bevare kroppen og psyken, helsen til et menneske.  

Naturfolket var til tider nøye med tilberedelse av hva som sundt kosthold. Undersøkelser av eldre 

kulturers kostholds-funn i matrestplasser viser slikt. Lignende regndansen hos indianerne har medisin-

menn/kvinner, heksedoktorer og sjamaner utført ritualer, dans og sang, ord, lyder som de har ment kan påvirke 

den som ligger syk, og slikt kunne motivere til en kamp i kroppen til den syke til tider, og vi vet at stemninger, 

affekter og følsomhet kan virke inn på tilstander. Man gjorde så godt man kunne.  

I de siste par hundreårene finnes disse dimensjonene igjen først og fremst i den såkalte alternativ-

medisinen, mens den offisielle medisinen har blitt helt overtatt av former for medisin som er tuftet på 

empiriske studier av kroppen og den funksjoner, gjerne kalt skole-medisinen, eller, i senere tid, kunnskaps-

basert medisin.  

En rekke teknologiske og farmasøytiske oppdagelser og oppfinnelser fikk på 1900-tallet stor betydning 

for forståelsen av kroppens og evne til å helbrede sykdom og den medisinske praksisen fant i stadig 

større grad sted i høyteknologiske sykehus. Ved inngangen til 2000-tallet hadde kirurgien erobret nytt land 

og gjennom gen-teknologi og molekylær-patologi studeres patologiske prosesser nå også på molekyl-nivå. 

Samtidig med denne tendensen i retning av de minste bestanddeler ble medisinen i etterkrigstida også en del 

av et bredt anlagt arbeid for å fremme folkehelse, og dette folkehelse-arbeidet representerte en mye bredere 

agenda enn det som det foregående hundreåret var forstått som sykdoms-bekjempelse. 
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Hippokrates assosierte personlighetstrekk med de innbyrdes forhold i forekomster av kroppens fire 

væsker; slim, gul galle, svart galle og blod, og han hadde stor innflytelse på den senere legen Galen. 

Stein-alder-kosten som er analysert viser til sunn variert mat, bær, røtter, fisk, kanin, små-hjort, ellers 

lokalt lettfangede dyr på området. Samtidig viser det seg stammer parallelt med dette som jakter Bison og 

mammut. Sel ved kystene. Medisin-sjamaner med urter som kunne motvirke sykdommer. At man trengte god 

helse var klart for de fleste. Når bykulturene tok til var i stor grad sjamanenes natur-medisin den begynnende 

lege-virksomheten.  

Men etter 2-3000 år med større husdyr, jordbruk, vogner, kobber og jern, kommer naturfilosofene, og 

setter et ganske logisk preg på natur, kropp og fornuft, psyke. 460-377 legen Hippokrates som drev 

medisinskole på Kos. Han avviste overtro og magi i medisin og prøvde heller ut forskjellig. Slik sett regnes 

han som legevitenskapens far, hvor pasienter ikke skulle skades, noe som underforstått kan regnes som å gjøre 

klient frisk, venn eller fiende. Hippokrates assosierte personlighetstrekk med de innbyrdes forhold i 

forekomster av kroppens fire væsker; slim, gul galle, svart galle og blod, og han hadde stor innflytelse på den 

senere legen Galen.  

Antikken og middelalderen: Humoralpatologi 

Humoralpatologien (av humor, som betyr væske) utgjorde det dominerende rammeverk for medisinsk 

tenkning i Europa fra antikken og helt fram til rundt 1800. 

Humoralpatologien bød på et perspektiv på sykdom som så all sykdom som resultat av en manglende 

balanse mellom de fire kroppsvæskene blod, svart galle, gul galle og slim. Disse væskene ble forstått som det 

kroppslige uttrykk for motstridende kosmiske prinsipper (jord, luft, ild, vann), eller for ulike grunnleggende 

«kvaliteter» (varm, tørr, kald, fuktig). I en sunn kropp var disse prinsippene i harmoni, den var ikke for varm, 

ikke for kald, ikke for tørr og ikke for fuktig.  

I en syk kropp kom derimot ett av prinsippene til å dominere over de andre og resultatet var en kropp 

i ubalanse. En leges viktigste oppgave var å hjelpe naturen med å gjenopprette den kroppslige balansen. 

Humoralpatologien var holistisk, i den forstand at den så sykdom og helse som tilstander som berørte hele 

organismen, ikke bare enkeltorganer. Virkemidler kunne være å tappe blod gjennom årelating, rense kroppen 

gjennom avføringsmidler, eller å påvirke den kroppslige balansen gjennom et regulert kosthold. Lignende 

medisinske systemer finnes også for eksempel i indisk og kinesisk tradisjon. 

Denne formen for medisin var lite interessert i diagnose, i sykdommers spesifikke årsaker eller i de 

anatomiske forandringer som var forbundet med dem. Men den var opptatt av observasjon, av sykdom som 

prosess og av induktive resonnementer. 

Galenos fra Pergamon oh Hippokrates fra Kos. 

Galenos og Hippokrates, fremstilt i et freskomaleri fra 1200-tallet i Anagnikatedralen, Italia. 

Det finnes spor av humoralpatologi i de hippokratiske skriftene, men den fikk først form av en 

sammenhengende medisinsk teori gjennom arbeidene til den produktive og innflytelsesrike gresk-romerske 

legen Galenos fra Pergamon (129–210 evt.). Han begynte sin karriere som lege for gladiatorer og endte opp 

som lege for flere keisere. Han etterlot seg et stort skriftlig materiale (rundt 350 tekster) og hans beskrivelser 

av kroppens indre, som i stor grad var basert på disseksjoner av dyr, forble autoritative i den kristne og i den 

islamske kulturkrets i flere hundre år. Galenos understreket betydningen av filosofisk kunnskap for legen, og 

han bygde i stor grad på tekstene til Hippokrates, Aristoteles og Platon. 

Den medisinske utdanningen foregikk i antikken ikke på læreanstalter men som direkte kunnskaps-

overføring fra mester til elev. Rundt disse mestrene ble det dannet rivaliserende skoler, som likevel bare 

utgjorde en liten undergruppe på den store medisinske markedsplassen, der de konkurrerte med healere, kloke 

koner, kramkarer, skolelærere og så videre. 

Avicenna ble en av middelalderens største medisinske autoriteter. 

I tidlig middelalder var det få lærde i Vesten som kunne lese gresk, og de greske tekstene til Galenos 

og Aristoteles ble særlig lest og studert i Bysants og i den arabiske verden. Den persiske 

naturfilosofen Avicenna (egentlig Ibn Sīnā, cirka 980–1037) ble, på grunn av sin grundige kjennskaper til de 

greske tekstene, en av middelalderens største medisinske autoriteter, også i det kristne vest. I sitt 

hovedverk Medisinens kanon presenterte han en syntese av greske og arabiske medisinske tradisjoner. Verket 

var skrevet på arabisk og ble oversatt til latin på 1200-tallet og fikk en sterk stilling ved europeiske 

universiteter i senmiddelalderen. 

Felt-bok kirurgi 1500. Punkter for årelating. Hans von Gersdorff (1455-1529).   

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=De_fire_v%C3%A6sker&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=De_fire_v%C3%A6sker&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Slim
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Gul_galle&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Svart_galle&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Blod
https://no.wikipedia.org/wiki/Galen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=De_fire_v%C3%A6sker&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Slim
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Gul_galle&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Svart_galle&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Blod
https://no.wikipedia.org/wiki/Galen
https://sml.snl.no/humoralpatologi
https://snl.no/antikken
https://sml.snl.no/blodet
https://sml.snl.no/galle
https://sml.snl.no/slim
https://sml.snl.no/holisme
https://sml.snl.no/%C3%A5relating
https://sml.snl.no/avf%C3%B8ringsmiddel
https://sml.snl.no/diagnose
https://snl.no/Hippokrates
https://sml.snl.no/Hippokrates
https://snl.no/Galenos
https://snl.no/gladiator
https://sml.snl.no/disseksjon
https://snl.no/Hippokrates
https://snl.no/Aristoteles
https://snl.no/Platon
https://snl.no/middelalderen
https://snl.no/gresk
https://snl.no/Bysants
https://snl.no/Avicenna
https://snl.no/arabisk
https://snl.no/latin
https://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/gersdorff_home.html
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Renessansen: Anatomisk og fysiologisk medisin 

Anton van Leeuwenhoek studerte dyrs og planters bygning ved hjelp av selvlagede mikroskoper. Det 

beste av disse oppnådde en forstørrelse på nær 300 ganger, men også ved å bruke svakere forstørrelser gjorde 

han betydelige oppdagelser. Bildet viser funn han gjorde, blant annet menneskelige sædceller (29 og 30) og 

spermatozoider (31-40). Mikroskop-forbedring Anton van Leeuwenhoek. FRI LISENS. 

Med renessansen kom en fornyet interesse for studiet av de antikke tekstene, særlig de greske tekstene 

som ikke hadde blitt lest annet enn i oversettelser i middelalderen. Denne fornyede interessen for antikkens 

lærdom ble imidlertid fulgt av en ny impuls i retning av å søke ny empirisk kunnskap. 

Galenos og Aristoteles ble på ny lest på originalspråket og takket være den nye trykke-pressen, ble de 

tilgjengelig for flere. Det innebar i første omgang en ny oppblomstring av interessen for Galenos. Gjennom 

middelalderen hadde den gresk-romerske legen vært den store autoriteten på sykdom og legekunst, men da 

ble han lest gjennom mellommenn som Avicenna. I renessansen ble originalen tilgjengelig for flere uten at 

det i første omgang svekket dens autoritet. 

Nylesningene av Galenos førte blant annet til en fornyet interesse for anatomi (studiet av kroppens 

struktur). Galenos hadde dissekert dyr for å studere deres anatomi, men i renessansen ble det vanligere å 

dissekere mennesker, og gjennom disse disseksjonene kom en korrigering av Galenos på visse punkter. 

Disseksjon av døde kropper ble en viktig vei til kunnskap, i alle fall ved lærdomssentrene i Sør-Europa.  

I Salerno, som i middelalderen hadde den mest berømte av alle europeiske legeskoler, hadde 

menneskekropper blitt dissekert så tidlig som på 1100/1200-tallet. I renessansen ble disseksjonen til en 

offentlig forestilling og mange universitetsbyer konstruerte egne anatomiske teatre for å huse disseksjoner 

som ble gjennomført foran et publikum.  

Kunstnere og vitenskapsmenn som Leonardo da Vinci og Andreas Vesalius lagde visuelle 

framstillinger av den menneskelige anatomi som hadde et helt annet detaljnivå enn tidligere. Andreas 

Vesalius Andreas Vesalius var en flamsk anatom som virket ved universitetet i Padova og regnes som en av 

grunnleggerne av den moderne anatomi med verket De humani corporis fabrica fra 1543.  

Vesalius påviste mange feil i Galenos' anatomiske beskrivelser av det menneskelige legeme, og bidro 

gjennom sine disseksjoner og iakttagelser avgjørende til å frigjøre anatomien fra Galenos' autoritet. Vesalius' 

teorier vakte i hans levetid voldsom motstand og brakte ham mange ubehageligheter. Vesalius var professor i 

Padova fra 1539 til 1544. Senere livlege hos den habsburske keiser Karl 5 og den spanske kong Filip 2. De 

nye anatomiske studiene la til grunn en annen tilnærming til kroppen enn humoralpatologien.  

De rettet oppmerksomheten mot kroppens «solide» deler. Senere, utover 1700-tallet, 

ble patologien(sykdomslæren) mer opptatt av sykdommenes sete, det vil si at man tenkte seg at sykdom måtte 

være lokalisert i kroppens solide deler. En tidlig representant for en slik tilnærming var den italienske 

legen Giovani Battista Morgagni, professor i Padova, som oppsummerte sine funn i storverket Om 

sykdommers sete og årsaker (1761). 

Også fysiologien, studiet av organenes funksjon, ble gjenstand for oppmerksomhet på 1600-tallet, 

stimulert av de anatomiske studiene, men også av forbedringen av mikroskopet, og av utviklingen av det 

vitenskapelige eksperimentet. Nederlenderen Antonie van Leeuwenhoek videreutviklet mikroskopet og 

brukte det til å studere mikroorganismer. Engelskmannen William Harvey presenterte i 1628 en beskrivelse 

av blodsirkulasjonen, som avvek radikalt fra Galenos’ forståelse av blodets bevegelse i kroppen.  

Denne beskrivelsen støttet seg blant annet på eksperimenter som Harvey hadde utført. Harveys 

tilnærming ble forstått som mekanistisk, det vil si at han la til grunn at kroppen var som en maskin. Dette var 

en tilnærming til kroppen som den franske filosofen René Descartes var en hovedtalsmann for. Men bruddet 

med den gamle forståelsen av kroppen skal ikke overdrives. Harvey var en elev av en aristoteliker i Padova 

og beundret Galenos på mange områder. Vesalius oppfattet seg også som en etterfølger av Galenos 

Den nye kunnskapen om anatomi ble viktig for det medisinske studiet, men i liten grad for medisinsk 

praksis. 1600-tallets «nye vitenskap» hadde brakt ny forståelse på mange områder, men lite i form av effektiv 

behandling av sykdom. Krig, sterk byvekst, og vidtrekkende handelsforbindelser brakte med seg nye 

helserisikoer. Rundt 1700 passerte Europas største byer London, Paris og Napoli en halv million innbyggere, 

og disse tett bebygde byene var fruktbar grunn for mange smittsomme sykdommer. 

Ved siden av den lærde medisinen utgjorde kirurgene en atskilt gruppe sykebehandlere. Fra 

middelalderen var kirurgene organisert som et håndverkslaug. De drev med behandling av ytre skader, i 

motsetning til medisinerne som var innrettet mot indre skader. 

https://snl.no/renessansen
https://snl.no/empiri
https://sml.snl.no/anatomi
https://snl.no/Salerno
https://snl.no/Leonardo_da_Vinci
https://snl.no/Andreas_Vesalius
https://snl.no/Andreas_Vesalius
https://snl.no/Andreas_Vesalius
https://snl.no/flamsk
https://snl.no/Padova
https://sml.snl.no/anatomi
http://snl.no/Galenos
https://snl.no/Habsburg
https://snl.no/Karl_5_-_1500-58
https://snl.no/Filip_2_-_av_Spania
https://sml.snl.no/patologi
https://snl.no/Giovanni_Battista_Morgagni
https://snl.no/Padova
https://sml.snl.no/fysiologi
https://snl.no/mikroskop
https://snl.no/eksperiment
https://snl.no/Anton_van_Leeuwenhoek
https://sml.snl.no/mikroorganisme
https://snl.no/William_Harvey
https://snl.no/mekanisk_-_filosofi
https://snl.no/Ren%C3%A9_Descartes
https://snl.no/krig
https://snl.no/London
https://snl.no/Paris
https://snl.no/Napoli
https://sml.snl.no/kirurgi


 

 

970 

Opplysningstiden: mekanistisk forståelse og sykdomsklassifikasjon 

Med opplysningsfilosofien ble troen på framskrittet i vitenskapens navn en ideologi. Galenos og 

Aristoteles mistet taket på skolemedisinen, mens humoralpatologien ikke desto mindre fortsatte å være en 

faktor for praktisk medisin. En rekke skoler oppstod, fordelt på mange flere europeiske byer og miljøer enn 

før, og de presenterte konkurrerende syn på hva kroppen var og hvordan den fungerte. Disse teoriene varierte 

fra å se kroppen som en mekanisk maskin, som fulgte fysikkens lover (som Hermann Boerhaave, professor i 

Leiden) til ulike former fra vitalisme, som så det levende som et eget domene og vektla nervesystemets rolle 

(som Albrecht von Haller i Göttingen), eller animisme, som vektla sjelens rolle i de kroppslige prosesser 

(som Georg Ernst Stahl i Jena). Boerhaave var også en pioner når det gjaldt klinisk undervisning: han fikk 

lagt til rette for kliniske forelesninger i en liten avdeling med 12 pasienter i et lokalt hospital og ble kjent som 

«Europas medisinske lærer». 

1700-tallets kunnskapskulturer hadde en preferanse for systematisering. Skolemedisinen ble opptatt av 

å konstruere systematiske oversikter over alle sykdommer, kalt nosologier. Allerede på 1600-tallet hadde den 

engelske legen Thomas Sydenham beskrevet en sykdomsklassifikasjon basert på symptomer.  

En slik klassifikasjon kan lignes med et taksonomisk system over plante- og dyrearter, slik som den 

svenske legen og naturforskeren Carl von Linné utviklet på 1700-tallet. Linné utviklet senere også selv en 

sykdomsklassifikasjon. Et annet samtidig system ble utviklet av den franske professoren i medisin Francois 

Boissier de Sauvages (1706–1767). 

1800-tallet: Klinikken 

Under og like etter den franske revolusjon ble de store hospitalene i Paris omorganisert og 

medisinerutdanningen ble knyttet tettere til hospitalene. Et resultat var den såkalte «Parisermedisinen», som 

bygget på undervisning i sykehusavdelingene og anatomiske undersøkelser gjennom disseksjon: å studere 

medisin kom nå til å bety å lære å lukte, å høre, å smake og å kjenne på sykdom. Den nye medisinen skilte 

seg fra tidligere former for medisin ved at den hadde tilgang på et stort antall syke kropper som den kunne 

studere. Det høye antall pasienter gjorde det mulig å tilnærme seg sykdom ved hjelp av numeriske metoder, 

hospitaliseringen gjorde det mulig å observere sykdommens utvikling over tid og sykehusene ga også bedre 

tilgang på lik som kunne obduseres. Den sterke forbindelsen mellom denne formen for medisin og sykehuset 

som ble etablert her gjør at 1800-tallets medisin av og til kalles for sykehusmedisin. 

Den kliniske medisinen viet en særlig oppmerksomhet til sykdommens sete, det vil si at den insisterte 

på at enhver sykdom var lokaliserbar. Oppmerksomheten til medisinen ble med det flyttet fra de opplevde 

symptomene til pasienten mot de påvisbare kroppslige forandringene som lå under en sykdom. Obduksjon ble 

en sentral praksis for å finne ut hvor i kroppen sykdommen satt. Francois-Xavier Bichat, en av de fremste 

representantene for pariserskolen, etablerte histologien (vevslæren). Bichat så vevet, ikke organet, som den 

grunnleggende strukturen i kroppen, og det å identifisere sykdommens sete innebar etter det å beskrive dens 

lokalisering i vevet. Det gamle skillet mellom medisin og kirurgi ble nå i praksis opphevet. Kirurgien fikk en 

høyere status med egne akademier og egne akademiske utdanninger og kniven ble et viktig verktøy for mange 

leger. Ved opprettelsen av det nye universitetet i Christiania i 1811 var kirurgi og medisin der én og samme 

utdanning. 

Med en sterk økning i antall medisinerstudenter som skulle studere anatomi økte også behovet for 

menneskelik som studiemateriale. Motforestillinger mot å la sine pårørende obdusere var imidlertid stor, og 

mange steder måtte medisinen nøye seg med likene av henrettede forbrytere. Visse steder utviklet det seg 

utover 1800-tallet en illegal handel med lik. 

Den kliniske medisinen utviklet et nytt blikk på kroppen, men hadde lite nytt å tilby i form av 

behandlingstilbud. Diagnostisering ble et viktigere mål i seg selv (mot før prognostisering). Den medisinske 

praksis forble dominert av et lite antall virkemidler som årelating, avføringsmidler, svettekurer, brekninger og 

uttrekninger av skadelige væsker (for eksempel ved koppsetting). 

1800-tallet: Laboratoriemedisin Louis Pasteur fant ut at vinen ble sur på grunn av en parasitt som 

det lyktes ham å fjerne ved å varme opp vinen i kort tid. Denne metoden har senere fått 

navnet pasteurisering og brukes nå blant annet for å gjøre melk holdbar. Louis Pasteur  Ved siden av 

sykehuset ble laboratoriet utover på 1800-tallet det sentrale stedet for produksjon av medisinsk kunnskap. 

Der sykehuset var et sted for observasjon, var laboratoriet et sted for eksperimenter. Den franske 

fysiologen Claude Bernards forskning på kroppsfunksjoner, i form av kontrollerte forsøk på levende dyr 

(viviseksjon) i et laboratorium ble et forbilde for mange – ikke minst fordi Bernard var en veltalende 

talsmann for denne typen forskning.  
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Det var likevel først og fremst i de tyske statene at laboratoriet videreutviklet seg til den sentrale 

vitenskapelige arena. Rudolf Virchow i Berlin fremmet på 1850-tallet cellularpatologien som innebar at man 

måtte søke årsakene til sykdom i forandringer i kroppens celler. Cellen var i henhold til dette synet både 

kroppens byggesteiner og sykdommens sete. Studiet av kroppscellene forutsatte en god mikroskopteknologi. 

Utviklingen av laboratoriet og av mikroskopstudier fikk i neste omgang stor betydning for utviklingen av 

bakteriologien, studiet av mikroorganismer: her studerte patologer hvordan bestemte mikroorganismer var 

årsak til bestemte sykdommer.  

En rekke slike sammenhenger ble påvist på slutten av 1800-tallet, for eksempel sammenhengen 

mellom tuberkelbacillen og tuberkulose, mellom trepanema palidum og syfilis og mellom leprabacillen 

og lepra. Den tyske bakteriologen Robert Koch arbeidet i laboratoriet og utviklet metoder for å 

studere bakterier og deres rolle som sykdomsfremkallende faktorer.  

Dette arbeidet handlet om å dyrke mikroorganismene i laboratoriets kontrollerte omgivelser for så å 

studere deres livssyklus i sin vertsorganisme. Koch klarte slik å beskrive organismene og prosessene bak 

tuberkulose og kolera, to sykdommer med store konsekvenser for folkehelsen, men han lyktes ikke i sitt arbeid 

med å utvikle vaksiner mot disse sykdommene. 

Den franske kjemikeren Louis Pasteurs arbeid vakte også enorm oppsikt: Pasteur var fra først av 

opptatt av mikroorganismers rolle i næringsmiddelindustrien, som for eksempel vin og øl, deretter av 

sykdommer knyttet til disse industriene (sykdom på planter og dyr), og først deretter av sykdom hos 

mennesker.  

Den sykdommen som brakte ham fra næringsmiddelindustrien til medisinen var rabies(hundegalskap), 

som Pasteur utviklet en vaksine mot. Forskningen innenfor bakteriologi skapte store forventninger til hva 

vitenskapen kunne utrette for medisinen. Og den nørte opp under en forenklet forståelse av mekanismene bak 

smittsomme sykdommer. Forskningen beveget seg raskt i retning av å studere samspillet mellom 

mikroorganismer og kroppen. For eksempel fant man ut at det i mange tilfeller ikke var mikroben direkte som 

forårsaket sykdommen, men et toksin som bakteriene produserte. 

Innføring av antiseptikk og aseptikk rundt midten av 1800-tallet fant sted i lys av Pasteurs arbeid på 

mikroorganismer. Den engelske kirurgen Joseph Lister begynte på 1860-tallet å sterilisere operasjons-

instrumenter med karbolsyre, noe som bidro til å gjøre operasjoner tryggere for pasienter. Ved siden av 

utvikling av narkose og lokalbedøvelse skapte dette muligheter for store framskritt i kirurgien; kirurgien gikk 

i løpet av 1800-tallet fra å være en underordnet hjelpedisiplin for medisinen til å bli blant de mest prestisjefylte 

former for medisin. René Laënnec oppfant stetoskopet i 1816 og gav verdifulle bidrag til forståelsen av 

lungenes og hjertets sykdommer. 

1800- og 1900-tallet: Teknologi og medisin 

På 1800- og 1900-tallet ble den medisinske utviklingen i tiltakende grad drevet av teknologiske 

nyvinninger. Den kliniske medisinen utviklet nye metoder for å diagnostisere sykdom, blant annet ved hjelp 

av perkusjon og auskultasjon. Denne siste teknikken forutsatte bruk av stetoskop, som ble utviklet av René 

Laënnec på 1810-tallet og raskt ble en del av det medisinske standardutstyret. Mikroskopet, som hadde 

eksistert i et par århundrer, ble sterkt forbedret på 1820-tallet, og ble et sentralt instrument for medisinsk 

forskning. På 1840-tallet kom instrumenter for å måle blodtrykk.  

Helt på slutten av 1800-tallet oppdaget den tyske fysikeren Wilhelm von Röntgen det han kalte X-

stråler, men som ettertiden kaller røntgenstråler. Allerede året etter ble denne teknologien tatt i bruk i 

medisinen, både i diagnostisering og, tentativt, som behandling for ulike tilstander. Først senere ble man 

oppmerksom på at strålene også kunne fremkalle sykdomstilstander. Sammen med oppdagelsen av radioaktiv 

stråling innledet x-strålene en æra av storstilt satsning på teknologi i sykehussektoren. 

Røntgenapparatet var bare den første i en lang rekke med teknologiske oppfinnelser som utvidet 

medisinens rekkevidde på 1900-tallet. Fra tidlig på 1900-tallet ble det også mulig med effektiv blodoverføring, 

noe som var nødvendig for å videreutvikle kirurgien. Kirurgien ble en høyteknologisk del av medisinen, og 

innen 1960-tallet var mulighetene for organtransplantasjon kommet så langt at den sørafrikanske 

kirurgen Christiaan Barnard kunne gjennomføre en hjertetransplantasjon.  

Kirurgien utvidet mulighetene for livsreddende behandling ved alvorlig sykdom, men også for å 

korrigere medfødte skader, som ikke egentlig kan betraktes som sykdom. En voksende del av kirurgien i dag 

er den kosmetiske kirurgien, som i mange tilfeller søker å korrigere trekk som anses som uønsket fra et rent 

estetisk synspunkt. 
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Blant de viktigste nyvinningene på 1900-tallet var utvilsomt utviklingen av antibiotika, som kom i 

storskala produksjon like etter andre verdenskrig, og tilbød en effektiv kur mot mange smittsomme 

sykdommer. Medisinen fikk en enorm utbredelse, blant annet takket være tilstedeværelsen av en farmasøytisk 

industri som kunne produsere medisin i stor skala. I løpet av 1900-tallet har denne industrien blitt en sentral 

aktør i det medisinske landskapet, og en pådriver for utvikling av og bruk av medikamenter. 

Medisinske institusjoner 

Helt fram til vår tid har medisinsk behandling vært noe som primært har foregått i private hjem. Fra 

1800 ble sykehuset viktig for den medisinske utviklingen, men først på 1900-tallet ble sykehuset kvitt sitt 

stima som en gren av fattigpleien. Sykehuset ble et viktig sted for utvikling av meidisinsk kunnskap, og 

utprøving av nye behandlinger, og det skapte nye karriereveier, nye spesialiseringer og nye profesjoner, for 

eksempel sykepleieprofesjonen, som historisk er sterkt knyttet til sykehuset. 

Så tidlig som i antikken ble det opprettet lokaler for behandling av mange mennesker på ett sted. I det 

gamle Roma fantes slike behandlingslokaler (valetudinaria) for slaver i storhusholdninger, og for soldater. 

I middelalderen ble det ved mange klostre opprettet hospitaler der syke ble tatt i mot og ble forpleiet. 

Også i Norge ble slike hospitaler opprettet, for eksempel Oslo Hospital. Disse institusjonene hadde ofte ord 

på seg for å være usunne omgivelser, og pasientene der var utsatte for smitte. De var en del av fattigpleien, 

snarere enn spesialiserte medisinske behandlingsinstitusjoner. I stor grad var disse husene steder man kom for 

å dø, snarere enn steder man kom for å få behandling. 

På 1600-tallet ble det flere steder opprettet «allmennhospitaler», som var en slags kombinerte 

sosialpolitiske innretninger. Behovet for pleie ble her gjerne kombinert med samfunnets behov for å 

kontrollere den store befolkningen av fattige, kriminelle, prostituerte, gamle og vanføre som vokste sammen 

med de nye storbyene. Også i Norge kom slike sosialpolitiske institusjoner til, om enn i liten skala. Men også 

her var et opphold på hospitalet først og fremst noe som bidro til å stigmatisere pasienten. 

Ved inngangen til 1800-tallet ble disse store urbane institusjonene sete for den kliniske medisinen, og 

fra nå ble hospitalene utviklet til helt sentrale medisinske institusjoner. På sykehuset/hospitalet, fantes et stort 

antall fattige pasienter som ble forsørget på offentlighetens regning. En økende andel av legene fant sin 

karrierevei på sykehuset. I økende grad kom også medisinerstudiet til å være basert i kliniske studier, det vil 

si utdanningen ble knyttet til et sykehus. Med utviklingen av aseptisk og antiseptisk medisin ble helserisikoene 

ved å oppholde seg på et sykehus redusert. I løpet av den første halvdel av 1900-tallet kom for eksempel 

hoveddelen av alle fødsler i Norge til å foregå på sykehus. 

 

Konklusjon og konsekvensr på legevitenskapen og samvittigheten. 

Kropp blir ledd i samvittigheten 
 

Sakte men sikkert har man de siste 300 år merket seg mer med kroppen vår. Selv om Kroppen og dens 

organer ikke ble forstått av Augustin, Descartes, Smith, Hume, Kant, Hegel, Mills-parret, eller av Marx, at 

dette var et av de moralske holdbarhets-aspekter for ett verdi liv, livs-førsel, og at man tenkte på behov kun 

som en mental, bevisst og følsom moralsk side av moral-sakens holdbarhet, væren, at å drepe ikke var 

akseptabelt, så var fremdeles, pine, tortur, skade, plaging, mobbing, psykisk terror, det å såre noen fysisk og 

psykisk mer eller mindre ut fra tilfellet, akseptabelt uten at man tenkte mer på dette enn om hva noen tålte 

eller ikke tålte.  

Men samvittighet handler faktisk om at noen mister noe, eller er glad i noe/noen, og at tilgang er mulig, 

eller at sakene er i orden, ikke ødelagt, er viktig for folk og deres hverdag. Dette ble man svært mere bevisst 

om i løpet av tiden 1800-1900. Altså faktisk med sykdoms-forkning og biologisk og anatomisk forskning som 

hadde kommet langt, og rundt 1900 ville man slik Leibnitz snakket om verdensfred og senere Kant om 

nasjonenes forening, menneske-rettigheter, at noen begynte å realisere ideen.  

Normannen Erik Lange utformet i 1899-1905 det som skulle bli Nasjonenes forsamling, 

folkeforbundet som tilsvarer FN og der krigs-maktene skulle betale voldsavgift til et fond som skulle ordne 

for folk etter at de var herjet av krig. Men også mange andre saker som pekte mot visse forhold om sjøretten 

også. Det er først etter 2 verdenskrig, 70-80 år siden i forhold til tiden 2021, at noe lignende oppstod på nytt 

kjent som FN.  

https://sml.snl.no/antibiotika
https://snl.no/andre_verdenskrig
https://snl.no/slave
https://snl.no/Oslo_Hospital
https://snl.no/prostitusjon


 

 

973 

I kjølvannet av dette 10 år senere, Menneskerettigheter og det humanistiske manifest, av Einstein, 

Bertrand Russell, ble til som kunne føre slike saker rettslig ved menneskerettighets-domstolen i Haag. Men 

selv om dette er 65-70 år siden, er det ikke markert om hva man kan plage folk med godt nok, hva hvilke 

tilfeller kan åpne for å pine folk. Her har den alminnelige rettspraksis stepp for stepp tatt innpå ganske mye 

om hva vi kan tillate oss. Men begrunnelsene er usedvanlig dårlig belagt. Det er ingen klar logisk grunn for 

hvilken helsetilstand man etterlater folk i og hvor man skal plassere ansvar for dette, enda menneskeheten selv 

er den eneste som kan ordne opp i dette.  

Vi kan allerede se problemer der man neppe forstår hva ødeleggelser gjør. For eksempel kan en yngre 

søster finne på benytte noe som en storesøster har lagd, en fin tegning, og ville farge mer på denne fordi man 

har lyst til dette selv. Lillesøster forstår ikke at hun ødelegger tegningen med mye skrot, og storesøster blir 

umåtelig lei seg. Når lillesøster forstår konsekvensen så kommer samvittigheten. At gjenstander, følelser, 

bruksting, noe som føles, eller er viktig for mestring eller innhold i livet for en person er ofte en del av et 

menneskes holdbarhets-følelse.  

Dette resulterer i at vår egen kropp, og vår egen psykes holdbare funksjon viser seg i fokus. Kan vi 

bare ødelegge kroppsfunksjoner, kan vi bare ødelegge det som har betydning følelsesmessig eller som behovs-

bruks-verktøy for hverandre, og kan vi bare ødelegge fornuft og bevissthets-evnen til en annen? Det er her 

begrep om det holdbare kommer inn i bildet: Livet, kroppens deler og funksjoner, følelser of fornuftssystemet 

bevisste holdbarhet. At vi risikerer å ødelegge hverandres evner og livs-oppholdelseskraft, ikke minst de 

primære behov.  

Samvittigheten kan likedan benyttes i et lignende spill, juks, triks, løgn, og som uholdbare handlinger. 

Slik sett skjer mange forbrytelser via slik teknikk. Da benytter man vel samvittigheten samvittighetsløst. De 

store nasjoner har lett for å involvere seg i krig, og konflikter, uten hensyn til folket og barna. Heller ikke hva 

som er rettferdig, urettferdig moralsk sett som holdbarheter. Kort og godt, at vi ikke har kommet så langt med 

saken. Men samvittigheten dukker gjerne opp fodi man tror, eller faktisk har glemt bort, eller med vilje unngått 

noe som man ikke ville være med på, og som går ut over noen.  

Når man har glemt dette er det vanskeligere, fordi da kan man ikke noe for det. Men allikevel dukker 

ofte samvittighet opp i bildet. Inn i slike holdbarhetsforhold, om hva som er holdbart, eller i varetas, så kommer 

begrep som skyld og ansvar inn i bildet og det heller mot den mer konservative forståelsen av samvittighet, 

men også om mange former som kan være urealistiske i forhold til skyld og dom i modere juss og rettspraksis 

også, og også som politiske meninger og lover.  

At religiøse dommer kan være harde og mangfoldige i hva som er rett og galt eller ikke, er godt kjent. 

Samvittighet er oftest å føle at man har gjort noe galt, og i mange tilfeller at man ikke har vært oppmerksomme 

på noe man trodde at man burde ha vært oppmerksomme på. Mange former for samvittighet hjelper derimot 

ikke. Heller lammer. Ofte er en praktisk videreføring av forbedringer av seg selv og de forholdene, samfunn 

man lever i heller bedre. 

Men samvittigheten faller oftest ned i en grøft av gammeldags mening om straff, belønning, ros og ris, 

uten at det kan konkurrere med en virkelig forklaring eller lærdom, og kan lett bli forstått som at ris og straff 

er eneste middel til ett holdbart samfunn. Jeg er redd for at vi har misforstått det meste i denne saken. At 

kanskje mer enn 90 prosent av det vi holder på med, feilaktig blir tillagt ris og ros, straff-belønning, altså blir 

feilaktig henlagt til skyld, ansvar, og til feilaktig bedømmelser og dommer over folk.  

Samvittigheten ellers er snakk om orden, oppførsel i forhold til holdbarheten til noe. Ikke hva og hvilke 

holdbarheter det gjelder. Holdbarheten er den absolutte faktoren for alle slike bedømmelser: At vi må kunne 

innrømme om en grein, eller et bein, er knekt eller ikke! Den sitter langt inne hos mange. Hvorfor skulle ikke 

folket lære helse-redning? Skal det bare være en låst profesjon?  

Legevitenskapen og biokjemien har i utgangspunktet kommet frem til hva som er uholdbart skadelig 

for store deler av kroppen, livet og holdbare følelses-evner og følelseslidelser for oss. Dette er ikke blitt en 

politisk eller religiøs manifestasjon og gyldighet. Slik sett er helse, men også løsnings-villigheten endt om 

med at de systemer vi har i dag er gått ut på dato, og de henger lenger ikke i tritt med sine egen tid og egen 

holdbarhets-forståelse, fordi de ikke kjenner til det vi allerede vet og som er godkjent fagvitenskap, og 

erfaring. Det er i forhold til dette fremtidens samvittighet og skyld-ansvar må etterforskes og behandles. I ett 

vell av kaos kan man faktisk få en enkel orden, og jeg vil påstå at jeg vet hvordan. 

Legevitenskapen i forhold til kropp og mental helse, psyke og kropp fra gammelt av; var noe man 

henga seg til for å holde folk oppe, få dem friske, uansett hvem de var. I dag blir dette «verdi-normert», og 

det gjelder lenger ingen lege-ed, eller klar forfatning her. Ingen annen enn alminnelig kriminell behandling. 
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I samfunnet lager politikere stadig regler som kan gå kraftig ut over visse grupper, folk, fattige, syke. 

I slike tilfeller så gjøres dette uten at det finnes en samvittighet eller en holdbarhet i dette for folk, eller for de 

som lager slike regler. Det mangler altså både visjoner og innsikt. Ikke minst det vi kan kalle holdbar moral, 

og helt utenfor at noen religioner er trukket inn i saken. Men også disse, religioner, politiske ideologier, og 

alternative målsettinger, viser klart slike uholdbare løsninger, noe som må gå galt, og som bifalles. Man nører 

opp under skadelige håndteringer av hverandre. 

Konsekvensen er likedan for makt, rikdom, naturen, og hva så økosystemet skades, med slaget mot 

folkets liv og helse. 

 

At med legevitenskapen, verdenskriger, biokjemi, og anatomi, og tusenvis av studier i helse og sosial-

undersøkelser, absolutte rapporter fra sykehus og psykiske institiusjoner, også rettsaker, er det kommet frem 

at kroppen er en del av menneskets holdbarhet, og er grunnlaget for sanser og behov som bevisstheten har 

meninger om, og ut fra dette at å nevne legehistorien og biokjemien dermed er et grunnlag for å faktisk bevise 

at kroppen faktisk er en vei til holdbarhet og behovs-forhold som mennesket ikke tidligere visste noe om i 

begrep om skyld, ansaver og samvittighet.  

Konklusjonen er at kropp er likestilt og forenlig med følelser og bevissthetens holdbarhet, og at dette 

ikke kan verdi-normeres.  
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Moral-begrep 
 

 Obs: Vi kan sammenligne med noe som ligner, lignelse for sak eller hendelse. Men vi kan også virkelig 

har et ord som betyr akkurat det samme. Mange ord er helt selvfølgelige sammenligninger. Peker på samme 

forhold. Men uansett så er alle begrep vi har sammenlignings-funksjoner for de saksforholdene vi sikter til, 

og ordet er et navn på en slik sammenlignbar funksjon. Ordet er en peker til begreps-definisjonen, altså en 

strukturformasjon som etterligner den saken vi sikter til, en peker til et saksforhold som er natur, kropp, psyke, 

fornuft, stemninger og bevissthet. Alt, enten vi kaller det forestillinger, tanker, ideer, eller visjoner. Uansett 

om det er åndelige eller materielle saks-forhold. Hvor god definisjonen, altså forklaringen er eller gjengivelsen 

er, er altså hvor stor grad overenstemmelse det er mellom vår bevisste tankeformasjon og de saksforholdene 

vi sikter til. 

Liste over synonymer til moral begrep 

 

Substantiv: Atferd. Begrensninger, besluttsomhet, conscientiousness, conventionality, dyd, etikk, 

godhet, hjerte, humør, håper, høy-mindedness, incorruptibility, integritet, kassering av tilstand av tankene, 

livsstil. Moral, oppførsel, prinsipper, rammen av tankene, redelighet, retningslinjer, rettferdighet, 

rettskaffenhet, selvtillit, skjønn, skrupler, standarder, temperament, verdighet, vil, ånd. Ukategorisert: age, 

anstand, anstendighet, bluferdighet, deduksjon, dekorum, orden, disiplin, følelse for hva som er rett og galt, 

hjerte, indre stemme, kampmoral, kustus, medfølelse, morallære, mot, poeng, samvett, samvittighet, 

sedelighet, sedelære, seder, slutning, straff, sømmelighet, tukt, ærbarhet. Antonymer: fordervelse, onde, 

opportunisme, uansvarlighet, umoral, vice. Relaterte ord: har lav moral, amoral. Ord som starter med moral: 

Moralisere, moraliserende, moralist, moralitet, morallære, moral-preken, moralsk, moralsk oppførsel, moralsk 

oppløsning, moralsk streng, moralsk støtte. Ord som slutter på moral: Kampmoral, nytelsesmoral, umoral. 

Moral kan også være Holdnings-skapende, Holdbarhet fysisk og bevisst, slik som skikk og bruk 

for orden og oppførsel med sikte på hva som er best, eller som andre kan finne frem i etter slike skikker, 

vaner. Likeens da som bevegelig adferd og handlinger, i forhold til hva vi trenger, har behov for, for 

holdbart liv. Slik holdbar tro eller viten tradisjonelt, men også med høyere, nyere, moderne innsikt fra 

forskning og erfaring, gjelder spesielt for psyke, følelser og sinnsstemninger, sanser og behovsorganer, og 

behovet her, og for bevissthet, logiske evner og fornuft, i tillegg til kroppens nerver, muskler og 

bevegelsesfunksjoner, at disse virker og er holdbart brukbare, og at vi ikke skader disse.  

Alle begrep om holdbarhet i samfunn, og som individer, er gyldige saksforhold for moral. Begrep som 

hensyn, sympati, omsorg, aktpågivenhet, varsomhet og oppmerksomhet er inkludert på ulike måter for alt i 

forhold til begrepet moral, og etikk.  

Moral og etikk ligger så til grunn for hva samfunn og individer trenger av lover og regler, selv om 

mange egennyttige interesser og advokat-arbeid har arbeidet inn slike i lovverket. Det er ulikt fordelt hva 

likeverd er i juss og rettsvesen. De ulike livssyn verdi-normerer slik som egentlig aldri kan verdi-normeres 

også, slik som hvem og hva som er mest verdt. Mens virkeligheten er kun at en sak passer bedre til et 

saksforhold enn et annet.  

Altså: At mennesket livsevne og fysiske kropp egentlig er likeverdig som holdbarhets-funksjoner, men 

det er også holdninger til hvordan man tror verden er. Det som egentlig skal vurderes er tanker og handlinger 

som trigger bevegelser som gjør skade eller hindrer den gode løsningen for samfunn og individ.  Vi kan ellers 

se på ulike former som kan benyttes i saksforhold der ordene rettes inn mot den moralske siden av saksforhold. 
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Fra Leksikon og Wikipedia 

  

Leksikon 

 

Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig. 

Moral; av latin moralis, ‘som har med sedene’ (mores) å gjøre’. Altså blant annet skikk og bruk, men mest 

som grader av de emosjonelle og fysisk kroppslige egenskapers holdbarhet og behovs-dekning. Altså regler, 

eller erfaringer som virker holdbare, eller som man har tro på. Dette kan bli justert av en persons styresett for 

slikt, eller egen mening om det alene, eller det kan være et fellesskaps felles erfaringer om holdninger til hva 

som er holdbart.  

Begge formene handler om hva som folket, de involverte godtar, eller har akseptert som praksis. Slik 

praksis endrer seg normal over tid, ut fra hvor bra, dårlig, veiledningene virker. På sett og vis er moral 

interaktiv funksjon i forhold til andre levende vesener. Etikk og moral kan ha de holdbare funksjoner for en 

som lever alene i ødemarken også, men stort sett gjelder moralen i et levende samvær med andre og hvordan 

man kan få best funksjon mellom samfunns-individer.  

Moral, holdbarhet, opplæring, er like tydelig i dyregruppers irettesettelse av hverandre, og omsorg. 

Det er ikke bare den bevisste holdningen som nødvendigvis fungerer holdbart. Alt liv som har klart seg godt 

og har god interaksjon med hverandre fungerer som en slags trivsel-standard, holdbarhet. Når det er god 

balanse over tid i et økologisk miljø, kan man si at det er god holdbarhet, og mye trivsel for behovs-dekning, 

også i den grad bevisst og emosjonell funksjon virker hos dyr også.  

Det er viktig å skille mellom en deskriptiv og en normativ bruk av begrepet 'moral'. I sin deskriptive 

betydning brukes moral om normene, verdiene og holdningene som faktisk aksepteres og forsøkes praktisert 

av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av moralske normer som 

vi burde følge.  

Begrepet etikk betegner ofte teorier om moral – det vil si moralfilosofi – selv om det også noen ganger 

brukes synonymt med «moral». Ingen av disse bruksmåtene er faste, verken blant fagfolk eller i dagligspråket. 

Joda. Det er ikke noe i veien for å akseptere, forstå, godta, og dermed få de etiske teoretiske forklaringer til å 

settes ut som praktiske funksjoner som gjennomsnitts-holdning interaktivt mellom folk.  

Til flere slike regler som finnes, jo vanskeligere blir det jo. Etikk handler om referanser om hva som 

man skal forholde seg til også, og dermed er ikke alle like enige. Den teoretiske funksjonen er gjengivelse av 

slike funksjons-hensyn. Et eksempel er begrepet religionsfrihet. Eller om vi vil politikk, eller forskjellige 

verdier. 

Moralfilosofer skiller ofte mellom moralske normer og andre typer normer, som for eksempel juridiske 

normer. Moralske normer hevdes ofte å være mer grunnleggende på den måte at våre grunner til å følge 

juridiske normene i et samfunn avhenger av i hvilken grad de juridiske normene er i overensstemmelse med 

de moralske normene. Og dette er våre behov. De fleste slike normer er tradisjoner vi ikke helt forstår gjaldt 

for lengre, men godtar. Ritualer.  

På den annen side, ut fra samfunn så er det behov for styre, maktstrukturer som er gode eller dårlige 

som ligger til grunn for eldre behovstradisjonelle former som blir godtatt eller overstyrer folks behov som 

juridiske lover og samfunns-regulerte normer. Uansett hvor galt det bærer av sted, så er folks tåleevne vanvittig 

høy når overstyringen presser på, inntil at skadene overstiger tålegrensen. Altså at uholdbarheten blir for stor 

for behovene våre. Fysisk, emosjonelt eller bevisst, eller kombinasjoner av disse.  

Det er imidlertid omstridt hva som utgjør skillet mellom moralske normer og andre typer normer. Alle 

forholder seg med eller mot behovene våre, eller til enkeltes behov.  

Uten behov som er nødvendig for at en drivkraft-energi skal inntas som virkning, og at en vilje skal ha 

retning og mål, eller gi en viljes-utførelse den styrken man tror den må ha, eller føler at den må ha, samt signal 

til affekt-utløsning av vilje, også «den ustyrlige vilje», maset av fysisk, emosjonell og bevisst utløsnings-kraft 

som oppstår, og som har en mengde ofte usaklige retninger i forhold til saksforholdet, er også klart utløst av 

behov: irritasjoner eller vanskelighet med å få gjennomslag for behovet. Viljen er stort sett kun signal for 

utløsning av behovs-styrke-retningen fysisk og bevisst, eller for følsomhets-behov. 

I begrepet vilje er det inkludert at det skal være en trykk-forandrings-funksjon, altså en omsetning av 

behovsstyrke, mengde, til en transformasjon av den utløsende lyst, ulyst-styrken som signaliserer handling 

som ord-bruk eller fysisk bevegelses-mønstre, grad orden-uorden. Han var sint og lagde et kaos. 

https://snl.no/norm
https://snl.no/verdi
https://snl.no/holdning
https://snl.no/latin
https://snl.no/deskriptiv
https://snl.no/normativ
https://snl.no/norm
https://snl.no/verdi
https://snl.no/holdning
https://snl.no/normativ
http://snl.no/etikk
http://snl.no/norm/jus
http://snl.no/norm/jus
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Det er blant annet uenighet om det er normens form eller innhold som gir normen dens moralske 

karakter. En annen mulighet er at svaret ligger hos normens kilde. At normens egenskaps-beskrivelse fungerer 

i praksis som fysiske og emosjonelle tilnærmelser varier jo, og derfor kan man ikke si at formen er alene om 

å avgjøre moralen, holdbarheten, gyldigheten. På den annen side så vil innholdet være et godt eller dårlig 

forklaringsforsøk av hva som skal etterfølges eller oppnås, der dette også vil ha varierende følger emosjonelt 

og fysisk for deltagerne som skal etterleve dette.  

Kilden er ofte viktig. Er dette en giftig plante? Vil etterfølgelsen av regelen i praksis føre til at vi får 

ryggskader fort. Smak og behag, smak, lukt, allergier, er blant annet, ved siden av fysisk holdbarhet ulikt 

fordelt mellom folk, slik at noe kan skades av kilden. En holdbarhetsform er at kilden og personen holder 

avstand til hverandre der begge er holdbare videre. Dette kan også gjelde emosjonelle reaksjoner ellers mellom 

mennesker, og mellom mennesker, dyr, planter og været.  

Om normene settes aldri så høyt, men at fysiske, bevisste og emosjonelle egenskaper utsettes for ris i 

stedet for ros, og omvendt, så vil mange oppfatte den moralske regel som hinder eller irritasjon, og virke i mot 

denne holdningen. Men holdbar reaksjon med følelses-innhold, emosjonell virkning kan vi se hos dyr, når de 

steller unger, gir dem mat, lære jakte, hva som er mat, og når det oppstår irritasjon.  

Ulven kan ta bite-tak over nakken til de yngre ulvene om de er ugreie, og ikke for å drepe dem, men 

for å få de til å tilpasse seg, der grepet virker på samme måten som at «Gir du deg!», og dersom ikke kommer 

et nytt bite-tak som er hardere. Det er her kun munnen som er mulig som formidlings-irettesettelse, selv om 

samme munn er til skrekk og advarsel for folk som kan bli et bytte for ulven. Vi ser at de yngre ulvene tilpasser 

seg, og funksjonen har samme virkning som moralen, holdbarheten.  

Dette gjelder ikke bare husk som opplæring for å greie seg hos dyr ved å die dem, vaske dem, lære 

dem å jakte, og tilpasse seg en slags skikker, holdninger ved samvær og jakt. Også varslings-rop, og skifte av 

vakthold i sitt distrikt. Fugler og pattedyr legger merke til hverandre, og varsler hverandre, mer eller mindre 

bevisst, eller betydning av de andres kroppsspråk.  

Mange dyr, fugler og pattedyr vet ikke hva varslet gjelder for før de ser hvilke farer eller matressurser 

som kommer. Begge disse varsler om at det er noe som gjelder, et behov for holdbarhet. Hos mange enkle 

mikroorganismer virker det likedan med trykket, temperatur og gifter i miljøet. Kjemiske eller sanse-

funksjonelle organer gir beskjed som får bevegelses-funksjoner til å trekke seg unna faren, eller også regulerer 

væsketrykket mot tørke eller for mye vanntrykk.  

Funksjonen har samme effekt som det man legger i moral: En ide om eller virkelig funksjon for 

holdbarhet. Naturens funksjoner som gir holdbarhet fysisk er altså en helt ubevisst moralsk funksjon: Å 

registrere mat, være der det er trivsel for dem, søke unna farer, ulike systemer for holdbarhet i miljøene, og 

bevegelser i forhold til dette. Om mikroorganismene er bevisste?  

Det er med god grunn om det ikke er bevisst men kjemisk funksjon som driver holdbarhetstrykket til 

cellesafter i mikro-organismer, og det er i stedet for bevisst sammenligning, at det samme gjelder som 

tilpasning; Slik som to steinstykker som vi finner passer sammen da den samme steinen ble knekt. 

Det kan vi mene om aper, om hunder, om delfiner, om mange dyr. Men likheten er allikevel slående 

når en krabbe reiser seg opp mot en abbor eller en annen fisk med en giftig sjøanemone i hver gripeklo den 

nettopp har hentet disse med, og står og vifter med dem mot fisken som ikke ser særlig villig ut lengre.  

Blekkspruter viser også en mengde slike egenskaper. At de lærer å skru opp korker og finne veien i 

labyrinter, eller lage bokstavform i panna for å få måltidet de skal ha i løpet av utrolig kort tid. Fiskere i 

Californiabukta sier at kampen mellom blekksprutene og fiskerne de gangene de utsettes for angrep faller ut 

50%. I halvparten av tilfellene vinner blekkspruten. Så kommer vi til mikro-organismer. Det finnes et encellet 

dyr som har to lange linselignende kikkert-øyne inne i cellen som går helt inn til nær kjernen i cellen, og som 

oppfatter et bytte.  

Da utløses en vannpose eller luft-pose som virker som en jet-pumpe der dyret spretter mange 10-

gangen sin egen lengde frem mot byttet. Har dyret en slags sammenligningsfunksjonell oppfattelse som kan 

ligne en bevissthet? Forskerne sliter med å definere hvor grensen for bevissthet går innen de mindre 

organismer, og eventuelt en klar oppfattelse av noe som virker visjonært, eventuelt husket.  

Vi vet at flatormer kan bli kuttet i to, der haleparten vokser seg frem med et nytt hode: Og så husker 

den hvor maten er. Om vi ikke husker vei, ord, hendelse, begrep om noe, sette sammen to informasjoner, så 

kan vi ikke gjenkjenne noe, eller huske en vei. Så om det kun er en fysisk husk-funksjon, eller om den trenger 

en bevisst orientering vet man ikke.  

https://snl.no/formalisme_-_filosofi
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At emosjoner og mål, kilde-mål, behovet-maten, virker slik at dette av ulike årsaker virker likedan på 

de fleste i en gruppe, men virker skadelig for noen få andre er altså normalt blant mennesker og dyr. Plantene 

har jo også visse motstands-funksjoner som settes inn, eller drivfunksjoner som presser seg frem i forhold til 

holdbare og uholdbare kilder. En rampete og klorende kattunge, og et barn, behøver ikke å bli den kos, eller 

moralske funksjon som tenkt.  

Om kildens innvirkning på det emosjonelt og fysisk holdbare. Uenigheter om form, innhold, og kilde-

betydning er alltid tilstede samtidig og har ulik fordeling ut fra hvilke saksforhold som oppstår innad mellom 

disse, men også deres påvirkning fra det utenforliggende miljøet. Og klart hos mennesker, at erfart og etter 

behov, gir grad vilje for dekning av behov, så virker viljen også inn som overstyring som betyr etter mitt 

behov, eller fellesskapets vilje, altså behovsdekning av relasjoner fysisk, emosjonelt og bevisst.  

Men ingen vil klare noe av dette uten sammenligning av mindre eller større grad, emosjonelt 

reaksjonsmønster, men med en fornuftsavgjørelse om man skal eller ikke skal godta forholdene. 

Fornuftsavgjørelse er den og de som gjør sin sammenlignings av hva som er praktisk for dem, eller hva de 

tror vil være godt for seg, eller godt for samfunns-medlemmene. Noen kan si at dette lett gir tyranni, andre 

mener at alle skal gjøre hva de selv vil. 

Der juridiske normer springer ut av lovgiverens vilje, og sosiale eller kulturelle normer springer ut av 

en gruppes forventninger til atferd, så vil enkelte filosofer si at moralske normer har sitt opphav i 

menneskets fornuft. Lovgivernes vilje har aldri en retning, og har aldri en styrke. Det er kun når et behov 

melder seg at viljen melder seg. At man merker en kløe eller irritasjon, en smak, lukt, fysisk aktivitet man vil 

ha, og vondt med de samme sakene. Det er altså et behov involvert i viljen som har med emosjonell eller 

fysisk følelse å gjøre som oftest primært som sult, tørste, seksuell følelse, hva man kan miste av kos og trygghet 

eller beholde av dette.  

Til viljes-sektoren, eller viljesakten, det vil si lyst-ulyst i forhold til et tema og styrken i dette, så 

kommer det et inn-signal som trigger viljen. Denne har meldings-beskjeden om hvilket behov, sans, terreng, 

handlingstype som alltid er der normalt hos oss, som skal utløses, slik at en retnings-orientering med budskap 

er ofte avklart før viljen smeller av. Bevisstgjort behov/lyst kan i affekt/styrt øke/minske ny av-smelling. 

Den smeller av fordi den er en rask om-transformasjons-styrke over fra regulert behovs-styrke, til den 

fysiske bevegelses-koordinerte styrken, som alt ettersom virkningen inn i viljes-transformasjonen er ordnet 

eller uordnet, helt kaotisk eller fornuftig orientert. Alle akter der vi finner merkbar vilje utenom vane-

bevegelser, vane-utløste behov i ordnede former, vil markere seg som viljestyrke. Vi kan gå til et kjøleskap å 

finne ut at vi ikke var sultne allikevel. Poenget er at viljen ikke er på tale i samme grad om vi gjør helt 

alminnelige. Saker som ikke krever noe større av oss som tanker eller bevegelser. Smell=også blir fysisk akt. 

Det er mer merkbare behovsmangler som må tre frem, eller at man presses av trangen, driften, smerten, 

sult, eller at det brenner på fingeren, eller at man vil ha en bestemt plass i krangel med en annen. Det er styrken 

i behovet som bestemmer den graden av vilje, som får omformings-oppgaven, som handlings-motorisk 

avgjørelses-senter i hjernen til å utløse det motoriske hjerne-senter, og så beveger man seg så mye som dette 

er kvotert av styrke slik som signal inn til om-formasjonen av feltstyrken, behovs-felt-styrken gjennom en 

ekspansjon/implosjon, som fremstøt eller tilbaketrekning for å få saken gjennomført fysisk også.  

Sagt på en annen måte. Det trykket vi merker fra signaler gjennom hodet når viljes-saker utløses som 

tydelig viljes-preget, er fordi belysnings-graden av negativ og positiv styrke virker sterkere enn vanlig. Vi kan 

benytte det samme ved oppgaver og tester, konkurranse også, men er mer klar over tilstanden, viljen som er 

behovs-utløst ellers vil markere ulike veier i hjernen fra behov til hvilke muskelområder det er snakk om.  

Det er denne vekslingen mellom alle de ulike reaksjoners etter inn-signal, og til motorisk utløsning av 

bevegelse som jeg her kaller viljen, men som en transformasjons-felt-energi av de ulike kategorier viljes-

styring. Ett magesignal eller øyesignal kommer inn, med eller uten sammenlignings-utløsning av husk, for å 

spontant flomme over i motorisk senter, og som vi alltids kan sammenligne med lyst og angst, sinne og glede 

etterpå. Virkninger slik av lyst-grader kan merkes under pågående reaksjon. Prosessen er da lik som viljen. 

Om dette er tilfelle er viljen en felt-styrke-overføring, og når vi blir kjent med den, eller ikke klarer å 

hemme den, så utløses den, eller vi kan utløse samme affektreaksjon ved å gi oss selv bevisst et inn-signal 

bevisst vi kjenner reaksjonen til, for eksempel sinne, eller at vi ved å tenke på det virkelig blir sinte. En av de 

mest lette for mange utløsnings-funksjoner. Tenk deg en gang følt for dårlig behandlet. 

Veldig ille om vi brant oss og hadde lyst til å trekke handen vekk, men ingen signaler får denne til å 

trekke handen tilbake. Viljen er inkludert i utsigelsen, i mange av tilfeller vi snakker, vil formidle noe. Vil 

transformere en styrke-form, feltstyrke og i den fysiske utløsningen av handlingen.  

http://snl.no/fornuft
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Slik sett er viljen en fellesbetegnelse på alle utløsnings-signaler som har med et behov å gjøre. Mange 

synsinntrykk er derfor ikke villet først, selv om vi får lignende reaksjoner, der samme bevegelser skjer med 

affekt-reaksjonen som kan være direkte motorisk nerveimpuls fra sanse- eller behovs-sentre, eller som kan 

være utløst gjennom lyst, ulyst til handlingsmotorisk avgjørelsessenter hvor den forserer avgjørelsene slik 

psykiske og bevisste affektutløsninger skjer. At effekten er for stor til at den kan isoleres til sentret og går til 

nabosentret som gir motorisk muskelnervetype signalutløsningen. Slike brå reaksjoner virker helt likt elektrisk 

støt uten selve den elektriske følelsen på og i huden, og gjentatt lenge. Mer likt en kraftig gnist, og det er 

elektronstrømmen i muskelen også.  

Alle sansene våre har tilfredstillelsesgrenser og smertegrenser som da også setter vilkår for behovet 

vårt, og dermed hva vi vil. Om noen vil ha noe som styrker deres lagringskapasitet og muligheter til alt, så 

kan man etter behov fra styresmakt, eller rettslig makt, innføre en urettferdig vil mange si, økonomisk lov som 

tilsidesetter andre og som fremhever noen med et monopol og enerett til noe som egentlig alle har som felles 

behov. Det samme gjelder typen straff og belønning.  

At lovverket sier at det er tillat, eller er behov for en metode, eller ikke er tillat, og ikke behov for noe, 

sett fra lovgivers, eller de som presser lovgiver til å innføre en lov. Å dømme etter skjønn er likedan. Hvor 

allment er dette som behov? Mange enkeltsaker er altså usikre områder som hverken den som utfører, de som 

blir ofre, og de som er lovgivere er ukjent med. Hvilke referanser skal man dømme etter.  

Mange vil sammenligne noe direkte med at en person automatisk er bevisst, og derfor skyldig. Men vi 

kan jo ikke totalt sett si at vedkommende offer er skyldig i hvert tilfelle fordi det var bevisst ved å være på feil 

sted til feil tidspunkt, eller at normalt aksepterte behov-gjørende moralsk sett, at man grunnet bevissthets-

funksjonen i seg, skal kunne forutse alt som kan skje da. Slik sett så er holdbarheten klar om hva som skal 

beholdes hos mennesker og fellesskap.  

At bevisstheten g psyken, samt fysisk kropp og dets organer skal fungere bra, mens det er lite redegjort 

for det holdbare slik i samfunnet. At man skal jo tåle alt, og tørre alt, og at man skal øves til å krige, og i nød 

lyve og i nød kanskje ta noe fra andre. Det er mange slike tilfeller som er kjent og godtatt. Slåssing med fare 

for store skader heies ofte mye frem i mange miljøer og kultur-holdninger. Utnyttelse heies også veldig frem 

i mange kulturer og grupper.  

Hos noen, ingen regler i det hele tatt der alt uholdbart er like godkjent som det holdbare. At lyve, stjele, 

myrde er opphøyet og godkjent og øker annerkjennelse som status. Dette er en annen moralsk holdning. Begge 

holdninger om at noe skal fortsatt være holdbart, og ikke være det, fremheves i de religiøse skriftene også. De 

som ikke har samme tro er fritt vilt for enhver grusomhet, og skal henrettes, drepes, tortureres, pines og plages. 

Nå har ikke mange lest om troen sin, og forstår bare den korteste form for positive utdrag. 

Holdbar-heten vår og vilkår for dette, er alt kjent av de fleste. Men ikke at vi fortsetter å undersøke 

gradene av dette, og hvor det svikter. Det er kort og greit holdbarheten av psyke, bevissthet og kropp, at 

behovsorganer fungerer rimelig, og sanser, slik at dette er målet. Dette er rimelig angrepet av mange. Politisk 

sett så er det som med den som skal greie seg selv, at all hjelp, all mulig holdbarhet ellers blir dømt nedenom 

og hjem. At kun ødeleggelse er løsningene, og ofte som argument; ellers blir vi for mange.  

Det burde være en bevisst forståelse om det trengs en reduksjon i mengde-behovet, og at man kan 

innstille behov etter dette. Men så finnes det annen religiøs og politisk ideologisk holdning også. De som går 

fullt inn for undersøkelse av holdbarhets-forhold for mennesket slik er det ikke så mange av. Men de fleste 

oppfatter seg som slike, selv om de bare mener det, men slett ikke iverksetter eller støtter ordninger for slik 

virksomhet.  

At holdbarheten er en syntese mellom natur/miljø og sanser, behov, kropp, psyke og bevissthets-

funksjoner er det ingen tvil om. Sinnsstemninger alene gir ikke ingen garantier for sammenlignende helhet for 

holdbarhet. Om noen har et dårlig gemytt, eller har en likeglad holdning, at noen er melankolske er ikke en 

sikret utløper for å vurdere holdbare forhold generelt for oss. At sinnsstemninger overstyrer mange av de 

fornuftige, det vil si sammenlignbare funksjoner vi kan gjøre, er det ikke tvil om. Så sinnsstemninger har sine 

fordeler og ulemper.  

Sinnsstemninger er selv et holdbarhets-vurderende «element», å ta hensyn til, som mulig innlemmelse 

i holdbare former generelt. At man også må se sinnsstemninger som grunnfunksjonelle reaksjoner, og 

tilstander som har sine årsaker, funksjonsunderbygning, og at de trenger som alt som vurderes å undersøkes 

også ovenfra som viktig innholds-faktor, mønstre som må undersøkes for holdbarhets-innhold og retnings-

justerbare funksjoner. Ikke at de settes utenfor samspillet som transcendent, uforståelig, umedgjørlige 

funksjoner som ikke har samspill med resten av det emosjonelle systemets virkninger. 
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Moral 

Å ha en moral innebærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar 

en objektiv gyldighet (det at noe er gjeldende eller gangbart). Begrepet har også en subjektiv betydning; et 

indre lys, et bedre jeg.  Og et logisk fornuftig sammenligningsgrunnlag for holdbarhet av ulike arter hensyn 

til folk uten at man trenger større veiledning for trangen til at det meste skal gå bra, best mulig. Fredfull 

våkenhet. Personlig moral og moral i videste forstand/holdbart, er mer enn bare «de gyldige regler». 

Dessuten er det også slik at man i diktaturer og konsentrasjons-leire har moralregler der moral 

innebærer at de normer, verdier og holdninger man praktiserer er akseptert og innehar en objektiv gyldighet 

(det at noe er gjeldende eller gangbart). Å ha denne moralen er ikke holdbart for menneskenes psyke, hverken 

for kropp eller bevissthet, og der like moralsk å lengte etter holdbare tilstander og ha andre meninger om 

dette. Det er også ganske klart for de som driver slike leire at denne moralen er uholdbar. 

Å ha moral som innebærer denne moralen ligner mye på det Sade sa om Rousseau og Smith med flere, 

at det var smisk med maktens lovgivninger der eliten undertrykte folket. Sade bestemte seg for å være en elite-

sadist han også, og ble med dem når de skulle straffe folk fra hus til hus som oppkrevere. Slik var hans 

oppfatning. Men det skjer mye ganske likt enkeltvis i politiske systemer og til og med i demokratiene i dag. 

Men poenget er at politiske endringsbare holdninger til lovverk gjennom interessesaker setter gjerne 

visse grupper ut av funksjons-verdi, og da ender det med at lovverk, den uavhengige domstolen, og dommere 

viderefører disse reglene, lovene i praksis, og at den utøvende makt som voktere og politivesen retter seg etter 

dette. Å ha moral er også både personlig og i videste forstand langt mer enn bare «de gyldige regler». 

Med andre ord så er denne moral-forståelsen ingen sikring av holdbarheten til psyke, bevissthet og 

kropp til folk, og de ressurser de har å kunne leve av. Til det er denne moralmålsettingen og definisjonen for 

svak, for åpen, har for lite referanser å holde seg til for begrepet moral. Moral blir transcendent uforståelig, og 

har ikke noe med denne verdens virkelighet å gjøre. Moral-begrepet, å ha/regelrett, = bare del-moralitet. 

 

Moral kan innebære flere elementer som f.eks:  

 

Dyktighet (dyd eller dygt), dyktighet i moralsk betydning er en opplært egenskap eller et såkalt 

internalisert, det vil si et innøvd, opplært akseptert eller påtvunget handlingsmønster.  

Moralen kan komme av den erfaringen man har på naturens og andre menneskers reaksjoner også og 

kan slik ved gjennomtenkning være en selvlært funksjon, som videre kan formidles til andre og en gruppe. 

Behovene og sanse-virkningene våre vil da til en viss grad som smerte og lyst prege hva som tilregnes bra, 

godt, og vondt, dårlig.  

Dette betyr at forholdene i de forskjellige naturomgivelser med farer og goder, at det tradisjonelt 

utvikles forskjellige moralske regler og normer, og kommer under sosial-antropologisk forskning, men også 

alle tilstøtende her som sosiale og psykologiske forhold, og egentlig til dels noe sosialøkonomiske ressurs-

forhold, da det er mange unødvendige løsninger i den økonomiske ressurs-styringen, og ikke påtvungne 

naturforhold eller sjel-kropp-bevarelse for gruppen som teller. 

Det finnes nemlig mennesker som er i stand til å sanse hvilke sanser og behov vi har primært og alle 

de saker som forverrer, skaper smerte og lidelse for våre grunnleggende behov og gjøren, og derfor blir klar 

over hva holdbarheten går ut på. De greske gudene var jo kjent for sin umoralske oppførsel. Det betyr at 

mange faktisk kunne godskrive seg bedre moral enn dem. Også en som het Jesus mente at man ikke skulle 

gjøre andre fortred. En annen at man kunne greie seg med sandler, klespledd, suppe-skål og stokk, som en 

melding til alle de som var griske. 

Subkulturer, mafia og gjenger finner denne tilsidesettingen i politiske systemer som rangerer folk som 

en legitimitet til å bedrive avstraffelser av de rundt seg de også. Hva galt de gjør spiller ingen rolle. Trist, 

men sant.  

Både i samfunnet og i gjengene så er det en gjengs moral at: Intelligens er intelligens bare når man 

ødelegger noe lurer andre, og svekker andres livsevne. Intelligensen å bygge opp, opprettholde gjelder for 

eksempel den dag i dag ikke generelt, men bare bit for bit etter en slags eliminasjons-metode de kaller 

verdinormering. Altså ulike meninger om hva som skal avstumpes av orden for denne gang. Vi rekker knapt å 

bli kloke i dette liv, eller i løpet av en fremdeles levende jord. 

Alt tyder på at visjonene strekker seg helt frem til nesen, det man selv lukter og smaker. Den neste 

finnes ikke, og om den finnes må den fjernes. 
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I Moralfilosofien betegnes dyktighet som en verdifull egenskap etter en god handling. Men den 

betegnes også som dårlig om den ikke gir god holdbarhet. Moralen gir slik den holdningsgraden man har til 

bevarelse av seg selv og andre, men helt klart hva som virker holdbart for den ene. Og som man i samfunn, 

vil mene om alles felles behov som den enkelte og samfunnets beste.  

Men også som elitenes forståelse av den gode moral. At en elite-gruppe tar hensyn til alle så godt de 

kan, er i mange tilfeller en fornuftig form som kan gi veldig gode holdbare samfunn. Men oftest blir enkelte 

grupper oversett eller verdi-normert vekk fra de gode holdbare ordninger. Verdinormeringen slik følger neppe 

menneske-rettslig likeverd, humanistisk likeverd eller religiøse likeverds-gruppers holdbarhets-normer.  

Dette gjenspeiler seg sterkest i juridiske lovverk og i helsepolitikken fordi dette ikke gir kompromiss-

ordninger folk kan delta i. Til gjengjeld må da folk kjempe sin livskamp, eller rettferdighets-kamp fra sak til 

sak som helse-problem, Man definerer hva av helsa som skal regnes til helsa gjennom begrep som uskyld og 

selv-forskyldt. Det blir innfrielse eller avslag på helse-hjelp.  

Andre moralske termer. 

Kampmoral, evne å beholde troen på en institusjon eller et mål. Altså alt fra forsvar, eller vinnings-

mål, til kampen for å få et behov igjennom, eller nødvendige behovs-interesser, og andre interesser som ikke 

er holdbare. Politisk opposisjon etc.. 

Lærdom: leveregel som kan trekkes ut av en fortelling eller hendelse (lærd). Begge deler blir en 

erfaring, enten den er forstått eller ikke, nødvendig eller ikke, og det er tvil om hvilken kritisk undersøkelse 

det gjøre i slike temaer. 

Medmenneskelighet: Evne til å sympatisere med andre mennesker og deres situasjoner. Evnen 

til å bære en liten byrde fra noen andre og evnen til å diskutere og kjempe for andre mennesker.  

Evnen er en side av saken, men undersøkelsen av metoder og holdbarhet er en annen, Diskusjon, 

drøftelse, kan virkelig gi mange holdbare behovsdekkende virkninger for et fellesskap. Men hvilke referanser 

har noen om dette utenom følelser. Hvor omfattende er naturforhold og anatomiske og behovs-virksomme 

forhold tilknyttet det som kalles evne, det vil si til grundig undersøkelse av hva fysisk, psykisk bevisst-

funksjonell og mellom-menneskelig holdbarhet har i forhold til ressurser og helse? 

 

Etikk og Moral:  

Å handle moralsk er å gjøre noe som samstemmer med gjeldende normer og verdier. 

 

Både moralske vaner, skikker, og nedskrevet lærdom og formaning gjennom definerte veiledninger 

kan formidles som normer og verdier: Etikk. Muntlig og skriftlig om holdninger fysisk, psykisk og bevisst. 

Denne formen som lære kalles etikk. Den praktiske funksjonen rundt dette er en annen side av saken, og 

kan møte hindre, i mange tilfeller at følelser og glemsel kan avmagre slike regler i praksis. 

Etikk er moralfilosofi, eller teoriene om moral, selv om begrepet noen ganger brukes synonymt 

med moral. En handling kan være moralsk i en sammenheng, men umoralsk i en annen. Hvilket er 

Sokrates erfaring også. At man kommer best ut av dette ved å se hvilke saksforhold som ligger til grunn, og 

hvilket ståsted den man handler ovenfor har, fordi den andre kan ha opplevd eller ha et lyte som får et omvendt 

forhold til det holdbare, slik at man skader vedkommende i stedet. 

Å dekke ansiktet f.eks. kunne oppfattes som en religiøs og moralsk handling i noen subkulturer 

i midtøsten, mens det for offentlig ansatte i Frankrike er forbudt, og der vil være umoralsk ut fra et 

pliktetisk perspektiv. 

Når en handler umoralsk bryter man bevisst med normene for hva som er moralsk, mens 

en amoralsk person ikke har moralske normer. 

All grunn til å se nærmere på dette med umoralsk og amoralsk. I hvilken grad er de satte regler 

holdbare for oss, og hvor går grensene for at noe er umoralsk, amoralsk. Om man ikke har noen moral, 

amoralsk, behøver ikke dette å bety at man ikke undersøker dette for å skape en god moral. Om den såkalt 

amoralske personen virker for det gode eller onde vet man altså ikke. Vi må anta at den amoralske enten ikke 

vet, eller med vilje bryter med de moralske normer. Men så finnes det slike grupper som med viten og vilje 

lager normer mot normene, at man skal gjøre det amoralske mot andre.  

Seksualmoral er det settet av moralske normer som gjelder for den seksuelle atferd mellom 

mennesker. Synet på prevensjon, utenomekteskapelig sex, homoseksualitet, prostitusjon, voldtekt, 

incest, nekrofili, henger nøye sammen med øvrige etiske, juridiske og religiøse normer.  
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Hva som er akseptert i et miljø og i et annet er forskjellig. Men om det ikke er til skade for noen 

fysisk, psykisk, bevisst for egen del, men heller ikke for de det gjelder, så bør det som holder folk oppe være 

innenfor den holdbare moral. At ulike årsaker har bidratt til ekstremt negative holdninger er ikke rart. Men 

gjelder det de som man finner en annerledes kjønnsdrift enn det man selv har som vi står ovenfor. I de 

fleste tilfeller ikke. Men uten tvil, konflikter utløses lett om noen presser seg på en om man ikke har samme 

behovs-retning. 

Når noen ikke finner annen løsning for trygt å følsomt samvær, seksuelt eller ikke, bør man ikke 

bry seg mer om det enn om det man kaller eget privatliv. På den annen side så kommer ikke driften til 

utrykk som tillat, ikke tillat, men at den er der. Som alt annet. Om et helt samfunn er i mot andre former er 

det ikke lett å hanskes med. Og omvendt, at om innstillingen er slik er det heller ikke lett å leve, hanskes 

med. Det er ikke særlig saklig undersøkelse heller da. Moral som lærdom: En fortelling kan ha en moral, 

ofte eksplisitt uttrykt i avslutningen for å presisere hva fortellingen skal lære oss. 

Et eksempel på en slik moral er den som finnes i Johann Herman Wessels dikt Smeden og Bageren, 

der en baker ble dømt for noe en smed hadde gjort, og som slutter slik: Den Bager græd Guds jammerlig, da 

man ham førte væk. Moral: Beredt til Døden altid vær! Den kommer, naar du mindst den tænker, nær.  

Som med de bibelske ligninger: At det aldri treffer selve saksforholdet og omstendighetene rundt og i 

offeret. Konsekvenser om hvilke betydning dette har for angst for de som vet om saksforholdet og hva løgnen 

gjør, at praktisk, fysisk, psykisk, bevisst forhold til seg selv og andre, barn, de som handler brød, ja at alt er 

bare underforstått og magert som utbytte i stedet for å vise de psykiske, bevisste, fysiske og praktiske 

ødeleggelser av fysiske og følelsesmessige forhold som trygghet og usikkerhet og angst og glede ved 

holdbarhet som referanse betyr, og er. Det samme gjelder budene. 

Altfor meget regnes oppretter ved straff eller belønning. saksforholdet kan uansett være like galt og 

uopprettelig. Ris-ros, belønning og straff har fått høyere rang enn den forståelige forklaring, orientering og 

virkelige innsikten. Men det burde vært lagt vekt i verdi på det slik omvendt. 

Du skal ikke drepe, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, men ingen grunn. Fordi da straffer noen deg? 

Ja men de lever jo evig uansett? Altså, hvor kommer de saklige data inn. Lignelsen gir følelser, men hvilke? 

Noen fryder seg over samme eksempel selv om de er små barn. At de slett ikke behøver å ta parti for offeret. 

Eller at noen skal bestemme hva de skal, eller at en følelse av de andres følelse dermed slår ut som god eller 

dårlig følelse i saken.  

Lignelser og historiene vi hører om kamp, helter og en mengde saksforhold slik, til og med mange 

sanne historier, behøver ikke å ha noen som helst med de ekte saksforholdene å gjøre. Vi ser det samme med 

historier om konsentrasjons-leirer og shahira. At der noen tar det som at slikt skal du ikke gjøre, eller finner 

det trist å gjøre slik, eller anser det som ondt, så er det grupper som mener at det var helt riktig gjort! Og det 

som både moral og etikk!  

Kom frem med de saksforholdene som er holdbare og de ekte begrunnelser i stedet.  

Du skal ikke drepe! Hvorfor ikke? Både de religiøse, politiske, filosofiske og psykologiske begrunnelser 

bør komme inn i bilde her, og ikke bare den kropps-eliminerte formen a-priori og forestilling til Kant og 

Hegels moral, eller kun Marx sitt svar på samme måten mot dette, eller at; Nei, smerte, og konsekvenser for 

barn, andre, kroppen til noen, er bare en Platons ide. Hva er vitsen med noen moral i det hele tatt da.  

Og slik tenker jo selvsagt de som religiøst og ateistisk mener at det ikke finnes noen lov og grenser i 

det hele tatt og at man bare gjør hva man vil fordi man tar seg retten til det eller om så, får tilgivelse eller 

unngår straff. Likedan som en tyrann som beholder makten til sin død. Og så tenker noen skal han stå foran 

en annen domstol? Hva hjelper det den moralske holdbarheten her på jorden i dette liv da, at noe godter seg 

over en tro på straff. Ikke rart at man må søke seg ut av karmastrømmen. At alt er unnskyldning for å gjøre 

hva som helst som passer seg. 

Moral som holdbarhet er religiøst sett: For dette liv på jorden; ikke når dommen alt har falt til 

Himmelen eller til Helvete! Eller at det hjelper med en endring i neste liv. Vi må ta det hensynet som behøves 

i dette liv og her og nå! Moral er i ytterste konsekvens ment som det holdbare man kan leve med, om man 

ikke forventer at det skal bekoste uholdbart for de andre for å kunne leve.  

At noen ofrer sitt liv for å redde en annen er en annen del av saken. At man vet man kan risikere sitt 

eget liv for å redde en annen eller ett av barna, en annens barn fra en ulykke. Slik reaksjon, om den aksepteres 

eller ikke av en selv eller andre rundt seg er et stort og vanskelig spørsmål med mange svar. Det herværende 

er hva Bud og Normer er tiltenkt, ikke annet sted.  
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Dobbelt-moral er at man gir inntrykk av å være ufeilbarlig, eller moralsk ut fra normene, og er da i 

mot brudd med normene. Men så utøver man allikevel, eller faller for de samme bruddene, eller har en 

holdning som egentlig mener seg å rettferdiggjøre en annen holdning, riktig eller ikke. Eksempler som er kjent 

er vold og prostitusjon, at man er i mot dette men som man selv utøver når det ikke synes for andre. På den 

annen side er vold noe klart og tydelig ødeleggende.  

Mens Prostitusjon kan være veien for en behovsdekning av en bedre karakter for både kjøper og selger. 

Hva slags menneskelig moralsk holdning har utøverne? Det er mye vi ikke deltar i selv som vi har 

verdinormeringer for, uten å behøve å ha det minste del behov for dette. På den annen side kan ofte mye 

eskalere så det blir til virkelige konflikter om samme behovstid og holdbarhetsforhold.  

Moral-lære og religiøse skrifter, en mengde andre livssyn, har alt tradisjonelt nedfelte syn, normer 

regler og straffe-rettslige oppsett for en rekke saker, og som man ikke lett alltid går utenom, selv om man ikke 

gjør noe egentlig galt, farlig. Mange er ikke villige til å ta opp sine meninger.  

Etikk defineres som grunnlaget for moral.  

Ingen etikk som skal være grunnlag for moral, gjelder om det ikke er et behov som dekkes for noen 

eller noe man har opplevd slik. At grunnen er at man fant noe holdbart eller uholdbart som man vil si noe for 

til egen fortjeneste eller som er holdbart for oss alle. Moralen er bundet til en opplevelse, selv om man kan 

tenke seg til den også. Grunnlaget for etikk og moral er begge deler på grunn av virkninger i verden som virker 

bra eller dårlig.  

Den skriftlige eller muntlige etikk-utlegningen er ikke grunnlaget for moralen men oftest en et krav, et 

behov, et innlegg om orden oppførsel og behovsdekning som noen mener er holdbart. Noen er faktisk så lite 

bevandret at de kan lage slike regler uten at det er etisk, moralsk, holdbart, er en leveregel i det hele tatt. At 

noe har tittelen etikk, inkludert om det er verdinormering tilstede, så vær for all del oppmerksom.  

Se etter regelrette feil, skadelige informasjoner. Det er hva en eller flere mener er holdbart og erfart 

som moralsk tilfelle, at skriftlig etikk lanseres, om det så er på basis av andre skrifters meninger eller krav.  

Ut fra denne etiske veiledningen som orientering til hvordan holdninger skal være, så kaller man dette 

handlingsmønsteret for moral. Men det behøver ikke å være noen av deltageren som følger dette som mener 

det samme, men bare innretter seg av forskjellige grunner. Mange benytter disse etiske moralske kasus som 

dekkoperasjon for forbrytelser i groveste forstand.  

Det vi opplever er altså ikke grunnlaget for moral. Hvordan vi virker som sanser og behov, og erfarer 

er ikke grunnlaget for moral. Om vi sier fra om noe som er farer eller farlig å gjøre, så er det ikke Etikk. At 

det er bare det skriftlige som er etikk. Grunnlag for moral? Men. Muntlig og skriftlig erfaring av hva vi bør 

og ikke bør, som holdbart, som vi formidler, burde kunne kalles begge deler. Etikk regnes nok som et lengre 

formanings-veiledende utkast for flere saksforhold slik av erfaringer eller anmodninger, noens behov for 

hvordan man vil, eller selv har behov for at noe skal være.  

For eksempel Guds bud, Ikke stjele. Normalt blir man sint eller fortvilet om noe stjeler noe fra seg. Da 

sier man at den andre ikke skal ta ting slik fra seg. Det er innbefattet i begrepet stjele, at man tar noe fra en 

annen. Man ville da ha sagt: At du skal ikke stjele. Slik er dette budet kjent fra Sumer 1000 år før Moses 

vandring ut av Egypt og lignende gjelder andre omliggende religioners bud for å drepe og lyve. Svært 

essensielle funksjoner mellom folk om uholdbare forhold.  

Vi trenger ikke en gang guder for å klekke ut slike lover selv. Fordi de fleste synes dette er selvfølgelig 

selv om de ikke kommer på en eneste grunn for hvorfor ikke. Men det er faktisk mulig å grunngi dette i forhold 

ti holdbare forhold, moral, eller skriftlig, i samlinger av slikt, etikk, og som lære, lærdom. Også dette er 

mystifisert med tekniske grep, pedagogikk. Men det er kun et samlet ord for Den best mulige måten å forklare 

en lære på, metoden. God metode. Lære om metode, og mulig forbedringer av metoder å fortelle, lære bort, 

gi forståelse for noe. 

For å se på definisjoner, enten det er fra Wikipedia eller andre grener så legg merke til hvor 

diffust holdbarhets-funksjonen virker eller legitimeres, forklares. At mye er rop i skogen.  

Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare 

spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». 

Altså langt fra ut fra hvilke saksforhold, kilder og virkninger i livet. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sedelighet
https://no.wikipedia.org/wiki/Filosofi
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Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan 

være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst eller filosofisk 

grunnlag: læren om rett og galt. Det finnes ulike etiske teorier som vektlegger ulike ting når «det som er rett» 

skal bedømmes. Etikken kan grovt sett deles inn i fire grener: meta-etikk, normativ etikk, deskriptiv etikk, og 

anvendt etikk. (praksis). Selv-bestemmelse kan også virke/være, undersøkelse av rett og galt. Samfunnskritikk. 

Beskrivelser, metoder, forståelsesformer, stort sett: uten i forhold til hva? 

 

Etiske teorier 

Meta-Etikk: Non-kognitivisme, Kognitivisme, Relativ moral, Absolutt Moral 

Normativ Etikk: Konsekvens-Etikk, Utilitarisme, Plikt-Etikk, Sinnelags-Etikk, Dyds-etikk 

Teleologisk og deontologisk Etikk. Deskriptiv Etikk. Anvendt Etikk 

Anvendt Etikk: Deduktivisme. Kontekstualisme. Koherens.  

Andre etiske teorier: Egoisme. Altruisme. Utilitarisme. 

Diskurs-Etikk 

 

Meta-Etikk 

Aristoteles var en viktig metaetiker. Med moderne filosofisk begrepsbruk vil han omtales som en 

kognitivist. Metaetikk (gresk: «over» eller «etter» etikken, se Meta) handler om grunnleggende etiske 

teorier. Her spør man seg om etikken skal være objektiv eller subjektiv, om man skal legge fornuft eller 

følelse til grunn for etikken, og hvordan etiske utsagn skal begrunnes. Både kognitive og komparative 

egenskaper må med, altså både kvantitativ og kvalitativ sammenligning, altså både fornuft og følelser, fordi 

på den ene siden ikke får kvantitativt uten sammenligning og ikke sammenligning uten det kvantitative, at vi 

må ha med både fornuft og følelser, fordi objektet, formen som kommer med signalet også har en styrke, en 

økende eller synkende virknings-grad. 

 At det er et formobjekt som virker som en styrke i begrep som vilje, behov, avgjørelses-prosesser, slik 

at Kant har rett i at dømmekraften er en blanding av fornuft og følelse, altså både fornuftig logisk og følsom 

emosjonell kvotient. Hvilket betyr at EQ og IQ aldri helt kan adskilles, uansett musikk, kunst, praktiske yrker, 

konkurranser, livs-egenskaper.  Det ligner YIN og YANG, at vi får ikke det ene uten en liten eller større del 

av den andre i seg. At det finnes mot-turbulens i alt, eller noe mot-krefter. At det ligner som med strømmen, 

at U=RI, som betyr at et trykk har en motstand som gir strømnings-mengden, men at større eller mindre 

overskudd siver den andre veien som felt eller strømning.  

Etiske utsagn har liten betydning om de ikke legger vekt på virkeligheten. Hverken dommere, jury, 

offer eller gjernings-person kan fri seg fra en følelses-styrke ved handlinger og bevisste funksjoner. At man 

dømmer etter skjønn, betyr normalt at man føler på hva man selv mener om saken.  

Denne følelsen må ses i sammen-heng med en viss øvelse for følelsestilstander som man lærer seg å 

skjønne eller kunne sammenligne. Likedan med kvantitative forhold, om hva det har å si for behovstilstanden 

ellers. Og hva følelser har å si for behovstilstanden. Faren ved Platons modell er fullkommenheten. At det 

bygges trinn for trinn uten hensyn til at ståstedene er voldsomt forskjellige. Også viten og følelser. Det finnes 

nok av de som ikke begriper hva de gjør og forårsaker.  

Den samme etikken skal vel også gjenspeile de normale forholdenes ulike tilstander, og hva som er 

normalt virke, moralsk og etisk. Noe må man ha å sammenligne med. Man kan knekke mennesker med 

overflod av nedlatende holdninger. Psykens følelser kan medføre at man gir opp, tar livet av seg, mister 

kontrollen, blir syk mentalt og fysisk. Man kan ikke slik sette kvantitativt og kvalitativt opp mot hverandre, 

men summen av virkninger de har, og i forhold til hva.  

Holdbarheten så klart, til psyke, bevissthetsevne og kroppslig virkefunksjon normalt for en person. 

Noe skjønn må være med i vurderingen, men ut fra tilstanden, ikke etter hva ens eget livssyn alene tilsier. Det 

objektive blir jo sammenlignet med hva som er allment normalt og med lignende saker. Men opprettelsen er 

klart så stor i forskjell at det enkelte saker ikke ligner hverandre. Likhet bør også sammenlignes med dette 

grunnlaget, og til en viss grad tror jeg enkelte slike hensyn tas. Dette kan være vanskelig for alminnelige 

dommere, men også enkelte høyesteretts-dommere.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Teori
https://no.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk
https://no.wikipedia.org/wiki/Meta
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Det er uten tvil grupper, livssynsledelser, om så militære avdelinger av grupper som til sammen gir 

politisk og religiøs slagkraft, og i noen tilfeller også de økonomiske interessene, som slik vil kunne presse 

domstoler også, dersom de ikke følger retningslinjene. Andre krefter kan også være en trussel. Alt slikt har vi 

sett komme frem i solide erkjente saker fra Italia og USA, men det er kjent over hele verden.  

At dommere trues, og omvendt at dommere truer, at de går i bresjen for en dårlig sak også. Så man kan 

spørre seg om hvem er hvem. Men de etiske normer som man sier, er gyldig for samfunn generelt, i alle fall 

som utsagn. I lovverket, og i politisk og religiøs virksomhet hender det vel at man overkjører en del av denne 

likheten for etiske normer. Fordi det gagner helheten sies det, som en lov, selv om det ikke gjør det.  

 

Metaetikken deles vanligvis inn på to måter:  

non-kognitivisme versus kognitivisme og  

relativ moral versus absolutt moral. 

Non-kognitivisme 
 

Non-kognitivister vil hevde at vurderinger (eller holdninger) ligger til grunn for en moralsk dom. De 

setter et skille mellom fakta-spørsmål og verdi-spørsmål. Fakta og verdinormering. 

Fakta-spørsmål kan bare beskrives deskriptivt og konstaterende, men vurderinger kan ikke 

beskrives deskriptivt, men normativt.  

Når en non-kognitivist hevder at fakta og verdier er svært ulike, mener man å si noe om det logiske 

forholdet mellom utsagn om fakta (deskriptive utsagn) og utsagn om verdier (normative utsagn). Man kan 

slutte fra ett eller flere deskriptive utsagn til andre deskriptive utsagn, men man kan ikke slutte fra ett eller 

flere deskriptive utsagn til normative utsagn. 

Grunnen er at sett i ett felles system av regler, lære, så er det slik at vi her legger vekt på hva vi synes 

om saken og ikke hva vedkommende persons forhold til saken er. At hva offeret går igjennom betyr ikke noe, 

men det vi andre synes om det er det som er grunnlaget for saks-vurderingen. Offeret eksiterer egentlig ikke, 

bare de andres følelser, observatørene. Mange er fornøyd med kvantitativ vurdering i stedet, kognitivt. 

Det ligger alt i Platons fremmede forståelse av følelser, der vi kan si at all bevissthet er kognitiv 

beskrivelse av det gode som det fullkomne som vi skal sammenligne med, og ikke hva offeret opplever. Malen 

er utenfor verden. Aristoteles igjen han mener at egenskaper er pre-formet, altså at alle skapninger med alle 

dens egenskaper er forhåndsinnstilt, og slik pre-form, altså til hva der han velger formål, som regel knyttet til 

behov, slik at om han mener fremvekst av behov eller kilde-målet ikke er godt å si.  

Han mener i alle fall at formen, pre-formen, er innstilt mulig bevisst laget, at den har et indre mål, 

program, for hvordan egenskapen utvikler seg i hele livsformen eler som deler av livsformen, mage-sult, 

armer-gripe, fornuft-avgjøre valg, se forskjell på noe. Allikevel så blir dette formålet liggende utenfor det 

saksforholdet som noen opplever av verden liggende utenfor person og opplevelsen selv.  

Men det ligger noe nærmere verden enn Platons sammenligningsskjema. Ikke alt er slik; Aristoteles 

mener at fornuften, likedan som Platons ideer, er former som ligner det vi i dag kaller arvelige egenskaper, 

altså former som er årsaken til egenskaper, slik som fornuften med evne til å vurdere, sammenligne noe, å 

kunne velge i dette. Det er i denne graden etikere setter inn begrepet vilje som skyld i saken knyttet til en 

person. Mens behov til funksjonsgrunnlag for en drift, styrkesignal for fysiske mønstre, handlinger, ikke er 

med i betraktningen.  

Egenskaper går heller frem som formål, i stedet for at vi kan bruke dem. I hovedsak virker de fordi de 

har vokst frem, men det kan være holdbart og kan virke for det som gjør oss holdbare, men ikke at det er gitt 

et bevisst formål, men kan fungere lignende. Bevisst formål og vilje får mye av sine retningsveier med etter at 

man fødes, og kommer ofte gjennom opplevelser og opplæring, egne påfunn etterhvert og behovsstyrken i seg. 

Et behov ligger bak et formål, eller handling. Men det behøver ikke å være et bevisst behov, selv om vi kan 

bevisstgjøres det.  

Vi må kunne se at psyke, bevissthet og den fysiske kroppsnatur er holdbarhetstilstanden vi må sammen-

ligne med, og ikke en fullkommen modell av et formåls-program, da livet og stemningen kan endre seg helt, 

at erfaring, opplevelse og lærdom gjennom tien, samt hva et menneske gjennomgår fysisk, eller blir utsatt for 

er tydelig veiledende, ikke bare et formål vi ikke vet om stemmer med vedkommende. At formålet for eksempel 

er for en annens del?! Formål som kan videreutvikles, realiseres, eller den fullkomne formen, er vel også det 

man kan kalle relativ og absolutt form.  
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Non-kogntitivisme har to kjennetegn  

Fakta-spørsmål er vesensforskjellig fra spørsmål som har med vurderinger av verdier å gjøre. 

Å felle en moralsk dom er å gjøre en vurdering, mer presist: det er å uttrykke en følelse eller en 

holdning. 

Fakta er saksforholdet: Moralsk dom er en følelse eller holdning. Etter skjønn, enighet om skjønn, 

pålegg om skjønn. Skjønn som er en avmålt ferdig løsning. Mange skjønn: jury. 

Fakta er saksforholdene slik de kan observeres eller som blir fortalt, vist. Så kommer sammenligningen 

med det som skjer som følelser og bevisst påvirkning i saken.  

Å felle en moralsk dom, vurdere forholdet, er å utrykke en følelse eller holdning i saken, hvilket betyr 

skjønnsvurdering, som igjen betyr hva andre synes om det og ikke saks-forholdet til offer eller gjernings-

person.  

Kognitivisme 

Kognitivister (også kalt moralske realister) mener at gode eller riktige handlinger er ensbetydende med 

moralske sannheter. Moralske utsagn vil kunne avgjøres ved hjelp av fornuften. Klassiske kognetivister 

er Platon og Aristoteles, i nyere tid er Immanuel Kant et eksempel på en kognitivist. 

Nei: Slike sannheter er dårlige mål om det ikke er rent sammenlignet med holdbarheten til psykisk, 

bevisst og kroppslige evner, og de behov som er knyttet direkte til dette. De kvantitative verdier kan vurderes 

ut fra stillingen begge har og hva som kan være bor eller straff for den siden av saken, I dag er dette ofte ett 

økonomisk spørsmål. Det gode og det riktige gir ingen garanti for holdbarheten. Men derimot er noe gjort i 

en ellers god og riktig hensikt kan man ikke dømmes for det; men for aktsomheten om det kan påklages. 

Holdbarheten er et eget tema som det ellers ikke snakkes om. Jeg skal ta opp dette som et eget tema. 

En tilstand regnes som faste verdiskalamålinger der ett nivå er statisk. 

Relativ moral  

Relativistisk moral går ut på at en handling ikke kan være rett eller gal, dette må ses relativt til en 

mengde verdier. Det vil heller ikke finnes et allmenngyldig sett verdier, hvilke verdier man vil tro på er opp 

til enkeltpersonen selv. En handling kan altså være god for én person, men ikke god for en annen. 

Absolutt moral  

En person som forfekter absolutt moral vil hevde at en handling kan være rett eller gal og at den 

relateres til et sett verdier.  

En handling kan være nøytral også. At den er legitim som handling, men ikke i forhold til en annens 

sak, som man rett og slett ikke var innblandet i, eller drev med, men som uventet ble koblet sammen av grunner 

vedkommende ikke kunne noe for.  

Utdypende om normativ etikk 

Den normative etikken har som oppgave å formulere grunnleggende moralske prinsipper. Moderne 

normativ etikk er delt inn i tre hoveddeler: konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk. 

Konsekvensetikk 

Konsekvensetikken, eller konsekvensialismen fokuserer på konsekvensene av en handling. Strategier 

og handlingsvalg må vurderes ut fra de konsekvenser de respektive valg gir. Subjektiv konsekvensialisme 

vurderer antatt konsekvens. Objektiv konsekvensialisme vurderer antatt konsekvens og faktiske hendelser. En 

konsekvensetiker kan derfor mene at å lyve kan være riktig fordi konsekvensene av den konkrete handlingen 

må vurderes ut ifra hver enkelt situasjon. 

Konsekvensialismen hevder at moralske plikter i siste instans bestemmes av de ikke-moralske verdiene 

til våre handlingers konsekvenser. Mange konsekvensialister mener at lyst og smerte er de ikke-moralske 

verdiene som i siste instans begrunner alle våre moralske plikter. De fleste moderne konsekvensialister er 

universelle konsekvensialister, det vil si at de tar hensyn til alle som berøres av en handling.  
Konsekvensetikeren må prøve å forutsi konsekvensene av hver enkelt handling for å finne ut om den er rett eller 

gal. En av konsekvensetikkens svakheter er at ingen kan forutsi fremtiden, og man kan da i ettertid finne ut at man tok 

feil. Konsekvensetikken er resultatorientert og kan brukes i enhver situasjon, men problemet er hvem som bestemmer 

hvilke konsekvenser som er ønskelige eller ikke. En stor del av vurderingen blir overlatt til individet. Fordi 

konsekvensetikken er resultatorientert og konsentrerer seg om hver enkelt situasjon, bidrar den ikke til å utvikle etiske 

prinsipper slik at de kan brukes i fremtiden. Konsekvensetikken er altså ikke fremtidsrettet.  

Kritikk: Lyst-smerte=ikke-moralske verdier=Grunn til moralske plikter. Nei/ikke-nok. Gifter og 

medikamenter kan få smerter vekk, gifter umerkelige. Dør, Skades, uholdbart/usynlig. Moral er ikke begrenset til 

smerte-lyst som er i kropp som basis til holdbar psyke/bevissthet/kropp, en viktig del. Og Plikt=ikke konsekvens. 

Hjerte, Hjerne, alt kan stoppe å virke, være uholdbart, selv uten smerte/lyst. Blod-prøven viser kreft. Vei-ledende. 
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Utilitarisme: Utdypende 

Jeremy Bentham, utilitarismens far: Er nytten som lykke for oss 

Utilitarismen regnes som en del av konsekvensetikken utformet av Jeremy Bentham fra David Hume, 

og videreutviklet av blant andre den engelske filosofen John Stuart Mill, men man kan finne liknende tanker 

allerede i antikkens Hellas. Peter Singer er en av nåtidens utilitarister. Utilitarismen er en universell 

konsekvensialisme hvor en handling er en moralsk plikt hvis den er det handlingsalternativ som, vurdert for 

alle berørte parter, fører til den største overvekten av ikke-moralske goder over dårlige konsekvenser, eller 

den minste overvekten av ikke-moralske dårlige over gode konsekvenser.  

John Stuart Mill definerte utilitarismen som «den oppfatning som anerkjenner nytten eller prinsippet 

om den største lykke som moralens grunnlag, hevder at handlinger er riktige i den grad de bidrar til å fremme 

lykken, gale når tendensen er å frembringe det motsatte av lykke. Med lykke menes glede og frihet for smerte, 

med ulykke menes smerte og mangel på glede.». Klassisk utilitarisme tar utgangspunkt i at hvor rett/korrekt 

en handling er, er en funksjon av hvor mye godhet eller lykke det kommer ut av den (for samfunn eller 

menneskeheten). Den oppfatning som anerkjenner nytten eller prinsippet om den største lykke som moralens 

grunnlag, nyttemoralen.  

Kritikk: romersk: «Brød og sirkus til folket, så er de fornøyd». er klassisk. At det kan brukes og er til 

nytte. Men for hvem. Og den største lykke garanterer ikke holdbar velferd: lyst-morderen. Atomkraft er til 

bruk: Atomkraft-nytte. Også Atom-bomben. Hva som er holdbart for menneskeheten er ikke bare den største 

lykke, nytten, bruken, men at det som er nyttig, brukbart, eller kan virke til stor lykke-følelse, kanskje bare 

glede, må også ha en holdbar kropp, psyke og bevissthet i orden og ikke skade dette, slik som plutselig 

hjerteslag. Mange slike omtanker og sammenligninger kan forutsi konsekvenser på grunnlag av at kropp, 

sanser og behov er der, med psyke og bevissthet. Nytten kan være å starte 2 verdenskrig. Nyttebruk: 

maskingevær. Giftgass. Kan nytte og bruk begrense det uholdbare/der holdbart er moralens mål? 

Utilitarisme er en slags kollektiv hedonisme, hvor målet er å oppnå velvære for hele gruppen. Dens 

grunnleggende moralprinsipp uttrykker ikke altruisme, men velvilje der aktøren ikke regner seg selv som 

verken mer eller mindre enn noen annen person. Man snakker også om negativ eller omvendt utilitarisme. Da 

er den mest riktige handlingen den handlingen som skaper minst ulykke, eller med John Stuart Mills ord; 

minst «smerte og mangel på glede». 

Utilitarismen generelt er resultatorientert og legger opp til solidaritet mellom mennesker. På den 

annen side kan den føre til egoistiske handlinger, fordi det er opp til hvert individ å bestemme hvilke 

konsekvenser som er ønskelige. Vi skiller mellom handlingsutilitarisme og regelutilitarisme. En 

handlingsutilitarist vil vurdere den totale summen av lykke i hvert enkelt handlingstilfelle. Hvis lykken øker 

har handlingen moralsk verdi. En regelutilitarist vil følge regler for hvilke handlinger som vanligvis skaper 

mest lykke. Hvis den totale lykken øker når handlingen blir allment praktisert, har handlingen moralsk verdi. 

Handlingsutilitarismen medfører at man for eksempel kan straffe uskyldige personer, så lenge den 

totale velværen i samfunnet øker. Utilitarisme åpner altså for å «rette baker for smed» selv om, rent deskriptivt, 

de fleste vil mene at det er umoralsk.  

Regelutilitarismen er visjonær og idealistisk. Etikksystemet ønsker å finne frem til de korrekte 

prinsippene (de som fører til at den totale lykken øker) og holde seg til dem. Dette er en av de mest brukte 

etiske tenkemåtene. Kritikk: Holde seg til det som virker trygt. Men det er ikke nok for at psyke, bevissthet 

og kropp skal fungere holdbart. Innsikten og det holdbare må selv være målet, for  mest frisk. 

Plikt-etikk 

Kant er typisk pliktetiker: Pliktetikk (deontologi) hevder at en eller annen autoritet har bestemt hva 

som er rett og galt. Denne autoriteten kan være et moralsk prinsipp, naturrett, stammens høvding, kongen, de 

politiske myndigheter, loven, eller Gud. Pliktetikken fokuserer på selve handlingen. Pliktetikeren må ta 

utgangspunkt i forhåndsbestemte moralske normer og prinsipper for å bedømme en handling og finne 

den rett eller gal. I pliktetikken går altså de moralske normene, reglene, foran, og konsekvensene av en 

handling har ikke noe å si for hvorvidt et valg er moralsk eller ikke. 

Kritisk: Dette er ikke holdbart nok, det vil si forebyggende nok eller som bevarelse av vår holdbarhet. 

Det er nok av eksempler på at en lov bestemmer en urettferdig handling, eller sumerisk straff, der en 

annen løsning kan være holdbar. Pliktetikk har som utgangspunkt at folk ikke selv er i stand til å kunne foreta 

moralske vurderinger. For å unngå kaos må en eller annen gi regler og normer, og disse reglene må folk følge, 

uansett hva de selv synes. Pliktetikk gir lite rom for å vurdere enkeltsituasjoner. Pliktetikken er enkel og 

skjematisk, men også idealistisk og kompromissløs. 
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Mange situasjoner man skal vurdere pliktetisk vil medføre selvmotsigende plikter. Det er galt å lyve, 

men det er også galt å fortelle en morder sannheten om hvor hans offer befinner seg. Det er galt å drepe, men 

i krig beordres man å drepe, og det er galt å ikke følge ordre. Dette viser at pliktetikken kan være vanskelig, 

fordi det kan være vanskelig å bestemme pliktenes rangordning.  

Sterkt: En formulering av Immanuel Kants kategoriske imperativ sier at mennesket 

ikke skal brukes utelukkende som et middel, men behandles som et mål i seg selv. De 

fleste religioner gir uttrykk for forskjellige typer pliktetikk.  

+ =  at mennesket ikke skal brukes utelukkende som et middel,  

men behandles som et mål i seg selv. 

- =  Holdbarhets-forklaringen uteblir, ingen preferanser, Moral a priori: Snill/God. 
Forstår ikke torturens konsekvenser. Moral definert utenfor verden. 

 

Sinnelagsetikk  

Sinnelagsetikk (eller holdningsetikk) fokuserer på sinnelaget eller motivet som ligger bak handlingen. 

En handling er etisk god hvis den springer ut av et godt sinnelag, hvis den har et godt motiv. Det er den 

handlende personen som, ut ifra egne tanker, vilje, og følelser, må vurdere motivet. Normen i sinnelagsetikken 

hentes fra den handlende person og de kvaliteter han/hun besitter. Hele personen må inn i synsfeltet, med 

tanke, vilje og følelser.  

Kritikk: For doms-fellelses-vurdering ja! Men ikke som holdbarhets-referanser; uteblir. Med 

mennesket som et mål i seg selv, men også som middel, men uten preferanser, konsekvenser og løsninger, hva 

som skal være holdbart for et menneske allment, så holder ikke holdninger alene, selv om de kan hjelpe. At 

moralen ellers er et mystisk utenforliggende ønsket a-priori er ikke holdbart nok. 

Buddhistisk etikk er sinnelagsetikk. Buddhismen lærer at konsekvensen i det lange løp vil være 

avhengig av motivet, og etisk praksis går ut på å utvikle de riktige og gode sinnstilstandene.  Jesu kjærlighets-

bud, «du skal elske din neste som deg selv» er også et eksempel på sinnelagsetikk.  

Kritikk: Ja, joda. Men så kommer det i forhold til hva. Holdbarhet psyke/bevissthet/kropp. Og mål som 

holdbart i dette livet. Her ryker ideologiene også: Store tegn på svakheter og generell informasjon. Vi kan 

ikke vente at humøret, stemningen, politiske interesser garanterer for holdbarheten allment. En allmenn 

holdbarhet er straks-funksjoner helse, og selvhjelpsordninger, og forskning på løsninger som hemmes av 

religiøse og politiske verdinormeringer selv om det er de holdbare funksjoner, og ingen garanterer for 

holdbarhet, mens en viten, kunnskap, kan klare å ordne noe. Stemningen og sinnelaget er ikke nok, og er 

preferanse-løs. Man kan ikke vente at sinnelags-stemningen, Holdningen er nok for det holdbare generelt. 

Dydsetikk 

Dydsetikken (eller dygds-etikk) er en modifikasjon av sinnelagsetikken.  

Ifølge dydsetikken er dydene mer grunnleggende enn plikter og konsekvenser. 

Ifølge Platon og Aristoteles er dydene det som får noe til å duge på best mulig måte. Menneskets 

moralske dyder er de holdninger og ferdigheter som setter oss i stand til å leve vårt liv på best mulig måte. 

Kjennetegnet på dydsetikk er at moralske dommer over karakteregenskaper er mer fundamentale enn moralske 

dommer over handlinger.  

Kritikk: Ja. Men det er ingen referanser tilstede i denne verden hos Platon. Kunnskapens vei ser ut til 

å være alt, ideverdenen. Men den forakter kropp og Naturen. Det er mangelfullt, som er det onde. Hva kan vi 

uten kropp? At moralen er uten perspektiver som eksempel med legen: Aristoteles har med at vi i denne verden, 

også med leger, kan lege fysiske og psykiske tilstander. Men heller ikke Aristoteles setter opp målet om at 

bevissthet, psyke og kropp er holdbarhetsmålet funksjonelt hos hver person ut fra deres muligheter som et 

konstant mål. 

 Han benytter også at lykken er målet, men lykken er det moderate balanserte liv, ikke for mye eller 

for lite av noe. Og han understøtter omsorg, og er på god vei mot de rette referanser hos oss, og det vi lever 

av. Mange leger, filosofer, teologer og visse politikere har Aristoteles som ideal. Både i Arabisk, Europeisk, 

asiatisk og amerikansk, samt australsk kontinent. I den europeiske og deres utvandrings-steder er Kant tyngst 

veiende. Teologisk, Platon og Aristoteles. 
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Nyaristotelisk dydsetikk tar utgangspunkt i det gode liv. 

Hume-inspirert dydsetikk mener at synet på den dydige (gode) personen er mer fundamentalt enn både 

synet på det gode liv og dommer over våre handlinger. Den vil ikke forsøke å begrunne synet på den dydige i 

en teori om det gode liv, men hevder at etikken rett og slett må legge til grunn det syn på den dydige person 

som allerede ligger nedfelt i moralen.  

Altså det gode eksempel: På sett og vis ligner dette på enda nyere ide om det samme: Som Sartres: At 

det eksemplariske mennesket er idealet å følge. Men det garanterer ikke holdbarheten for noe, slik moral-

filosofer, teologer og politiske ideologier, livssynene som dominerer sier; da de utelater den optimale 

situasjon at uansett syn, at holdbarheten av kropp, psyke og bevissthet innehar referansene i forhold til alt, 

om det er mennesket, samfunn, naturen, eller noe annet det står i forhold til. Det er ikke en gang snakk om 

mål i seg selv eller middel: Bare at det er holdbart fungerende. Det kan være balansert tilstand, selv om det i 

tilfeller kreves noe mer. Det gode eksemplariske mennesket i seg selv er ikke nok, selv om anbefalingen om å 

følge opp dette er ett godt trekk, et av de holdbare trekkene. 

Teleologisk og deontologisk etikk 

Teleolgisk etikk (gresk λόγος, logos som betyr lære og τέλος, telos som betyr mål eller slutt) er former 

for etikk der en handling anses som moralsk hvis den bidrar til å realisere noe nyttig eller godt, mens 

deontologisk etikk (fra gresk δέον, deon, forpliktelse, plikt) vurderer handlingers moralske verdi på grunnlag 

av et gitt regelsett.  

Aristoteles teleologiske mål-setting som nytte og det gode, godt, men balansert er ikke referanser nok, 

og kan feile stort for holdbarhet som jeg har påvist. Plikt må ha referanser som det ofte ikke har, og ikke nok 

til det holdbare.  

Pliktetikk og Immanuel Kants «kategoriske imperativ» er et eksempler på deontologisk etikk.  

Konsekvensialisme, utilitarisme og dydsetikk er eksempler på teleolgisk etikk. Aristoteles begrunnet 

etikk teleologisk og mente at å handle moralsk var en forutsetning for å bli lykkelig, og at moralske valg og 

det å realisere sin natur var knyttet sammen.  

Utfordringen med all teleologisk etikk er at den som gjør en handling ikke nødvendigvis vet hva 

konsekvensen, verken for en selv eller for flertallet, kommer til å bli.  En handling kan framstå som umoralsk, 

f.eks. å ofre en uskyldig, men kan rettferdiggjøres utilitaristisk dersom det skaper generell stabilitet og lykke. 

Kritikk: Men hva det er å handle moralsk, som holdbart, uten referanser, er ikke nok. Og når man ikke 

vet hva konsekvensene blir for en selv og for flertallet, så viser det at man ikke forstår at psykens, fornuften/-

bevissthetens evne, og kroppen, at den holdbare tilstand er at dette er holdbart, og at vi vet nok om at alle 

disse kan skades, og at det er uholdbart. Altså må det minimeres, men dette skal jeg komme tilbake til senere 

da jeg vet at de som leser dette ikke vet hva jeg har i tankene. For referanseløst! Utenksomt av maktledelse 

og moral-filosofer. 

Deskriptiv etikk  

Deskriptiv etikk undersøker hvilke moralske oppfatninger og hvilken moralsk praksis mennesker 

faktisk har, og studeres ofte av samfunnsvitenskapen heller enn filosofien. Den deskriptive etikken beskriver 

holdninger uten å ta stilling til om de er rette eller gale, eller om konsekvensene er ønskede. Deskriptiv etikk 

bruker meningsmålinger for å finne ut hva som er etisk relevant mer enn å bruke prinsipper eller konsekvens-

utredninger for å anta hva som er rett og galt.  

Kritikk: Og her har de ingen referanser å sammenligne holdbarheten i dette med. Uten mål, mening, 

årsak-virkning, eller når noe ikke vil være holdbart. 

Anvendt etikk 

Anvendt etikk er refleksjoner rundt hva som er rett og galt i forhold til en konkret sak. Områder som 

blir særlig diskutert innen anvendt etikk, er blant annet bioetikk, miljøetikk, dyreetikk, ulike former for 

profesjonsetikk, krigsetikk, forskningsetikk, samt næringslivsetikk. Anvendt etikk tar ofte utgangs-punkt i 

moralske dilemmaer, som abort, der mors interesser og fosterets interesser er i en mulig konflikt, eller bruk 

av dyreforsøk, der dyrenes interesse kan være i konflikt med forskernes ønske om kunnskap som kan hjelpe 

andre mennesker.  

Anvendt etikk forholder seg pragmatisk til forskjellige moralteorier og er opptatt av å se på 

hvilke vurderinger som er viktige i forhold til en bestemt sak, ofte med det formål å lage lover, regler 

eller forskrifter som sikrer at det er praktisk mulig å handle etisk. Anvendt etikk skiller seg fra deskriptiv 

etikk, ved at deskriptiv etikk kun beskriver hvilke normer som ble lagt til grunn, mens anvendt etikk vurderer 

hvilke normer som er viktige i forhold til en bestemt sak. 
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Kritikk: Altså sikrer ikke den generelle holdbarheten, men ivaretar det man kan av holdbarhet fra sak 

til sak. Idealet er ikke så galt. Det finnes ofte metoder som ikke behøver å plage dyr, mennesker, men også 

mennesker som stiller seg til disposisjon for seriøse, til og med smertefulle forsøk for at det skal hjelpe andre 

mennesker mot skader og sykdom. Usikkert hvilke holdbarhets-preferanser man har. Her kunne de laget en 

bra nettbase for en rekke tilfeller som an varsle forskerne.  

Forskere er umiddelbart nødvendig personell for å kunne avgjøre graden holdbarhet i saker, og det 

er ikke slik at de er umiddelbart tilgjengelige for de praktiske forskerne. Dette er uansett prøving og feiling, 

men målet virker sundt. Blomster og dyr er fine, men vi må ha mat. Korn, fisk, mulig egg, melk, bærsafter, i 

alle fall ferskvann. Tilgang fisk er ett måltid i måneden, og hardt arbeid må ha kjøtt for proteiner. Verden har 

hardt arbeid. I noen tilfeller har mange nok fisk og planter der de er eller gjennom kontakter.  

Nettet er ikke bygd ut for folk slik det er ønsket fra visse grupper. Holdbarheten er heller ikke sikret 

gjennom denne spisingen. Man kan fint være en ødeleggende kraft samtidig, man kan fint skade mennesker, 

man behøver ikke å ha noen sikre referanser for overlevelse, for holdbarhet for menneskers psyke, bevissthet 

og kropp, og heller ikke om det er det som det sentrale saksforholdet handler om. Det kan jo også være noe 

transcendent, altså utenfor vår verden. 

 I uvitenhet om veganere og vegetarianere med flere slike grupper sortert kost, så har altså eskimoer 

og ørkenfolk verden rundt, også på øyer i havet, og i dype skoger før bykulturen inntok distriktet, ikke vist 

eller kunnet få tak i de sakene som de sortert lever av. Og hva man har spist hele livet i uvitenhet, men som 

levebrød, blir altså slått hardt ned på. Vi har her et vanskelig dilemma.  

At mye bekoster naturen med mange mennesker og mye er unødvendig, og vi forurenser, og vi klarer 

ikke å legge om til en enkelt livssyns-klans lov-satte kosthold. Og de blir aggressive i mange tilfeller. Men vi 

spiser dyr som er skadelige for oss også. Men vi kan like godt spise planter som er forgiftet og radioaktive, 

for hvem vet. Alt er bare tømt utover av alt når ingen ser det. I myrene i Cheesapeake Bay hadde soldater 

eller andre fått beskjed om, eller bestemt selv, at pappesker med radioaktivt avfall fra kraftverk skulle kastes, 

og myrene kokte, og mange ble vannfødte som bodde langs kysten her. Hvem sjekker dette: Veganere og 

vegetarianere?  

Deduktivisme 

En deduktivist vil ta utgangspunkt i en normativ etisk teori (for eksempel utilitarismen), og utlede 

svaret på det konkrete etiske dilemmaet ut ifra denne teorien.  

Teorien kalles også «den teoretisk-juridiske modellen». Den er «teoretisk» fordi modellen bedømmer 

teoriene ut fra deres logiske og teoretiske tilstrekkelighet, og «juridisk» fordi teoriene blir brukt til å avsi 

dommer i konkrete saker. 

Med dårlige referanser og ønsker av ulike typer, så er det ingen sikkerhet for holdbarhet i 

deduktivistisk bedømmelse heller. Fordi den virker sterkt mest innenfor en konfliktsak slik dette beskrives, 

forlik samtaler, rettsaker, regelverk for samfunns-infrastrukturer. For eksempel også en slik konflikt ved 

rettslig skilsmisse, om «fordi jeg ikke var lykkelig»! Altså; der nytteetikk og lykken som mål kan benyttes, og 

det må legges mer vekt på skjønn i saken.  
Etisk betyr jo ikke bare holdbarheten, men gjennomsnitts-normalitet og ønsker i samfunn, interesser. Skikk og bruk. 

Dette betyr at i den grad holdbarheten blir sammenlignet med moral, så er den i alle fall ingen fullstendig sammenligning i 

hva det vil si at noe er holdbart, og referanser og forklaring til hva, og når noe ikke er holdbart. Den relgiøse, politiske, 

filosfiske og ideologiske, samt alternative trosform har glemt dette. Det finnes ikke slik referanse fra gudene heller. Hva som 

skal være godt, riktig er altså hemmelig og mystisk. Du skal gjette og føle på deg.  

Kontekstualisme  

Kontekstualisten vil ta utgangspunkt i sammenlignbare etiske problemer, og sammenligne disse 

problemene. Man avleder moralske prinsipper fra tidligere erfaringer, og bruker disse på nye 

problemstillinger. 

Koherens  

Denne modellen er en mellomting mellom deduktivisme og kontekstualisme, og legger vekt både på 

konsensus for de grunnleggende prinsipper og på erfaringer. Det typiske eksempelet på en etisk teori av denne 

typen er John Rawls teori om «den refleksive likevekten». 

Vel, men ikke referanser generelt. Kompromiss. Likevekt i sak er ikke dårlig. 

https://no.wikipedia.org/wiki/John_Rawls


 

 

991 

Andre etiske teorier. 

Egoisme, altruisme og utilitarisme  

Et viktig etisk spørsmål, er hvem som bør tjene på en handling. Her finnes det to diametralt motsatte 

standpunkter: egoisme og altruisme (selvoppofrelse). Egoistisk etikk hevder at det er riktig at den som handler 

også tjener på handlingen, mens altruismen hevder at andre (enten det er samfunnet som helhet eller andre 

enkeltmennesker) bør tjene på handlingen.  

Disse to etiske doktrinene skiller seg fra hverandre ved at egoismen forfekter individets lykke som dets 

høyeste mål, mens altruismen anser det som et ideal å ofre sin egen lykke for andre. I Olav 

Duuns romanserie Juvikfolket er hovedpersonen Odin en altruist når han ofrer sitt eget liv, og Jesus trekkes 

gjerne frem som en som ofrer seg for andre.  

I etiske systemer som utilitarisme oppløser man denne dualiteten til en mellomting fra et nøytralt 

standpunkt. Her kalkulerer man utilitet, eller lykke/nytte, helt uavhengig av hvem som utfører handlingen, 

d.v.s. alle mennesker teller likt i kalkylen. Altså den som utfører handlingen har ingen forrang som i egoismen, 

men er heller ikke selvoverseende slik som i altruismen. Praktiske utilitarister har derimot gjerne en praktisk 

tilnærming hvor en viktig faktor er at man kjenner seg selv og egne preferanser bedre enn noen andre. Dermed 

vil man effektivt kunne dekke egne behov, uten at det betyr at det har en større verdi å øke ens egen lykke 

fremfor andres. 

Egosimen og altruismen som kritikk-forhold er ikke nødvendig. Grunnen er at egoisme ikke er en sum 

for allmenn-hetens holdbarhet, noe alle vet. Likedan er selvoppofrelsen slett ikke eneste utvei, og det finnes 

noe å sette inn i de fleste tilfeller, men som vi ikke lærer eller har erfart, og derfor ikke klarer å bedømme. 

Slike grensesnitt til egoisme og altruisme kan alle føle et nykk dann og vann i livet ved kriseforhold, men også 

ved gode deler av livet. Utilitarismen, pragmatisme, peker like gjerne mot. 

I etiske systemer som utilitarisme oppløser man denne dualiteten til en mellomting fra et nøytralt 

standpunkt. Her kalkulerer man utilitet, eller lykke/nytte, helt uavhengig av hvem som utfører handlingen, 

d.v.s. alle mennesker teller likt i kalkylen. Ikke galt slik, men man mangler de holdbare referansnes basis-

grunn. Nytte-etikken har jeg behandlet svakhetene med. 

Pliktetikk følger regler og tar i liten grad hensyn til konsekvensene. Den er i seg selv dermed verken 

egoistisk eller altruistisk, selv om en konsekvensetiker vil kunne dele inn pliktetiske handlinger på denne 

måten. Nettopp en holdbarhetskrise, der en virkelig moralsk holdning i saksforhold teller, holdbarhet, 

balanse. 

Dydsetikk har et uavklart forhold til egoisme og altruisme. Å være selvoppofrende kan være det som 

gir en selv det beste livet, så altruistiske handlinger kan være motivert av egoisme. Ja, hva skal man følge, i 

moral eller holdbarhet? Ingen vet! 

Diskursetikk 

Filosofen og sosiologen Jürgen Habermas bidro til å formulere diskursetikken 

Diskursetikk Utdypende:  

Karl Otto Apel og Jürgen Habermas mente at moderne normativ etikk burde komme frem gjennom 

diskusjon. Normativ gyldighet må samsvare med dagliglivet, og en rekke forutsetninger må legges til grunn 

når man skal finne en universell normativ etikk. Alle deltagerne må forstå hverandre, de må la relevante 

argumenter må komme frem, og motivasjonen må være at de beste argumentene legges til grunn, ikke andre 

hensyn. Hvis det blir enighet om at en norm ventes å tilfredsstille kravene til alle interesserte, og 

konsekvensene er foretrukket fremfor alle kjente alternativer, er normen i, ifølge Habermas, universell. 

Kritikk: Dette; uten vår psyke, bevissthet og kropp/helse som holdbar, funksjonelt; så har ikke 

Habermas folke-enighet som best valgt noen preferanser. en norm ventes å tilfredsstille kravene til alle 

interesserte/ konsekvensene er foretrukket fremfor alle kjente alternativer; Og i alle fal ikke universell. 

Manipulasjonens verdens-rike. Alle er enige og barbarene tar over. 

At det kreves så mye diskurs, viser også at man ikke endelig forstår helt hva moral og holdbarhet har 

md hverandre å gjøre, fordi man ikke vet hva som er holdbart. Da vil Platon gå av med seieren, selv om han 

heller ikke forstod hva man skal holde seg til. For eksempel at kun bevisstheten er referansekilde, og kropp, 

likt som med Augustin, Plotin, Smith, Kant, Hegel, og at Marx er usikker, men sier vi finner det ut i fremtiden; 

men han sier i alle fall fra at ingen vet hva moral er: Så han visste det ikke han heller.  
Når jeg har kommentert eller mer eller mindre dårlig, godt har påpekt saker, og jeg ikke synes de klarer å redegjøre nok 

for holdbarhetens referanser, så vil jeg legge til grunn at preferanser finnes, der jeg viser til de viktigste referansene og det som 

skader disse, i forhold til holdbarhets-funksjoner. Men det ville ikke bli like godt forstått om jeg ikke hadde kritisert disse termene. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Egoisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Altruisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_Duun
https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_Duun
https://no.wikipedia.org/wiki/Juvikfolket
https://no.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://no.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme
https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
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Kapitel 12 Moral-Teori 

Logisk Moral-Utlegning/Holdbarhets-hypotese/ Moral-teori. 
 

Moral burde ha en opprinnelse i ett eller annet. Av en eller annen grunn så vil vi irettesette andre. Det 

er fordi ett eller annet irriterer oss, eller at vi trenger å dekke et behov. Saner og behov er involvert i hva vi vil 

med noe. I steinalderen hadde vi kun naturen rundt oss, og det å få til klær og jakte etter mat, sanke bær, fange 

fisk eller fugl, samt finne et lunt sted og sove, alt det som er det primære for å overleve, var hvilket vi kunne 

irritere oss over, eller finne våre behov i. Ikke i blader, bøker, internett, sport, kjøretøyer, eller måne-landinger.  

Hva krutt, dynamitt, nitroglyserin, atombomber, biokjemiske våpen, mars-raketter var, eller internett, 

mobil, tv, nyheter, butikker, shopping, visste de ikke noe om. Ble de fortalt om slikt som dette, ville de tro at 

vi eller dem selv var blitt gale.  De ville nok tro at vi var i slekt med gudene eller demonene. Noen ganger vil 

vi irettesette noen selv, og noen ganger blir vi irettesatt.  

Dette kan handle om bråk, mye spetakkel med løping, roping, at vi spiser noe som tilhører andre. Stort 

sett gjorde vi det samme som dyrene gjør da. De flyr ikke etter andre dyr for å drepe dem når de har mat, men 

jager dem bare vekk. Vi også dytter de nærmeste unna når slikt skjer, at vi skal ikke dra maten ut av munnen 

eller fingrene til den andre. Moralske anmodninger kan komme som et knurr, eller som tale, at slik gjør du 

ikke, basta. Om vi er forsiktige i stedet med slikt så er man fornøyde. Dette gjelder mellom voksne individer 

og barn, altså irettesettelser, men også fornøydhet om man retter seg etter dette, har lært.  

At et barn tar kjeksen fra et annet barn gir ofte gråt og skrik. Lyst-ulyst-vilje i forhold til behovs-graden 

henger nøye sammen. Moralen peker ofte til at noe kan gå galt, eller at noen kan bli skadet. I andre tilfeller så 

må vi passe på å ikke irritere noen, eller forstyrre eller irritere de som styrer, de som har makten, de som er 

ledere for virksomheter, eller som lager regler, normer, bud, lover, og helst ikke andre i samfunnet heller, samt 

at mye kommer inn under skikk og bruk.  

Som smakfullt vil slike regler virke som de kommer under begrepet estetisk som handler om hvor godt 

eller dårlig vi synes det gode er, og hvor godt eller dårlig vi synes det onde er. De fleste foretrekker det beste, 

det gode, det som er vakkert og godt, det skjønne, om så det deiligste og ekstatiske. Vi vil likt som med andre, 

barn, føle en avhengighet av at de andre er rundt oss, at vi har en del støtte av andre som er som vi, at det er 

noe veldig gjenkjennende med dette, og ofte likedanne behov.  

Som når det er kaldt, når vi er sultne, eller må sove, at vi som et fellesskap hjelper hverandre mot farer, 

og hjelper hverandre med å lage en tipi, samle gress til seng, få tak i en pels, hud fra dyr til klær. Slik var det. 

Fra 1800-1900 levde mange likedan, med unntak av mindre hus-plasser, hytter, noe å gjøre ild med, slett ikke 

alle hadde det. Og så dyrket man poteter og korn, der poteten hadde vært med skip fra Amerika. Men de 

grodde lett av seg selv. 

Ellers var det å samle bær, fange fisk i dammer, lage dyre-feller, spyd, og kanskje noen hadde gevær.  

Men når det samme tilhører en orden og oppførsel, så virker det som det heller kommer under etikk, 

det vil si noe vi finner som noe å holde oss til, eller finner holdbart. Dette handler ofte om veiledninger, 

oversikt og orientering, om erfaring og lærdom, om å være veiledere eller til trygghets-støtte for andre, og til 

og med en støtte for oss selv. Vi lager oss regler for å huske og fordi det er praktisk.  

Med skrift og religion så blir ofte påbud, forbud og regler ofte lite forklart. I stedet for direkte 

begrunnelse vises forhold om hvorfor, mest gjennom lignelser. I tiden fra rett etter det vi kaller istiden bygges 

det tømmerhus og steinbygninger noe få steder. Rundt 4-5000 før vår tidsregning har det dukket om rundt 

hundre slike byggeplasser der rundt omkring 25 av disse var veldig folkerike. Befolkningen vokste allikevel 

ikke så fort. Under: Folketall: (i klamme, skrå-skrift, Italic). 

Når vi nærmer oss 1000-tallet før tidsregninga, cirka 3000 år siden eksploderte faktisk folke-veksten. 

(Da er folketallet rundt 100 millioner). År 0, cirka (300 millioner). Det kom mange byer opp mellom da og frem til 

det vi kaller 1000 etter år 0 i vestlig tidsregning, (550 millioner). Befolkningen doblet seg vært 1000 år. Etter 

1800, (900 millioner), skjer dette fortere. Allerede i 1926, altså på 120 år, så har (1 milliard blitt 2 milliarder), og 37 

år senere, i 1963 (var vi 3 milliarder). I 1984 passerer (4 milliarder) i løpet av 11 år, og øker med det samme til (5 

milliarder) innen, 1997. Så passerer vi (6 og 7, og nærmer oss rundt 8) milliarder de neste 23 år. Det betyr en økning 

på 1 milliard pr. 8 år, 3 ganger. Når vi ser på all mengde pattedyr-kjøtt-vekt, er 60 prosent kveg/husdyr, 36 prosent 

mennesker, og 4 prosent ville pattedyr. År 0 - år 2020 har omvendt mengdeforhold sivilt og vilt. Se neste side. 
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Mye skyldes den industrielle revolusjon for 250 år siden, og videre med ny super-industri når 

elektrisiteten kom rundt 1900 og tiden etter dette. Nå er vi mellom 7 og 8 milliarder, og forventer å se 9-tallet 

om ikke lenge. Vi graver ut alle fjell, tømmer det vi kan av søppel i havet, forurenser matkilder, hav og luft, 

og gir dårlige forhold for nyvekst av planter, dyr og havgående livs-former. Mange roper varsko. Faktisk med 

god grunn. Fosfor til dyrket mark er mangelvare alt nå. 

Vi trodde tidligere at verden var så stor at det aldri ville ta slutt på ressurser før vi merket at 

fiskestammer ble borte, bare yngel, rundt 1972, da fiskekvoter innføres. Det er nok fisk i verden til at vi alle 

kan spise 400 gram 1 gang i måneden. Jaktmarkene ble borte i løpet av tiden 1900-2000, og vi sitter igjen med 

det vi kan spise som dyrket mark og husdyrhold, riktignok stor-industrielt.  

Attenborugh mener at pattedyr på jorda fordelt på antall kg kjøtt finnes i: 60 prosent storfe/husdyr, 36 

prosent i menneske-kjøtt, (vi er mange selv om vi ikke tror det), og 4 prosent av kjøttet er ville pattedyr. Ved 

Jesus tid, Augustus tidsregning, år 0, var det omvendt, at folk og dyrka mark/husdyr utgjorde 4 prosent og 

ville dyr 96 prosent. Om en menneskealder regnes som 100 år, så er det bare 20 slike tilbake til år 0, selv om 

det er 40-50 generasjoner siden, om man har barn ved 20-25-årsalder. Denne endringen av ville dyr har vel 

ikke skjedd, og heller ikke med halvparten av verdens skoger, har neppe skjedd under de geologiske tider med 

unntak av fullstendige natur-omvandlinger, mens vår industri har klart å snu alt på hodet i løpet av 200 år. 

Men videre, hva er moral, og når ble begrepet noe som ankom daglig-språket?  

Hvorfor gjør vi de primære behovs-behandlinger. Vel. Vi merker en smerte i magen som påvirker hals, 

tunge, spyttkjertler hos oss, og smerten i magen, en utmagrende følelse, betyr sult. Det kommer av at kroppen 

går tom for næring i organer og celler, og magesekken begynner å rumle fordi den begynner å produsere 

magesyre som skal fordøye mat. Da gir den smerte- og hormon-signaler som setter i gang en bevisst sult-

reaksjon, og vi presses til å finne noe å putte i munnen, men ikke hva som helst, men noe som er spiselig og 

ikke giftig. Dette er bær, frukter, grønnsaker, røtter, nøtter, fisk, fugl, og oftest av større dyr, pattedyr.  

Skilpadder, og til og med krokodiller og øgler, har blitt spist der disse er overskudd. Etter å ha spist 

føler vi oss mette, fornøyde, føler at vi har fått krefter igjen, selv om vi ofte ønsker å hvile etter måltidene. 

Alle dyr gjør det samme. Og er stort sett ikke bråkete, men rolige når de har spist. De flyr ikke rundt og dreper 

alt de ser etterpå. Likedan er det med vann, at dyr og mennesker slukker tørsten med dette, og tørsten virker 

likedan som sult.  

Vi trenger beskyttelse mot både kulde og varme, og å finne et trygt sted å sove, helst på noe det er godt 

å sove på. Øyne, ører, nese, ører, tunge og hud, er til orientering for oss for å få maten og passe på oss. Det 

fungerer i alle fall slik. Og dette er varsel-systemer om noe vil angripe oss, eller om noe smaker giftig eller 

dårlig, og handler om hva som er bra eller dårlig for oss. Vi har behov som må dekkes for at vi skal overleve.  

Når behovene er dekket føler vi livet godt, og vi føler også at det oftest er bra å leve. Altså fra å 

overleve, til å leve, altså føle seg fornøyde med ett eller annet, naturen, de andre i gruppen, eller sondere 

terrenget, gjøre seg kjent med farer eller goder ved å titte over neste bakketopp, for å se om noe kan spises 

eller fiendtlige eller farlige saker dukker opp.  

Så må vi, likt som alle dyr også, gjøre fra oss igjen av det som vi ikke klarer å fordøye, og som kroppen 

ikke trenger av dette. Fra organer som har fått næring i kroppen, fra hjernen, hjertet, lever, lunger, nyrer, 

kommer avfall som er med ut igjen sammen med det vi ikke kan fordøye. Også dette har vi behov for å gjøre 

for at vi ikke skal sprekke, få brokk, bli syke.  

Alt tyder på at mindre knuffinger og små-bitt, strenge ord, blir brukt som en slags innretning av 

rekkefølger for behovs-reaksjoner. At gruppene innretter seg etter hverandre, men til en viss grad med 

forståelse av den andres behov. Dersom ikke kan den opposisjonelle bli farlig. At det er visse grenser som 

føles eller merkes som vi kjenner igjen på oss selv, og at vi tillater andre å slippe til. Menneskets husk og evne 

til kommunikasjon har gjort at vi kan legge slikt inn i ordensformer.  

At vi i stedet hjelper hverandre med å få til måltidene, noen samler ved til bål, andre passer bålet, noen 

hakker kjøtt av ben, drar av fjær eller skinn på fisk, klemmer bær til syltetøy, kanskje noe grønt som virker 

som korn eller brød. Med bål kunne de ofte koke eller grille noe i blader og på pinne over bålet. Med tiden 

kunne de koke noe i keramikk-boller. Så koke/steke på oppvarma flate steiner. Og sensasjonen var 3000 til 

1500 f kr, der kobberkjeler med legeringer, og så jernet kunne gi oss kjeler og panner. Rundt år 0 var dette 

begynt å bli utbredt, men ikke hos alle. Mange klarte det samme med uthugde stein-kjeler som trengte mer tid 

på og varmes. Flintestein og pinner brukes fremdeles til å tenne opp bål. Byene har ild-gruer som de kan hente 

ild i hele tiden.  
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At en knuffing på noen som er med i gruppa blir så hard at man skades forstår de fleste dyr og 

mennesker seg på, at det blir en hindring for de andre dyrene, menneskene. Om ulven som holder bitt over 

den andre ulvens nakke, «gir du deg», og så slipper opp igjen, er en irettesettelse. Om den hadde bitt av den 

andre beinet, hadde den andre ulven ikke fungert, og heller ikke for jaktens skyld.  

Det virker som at de primære behovene våre står først i køen av moralske verdier fra gammelt. At vi 

ikke kunne skade hverandre for mye, og heller måtte dekke grunnbehovene våre, at knuffing og knurring likt 

som språk er irettesettelser innad i gruppen, familien.  

I dag kjenner vi til en rekke bedre metoder i de fleste tilfeller. At vi ut fra skrubbsår, vrikket ben, slag 

mot mage, ben og armer, eller at vi detter og slår hodet bort i en trestamme eller stein, eller sklir under vann 

med hodet før vi kommer oss opp igjen med litt vann i lungene, mange naturlige irettesettelser av dyr og natur 

som gjør at vi kjenner til videre følger for hva vi selv og andre kan føle med de samme hendelser, eller vi gjør 

det mot hverandre som tilsvarer det samme som er vondt.  

Dyr og mennesker virker som de reagerer positivt på ungene sine, og har hatt dem som en del inne i 

seg før de fødes. Og se andre dyr og mennesker die slike er noe de fleste dyr og mennesker er vokst opp og 

med, og ser at de vokser seg til. Det er mulig at man husker en god del av omsorg, mating, på-passing og noe 

opplæring, slik som å finne mat, jakte på mat, selv, hva som er bra kost å leve av.  

Om barna blir for umulige vil man måtte ta igjen eller irettesette dem. Før man hadde godt språk, måtte 

man holde barn fast eller klype, fike til, eller jage dem unna en stund, gjøre forskjellige saker så ungen skjønte 

at dette var mislikt sterkt, at man ikke burde gjøre dette igjen. Det virker litt slik som at dette skal du ikke 

gjøre. Og at den får ros, slikkes, blir klemt, om dem oppfører seg bra. Mennesker og dyr viser en viss ros, 

glede over at noen klarer noe for første gang at en dyreunge klarer å fange sitt første dyr, at et menneskebarn 

klarer å dele opp litt av et bytte for første gang, og etterhvert sanke og jakte.  

De fysiske ferdigheter var både overlevelse og middel til likestilling. Styrken kunne bestemme hvem 

som ble høvding i stammer, men også hvilken familie eller klan i stammen som skulle styre. Det er god grunn 

til å tro at dette ikke var så viktig i mindre stammer, men når det ble større stammer som kom opp i problemer 

med andre stammer eller slik krangel om bytte, spesielt når det ble tider med mindre byttedyr, så trengte den 

krigerske helten seg frem, slik den tidligere stod i mot ville dyr. Redsel for møte med likedanne var heller ikke 

uvanlig, men kunne bli godt vennskap også.  

Så kommer det første språket til å utvikle seg godt nok til at det meste kunne formidles mellom de 

fleste. Tider går videre til oppfinnelsen av skrifttegn, bokstaver, og snart kom nedskrevne regler for leveviset. 

Her kjenner man til noe alle grupper hadde. Du skal ikke lyve, stjele, drepe. Enkelte stammer hadde begynt å 

benytte slikt mot andre stammer som også kunne gjøre slikt mot seg, plyndring/vandaler. 

Vi kunne slik utvikles til stammer som ble rene snyltedyr. At man angrep andre stammer for matens 

skyld, og for bruksutstyr dem hadde lagd, og ikke sjeldent at de tok kvinnene til fange eller ekte. Det er 

allikevel en rovdrift. At man ble sammenlignet med åtseldyr eller gribber var ikke rart. Men de samme dyrene 

fikk mange ganger status i mange av disse rov-stammene også.  

Stammene svarte hverandre med samme middel. Men innad i samfunnet ønsket de ikke så mye av det 

samme og begynte å lage mange regler for adferd, skikk og bruk, vaner og normer i samfunnet slik som i 

Athen, hvor de til og med drøftet alt dette offentlig. Disse sporene har fote fungert frem til den dag i dag. 

Kompromiss går ofte på deling av informasjoner slik.  

Hvordan holde samfunnet fortsatt holdbart ved å tilpasse interesser. Men de hadde opphav i den 

generelle behovstilstanden vår også. Og i dag er det mange slike tradisjons-former som vi kan lure på hensikten 

med. Mange av disse skaper en enerett til mye for de få. Dersom du ikke er entreprenør, byggmester, eller 

betaler avgifter til staten får du ikke lov til å bygge ett hus du kan overleve i om du er husløs. Om du gjør det 

får du straff. Du får kun lov til å bygge hus om du betaler de pengene du ikke har?! Vi har kommet over en 

menneskelig behovsgrenseverdi. Og det er med å skape en stor uro over store deler av verden. Eller aller helst: 

Nød! Sult, sykdommer.  

Skal vi forstå mer av dette med moralen kan vi like godt bruke steinalderen som sammenligning igjen, 

men som er like kjent i dag. Vi opplever at det finnes noe som virker for sterkt for sansene våre. Om to unger 

skriker til hverandre for å se hvem som skriker høyest, så kan dette bli for mye for de eldre, eller for mye for 

en av ungene. At det dannes ett trykk i øret eller gi øresus. Gjør man slikt for nær øret til en annen kan 

trommehinnen sprekke. Det kan også gi psykiske problemer om det skjer i tide og u-tide. Stein-alderen: Å 

drepe, lyve eller stjele var ikke populært innad i stammen: Jages, (bortvises), eller irettesettes, straffes. 
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Øret ellers kan få indre smerter eller betennelse av kulda. Man kunne da dø. Utsiden av øret kunne 

også forfryses. Om man sovnet i sterk hete og sol, kan man forbrennes kraftig, eller få solstikk, at man kan få 

hjerneslag. At mange kunne komme i den stillingen at de var sterk skadet en stund av sol og frost hendte 

sikkert ofte, og om ikke at et annet organ eller hendelse fysisk ga smerter og bevegelsesproblemer. Å vrikke 

benet kan gjøre så man ikke kan løpe. Å forstue foten, hånden, noe annet, passet dårlig e en steinalder der 

kroppen var hovedmiddelet for alle hendelser i mot farer.  

Man kan ikke kaste spyd med forstua hånd eller albue. Likedan kan smerter hindre god søvn, og man 

kan være mer utslitt når man våkner enn da man la seg. Vi merker fort smerter i øynene enten det er fnugg, 

sterkt sollys, der vi kan bli solblinde, eller at det til slutt blitt for kaldt for øynene våre også. Mange ulike saker 

røyk, annet kan få det til å svi sterkt i øynene slik som saftsprut fra løk eller appelsinskall.  

Vi vil merke at det å bite seg i tunga ikke er godt, og heller ikke om en veps stikker oss på huden eller 

tunga. Vi kan få allergisjokk. Det finnes alltids en matsort som kan fungere allergisk på tunga, i halsen eller i 

kroppen vår. Og hva vi reagerer på kan være nesten like forskjellig som antall ulike slags matsorter som finnes, 

her i steinalderen. Vi kan få smerter i tunga av mange ting, og vi kan få smerter i nesen, må nyse får åndenød, 

og vi kan få direkte giftige gasser i oss.  

Om vi inhalerer en gift-sprut fra en slange kan det gå riktig ille. Det samme gjelder om skorpioner, 

edderkopper, fisk og frosk som er giftige kommer i kontakt med oss, og de finnes dødelige maneter. Dyr og 

fisk kan bite oss, og de kan spise oss. Mange har mistet et lem på grunn av en hai, en gjedde til og med, en 

krokodille, eller ett av de store vill-dyrene. Men å bli stanget av geit og kveg som tidligere var villdyr, eller 

skadet av et villsvin, til og med mindre dyr, som grevling, røyskatt, mår, oter, sel, hvalross, og store havgående 

hvaler.  

Hundedyr er kjent for slik oppførsel fra tidligste tider, da valper og kattunger var lette å oppdra. Mange 

tegn viser at gauper, leoparder, løver og tigre har blitt, som bjørner, holdt som husdyr, familiedyr. Og senere 

hester, at man har hatt føll. Kanskje før man i det hele tatt begynte å ri på disse. Og kanskje derfor at de har 

vært tamme nok til at man fikk ide og tillit til å ri på dem. Om barn kunne ri på dem, bli leid på dem, så 

kommer ideen om at voksne også kanskje kan ri på en stor hest. Med de skader dette kan medføre. Å ha husdyr 

betyr ikke å komme fri fra at det oppstår kortere eller lengre aggresjon til tider.  

Overalt på huden og rundt om i kroppen har vi smerte-sensitive nerver, de som merker kulde og varme, 

frost, at vi forbrenner oss og som alle kan gi sterke smerter, og trykk-smerte-områder i kroppen virker slik om 

presset er hardt nok. Og musklene har klart effekt gjennom nerver som går gjennom dem slik, om vi slår oss 

eller anstrenger oss for mye. Ille er det om noen av senene våre ryker, at muskelen ikke er festet lengre i hele 

festepunktet.  

Kan gi handikapp, men i alle fall sterke smerter likt som når vi har sene-betennelser. Øyne, ører, tunge, 

nese, hud kan bli utsatt for direkte kutt og fysiske skader. Noen av disse blir ofte varige. Voksne som hadde 

erfart, opplevd at seg selv eller andre hadde blitt utsatt for noe slikt, vil nok advare barn som gjør fysiske 

anstøt som kan skade slike organer eller medføre at en av de brenner seg, eller fryser.  

Erfaringene ender med at det dannes holdninger til en mer generell normal adferd. Lek eller øvelse var 

derimot tillat. Mange skades av å klatre i trær på flere måter. Oftest går det bra. Men å passe seg for saker som 

kan bli alvorlige nok, er så vidt innenfor menneskets forstand. Slik at både de overfølsomme og de som er lite 

følsomme kan enes om en viss grense ved å ikke skade hverandre.  

Hvor mye som kunne utøves med hverandre var fra familie til familie, fra stamme til stamme, som 

standard regler i de første byene, selv om slike standarder nok til tider, og også generelt var veldig tøyelige, 

mens mange regler for å beskytte hverandre manglet også, antageligvis grunnet manges mindre erfaringer med 

slikt.  

Til gjengjeld ble beskyttelse av byene og ledelsen en ny trend i tåle-evne for de voktere og krigere som 

skulle passe på. Hva vi måtte tåle av saker ble en ny trend lignende å øvelses-sloss og øvelser tidligere for å 

mestre spyd, kniv, steinøks klubbe, og pil og bue. Steinkasting og slynger ble også våpen. Vi må regne med 

at de tok høyde for at det kunne bli alvor. Vi vet at stammer da, som hos amerikanske indianere, ble sendt ut 

mellom stammene bare for at det skulle være såpass alvors-prøve at de ble tatt opp som ekte menn, krigere. 

Vi fikk oftest en god erfaring gjennom hardt arbeid i tidligere tider som gjorde oss bevisst på skader 

mot hverandre. Mange sterke tok ikke likedan hensyn. Tross alt møtte mange av disse sine likemenn, om så 

like-kvinner. Sin like kan være sterkt nok begrep, for det som menn var overlegne på, fantes det motmiddel 

til også ved kvinnelist.  
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En av de mange metoder som fiender kunne bruke mot hverandre enten det var i samme samfunn eller 

mot andre stammer, var at både menn og kvinner kunne benytte gifter mot rivalene, fiender, andre. Slangegift 

kunne være til slik bruk. Kjent sak i faraoenes rike, Egypt. Men også fra tronarvinger i Maya-Aztekernes rike. 

Uansett ble en forståelse fra krig og ulykker, arbeid, at man kunne skade seg å få varige handikapp. At 

man kunne miste synet ved å skade hodet, at mange egenskaper kunne mangle om man skadet hodet. Men de 

forstod ikke alltid hvorfor det var slik. Noen av legene i en del av tiden med eksperimenter med lik i 

Alexandria, tenkte at hjernen var ett slags fyll for tomrommet i hodeskallen. Ikke ulikt det vi i dag kaller 

sagflis forstått i en annen sammenheng, i stedet for noe å tenke med. Eller som har viktige oppgaver. Men helt 

klart: At Legen Galenos i Egypt som merket seg nerver i kroppen og at på selv døde kunne man få reaksjoner 

i ben, armer og annet når man stakk med nåler i en del av hodet der skalle-benet var løsnet.  

Leonardo/andre leger (1400-1600), merket seg lignende. Descartes ser ut til å ha god kjennskap med 

organer i hjernen. Men først 1790 begynte virkelig kartlegging av nervesystemer først på dyr, så på lik, og det 

ser ut til at en del leger, andre, rundt omkring i verden har prøvd lignende på levende og våkne mennesker. 

Dyreforskningen hadde ingen grenser. Men på slutten av 1800, 1875, var kartlegging av nervesystemer fra en 

mengde områder av dyr, av mennesker, av enkelte deler på mennesker i full gang, og har hatt sitt og si til at 

Greys anatomi-samling gir så gode forklaringer, og til et ekspert-arbeid tidlig etter 1900. Fridtjof Nansen, 

Norge, studerte nervesystemet til den elektriske ålen et sted mellom 1870-1890. 

 Den dypere celle-forskning rydder nå vei. Psykisk-fysiske eksperimenter økes. Undersøkelser av 

sanser og sanse-virkninger får en høyst ny utprøvelse, og ender med at man kartlegger sanse-organer også. 

Hjerneavdelingenes betydning for de forskjellige sanser, behov, muskler og funksjoner ellers i kroppen, finnes 

det skissekart over. Fotografier og røntgen, snitt i organer. Hodet viser seg ustanselig som en viktig bevarelses-

del for bevissthets-funksjonens optimalt, eller rett og slett fysiske egenskaper og sjels-egenskaper, med utslag 

i bevissthetens evner og egenskaper. At er slike områder defekte er også slik bevissthet defekt. 

Det virker helt klart at steinalderens formaninger og senere oppdragelse i de nye bystater handler om 

en viss oppførsel som betyr at hverken unger eller voksne får lov til å stjele eller slå hverandre i hjel. Det var 

mer slik at torgene hadde underholdning, og at det var markedet som var viktig, hva man kunne få i bytte med 

andre varer og oppfinnelse av ulike pengeverdier.  

Fra 600-tallet før Kristus, eller vestlig tidsregning, i Hellas, så var drakmer slike penger, og Sokrates 

som ble beskyldt for å spre Anaxagoras lære, og dømt til døden, tok gift-beger: Han sa at Anaxagoras bok 

kunne alle lese selv fordi den kostet bare 1 drakme der de solgte bøker på torget. År 400 fkr. En pengeverdi 

2000 år tidligere i Sumer, var små og store steinkuler som stod for verdiene 1, 10 og hundre. Faktisk stein-

lommebok der disse hadde kongens segl på steinene. Pengeideen er altså mer enn 4000 år gammel. 

Alt tyder for meg at slike regler, spesielt om de primære behov, men også hensyn til sanser og kroppen 

ellers, skikk og bruk, det å sette pris orden og lærdom, nettopp handlet om å ta vare på hverandre, at behovets 

og kroppenes tilstander skulle være holdbare. Og helst at hodene fortsatt skulle være brukbare. Skrift 

og matematikk ble ansett som hodebruk, bevissthets-egenskaper. 

På ulike måter virker det som at erfaring, eller også lærdom, uansett fra hvilken kant, tro, erfaring, at 

regler og samfunnsordning bygde på at man helst skulle være hele, friske. Livets vann var rent kilde-vann. 

Ferskvann. Det virker som at holdbarhet var viktig, selv ved det å øve på fysisk krigføring. At det var trening 

for at man skulle bli dyktigere uten at man skulle skades, eller skades minimalt så man fortsatt var i form. 

Til mere jeg følger med på av slike forskjellige trender fra fortiden og moralske spille-regler, ser det i 

snitt ut som at de fleste samfunn har fått med seg det meste, selv om de har misforstått mye også. Men det 

som er misforstått, har et nabo-samfunn en mulig regel for, som skal ta vare på dette. Det virker som at mye 

av det som Sokrates sa, var en viss forståelse i tidligere kulturer også: At du som er en slik stor sterk idretts-

utøver, har sunn kropp, at ville det ikke være bra å få en sunn sjel også, hvilket han da mente lærdom i hensyn 

og forståelse, bevissthet og moral. En sunn sjel i en sunn kropp.  

Det jeg gjør er å ta sjansen på at man i steinalderen ikke visste alt, og at man senere i bykulturene og 

de første stater, slett ikke hadde funnet ut alt enda. Ut fra dette slutter jeg at de i forhold til behov, sanser, 

bevissthet og kropp, forsøkte å dekke behov og ivareta behovene ved at alt dette skulle beskyttes, det 

vil si holdes holdbart. Men med mindre kunnskap om hva vi trenger av organer, sanser og behov, så skorter 

det på risikovurderinger, og det blir en middels helhetlig forståelse på holdbarheten vår i den tiden.  
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En stadig lang-tekkelig tankegang rundt dette får meg til å se at de vil beholde behovene sine friske 

og intakte. De vil ikke ha gift eller sykdom, eller skade magen. De vi ha øyne og ører, tunge, nese, hud. 

De vil ha hus eller ly som virker og er intakte. Det vil si at de vil ha sine kropps-funksjoner funksjonelle. 

De vil ikke miste behovene sine, armer og ben, fingre, da de vet at det kan bli døden. Heller ikke ha 

store smerter.  

Utenom dette vil de ha sansene sine fordi de har behov for dem for å opprettholde de vanlige 

behovene sine som å få næring, vann/drikke, luft så de kan puste, og få avfall ut igjen av kroppen. At 

de må kunne dekke behovene sine, slik som det ble laget utkast for i natur-retten til de greske filosofene 

som stilte seg bak denne. Denne er anerkjent av kirken, av Marx, av nesten alle forfatninger av grunnlover, 

og er med i de fleste juridiske skrifter og i rettsvesen. Men den er også tilsidesatt mange steder, eller vært 

ukjent av mange. 

 Vel og merke det nærmeste vi kommer begrep om menneskerettigheter så langt frem til at disse kom. 

Amnesty jobber jo i mot tortur og politiske fengslinger, og forfulgte grunnet tro. Men også for de som i stor 

grad har blitt dømt for noe de kanskje ikke har gjort. Og de er i mot døds-straff. 

Både behovene og sansene er orientering og kraft til bevegelses-evnene våre. Når bevisstheten 

skal avgjøre noe må den føle på hva som kommer inn fra sanser og inn fra behovene, og kjenne den 

fysiske kroppen etter lang lærdom for å styre denne, ved signaler ut om ønskede bevegelser. Tar normalt 

rundt 15-20 år. Kan være godt utviklet etter 4-5 års-alder. Å føle er å føle på noe.  

Bevissthets-forskere har ikke fått med seg dette fra det de kaller bevissthetens følelser. De tror følelser 

er en del av den romantiske litteraturens grammatiske opp-bygning, bevisst, og egentlig ikke finnes i 

forbindelse med noe. Om de hadde sagt at følelse er hver av de sammensatte kreftenes deler som kommer inn 

som virkninger fra sanser og behov, og at bevisstheten er del av sammenlignings-funksjonen, en egenskap 

som sammenligner disse kombinasjoner av styrke/feltkraft som bevisstheten merker, så blir det slik at følelser 

man kaller bevisste består av både av følelses-virkningen inn, og blandingen av slike som sammenlignes av 

bevisstheten i det vide spekteret som følelser har.  

Det blir som å blande de millioner farger vi kan se, med de hundretusener lyd/toner og musikk-

formasjoner vi hører. Av slike økende og synkende styrker kan vi ikke vente oss at disse skal komme som en 

enkel fysisk formel fra stabile isolerte tilstander i eksperimenter og den tekniske verden, da de konstant er 

transformasjons-verdier som sammenlignes. Altså aktivt styrke-endrende funksjoner som er overgang mellom 

to eller flere mer stabile energi-lov-tilstander. Altså i forhold til balanserte rolige tilstander.  

Når både bevisstheten og følsomhet fra styrken inn, danner grunnlaget for følelses-sammenligningen, 

blandingen, så er det likedan som fornuft og følelser blandes som dømmekraftens smak og behag, skjønn, skal 

gi en personlig bedømmelse, at den består av begge deler i en syntese, eller sammensmeltning.  

Det folk da kaller følelser bevisst, eller sinnsforskere, psykologer, forskere, og mange andre kaller 

følelser, er en bevisst sammenlignings-bedømmelse av disse. Det som gjør følelsene så spesielle bevisst er at 

de har ofte sterk styrke-dominans, og at å avsløre at det er styrke-sammenligningen vi merker, er ikke lett, 

fordi vi er bevisst fanget av styrke-strømmene. Om kroppen har en sterk reaksjon over tid på noe, så vil denne 

kunne gi en sterk emosjons-bølge inn i bevisstheten.  

Kort sagt som med musikk og farger, at det kommer styrkesignaler inn, og ut fra individuelle forhold 

og videre tilvenning og erfaring, så er det ulikt hvilke farger og toner som virker mest beroligende på oss, 

harmoniske, harmonerer, god balanse, best smak. Mange legger vekt på at sinns-stemnings-leiet er av 

betydning her også. Men styrke-virkningen gir følelses-virkningen. Bevisstheten oppdager noe som alt er der, 

men virker som en styrke på en egen måte enn bare formen og den bevegelses-evne, virknings-evne som fysisk 

natur har. Altså merker forskjell på levende ansikts-utrykk og bevegelses-mål/hensikt. 

Følelsene vi har bevisst er altså bevisst sammenlignings-funksjon av de forskjellige styrke-virkninger 

som kommer inn i bevisstheten. Og disse er jo i og under feedback-funksjoner på bevegelses-nerver i kroppen, 

slik som sitringer, eller irritasjoner, altså positive og negative følelsesvirkninger i kroppen fordi alle sanser og 

behov er knyttet til bevegelses-apparatet gjennom nerve-forbindelser.  

Om vi er forelsket, eller kjærlighets-følelser, som kan være enda sterkere bindingsfølelse til noen, så 

tenker vi ofte ikke at holdningen til den andre har mye å si, slik som utseende, oppførsel og orden, frihets-

virkning, behovs-dekkende følelse av huden til den andre, at utseende som hud og ansiktsform og øyne, 

utrykker noe som vi selv føler er tiltalende, men når virkeligheten kommer behøver ikke en person å være lik 

med det vi forestiller oss eller føler. Men ofte kan den andre være slik behovsdekkende også. 
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Så både seksuelle tiltreknings-virkninger, trygghet, kos, eller forenlige tanker, interesser og mål, kan 

ligge under denne følelsesvirkningen, men at mengde og styrke, vår sanse og behovs-anspenthet som streifer 

gjennom dette området mellom det å ville ha tak i vedkommende, og samtidig ikke vil skremme den andre 

unna oss, ofte blandinger av angst og glede, usikkerhet om hvordan behandle, handtere saken, spesielt om 

man er uerfaren, gjør virkningen til alt annet enn en enkelt valgsak.  

Nå vil en venn, venninne, spørre hva som er grunnen til at du føler slik for vedkommende. Da er det 

ikke lett å sette fingeren på dette, fordi du har i denne summen av følelser for den andre åpnet en stor aksess-

dør, men har nerver for å gå, trå, over terskelen selv. I andre tilfeller kan det bli gjort ved at man ikke klarer å 

motstå hverandre og straks må omfavne hverandre. Og ikke klarer å slippe taket.  

Følelser av mer enkle forhold er langt lettere og nærmest kvantitativt velge mellom i forhold til tid og 

løsning, og styrke-sammenligninger av følelser, og føles derfor også som noe man styrer bevisst, i alle fall får 

tid til å velge en avgjørelse i forhold til. At man kjøper det klesplagget, eller noe så ille som godterier. 

Når vi har fått god kontroll og er vant til følelsene så er det lettere å gjøre sammensetninger og 

bedømmelse av disse selv; Som hva vi skal ta hensyn til her, velge, eller hva slags følelses-stemninger vi vil 

blande sammen i en opera, et sirkus, humor, en teater-akt, en kriminal-film eller romantisk film.  

Ikke minst forskjellen der vi er følsomt autentiske med følelsene vi har inne i oss, i forhold til folk, 

jobb, og når vi tar på oss en maske/rolle på en arbeidsplass. Å merke forskjell på mennesker slik er til tider 

ganske iøynefallende. Vi mener ofte at alle bærer en maske, med unntak av de som ikke orker dette, eller 

gidder dette.  

Men oftest er masken ett ledd i et forsøk på, eller ekte pågangsmot, så positiv, eller fremover-driftende 

som en person klarer å være. Det vi alt har absorbert som et vanemønster behøver lengre ikke å være rollespill, 

selv om alle merker at du har en sedvane vi alle er oppdratt til. Skikk/bruk som et spill eller ikke! Det kan 

være tøft å være agent og gi seg ut for en person man slett ikke er! 

Nå er det følsomhet i balanse-summen av følsomt utrykk i kropp, psyke også, at sinnsstemninger, og 

nettopp som øvelse, er noe man også kan styre seg inn mot og beherske i større grad. Uten øvelse betyr i så 

fall at du er et naturtalent, at nerver klarer forbindelsene uten anstrengelse i forhold til andre som må øve. I 

filmverdenen er det etterspurt at noen klarer mange forskjellige slike roller lettere, og helst gjennomført. 

Men i normal og ikke tilgjort del av hverdagen, der vår husk husker følelses-opplevelse, som vil gi oss 

nye repetisjons-virkninger av slik følelse, samt at direkte følelser som kommer til bevisstheten slik kan sende 

ut signal til kroppsdelene på nytt slik at hårene reiser seg på armene, og da si «At ja det er ekte kjærlighet», 

eller at, «slik ufyselig mat orker jeg ikke å spise en gang til».  

Styrken vil da være for sterk for at bevisstheten klarer å merke at den også har sammenligning av 

styrke-blandingene, og slik at det er forskjell på lyd-følelse og syns-følelse, men vi får en god blanding av 

dette ved å se på en film. Lyd og bilde forsterker hverandre eller ødelegger for hverandre. Vi føler normalt at 

vi, bevisst, liker eller ikke liker noe. Hva man da mener er bevisst eller ikke som følelser er derfor ikke en lett 

oppgave, annet enn at det merkes av bevisstheten, men det gjør vi også med sinnsstemninger og bevegelses-

kreftene våre.  

Det emosjonelt sinns-stemningsrelaterte som en mer alminnelig balansegrad ut fra vårt vesen, er 

derimot noe vi ikke lett reagerer på selv, fordi vi er vant med det som et utgangspunkt, en utgangsfølelse, som 

vi vurderer det meste annet ut i fra. Slik at mange ikke merker sin egen sinnsstemning, slik mange ikke merker 

hvor lite eller mye de forstår eller kan. Men at mennesker i løpet av livet faktisk kan endre grunnstemning slik 

er ikke uvanlig. Folk som tidligere var melankolske og tunge, kanskje også deprimerte, kan senere være veldig 

optimistiske og oppfinnsomme, og spirituelle mennesker med mye overskudd til andre. Mange kan da ikke få 

seg til å tro at det er samme personen de en gang kjente. Helt umulig, tenker mange. 

En slik sammenblanding av former og bevegelseshastigheter, utrykk, egenskaper vi kjenner på en film, 

og lyd-farge-blanding, skygger, kontraster, gir en sammenligningsfunksjon som det er umulig å få til som 

enkelt-inntrykk, da to eller flere inntrykk må sammenlignes samtidig. Å kunne se to like, to ulike. Vi kan med 

kun enkeltinntrykk dermed ikke se den vi skal sammenligne med, eller relasjoner i bilder, at øks i handa til en 

person og vedkubbe, og enda verre, at han skal hugge denne.  

Vi får ikke «står» «og», «hogger», «ved». Vi får heller ikke ved et nytt bilde vite at det forrige viste en 

forskjell som betyr bevegelse da vi ikke kan huske og sammenligne forrige øyeblikk. Heller ikke bevegelses-

forskjell, posisjons-forskjell. På film som går sakte ser vi bilde for bilde skli av sted. Vi ser både feltene i 

mellom og den glidende bevegelsen; Mer enn vi tror; Alt. 
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Når vi husker en følelse, og om denne kun er i bevisstheten og uten en styrkevirkende kildepåvirkning 

hvordan kan vi føle noe da. Jeg mener at behov og nervesystem, om så i tillegg til lymfe-system og væske-

trykk gir utrykk for en virknings-styrke av et bred-spektret format som synkende og stigende blandingsfelt inn 

i bevisstheten som igjen kan respondere med lignende virkning tilbake til behov, sanser og bevegelses-nerver 

slik at følelsen sammenlignes med den tilstanden som behov og sanser har eller er i, slik at vi kan merke 

forskjellen som skal justeres i mengden vi trenger av noe.  

At sultfølelsen sier, nei jeg tror jeg må ha mer enn to brødskiver. Eller litt mindre gløtt på vinduet så 

det ikke blir for kaldt. Styrkefølelses-forskjeller behovs-styrke-forskjeller, virker som husk-styrke-forskjeller 

også, og husk/erfaring, sult-følelses-styrke. Og foreslått mengde sammenlignes. Altså gir aksept eller ikke til 

hva vi har lyst på og mengden av dette. Det oppstår en feedback-virkning vi ikke kan styre like godt, en ekko-

/resonans-blanding mellom bevisstheten og kroppen. Med den erfaringen kan vi lære, øve, kunne styre 

lignende bedre senere. Mengden vi tilbys kan virke slik: Nei så lite! 

Dette er vanskeligere å styre når andre kommer inn i bildet da vi ikke har styring over dem. Hva føler 

den andre, Det er altså minst en ekstra sak som skal matche om man ikke gjensidig reagerer likt som hverandre. 

Dersom det ikke kom inn noen signaler fra sanser og behov, så vil vi heller ikke føle noe som helst i 

bevisstheten. Da går den maks i svart-hvitt-bits. Ingen kontinuitet. Å føle er en slags vibrasjon, trykk, styrke. 

Ironisk: «Det var rart at jeg følte noe i verden». Mer alvorlig: «Merk verden».  

Hvordan kan jeg vite at ved å ta, gripe, spise det eplet, så skal jeg bli mett, uten syns-virkning med 

erfaring, smak, magefølelse, uten å merke sult-behov, utskillelse av spytt, og tungens sanse-egenskaper. Noe 

av dette bestemmer jeg ikke selv. Sult-hormoner sier forskerne. Om vi mister produksjon av disse, så merker 

vi ikke sult. Videre at med nok mat inn så sendes de hormoner som sier i fra at jeg er mett sier de. Og om vi 

ikke produserer disse heller, så mener eksperter her at vår erfaring gjør at vi forstår at vi trenger mat i passe 

doser som regnes til normalt, men at vi bør følge med kropp og vekt selv. Om hormonene ikke sier fra om 

sult, mettet, så kan vi bli radmagre eller overvektige ut over grensene for holdbart livs-funksjonelt virke. 

Vi er altså født med visse egenskaper der cellene våre suger etter næring, suger etter vann, suger etter 

sukker, fett og proteiner i en viss mengde. Som større organismer, slik celler som deler seg fører frem mot, at 

en av disse cellene skiller seg ut med samme DNA som i alle andre celler, men danner en forskjell der et organ 

begynner å vokse seg til som kan smelte opp større mengder næring som fordeles gjennom den større kroppen 

av de samme næringsstoffer, sukker, fett og proteiner. Mage-kjertler, magesekk, Lever. Cellesafter utenfor 

cellene innvendig i oss, og lymfevæske, med viktige celler i denne også, samt tarmceller, bringer næring ut til 

organ-cellene i kroppen: Muskler, nerver, hjerte, hjerne, skjellet med stasjoner for produksjon av blodceller.  

Altså at det er arvelige egenskaper. Likedan viser det seg at det vi kaller syrer og baser hos de samme 

stoffene vi består av, at denne gruppen hos encellede dyr, er med på å fange inn næring i cellen, og likedan få 

avfall ut igjen av den. Spenningsforskjellen suger eller frastøter. Inn-fagningen har gjerne spesialiserte 

områder som virker som en munn hos noen, at det er en fordypning der, som hos flagellater der næring tas inn 

ved at det dannes fett-celle-vegg-av-snøringer, vakuoler, med næring som bringes inn til cellens stoff-skifte-

produksjon.  

Når det tas opp næring i celleveggen så er det grunnet både spenning og vedhengs-krefter mellom 

utsiden og inn-siden av celleveggen, fordypning som i en celle, eller ur-munn/tarm på tidlig foster-stadium, 

der syrer og baser fungerer både som opp-fangere, men også merker at det er sukker, fett og proteiner, og der 

celleveggen også gjør sin del for å hindre andre typer stoffer å komme inn. Dette fungerer rett og slett som 

lukt og smaksceller. De er i en-celler i samarbeid med alle celleoppgaver. I større organismer går også denne 

funksjonen ut som spesialisert ved at spytt, sekret, og tunge med nerver, henter og merker de samme stoffene.  

Det danens på samme måte av celler med det samme DNA som starter en egen oppgave-endring av 

cellen som en likedan gruppe av sekret-celle-organer eller tunge-muskel-nerve-celle-organ. Alle organer 

begynner med likt DNA som endrer noe av koden for å danne de forskjellige organene til ulike dyr, maneter, 

fisk, frosk, fugl, reptiler og pattedyr, og også formen på organene og dyre-arten. Om vi vil hvert individs 

forskjeller som slikt utgangspunkt. Dette følges opp med hvor mye næring og fysisk påkjenning hvert individ 

får i kontakt med miljøet hele livet, og den forskjell som finnes for tempo i skifte av celler og effektivitet i 

disse mellom hvert individ.  

Slik sett virker det slett ikke så unormalt, men heller logisk. Uten videre informasjon til hodet der 

munn, prat, hørsel, syn, og behovene våre har nervesentre som møteplass, uten informasjon hit, enten det er 

blindeskrift eller hørsel, at man kan lese, høre, kjenne symboler, og også om disse sentrene ikke dannes eller 

sperres, så lærer vi ikke noe, tenker ikke bevisst, har ikke forståelse for hva andre formidler.  
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Likedan med skader på dette hodet, at mange funksjoner kan falle ut. Noen kan restaureres, i andre 

tilfeller ikke, og i noe grad kan andre egenskaper kombinere funksjoner som virker litt på samme måte.  

Husk: Uten husk vil ikke ord, definisjoner, begrep, forklaringer gi bevisstheten noe sammenlignings-

grunnlag. Vi vil ikke forstå noen setninger eller kroppsspråk, symboler, signaler. Bevissthet slutt. Og har ikke 

bevisstheten en sammenligningsfunksjons-prosess, oversikt/orienterings-rekkefølge får vi ikke mening, årsak-

virknings-rekkefølger, eller konsekvens-tenkning. Vi kan aldri lære noe. Vi er altså født med forskjellig 

effektivitet og sensitivitet for alle sanse-organer og behovs-organer som påvirkes og driftes gjennom organ-

celler, lymfecellesafter, blod, og spesialiserte nerver for å merke uro, uorden, og orden i disse organer og 

celler, og knyttet til bevegelsessystemets nerver og muskler.  

Dette betyr at bevissthet og husk er koblet sammen til en bevissthets-husk-prosess, sammenlignings-

grunnlagets funksjon, der oversikt og rekkefølge mellom ulike deler møtes i bevisstheten: Hvor det faktisk 

foregår noe. Energi inn, kan ikke tømme energienes blandinger uten som en respons ut igjen: Virkning. 

Virkningen medfører noen endringer i systemet, og vil ha en mindre eller større bevegelseseffekt i kropp. 

Når det gjelder dannelse av stoffer i det hele tatt, gjerne i det vi kaller kosmos, eller om det ikke er 

dannelse av slike, slik virkemåte grunnet kraftutvekslinger, og hvordan dette kan fungere, så har jeg tatt opp 

dette og forklart dette i gjennom Differensialkraften, og ellers i dette skriftet under begrep om evolusjon, eller 

foster-utvikling, celledannelse, funksjoner her. Men også i bok: Logisk teori for grunnstoff-lista og Planck-

funksjonen i Kosmos. 

Jeg har også forklart hvordan nivået og samling av partikler grunnet en nøytralbalanse i rommet og når 

kraften til disse partikler kommer i likevekt, og slik danner utvekslinger til og fra som gjør at vi får dannet 

disse grunnstoffene og deres spennings-fordelinger i egen bok, men også i Differensialkraften og litt om det 

samme i denne boken. Så ved å lese alt vil du få innsikt i hver av disse delenes funksjoner.  

Videre om fordeling av dette som mineraler og organiske stoffer, og dannelse av sukker, fett og 

proteiner, samt celle-kuler, med DNA, RNA, og mulig oppdagelsen av Ribozymer som kan bygge ut et DNA 

som passer til reproduksjon av DNA og likedan ribozym, eller lignende. Det er noen gjette-stasjoner, (?), men 

også for mange kjemiske samstemninger til at det ikke synes som at prosessene fint går gjennom slike hele 

veien da det ikke finnes noen andre aktører der, slik at de MÅ klare dette ved kjemiske reaksjoner, om det 

ikke skal stivne alt sammen og bli livløst. Og stoffene er som kjent alltid aktive.  

Protoner suger og suger hele tiden, men vokser aldri mer, men holder samme energi. Elektroner 

pumper ut hele tiden uten å miste noe mer energi. Nøytroner virker som de balanserer akkurat mellom 

overskudd og underskudd slik, holder samme energi, men har et innsug vi kaller gravitasjons-tiltrekning. Disse 

holder også samme energi i stabile trykk-miljøer. Summen av alle disse energivirkninger holder seg på samme 

nivå hele tiden, og blir kalt konstant energi-mengde. Det blir liksom ikke mer eller mindre krefter lokalt eller 

i helheten enn det det utveksler med.  

Hva beregninger for kosmos-universet og hva partikler og stoffer og alle fysiske formler på jorda og i 

sol-systemet tilsier. En slik balanse gjelder lava/bergarter, havets trykk, atmosfæren, altså for det økologiske 

leveområde som er næring og avfall, normalt sett i delvis balanse inntil vi utvant stoffene og lot rent kvikksølv, 

bly, radioaktive stoffer, og forskjellige gifter, fabrikk-røyk, alt som ikke er så normalt for fordelingen i livs-

naturen, ende her. Men om energier er konstante i Kosmos, vet vi ikke om denne balansen betyr tilsig av flere 

energiobjekter, eller at balansen skyldes høyere eller lavere tetthet enn det vi tror. Ett tilsig kan gi balanse. 

En fysisk kropp med behovsorganer og sanseorganer til orientering for disse behovene: Vel det er jo 

stort sett det samme for dyr. Og disse behovsorganer og sanseorganer har nerver og muskler til hjelp for å 

styre mengder kraft og retninger, bevegelsene våre fysisk: Leddet støtte-skjellet. I tillegg hevder menneske å 

ha en u-over-truffen fornuft. Men samtidig er alle enig i at all andre er ufornuftige, og tydelig ingen enige i 

samme tro. Det vil si: Folk har så forskjellige løsninger og gjøremål, og kommer konstant i konflikt, nesten 

som i et overstresset musemiljø med for mange unger og mus.  

Vår søken er en naturlig sammenlignings-drift for hva som er godt eller vondt, eller til for hva vi har 

behov for. Men da søkende aldri tar slutt så er det tydelig at vi heller ikke vet hva vi har behov for. Men den 

første livs-cellen vi består av som blir oss, må ha næring, føde, mat og vann. Får den ikke det, altså sukker, 

fett og proteiner så dør den. Dette får vi fra grønnsaker, frukt, bær, nøtter og røtter, og fra kjøtt i fisk og dyr, 

samt bi-produkter som honning. Vi kan til og med spise enkelte knopper på busker og trær. Det er masse 

skalldyr, fugl og annet å ta av. Vi holder kveg, høns, kornsorter.  
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Men planter og dyr må også leve av noe. En del rovdyr lever mye av andre dyr, men de fleste dyr er 

insektetere og plante-etere blant landdyr. Alger og mikroorganiske dyr er plankton, føde i havet. Felles for 

rovdyr og plante-etende dyr er at disse må leve av planter, da dyrene som blir spist er plante-etere. Rovdyr og 

mennesker vet det ofte ikke, men det er plantene som drifter tilstedeværelsen av alle dyr. Unntatt visse mikro-

organismer som stort sett er en-celler og lever av hverandre, eller encellede alger, og noen ekstrem-file 

bakterier. 

Men hva lever så disse plantene og mikrobene av. Det er her bergarter som er smuldret ti sand og leire, 

men også danner jord-kombinasjon med fordeling av flere mineraler som virker som næring. Disse spaltes, 

og så kan plante-organismer ved hjelp av visse organer og fotosyntese eller lignende, sette sammen de letteste 

stoffene her til fett, sukker og proteiner, noe vi nesten ikke skulle tro, men de lever rett og slett av det vi ville 

kalle stein som de omformer til biologisk organisk materiale, som byggesteiner i planter, lignende slik vi har 

stoff-skifte-organer som kan sette sammen kjøtt-typer og fett, sukker, av den typen vi som mennesker og dyr 

trenger.  

Grovt Uttrykt: Planter spiser stein, planteetende dyr, planter, og rovdyr planteetende dyr, og vi spiser 

dette. Plantene omdanner stein-arters mineraler, sammen med vann, sollys, karbon-di-oksyd gjennom 

fotosyntesen til kloroplast-kornene til sukker, fett og proteiner. Men bergartene selv, lava, saltvann, gir sukker, 

fett og proteiner i ganske store mengder. Inkludert DNA, RNA, fosfater, nitrater, mineraler. 

Slik dannes det mengder nok til at det er næringsmengde nok til at den neste cellen kan danne seg. 

Som utvokste så er det store organer og store mengder næring som inntas, og som da kan fordeles, fordi vi har 

store organer som magesekk, lever, nyrer, et hjerte, blodomløp som tar med næring rundt, gjeller eller lunger, 

og hjerne, sanser og behov slik. Fostrene til alle dyr, men også fra frø hos planter, er slik at de nettopp vokser 

fra en celle og utvikler seg gjennom et slags foster eller ungt individ, og blir voksne. Vi kan si til-vokste.  

Kan ligne Aristoteles ide om potensiale konfigurert i stoffet som realiserer, aktualiserer seg som 

utvokst mål med sine «nye» egenskaper, og virke-funksjon. 

Før vi spiller moderne dataspill, konkurranser, multi-tasker på mobil, er utdannet i et yrke, eller får 

overdådige mål i livet, så er Utgangspunktet for det holdbare: Mat, drikke, bevegelsesstyrke, trygg god 

søvn, og vi må kunne vaske oss, og gjøre fra oss, gjerne alt i en hule, hus, leilighet, hybel, et gods/slott. 

Poenget er at vi trenger klær og midler til å finne mat i tillegg, varme og avkjøling og frisk luft.  

Næring og bevegelse, slik at stoffskiftet vårt fungerer. At musklene og organene brukes. Bruk 

hjernen, ikke bare på det du kan. I samfunn i dag: Dette krever ofte samarbeid i tider der det ikke er pelsen 

til dyr alene som bestemmer antrekk, godkjente plagg og løsninger her, og det kan bli for langt til å hente mat, 

slik at man fordeler dette til større bedrifter eller lag som kan ordne med det ene og det andre, ved siden av 

møbler, bord og stoler, og senger, sengetøy. Holdbart behov er å løfte i lag, ikke konkurrere om primært! 

Vår tekniske utvikling fra steinalderen og frem til i dag har gjort vår primære behovsdrift ukjent for 

oss, slik at vi ikke lenger vet hva vi lever av eller for, nemlig å beholde oss det vi kan. Vi vet knapt hva vi 

gjør, driver med, fordi vi ut fra ulike behovs-makter styres omtrent etter ordre: Alltid på vakt for skyggene. 

Dette nervesystemet vi har, nerve-sentere, spesielt i hjernen, fordi det påvirker stemninger, sanser, 

behov, følelser og bevissthet er viktig også primært. Ofte kan vi forkorte dette til følelser og bevissthet. Altså 

det vi fra gammelt av kalte psyke og fornuft. At vi beholder dette intakt slik at det virker holdbart for 

livsførselen vår. Følsomheten og bevisstheten ut fra den virkningsgraden den har i hver enkel person 

bestemmer også den organismens, den personens forhold til de omliggende virkninger som identitetsfølelse. 

Til forskere: Dere som driver med forskning på identitet må kopiere av alle steder i boka om identitet 

slik at dere får en samlet oversikt over dette feltet selv slik jeg utrykker dette, og som kan settes opp som 

punkt-oppfyllelse av definisjons-innhold for identitet. Med hva det forholder seg til. Og: Sammenligne dette 

med deres egen forskning. Kritisk; Konflikt eller ikke, argumentenes holdbarhet. 

Sammen-fattet; så kan vi si at Kropp-Psyke-Bevissthet er det som skal holdes ved like, mest mulig 

holdbart, der begrepet holdbart betyr å være i best mulig stand, at det virker slik at vi virkelig kan fungere så 

godt som mulig primært. Det er hva utgangspunktet for primære behov forventer som resultat av behovs-

dekningen: Da mange kjeder seg og ikke synes dette er tilfreds-stillende nok legger de til: Spenning. Moro. 

Og mange ganger voldsomheter/uro, farlig adferd. Kjedsomhet og utålmodighet kan trigge dårlig adferd og. 

At et menneske har sin egen hule fra alt kaos i naturen, levende og dødt, er naturvern. Man 

vernes mot uro-liv og natur-uro, farer. Andre mennesker er natur-objekter også. Naturvern er å ta vare 

på livsformer når det ikke er behov for å nytte dette til primært behovsbruk. Den gamle Natur-retten 

vår for primære behov, og de nye menneskerettighetene handler om holdbarhet primært.  
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Mennesket kommer altså under naturvern det også, tro dette eller ei. Det er ikke bare dyr og 

planter som skal holdes levende. Både mennesker og natur er naturvern-verdig som «holdbarhets-

mål»! Hvem skal rydde opp i verden om menneskets er defekt, ikke virker? Helsa vår blir naturens! 

Arbeidet, eller rett og slett penger som byttemiddel selv om de er vunnet i tipping, er slik at vi kan 

dekke de grunnleggende behovene som passer på behovene og sansene våre slik at de virker neste dag også. 

Men vi kan altså utføre det vi utfører, og bytte varer, mate hverandre, selv om vi ikke har penger. Ikke utsette 

oss konstant for sykdommer, ødeleggelse og ulykker. Ikke konstant krig: Vi må ha spisepauser.  

Men alt ødeleggende slik er jo ikke det holdbare. Det er altså ikke noen egentlig moral. Holdbarhet. 

Men det å forsvare seg er jo holdbart. Det er allikevel ikke mening i å lage slike konflikter.  

Vi må passe oss for slike konflikter som skader, for ulykker i arbeid, i hjemmet, i naturen, og for 

sykdommer og naturkatastrofer, iberegnet det som faller ned i lufta, store hagl, forferdelig vær hvor tunge ting 

kan blåse avsted å treffe oss, at et fly detter ned, takstein, andre ras, steinsprut fra vulkaner, meteorer, annet 

fra rommet slik som satellitt-søppel. De siste rom-relaterte sakene er så sjeldent for folk at vi ikke regner det 

med i større grad, med unntak av de som er avhengig av slikt ved romfart. 

Vi kan stort sett kalle krig, sykdom og uhell for ulykker, alt som vi vet er destruktivt, og bør unngås 

da det ikke er holdbart. Ikke holdbart for kroppen vår. Det gjelder også hensynet til hverandre. 

Uten kroppen kan vi ikke arbeide, sanse noe, og har ikke behov for noe i verden. Om vi ikke har hode 

med hjerne oppe i denne igjen, så fungerer ikke noen bevissthet i denne verden heller. Om det da finnes 

bevissthet, ånd, livskraft for seg selv, så er det liksom lenger ikke å regne som i denne verden. Uansett hvor 

mye man tror man kan ordne med dette. Hva er vitsen da med å endre et elveløp, eller maten, sett i våre øyne 

som et behov vi en gang hadde? Ikke noe materielt er lengre interessant. Om ikke da noen påfunn noen har 

kanskje kan virke trolige. Moralen gjelder kun for og i det livet du lever: Holdbarheten vår felles. 

Det er så som så med begrepet moral om det skulle være et helvete man endelig er dømt til, eller en 

himmel. Avgjorte forhold. Eller under andre systemers oppfatning slik, Ufo-verdener og fremmede 

dimensjoner. Ikke akkurat hvordan vi lever her i dette livet ut fra å forholde seg til den naturen som er her. 

Dette forstod de ganske mye av i stein-alderen, at man måtte ta vare på saker, slik som ha et lager 

nøtter eller tørket kjøtt, fisk, frukt, bær. Og hytte, vern. Klær, varme. Og å kunne fungere med bevegelser. Vi 

hadde bruk for hverandre, og derfor var også holdbarheten vår viktig. 

Men fra steinalderen, også de første bykulturer, jordbruk, husdyrhold, så var det ikke lett å få alle til å 

innse alt, hva som var brukbart eller ikke. I dag tror folk at man behøver livssyn for å leve, at vi ikke kan forstå 

de vanlige behovene våre, men det er feil. Vi trenger ikke livssyn for å merke at vi er sultne eller mette, eller 

trenger søvn, eller ro, pleie ved sykdom og skader. Heller ikke for å føle oss i fin form. Livs-synene er et 

forsøk på å samle all informasjon man har i en best mulig orientering eller oversikt der tryggheten er et mål. 

Nemlig nettopp å finne faste holdepunkter for det som man forstår i relasjon til alt det man ikke forstår.  

Hva er ditt, mitt, vårt faste holdepunkt i tilværelsen? 

På den ene siden kan man se dette som deler av en natur man befinner seg i, at man kan finne ut 

hvordan og hvorfor noe virker selv ved at det er noe som er funksjoner i det rundt seg som man ikke tror er 

mystisk, bare man finner ut hvordan det fungerer. I andre tilfeller ser man bevisstheten som alle funksjoner 

årsak gjennom bevisste operasjoner, og da vil man tenke på alt samlet som at det er en frontfigur som bevisst 

er årsak til tilstander etter behov, vilje eller ønske.  

Alle spørsmål om slikt syn noen har, om det kan være uriktig, (Når man gjennom det forsøker å få 

oversikt, og har det man tror er faste holdepunkter), vil bli besvart med fornektelse, det vil si at det er klart at 

det ikke er feil. Om man kan bli utstøtt eller skadet om man tror noe annet, straffet, så vil man med stor 

usikkerhet, sannsynlig holde av noe av det synet man vokser opp med. Uten å vite om et annet syn er trygt. 

Man har jo ikke funnet frem til et solid holdepunkt for slik sak selv enda, eller for mange saker, slik at man 

føler ofte at man må holde seg til det de andre mener er holdepunktet.  

Allikevel skifter mange livssyn, mens andre forsterker dette synet. Andre holdninger virker støyende 

og farefulle, og blir oppfattet ofte fiendtlige. Det er logisk naturlig angst eller irritasjon som lett kan bli møtt 

med sinne. Å holde seg bare til primær-behovene kan også bli veldig stusselig, fordi bevissthet betyr en 

pågående indre aktivitet for sammenligninger, og vi vil lure på hva som er utenfor eller årsak til den sultne 

magesekken, eller om noe kjent eller ukjent kan være en trussel for magesekken, eller om vi vil, utenfor vår 

egen navle, navlebeskuende, bare se sitt behov og ikke noe annet. «Meg»? Det må være sammen med det 

andre så klart. Eksempel mat og luft, og referanser, samt tillit til hva. 
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Fysisk-psykisk-bevisst reaksjon på omgivelser, med utgangspunkt i kropp-natur-utvekslingene 

som vi responderer på. 

 

Vi har nevnt organer i kroppen. Kroppen er fysisk stort sett. Vi merker dette på at kroppen er tung, har 

vekt, tyngde, at vi faller slik andre gjenstander gjør, og med samme hastighet. Vi merker at noe flytter på seg 

om vi dytter bort i det og når vi løfter noe, slik bølger løfter oss opp og ned, eller en grein som gynger løfter 

oss opp og ned. Vi merker det også fordi materie i naturen brenner eller smelter, slik dyr og vi selv gjør på 

bålet, at vi går opp i røyk, og at det ligger igjen aske. For hver kg dyr og hver kilo menneske som er aske, så 

er mengden like stor, stort sett om vi brenner planter også.  

Vekten til et menneske er ganske nøyaktig 1 kg pr liter vann, slik at vi akkurat flyter. Selv frossent 

vann, is som flyter på vannet er nær 10 prosent lettere enn oss, og det er også gjennomsnittet for planter også, 

der trestammer og planker flyter på vannet. Med andre ord så er mennesket en masse så god som noen andre 

masser vi har rundt oss. Også styrkegrader finnes i stein-typer og tre-typer. Vi klarer å knekke enkelte av disse, 

men vi har stein-typer og tre-typer som er så harde og faste at vi ikke lett knekker disse.  

Nå består også kroppen mye av vann, sammen med eggehvite-proteiner som gjør vannmassen seigere. 

Det finnes også seige steiner og seige planter, trestammer. Og når vi spiser kjøtt merker vi stor forskjell på 

seigheten i de forskjellige typer slik. Denne seigheten kommer også av at det er mye små og store sener, 

muskelceller, forskjellige celler som sitter hardere fast i hverandre og kan strekkes litt som en strikk. De blir 

som regel vanskeligere og seigere til lengre vi strekker disse helt til de ryker.  

Skjelettet vårt, beinstrukturen, knoklene i kroppen, er ofte ekstra harde, faste. De kan tåle mange store 

støt selv om dette ikke er bra. Knoklene er leddet med hverandre vi sener eller hulrom der de er sammenvokst, 

hengslet. Slik virker store deler av skjelettet som vridnings-dyktig, og enkelte steder er det kuleledd. Inne i 

disse knoklene, de runde, produseres rødt blod, og i de flate knoklene hvite blodlegemer. Dette stemmer godt 

med hvordan jeg beskriver fosterutviklingen med at de har ganske felles oppgaver til dannelse av blod, 

næringstransport, nervetråddannelse, muskelcelle og kalkavsetninger som danner knokkelceller etter hvert. 

Poenget er her at kroppens celler er det faste holdepunktet og regulativsystemet for hvordan mengden 

lymfevæsker det er som dannes. Mulig som en tidlig slim-utskillelse fra de opprinnelige cellene som lager 

rom for transport av næring og lagringsplass for næring som ikke blir brukt straks, et slags reservelager. 

Lymfevæsken har en slags balansedempende effekt om vi støter mor noe i forhold til de originale 

cellene som ikke endrer størrelse noe spesielt, mens muskelceller og nerver trekker seg sammen eller utvider 

seg med slike støt. Da vil trykket mot kroppen fordele trykket gjennom kroppen slik at det meste av kroppen 

merker det like fort som trykket sprer seg eller pågår. Lymfevæsken blir slik skjøvet rundt og likeså som 

spinalvæsken i ryggraden ut fra retninger på trykket.  

Ved siden av dette utløses det ofte hormoner, for eksempel adrenalin som virker ganske fort til enkelte 

plasser i kroppen og hjernen. Stor sett vil nerve-systemets sammentrekning gå lynraskt gjennom oss å påvirke 

produksjonen av kjertler som produserer hormoner enten for lyst eller for angst, sinne. Den balanserte rolige 

tilstanden til kroppen gir et balansert cellearbeid seksjon for seksjon i kroppen, mer stabilt enn når det hender 

saker, slik at dette med ro i cellene er stor del av ro for sinnsstemningene eller det snittet av virkninger 

sinnsstemninger har.  

Men uro kan være en del av kroppsfunksjoner generelt også slik at graden ro og uro preger forskjellige 

sinns-stemnings-gjennomsnitt hos mennesker. Selve informasjons-sammenligningen av å merke stemninger, 

følelser, sanser og behov, går enten i gjennom, eller når frem til nerveceller som klart behandler slik 

informasjon sett gjennom forskning. Og slike nerveutløsninger grunnet trykk i kroppen, ro, uro, når tydelig 

frem til nervecellesentrene som behandler slik informasjon og utløser signalstyrker, ioner, elektroner og 

fotoneffekter, lys om vi vil, som sender signaler gjennom dendritter og aksonene til nervecellene.  

Nerve-cellene har utløper som er forbundet til alle sanser og de fleste organer og muskler, og gir 

signaler fra alt som berører hud, øyne, ører, lukt og smak i nese og munn/tunge, og bevegelses-reaksjoner 

knyttet til dette. Organer er også en god del elastiske slik at tåler en del trykk og bevegelser, slik som 

maratonløp og turn, og alt fysisk arbeid som utføres normalt. En god del arbeids-prosesser virker også skadelig 

på organene. Poenget er her at trykk og energi-utløsning skjer overalt i kroppen, og ikke bare lokalt i et organ 

eller lymfevæsken.  

Dyr, mennesker: Å bite, sult, dra i deler av samme kjøttstykke, å ta maten ut av munnen til hverandre, 

gir en slik automatisk reaksjon slik. Dyr, menneske, setter inn automatisk drifts-styrke her. En merkelig form 

for moral: Holdbarhets-moral med samme grunnbasis til regulering av kroppens balanse-tilstand. Holdbarhet. 
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Det som er felles for en bevisst vurdering av signalene er at nerver er med som hovedaktører i 

sammenlignings-funksjoner, men ikke uten at kroppens væskefunksjoner virker som et medium sammen med 

fastere organer som preferanse-feste. At hjernen er innelukket i en hodeskalle og vernet av flere lag, og med 

væske som hjernen bader i, men tross alt er tilpasset og holdt på plass innvendig knyttet i kontakt med resten 

av kroppens vev nedover ut mot sanser og behovsorganer.  

Følelser er virkninger som er styrken på signalene, og som får en egen virkningsfunksjon inn i 

bevisstheten sammen med formstruktur-informasjon, egenskapsformasjon, bevegelsesformasjon. At form, 

type egenskap og styrkegrad kan sammenlignes med at vi har en arm, dennes egenskaper og funksjoner, og 

den styrken armen utøver. Denne styrken gir en følelsesgrad i bevisstheten i samme grad som styrkegraden 

overføres proporsjonalt. Den styrken kanallikevel avdempes gjennom at andre virkninger overkjører deler av 

styrkeeffekten, og ved vaner der vi blir vant ti en viss styrkebruk av en slik arm.  

Alle sanseorganer har som regel tilknyttet seg smerte-sensorer også ved siden av hva nerven ellers 

oppfatter. For sterk påvirkning av syn, hørsel, tunge, nese, eller hud, indre organer, utløser smerte-signaler.  

Nervene og lymfevæskene er fysiske, består av materie, og veier akkurat slik de forskjellige stoffene i 

nerven skal gjøre likt som de samme kjemiske mineral-stoff-sammensetnings-delene, og dert samme med 

lymfevæsken som kan være rundt 90 prosent vann. Altså veier 1 kubikkcentimeter 1 gram, og en liter slik 1 

kg. Og med stor nok hastighet så kolliderer lymfevæsken og nervebunter med samme kollisjonseffekt for 1 

kg slik som med 1 kg jern. Like mange Watt kollisjonskraft. Og dobler du farten til en slik blanding av 

lymfevæske og nerver, så vil bremselengden bli 4 ganger så lang.  

Nå har disse kombinasjoner av de samme naturstoffene en aktiv spenningsfordeling av molekylene 

sine som gir mange positive ladninger og negative ladninger rundt mange nøytrale stoffer som vann og 

skjellet-kalk som er i mer bundet og balansert form, men der det som fett, sukker og proteiner utgjør stor 

energidrift, og som er årsaken til de levende bevegelses-mengder som en organisme gjør til forskjell til 

bindingene i steinartene ellers.  

Organiske stoffer er mer ladet eller lettere lad-bare slik at de utveksler store mengder bevegelse. Videre 

er det super-organer og der i blant nervefunksjonene som er veldig aktive og styringsorienterte. Med 

bevissthets-funksjoner og følelser tilknyttet dette øker den livfulle aktiviteten enormt, og baserer seg på at 

huskfunksjoner kan lagre begrep, huske terreng og metoder for bruk av saker. 

Om det er andre livskrefter som mange henviser til kan drøftes. De fleste egenskaper vi trodde kun var 

helt overjordiske har vist seg som naturlige funksjoner ut fra hvordan det vi har blitt kjent med etterhvert 

fungerer her vi er og som logiske funksjoner ved sammensetninger og signaler vi nå kjenner til. Det er viten 

og forståelse av celler og bakterier som har bevist disse egenskaper, og som i kombinasjoner faktisk fungerer 

for disse operasjoner vi tidligere trodde hørte til en annen verden. Merkelig nok. Men det er mange områder 

som er udekket.  

Vi oppdager stadig saker ved sansene våre som vi ikke trodde var mulig. En fysisk sak som er 

spennende er dette med opp-ned-briller. Om vi går med det i 2-3 timer, så snur hjernen eller bevisstheten vår 

seg opp-ned også slik at alt ser normalt ut og vi klarer å orientere oss som vanlig. Etter at vi tar av oss disse 

brillene må vi vente 1-2 timer før vi får tilbake normalt syn, at bevisstheten snur seg riktige veien. Denne 

effekten ville ikke bevisstheten ha tenkt mye over før det ble testet.  

Her er det en fysisk test som påvirker bevisstheten, men som må sende signaler jevnt i 2-3 timer før 

bevisstheten oppfatter hva den må gjøre, og gjør dette uten å vite hvordan. Det ligner litt på at vi var små. Som 

barn tar det tid å lære seg å bruke ting, mestre bevegelser, huske hva ord betyr for hva. Å kle på seg og av seg 

er to omvendte prosesser, merkbart ikke det samme med de samme sakene. Korttids-hukommelsen gjøres det 

mange eksperimenter med. Vi merker nesten en uendelig mengde mer enn vi tror. Programmer om hjernens 

virkning har vist dette. 

Altså: Alle sanser merker grader av det vi kan kalle innenfor normale forhold, slik som ved ro, at man 

slapper av, og forskjellige grader normal aktivitet med forskjellige konsentrasjoner eller anstrengelser, 

presisjoner, som virker uanstrengt, til de mer anstrengte og langt mer kraftpregende og raske reaksjoner, 

styrke-bruk og slit.  

Men så kommer vi opp i grenseområde for hva sansene og bevegelseskreftene klarer. Her er 

anstrengelsen veldig stor, ofte med begrunnelse der noe hjemme eller på arbeidsplassen, eller som aktivitet i 

terrenget trening, farer, krever litt utenom det normale, men at det går. Vi kan bli stive, støle i muskler, vi kan 

bli slitne i hodet, en har dag med 4 timer matematikk-prøve eller andre oppgaver, slik som å sette seg inn i 

noe nytt. Vi kan bli slitne og sovne fort da.  
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Og så kommer vi til det punktet der vi har anstrengt oss for mye. Da er det ofte at vi kjenner mindre 

eller større smerter, får vondt i hodet, ulike saker som sliter på en eller flere deler av oss gjennom natten, at 

det kan ta en dag eller flere dager før vi er restaurert. Det kan allikevel så vidt være innenfor holdbare grenser 

for oss, at vi ikke ødelegger kroppen, sansene eller behovs-organene våre. Men det kan da også fort gå ut over 

ryggen, sener og betennelser, og det kan i verste fall gi skader på et organ. Om vi er unge eller eldre så kan 

både hjerte og hjerne bli belastet mer enn det burde med uante følger, følger som kan dukke opp etter lengre 

tid også. Stor belastning på ryggen stadig gjør at vi sliter ned knokler og skiver i ryggen. 

Og lymfevæske, organer, sporstoffer, hormoner, og ikke minst og veldig viktig, at nerver til ale 

områder sender inn signaler til sansesentere i hjernen behovsentre i hjernen, og der vi måler følelser og 

bevissthetsenergier når disse er i aktivitet. Sansesenteret er en sak, mens angst, lyst, følelses-typen og utslaget 

her gir en litt annen posisjonering av den lignende effekten. Alt dette kommer frem som følelser.  

De følelsesstyrkevirkningene er ikke en oppfinnelse av bevisstheten, men bevisstheten kan tolke dette 

på forskjellige måter ut fra opplevelser, erfaring, husk, de ulike måter man har opplevd sammenstillinger av 

smaker og behag opp gjennom tiden, g som har vært gjennom endrings-prosesser. Sinnsstemningen man har 

når slike følelser strømmer inn, og kroppsformen ellers, for eksempel vondt i leggen, eller at man sitter veldig 

behagelig, er slikt som er med, likeså som de andre sanse og behovsvirkningene våre.  

Sinnsstemningene våre er som regel en balansegrad av alle signalene, slik at sinnsstemningene er den 

balanserte summens overvekt i forhold til positiv og negativ innstilling i forhold til passe eller mer nøytralt 

utgangspunkt til det vi opplever. Følelsene har uansett en stigning eller synkende gradsstyrke i forhold til det 

som påvirker oss. Slik sett kan vi se på nervesignaler knyttet til en, eller alle sansene, til et behov vi har 

primært, til alle primære behov, men også signaler fra behovsorganer som vi ikke regner til spesielt behov 

eller sanser selv om de fungerer likedan.  

Vi kan klype et sted på kroppen, og så kan vi klype hardere, og så klype slik at det gjør vondt. Med 

instrumenter kan vi slå fast følgende. Det er styrkeforskjell i klypet og i hudområdet fysisk der nervene er, og 

dette gir stigende styrkevirkning fysisk, kjemisk, og slår ut på spenningsmåleapparatet som høyere 

energikurve, watt. Så kan vi måle nerveendene om hvor mye og hvilke reseptorer ytterst på nervetråden som 

reagerer. Igjen så merker vi en stigende kurve-effekt på måleinstrumentet og høyere aktivitet hos kanskje 2 

og flere reseptorer her.  

Vi kan også skanne dette å se strålingsendring som kraftigere og måle dette. Så går vi til nervesignalet 

og mengden av disse gjennom nervetråden. På skanning lyser denne opp, og måleapparatet får en positiv kurve 

effekt, spenning, watt. En arbeidsmengde. Så ankommer signalet, eller elektronene til selve nervecellen, celle-

legemet som tråden er vokst ut fra. Her kommer det en sterk reaksjon med mange ioner som utløses fra celle-

veggen til vevet rundt der dendritt-nerver fra andre celler rundt omkring er i kontakt med dette, og kan sende 

signaler videre.  

Vi merker spesielt en god EEG-effekt fra denne cellen, og ser også at et område med celler rundt denne 

aktiviserer flere celler, og i noen grad da også celler i andre deler av hodet, hjernen. Kurven på måleapparatet 

stiger opp, mere effekt. Styrke. Så merker vi at disse sansesignalene flytter seg den veien til assosiasjons-

senteret, altså der vi merker mest aktivitet ved tenkning, eller blir likt med at vi blir bevisst hendelsen.  

Følelsestyrken som nå kommer inn i bevissthetsprosessen virker også helt klart som stigende kurve, 

og stigende virkning ved følelsesstyrken. Følelsestyrken kan også være knyttet til lyst, angst-sentre i samme 

prosessen, noe som kan forsterke signalet negativt eller positivt. Men hovedstyrken er en stigende 

energimengde målt i watt. Nå blir også bevisstheten en slik stigende prosess, og der assosiasjons-senterets 

aktivitet viser en stigende energi. At følelse og bevisst funksjon i bevissthetsfeltet viser at det er stigende 

virkning, styrke, mere energi, watt på måleinstrumentet. Bevisstheten er overhode ikke den første til å reagere, 

slik at det er klart en rekkefølge og behandlings-tid før bevisstheten aktiviseres slik.  

Det samme gjelder for behov, organer ellers, og de organer i oss som ikke nevnes som behov, sanser. 

For eksempel slik som økende tempo eller styrkeforskjell i blodårene. Kanskje økt puls, pust, hjerteslag. Som 

regel det. Poenget er at fysisk styrke opp gir reseptorvirkning opp, gir nervesignalets styrke opp, gir 

nervecellen opp, gir en følelsesvirkning utover nervecellen opp, og en følelses-styrke ved samme prosess opp, 

hvilket skulle bety at når bevisstheten oppfatter denne opp samtidig som at assosiasjons eller bevissthets-

prosessen viser seg merkbar som styrke opp, kan det se ut som at forbindelsen har kontakt mellom fysisk og 

bevisst kraftvirkning. Og at signalet er samme vei hele tiden.  

Men om man har lært, eller fått ris for det som er det positive ved handlingen, hendelsen, at det straffes 

som negativ adferd, så kan styrken opp bety at å ødelegge noe gir ros, belønning, da det motsatte straffes. 
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Alle funksjoner er ellers slik, inntil erfaring og regler, normer fra de nære eller fra samfunnet spiller 

inn som en rolle å rette seg etter, så er det grunn til å si at det virker som det er kontakt mellom det fysiske og 

bevisstheten. Arvelige funksjoner som slår inn, også fra miljøet, kan endre mye på følelses-utløsningene våre. 

Følelser er som nerve-system-bundne videre-virkninger ikke bare enkle reaksjoner, men kan 

krysskobles lignende det vi ser i digitale systemer. Om vi tar smak for eksempel så er dette ofte spontane 

reaksjoner hos encellede vesener, slik som reaksjon på sukker som nærmest kjemisk som via enzymer utløser 

opptaket av sukkeret. Dette reguleres av andre enzymer eller mengden, slik at det ikke tas inn mer, men heller 

at salt får mest virknings-molekyler ved overflaten eller munn-sone.  

På flercellede dyr er det gjerne likedan, men litt mer raffinert tilpassede funksjoner for mengde eller 

sterkt oppsøk av bare dette ene stoffet som det kan omdanne til fett og proteiner senere gjennom stoffskifte-

prosessen. Noe inntak av proteiner og fett trenger de oftest til denne prosessen, mens et overskudd av sukker 

kan gi fettlagre ved omdannelsen. Ytterligere vil nervesystem forbundet med smak, tunge, lignende 

smaksorganer som nerve-reseptorer kunne omstille seg til å tåle mer eller mindre av stoffet ut fra 

behovsmengden som cellene skal konsumere.  

Når et større nervesenter dannes for slikt i større dyr, så kan det oppståvelgere som reagerer positivt 

lenge inntil en viss kvote, og dermed slå over til negativ virkning på samme stoffet. Dette kan slik som på 

stadier før utviklingen av pattedyrhjernen hos mennesker ha blitt ett ganske omkoblende følsomhetssystem 

for både bevegelsesmengder, typer bevegelse, tungefølsomhet, lukt, hørsel og synsinntrykk og også balanse, 

og ikke minst slike raffinerte systemer utviklet på selve organet og i dets celler.  

Nerveforbindelser til samme sak kan kombinere seg til høytstående funksjoner som reagerer også på 

husk, at dette influerer følsomheten til et smaks-senter. Vi kan da få slikt som at pandaen bare liker bambus, 

at maurslukeren bare liker maur, at de utvikler cellefunksjoner og magefunksjoner samt smaksegenskaper som 

reagerer ensidig positivt på en bestemt kost. Mennesker har som mange, men ikke alle pattedyr, stort sett høy 

reaksjon på sukker og bær, også frukt, men har ulik reaksjon på røtter og grønnsaker, og ulik reaksjon på dyre-

kjøtt, fugl og fisk. Oftest er det ganske normalt balansert dette.  

Der kun fisk er konsums-mulighet, eller sel, så vil det som med eskimoer bli hovedrett og der 

eskimoene i større grad enn andre mennesker utnytter omega-3/-6, mens andre grupper er dårligere på å utnytte 

dette fra fisk. De kan få dette av plantetyper med dette i. Stedet. Men det er de som trenger svært lite av dette 

også. Mange har levd lenge uten spesiell tilgang av dette. Der både tidligere, og mer utviklede smaks-, hørsels-

, syns-, lukt-reaksjoner har utviklet slike spesielle smaks-styrkevirkninger eller som mulige tids-/mengde-om-

koblinger for dette med forskjellige retter.  

For eksempel har vi reaksjonsfunksjoner for om vi spiser fett, bare fett, og der kroppen sier fra at denne 

kvoten er nok, og at du føler deg dårlig eller kan kaste opp, blir mett ved ett gitt stadium for mengden. Det 

samme gjelder om vi spiser bare sukker. Dersom vi spiser noe med lik mengde fett og sukker slår ikke mett-

funksjonen på og du kan hive i deg store mengder mer enn du trenger uten å få store mot-signaler på dette.  

Lignende vil flere slike storsentre lengre inn og ned i hjernen, sammen med flere slike systemer for en 

sans arbeider, og der andre sanser også har flere samarbeids-steder lokalt inn mot en type sans som har slike 

omkoblinger. Eller raffinerte sansevirkninger som gir sterkt sug, eller avsky for noe. Reagerer bevegelses-

aktivt vekk, om så i affekt vekk fra kilden. Ja, Eller likedan i mot denne. At man i affekt liker noe slik at man 

brå-putter denne saken i seg spontant. Husk og hendelses-erfaringer slår også inn.  

Dersom du merker noe som gjør at du følte at det ble for mye av noe, vil du huske dette ved neste 

inntak og kanskje dempe deg betydelig ut fra husk-følelsen med dårlig opplevelse. Likedan med god 

opplevelse, at du omstiller deg ut fra opplevelses-tilstanden du var i når du spiste dette. At andre sanser 

stimuleres positivt kan åpne døren for å smake på noe en gang til som du ikke liker, og kanskje faktisk begynne 

å like dette. Den rette innfallsvinkelen for å merke dette etter en annen følelsesbedømmelse.  

Om vi opplever negative saker, slik som vond lukt mens vi spiser så er ikke denne maten like skjønn, 

eksklusiv lenger, og i noen tilfeller kan enkelte miste lysten på typen matrett på grunn av dette. Lignende 

gjelder for å spise samme rett hele tiden.  

Kroppen protesterer i fra cellenes nivå fordi de får bare sukker og ikke salt, eller mangler et mineral, 

eller at maten hindrer andre vitaminer eller mineraler å virke. Husken vår kan slik følge oss til neste gang og 

omprogrammere, eller med-programmere følelses-virkningen. Følelsesvirkningen er den styrken med den 

graden av aksess, godtagelsesgrad, som angst og lyst-sentre også kan være en virksom del av.  
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Ett styrke-valgsystem som alt fra sanser og behov har vært igjennom ett fysisk valg-system for 

nervestyrker og denne smaksfølelsen kommer til bevissthetsfeltet vårt med ett gitt virknings-konstruert 

mønster og med en viss styrke, og da omgjort til en litt annen virkning som følelsesstyrkespredning inn i 

bevissthetsfeltet der bevisstheten merker: «Og en følelse, og enda en, og så en blandingspågående virkning av 

disse. Forsøk en smak til å se om det ligner. Om det ligner kan dette settes sammen med en annen rett også, 

der den virker bra, og du serverer dette til andre som kanskje sier:  

«Men dette var jo veldig godt», og du har oppfunnet en rett. Eller kanskje egentlig oppdaget en rett. I 

og med at vi blander vått og tørt så ofte fordi vi ofte må, grunnet svelge- og tygge-funksjoner. Smaken på 

smaken kan altså endres, hvilket blir at vi har en estetisk forvandling. At noe vi syns var skjønt ble ekkelt og 

noe ekkelt ble skjønt, eller at vi blir lei av samme rett, at det skjønne synker i virkningsgrad, og utsettes for 

dårligere verdi-normering. Faren med verdinormeringene vi pålegger folk. At de går ut på dato.  

Obs: Med dette mener jeg ikke at vi må banke noen inne imellom for at livet skal være, føles, holdbart. 

Men dessverre er det slik for mange, og ikke minst som utålmodighet, irritasjon over tilstander man blir lei av 

eller lenger ikke orker. Dette kan jo ligne en del på livssynskonflikters opphav også. Man tar mye hensyn til 

elt forskjellige saksforhold. Hva betyr noe: bla-bla-bla-Pang! Oppfinne og oppdage må begge oppdages, 

altså en sammenlignings-prosess, noe som også gjelder for sammenstilling og tilpasning, (oppfinnelsen), 

seleksjon, og styrke, valg, utvalg! Mange forskjellige ord for samme saks-prosess!? 

Her kommer da også en vurdering som ikke kan passere gratis igjennom. Sartre mente at hvilken moral 

vi skulle velge, stort sett måtte være å følge opp det eksemplariske mennesket, noen som dukker opp til tider 

som en positiv optimisme og holdbarhetsvirkende person til tider. Problemet er hvem man synes er 

eksemplarisk, og hvem som mener dette.  

Et eksemplarisk mennesker er et menneske som virker positivt på noen, og vi må forstå Sartre rett, at 

han mener at det er positivt holdbare funksjoner som dette mennesket ideelt virker som og er en rettledning 

for andre rundt seg. Noen som innfinner seg med en god og positiv holdbar løsning ovenfor syke og eldre, 

eller som en praktisk samfunnsløsning, for individers og samfunnet moralske veiledning og fastere 

holdepunkter for samlivsformene og samfunnet. Det kan være så enkelt som utstråling av trygghetsfølelse, 

godhetsfølelse, velvære-følelse. Utstråling av snillhet. Men også styrke til å ivareta og bære holdningen. 

Problemet er at det som er eksemplarisk for de fleste er ikke det for enkelte andre. Og det som er det 

eksemplariske i ett samfunn, enten det gjelder holdbar fysisk oppførsel, eller matretter, andre forhold som 

boliger og arbeid, behøver ikke passe i ett annet samfunn, slik som at en matrett slik kan gi allergier for det 

andre folkeslaget eller nabobygda. Miljøet, farer, ressurser kan være så annerledes og påkrevende, hvor farlig 

terreng av dyr og mennesker må forseres, slik at det ikke er mulig å overleve ut fra et enkelt samfunns 

eksemplariske mennesker.  

Men enkelte slike mennesker som griper om seg med en generøsitet av holdbare funksjoner, så å si av 

verdslig karakter finnes, eller finnes til tider. Det neste problemer er at ikke alle er enig eller har samme 

livssyn, og også vil utrydde de som ikke er slik som seg. Eksempler som eksemplariske mennesker som også 

skaper uenighet for andre syn, er Hitler, Mussolini, Stalin, men likedan for alle politiske og religiøse fløyer.  

Ett siste problem med Sartres lære, tross 2. verdenskrig, er at han ikke viser til en holdbar kropp, en 

holdbar psyke og en holdbar bevissthet som hvilken ivaretagelse det skal være av organer, kropp, hensyn til 

alt dette, slik at vi ikke kan ane hva slags holdninger som finnes for att vi som individer skal kunne være 

holdbare utenom å følge etter det mennesket vi synes er eksemplarisk. 

 Dette ligner litt på det samme som Sartre sier om ingenting, at om noen ikke har ankommet 

møteplassen så er det ingen der, og der ingen og ingenting er det som betyr noe. Nei det er det ikke. Det 

betyr bare at mønstret er annerledes enn det burde være, og at noe mangler og at det som mangler er 

sammenligningsformen mellom to virkelige tilstander.  

Sartre har ikke vært og besøkt noe, noen på ingen, ingenting slik han tror. Alt er der, også til Gaarder, 

at onkel er bare ikke tidsnok til å innta posisjonen på rett sted/rett tid, og at det derfor kan ha hendt noe med 

ingenting, unnskyld, Onkel, noe. Det er to noen-ting-er vi sammenligner. Vi bruker begrepet ingen, ingenting, 

tomt og tomhet nonchalant uten en riktig god mening, men mest som mystisk og plutselig. Altså nesten 

sjokkerende. Kjøleskapet var tomt, det var ingenting der. Onkel satt ikke på en av stolene her. Onkel må da 

sitte på en stol et annet sted. For å bruke like håpløse utrykk. Har onkel gått opp i røyk har han endret form. 

Jeg klarer ikke å kjøpe Sartres ingenting-begrep, selv om det er en perfekt forenkling, unøyaktighet. 

Fint og lett å bruke, og det misforstås ikke. Behovet vårt dekkes ikke her. Ingenting er at behovet vårt ikke er 

dekket. Men behovet er der fremdeles.  
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På den annen side oppfatter jeg Sartres tilnærmelse til moral delvis som et bomskudd. Hva brukbart 

og nytte skal være: som med MILLs. Når vi ikke kan være sikre på det eksemplariske mennesket og dets 

mulige fallgruver, og i tillegg som med MILLs, at bruk, følge, nytten er noe vi erfarer senere, at det å holde 

kroppene og dets behov, sanser, psyke og bevissthet ved like, holdbart, og som er uten preferanse-mål hos 

Smith, Hume, Kant, Hegel, Mill, Marx, Sartre, blir som med Nietzsche; Hva skal vi holde oss til om vi selv 

skal vise veien. Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre vet det ikke: De har ikke oppdaget det anda: Og vi er på 

vei rundt 2 verdenskrig, tiden 1930-1960. 

 Først slått fast av Hanna Arendt 1968: Omsorg, men for hva? Natur-rett og Menneskerettigheter 

er et forsøk, men det er ikke grunngitt, (Russel-Einstein-dekretet)! Ikke mer enn Spinoza og Montesquis 

bevarelse av mennesket, og at mennesket er ukrenkelig. Men hva og hvordan skal bevares, og er ukrenkelig?  

Kant mener menneske-rettigheter kunne være noe ønsket, der alle er så snille de kan. Selv Nietzsche burde 

innsett dette: Helsa og holdbarheten: Kropp, psyke og bevissthets-funksjon, altså sammenligningsevnen. 

Balansen for dets likevekt. Vi/Natur/Liv! Da må moral-inspektørene si dette, og understreke dette. Her 

holder ikke et fåtall lignelser som kun indikerer ødeleggelse og bevarelse. Godt/Vont/Ondt, ikke nok! 

Kant påstår jo at vi har en indre og en ytre verden, i stedet for å si at de begge er i samme verden. 

Hvordan han har klart å få til dette er merkelig. Det er det samme som å si at vi har en stein som ikke merker 

den andre eller kan ha kontakt med den andre steinen, enda vi vet at deres gravitasjons-kraft går igjennom 

hverandre og de trekker seg mot hverandre med en gitt kraftmengde slik Newton og Einstein påviser, og alle 

fysikere senere. At moral er uforståelig og bortenfor oss, Platon/Kant, er over grensen for u-forstandighet! 

Om vi har et sammenhengende berg, så skal det området som er en meter lengre vekk, da være noe 

annet og adskilt som ikke henger sammen med krefter, selv om en lydbølge sprer seg gjennom hele massen. 

Den ene stenen kan ikke snakke, si noe om den andre stenen. Men den ytre verden er av Kant oppfattet som 

en annen verden som om naturen hang sammen, men ikke med oss. Rom og tid er ikke i oss. 

Hver stein forstår ikke den andres væren, og hvert individ forstår ikke det andre individet, og den enes 

indre verden er aldri tilstede hos den andre. Hva slags poeng er det med å dele den indre og ytre verden da, 

når vi lever av, og føler mye av det samme, slik som sult. Må vi være inni den andre for å forstå dette? Hvordan 

kommer vi dit? Vi kan altså slik ikke forklare hvorfor vi mater ungen. Det finnes ingen forståelse for det. Med 

Kants virkningsforståelse så er det uforståelig. Og enda må vi bare være snille for å gjøre det? Det Gode!? 

Likedan kan vi tenke om to bevisstheter, at den ene er uavhengig av den andre enn så lenge. Men så 

kan de jo virke på hverandre. Jeg som står ved siden av ser tvers gjennom hode til Kant og det som er rundt 

han og de steinene som er der. Jeg ser ikke at en bevissthet eller en indre verden er adskilt fra det han kaller 

den ytre verden, men jeg ser alt i en og samme verden. Det er heller slik at bevisstheten er en annerledes 

funksjon, også følelsene, enn det vi syns vi finner hos steinen. Hvor i all verden denne indre verden befinner 

seg, kan ikke Kant vite, fordi han selv i sin kommentar viser at hans jeg står på grensen mellom den ytre og 

indre verden.  

Når han ser til høyre ser han den fysiske verden, den ytre/funksjoner, og til venstre den indre verden, 

funksjoner, som er parasitt på den ytre verden. Begge verdenene er bortenfor Kants erfarings-verden. Han når 

ingen av de verdenene, hverken den lille eller den store, den forrige eller den neste. Ikke vet han hva tingen er 

og ikke vet han hva moralen handler om. Han kjenner hverken det utenfor seg eller det innenfor seg. Vet ikke 

hva det er. Likt som Platon og Hegel. Marx innrømmer at ingen vet hva det er, hva moral er! Men vi vil finne 

det ut i fremtiden sier han! Holdbarheten vår er altså absolutt ukjent! 

Han kan ikke si noe mer om den indre verden enn den ytre verden. Han vet ikke hva steinen er i seg 

selv, og han vet ikke hvordan kjærligheten er i seg selv, kan ikke forklare materie og kan ikke forklare følelser 

og bevissthet. Kan ligne Kant selv om han er uenig. Moral er a-priori, noe transcendent utenfor oss. Noe 

uforståelig, ingen referanser. At Kant og Hegel aldri forstod at vi hadde en kropp, i god slekt med Platon 

og Plotin, hva nerver, sanser, organer og behov virker som, og hva en øks i hodet er som moralsk for et liv. 

Det moralske holdbare retnings-veiledende burde Kant, Hegel, Smith, Mill og Marx ha forstått, at det 

var en holdbar helse og kropp, som alltid er den retningen moral peker mot. Selv om det skal være voldelige 

sikkerhets-styrker som passer opp. Avskrekkende. Men også destruktive om de må. Kjærligheten blir stort 

sett praktisert fysisk, ved kroppsfølelser, ansikts-utrykk, øyne, seksuelle virkninger, etc. Kjærlighet er å ha et 

forhold til noe. Og sterke tiltrekkende følelser. 

Å vandre til den indre verden er jo ikke lettere når Kant aldri kan vandre til den ytre verden. At er det 

da noe rart at Hegel sier at alt er forestillinger. Slik Betraktnings-begrepet til Kant er. Han er jo ikke her, men 

utenfor alt. Er han i alt så er han jo her.  
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Om utenforstående betyr at han finner det uforståelig så er det forståelig. Om jeg slipper en stein på 

foten til Kant så får han vondt i sin indre verden. Er hans indre verden da bortenfor åskammen, eller det onde 

bortenfor åskammen, altså transcendent noe annet utenforstående. Denne forestillings-fellesbenevnelsen gir 

ikke rom for å finne de holdbarhets-referanser som kropp-psyke-bevissthet trenger. Utsagnet har ingen 

mening, og det vet forestilling-erne. Det er en bortvisning av andre argumenter og likegyldiggjørelse.  

Eller er det skade på kroppen her, psyken her, bevisstheten her, helsa vår som er det onde her. Når 

Kant og Hegel og Marx ikke forstår hva det onde er, skulle jeg ha likt å forklare dette til dem. Sykdom, 

bakterier og ulykker er ikke akkurat noe av den bedre sorten det heller.  

Men vi kan gjøre alt vi kan for å forebygge, for å rette opp, for å jobbe konstruktivt oppbyggende mot 

slike virkninger, og da er helsa første målet vi må ordne opp med om vi skal bli i stand til å gjøre noe for 

mennesker, samfunn, klima, sult, eller verden, altså naturen. Gift i matfatet da man tjener penger på dette. 

Om vi skal tro religionen, så er verden og menneskets Guds verk, der vi ikke skal gjøre hverandre 

vondt, ikke drepe, lyve, stjele, men helt sikkert ment som å holde hverandre i gang med en holdbart riktig bruk 

av det som trengs til behovsdekning, samfunnsfunksjon, individuell funksjon. Om han eller sønnen hans skulle 

ha kommet til Børs-kontorene, bankene, til storindustri uansett service, teknikk, administrasjon, så ville de 

sett at deres livsverk, folket, at mennesket/liv som noe hellig, går på bekostning av markeds-driftens ledere.  

Det som skulle bevares som i en kirke, at folket var det hellige, det guden investerte i, slik sett var 

omgjort til markedsboder, og at folket ble uthungret, ikke fikk helsehjelp, men nektet ved alle dører, og at 

livet fordyret dem til døde grunnet nettopp markedsbodene i folket, skaperverket. Det finnes presidenter som 

mener at man ikke skal gjøre noe godt, hjelp, bevarelse av andre mennesker, at alle uansett lidelse skal klare 

seg selv: At om noe lider er det Guds plan.  

Jesus ser vi, velter slike bord, fordi han finner det uetisk, det vil si lite moralsk holdbart. Heller ikke 

denne verdenstjenesten følger opp individene, men nettopp økonomien. Liv skal etter mottoet være hellig. Da 

peker vi på kropp, psyke og bevissthets-funksjonell virksomhet som holdbart. At man ikke skal kjøpe, betale 

seg rett til å fortsette å drepe, lyve, stjele, gjøre andre samfunns-udyktige. Ett karma-problem også- 

Vi kan jo se på Hegels forestilling om at alt er bare bevissthet; Tja om den hjelper. For noe? For når 

det bare er bevissthet med forestillinger og alt er bare forestillinger, også bevisstheten, så ender vi med at om 

det er krig, er det bare forestilling, om det er kaldt er det bare forestilling, fryser du ihjel er det bare forestilling, 

At vi har flere forestillinger er bare forestilling, Moral er bare forestilling. Sannheten, helheten og en bedre 

dag i morgen er bare en forestilling, og en forestilling er bare et samlebegrep for forestillinger.  

Hvorfor virker dette mønsteret; forestillinger. Jeg vil anta at noe får disse frem ja, og forskjellen og 

utbyttingen av dem ja, og det er kun mulig om man begynner en dypere sammenlignings-prosess for 

funksjons-sammenhenger til hvorfor noe gir en rekkefølge på noe i livet. Pine noen ihjel er forestilling. Alt er 

bare forestillinger. Den siste lille ubetydelig del, punkt, nær ingenting er den siste biten som er limet til 

helheten. Så hvordan kan man tilintetgjøre alt. Likegyldigheten. 

Med andre ord så er kropp bare en forestilling, at noen hogger av deg alle fingrene eller brenner deg 

på bålet er bare en forestilling. Hva slags moral er det Kant og Hegel er ute etter når individets og dets 

samfunns-struktur ikke kan finne en holdbar holdning til kropp, psyke og bevissthet, holdbarhet for individet, 

samfunn og natur? Det er klart at jeg ikke har noe å betale Hegel og Kant for her. Vi får ikke noe som holder. 

Stoler han så mye på andres teorier at han selv greier seg uten noen. Den gode ideen deres er bra! 

Marx er selvsagt er inne på det holdbare, at folk som arbeider må greie seg. Mange sier at det var smart 

av Marx å gjøre arbeidere til politisk parti. Nei neppe. Marx ble følsomt påvirket av at arbeideres sult og 

sykdom, at barnearbeidet ødela barna som stod på hele døgnet fordi voksne ville ha betaling, med den forskjell 

at det ikke ble mat nok til hele husholdningen. Hverken de geistlige, adel, eller politikere grep inn, og Marx 

tok slik ansvar. Men det betyr ikke at han hadde redegjort for kroppens holdbarhet, psyken og bevissthetens 

holdbarhet. Det var altfor meget som ble overlatt til tålegrenser som ikke er holdbare. Tiden var slik! 

Han har rett at ingen visste hva moral er. Stirner mente at alle hadde rett til alt, og retten tok man bare 

seg. Det fantes ingen grenser for liv og død for å tjene penger, alt er tillat. Alle kunne gjøre hva de selv ville. 

Vi lider av det samme i dagens samfunn, og ganske gjennomgående for alle politiske partier og religiøse 

ledelser i hele verden. Dere gir det ene holdbare på båten etter min mening. Men de mener det finnes en liten 

trøst da, med ledelsen helse-lege der de kan de si: Pasienten sleper seg jo langs gulvet enda da. Mer enn det. 

Om ikke barn slaktes i krig, så såres de eller sulter ihjel, og om de overlever så har de så store fysiske og 

psykiske skader at livet som er nært helt uutholdelig.  

Spørsmålet mitt er: Kan jeg bruke slike referanser for å forstå moral og holdbarhet? Nei. Beklager! 
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I samme øyeblikket vi ser bort fra mennesket som del av den miljø-belagte krisen for naturvern, så har 

vi tråkket i baret, i salaten, og vi kunne like gjerne latt være å gjøre noe. I denne verden går det ikke an å gjøre 

noe som har videre muligheter om vi ikke tar hensyn til menneskene også. Vi må holde oss oppe. Det er bruk 

for alle bare til å rydde opp. Det er ikke plass til konkurranse om liv. Krig. Altså sinkefaktorer for innsikt og 

forståelse av tilstanden og hva som er påkrevet å gjøre. 

POSTER MORAL: med kommentarer: 
Først er det bare en ting å si: For alle sanser, alle behov, for alle fysiske deler av kroppen vår, alle 

organer, for psyken vår, sinnsstemningene våre, for følelsene og bevisstheten vår gjelder akkurat det samme.  

De følger samme kurve: Som forøvrig alt i naturen gjør: Som regel det. Poenget er at  

Fysisk styrke opp gir reseptorvirkning opp,  

gir nervesignalets styrke opp,  

gir nervecellens styrke opp,  

gir en følelses-styrke virkning utover nervecellen opp, og  

gir en følelses-styrke ved samme prosess opp inn til bevisstheten,  

hvilket skulle bety at når bevisstheten oppfatter denne opp samtidig som  

at assosiasjons eller bevissthetsprosessen kjenner denne styrken opp 

Bevisste spørsmål til samme tester vil følgende være: 

At lysten går opp/stiger 

At ønske-følelse går opp/stiger 

At vilje-styrke går opp/stiger 

At håp går opp/stiger 

At sinnsstemning går opp/stiger 

At den almene formen går opp/stiger 

Likedan som vi kan merke at vi er sultne eller mette 

Likedan som vi kan merke om vi får luft eller ikke 

Likedan som vi kan merke at vi er tørste eller utørste 

Likedan som vi kan merke at vi må på do eller ikke 

Likedan som vi kan merke at vi er skadet eller ikke 

Likedan som vi kan merke at vi er syke eller friske 

Likedan som at vi kan merke at vi er triste eller glade 

Likedan som vi kan merke at vi er tilfredsstilt eller ikke 

Likedan som vi kan merke om vi har oversikt eller ikke 

Likedan som vi kan merke at noe er konstruktivt eller destruktivt for alle, for alt dette. 

Alle disse punktene er relatert til både det fysiske og det følsomme, og bevisste. 

At bevissthetens stigende følsomhet er en psykisk-fysisk enhet og parallellisme-påvirkning.  

Så langt trenger vi ikke livssyn. Livssyn trenger vi når vi ikke forstår dette. At vi derfor er 

utrygge, trenger hjelp, eller har dårlig samvittighet, eller trenger orienteringer i livet. Også moralsk. 

At vi da må ha støtte, hjelp, tillit, altså trygghet da vi i oss selv ikke føler oss holdbare nok eller er 

skadelige, og at vi selv ikke forstår noe av dette. Og noen vil, krever å få en slags gave eller premie for 

å leve! Vi trenger noe fordi vi ikke er opplyst! Fordi vi er utrygge/ikke forstår/ikke kan passe på oss! 

Ja, ja. Harde bud, ikke sant. Nei ikke ment slik at det er i mot noe syn. Men dette er punkter alle kjenner 

igjen som problemet og ønsket løst, som vi kan bygge konstruktivt på for kropp, psyke, bevissthet best intakt, 

og for natur, miljø for ikke å ødelegge denne. Og den holdbare moral. ALT FØLGER SAMME KURVE! 

Bevissthet og Kropp har her funnet balanse-holdbarheten selv om holdbarheten ikke er oppnådd! 

Det er en god forenkling av naturrett og menneskerettigheter, og budene, samt hvilke poeng vi har til 

å ivareta alles helse på, kropp-psyke-bevissthet, og som sammenfatter behov, sanser og følelser som kan være 

til glede og tilfredsstillelse for oss alle, med unntak av de færre som det er vanskelig å stagge så lenge at de 

kan begynne å forstå et poeng med dette.  

Da skal vi se litt på de tilstander som svikter vår moralske, eller generelle holdbarhet, livet vårt. Som 

en fellesfaktor utover «bare meg selv som det holdbare»! Selv om det er inkludert. Til alt det nevnte betyr 

dette hva kropp innebærer, hva psyke innebærer og hva bevissthets-funksjoner innebærer. 
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Til kropp gjelder 
det alle organer og biologiske funksjoner som virker livs-funksjonelt i oss, slik som ekstremiteter som 

armer, ben, ører, nese, munn, hals, hode, men også midtre kropp med dets indre organer. Det gjelder slik som 

skjellet, muskler, nervesystem, blodsystem og lymfesystem, kropps-celler og kroppsvevet vårt, videre Hjerte, 

nyrer, lunger, milt, tarmsystem, magesekk, milten, brisselen, ryggmarg, hjernemarg, alle sansesystemers 

nervesystemer og muskler her.  

Alle hjernedeler som Pons, Lillehjerne, Pattedyr-hjernen, reptilhjernen, Storehjerne, hjernebro, lyst og 

angstsentre, pinealkjertelen-(det indre øyet), det midtre system i hjernen slik som hypofysen, hypothalamus, 

thalamus, Lyst, angst, tids og stedfunksjoner i hjernen, og de som regulerer sult, lys, søvn, våkenhet, blodtrykk 

og blod-kropps-temperatur, er med i hjerte- og lunge-signalrytmer via ryggrads-systemet.  

Videre: stoffskifte-prosesser, og balansesystemer, krysningsorganer for sanser og behovs-funksjoner 

av nerver og væsker der slikt skjer med organiske stoffer og enzymer som ivaretar effekter til regulering av 

sult og sekret-funksjoner med videre nervesystem dette er i kontakt med. Det gjelder også for fett-, brusk-

systemer som har en dempende effekt i kroppens støt- og belastnings-systemer, ledd og sener 

Dette gjelder selvsagt øynene, synssystemet, ørene og hørsels-systemet, samt balansesystemet, tunge-

og smaks-systemet, tyggesystemet, svelgesystemet, nese, lukt, pustesystemet spiserør, pusterør, stemmebånd, 

ende-tarm-systemet, kjønnsrelatert hjerne-funksjoner og kjønnsorganer og deres forplantnings-systemer, Ikke 

minst gjelder det huden med alle de hud-følelses-nerver vi kan finne i kontakt med verden.  

Signaler og virkninger fra alt dette inngår i en orientering- og oversikts-funksjon for 

organismen. Fysisk tilpasningsbalanser, bevisst sammenligningsbalanser. 

Til psyken eller det emosjonelle 
Til følsomhet, så gjelder affekter, følelser og sinnsstemninger uansett hvilke kategoriske rekkefølger 

eller felles kontinuitet disse har som part i psyken vår. Uansett interaktive virkninger de har som trengs i dette 

behovs-fungerende systemet. Signaler og virkninger fra alt dette inngår i en orientering- og oversikts-funksjon 

for organismen. 

Bevissthets-funksjoner gjelder: 
Hjernens, også kroppens, eventuelt det vi oppfatter som der kropp og livsfunksjoner har felles 

funksjoner, slik som sammenligningsfunksjoner av alle sanse- og behovs-inntrykk, husk-begrep, angst og lyst, 

følelser, sinnsstemninger, affekter, kropps-bevegelser for nerver og muskler som samme funksjoner står i 

forhold til som oppfattelse, signaler inn og ut til disse, og nervesystemet forbundet med balanse og 

kroppsbevegelser, yte-kraft-signaler.  

Signaler og virkninger fra alt dette inngår i en orientering- og oversikts-funksjon for organismen. Til 

bevisstheten hører spesielt nervesystemet til sanser og organer, begge deler som behov, orientering som 

merker hva vi trenger gjennom sanseorganer, behovs-organer og bevegelsesvirkninger.  

Alle blir jo behovs-systemer med virkning til bevissthetens mulige medvirkning i virkeprosesser, enten 

som oppfattelse av hendelser eller respons på hendelser, eventuelt styrte bevisste prosesser som handlinger, 

stort sett fysiske iverksettelse av hva bevisstheten oppfatter i saksforholdet, positivt eller negativt forstått. 

Viktigst er nok kommunikasjonen mellom husk og bevissthets-oversikten som virker orienterende/veiledende 

for funksjoner, rekkefølger til meningsinnhold, til årsak-virknings-rekkefølger. 

Ulykker: 

Absolutt alt som skader kropp, psyke og bevissthet som ikke naturlig kan rehabiliteres av kroppens 

egne forsvars-funksjoner selv, slik som at det gror skorpe og hud frem på skrubb-sår, små og store kutt som 

lettere kan renses, plastres, økte fysiske anstrengelser som kan gi stive muskler, melkesyre, og lignende med 

støt som gir mindre alvorlige blod-utredelser og ømme hudområder som etter noe dager forsvinner igjen. 

Stikkskader og tornebusker. Vi har mange slike normale anstrengelser som medfører normal belastning av 

kroppsvekt, gange, løp, aktiviteter som stort sett holder oss sunne og friske selv om det medfører en del støt 

og dunk, risp, skrubbsår, ømme knær, albuer, skuldre, men som kan forårsake en skade uten at det er 

intensjonen eller bevisst forsøk på dette fra oss selv, eller fra en eller flere andre personer. 

Men om Så lek, konkurranse, alminnelig arbeid, skole, idrett, og friluftsliv, ferie, natur-turer fører til 

en virkelig skade som ikke rehabiliteres av kroppen, så er dette en skade. Det vil si at tenner, kroppslemmer, 

mindre eller større skader kan oppstå ved normal aktivitet, og der man egentlig bør ha legende hjelp til å sy 

sår, rense, plastre, desinfisere slikt, og eventuelt medisin om det trengs.  
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Alvorligere ulykker ved egen aktivitet kommer av dirkete uhell der farligere skader oppstår. Her kan 

man kanskje klare seg uten hjelp, at man rehabiliteres over tid og kan være så heldig at det går bra, men stort 

sett er skadene så alvorlige at man trenger kyndig hjelp, at alvorlig forstuet del, blod-utredelse, bristet eller 

knekte knokler, at sener ryker, at ledd får skader, i rygg, knær, albuer, arm, krage, nakke, legger, lår og hofter, 

og som hender ofte, at noen forstuer, brister eller knekker ribbein, armer, føtter og hender/fingre/tær. Så gjelder 

saken her også alle former for skadelige støt mot indre organer og blodårer, og nervesystem og muskler her.  

Ulykkene kan skje i hjemmet, eiendommen, naturen, offentlige steder, under hobby, idrett, på 

arbeidsplasser, sjøen, dykking, gruver, tunneler, myrer, og med alt som en kan sveve gjennom lufta med, fly, 

ballong, hangglider. Det kan skje i kjøretøyer, med hest og kjerre, om så ola-kjerrer. Alle tekniske og kjemiske 

instanser kan være involvert, og likeså gifter, bakterier, og som verre er miner og annet militært utstyr, Vi kan 

føye til alle insektstikk, bakterier, virus slik som ulykkes-tilfeller. I alle dyremiljøer på land og i havet, likeså 

i plante- og sopp-livet her, har som regel en eller flere giftige arter eller giftige pigger, utskillelse-sekreter.  

Fugler og insekter kan bringe med seg likedanne skadevirkninger, eller som fører til åpning for 

skadevirkninger. Eksosforgiftninger man ikke er oppmerksomme på, og alt i samme kategori av gasser og 

væsker. Faste gifter myntet på noe annet slik som rottegift er uhell, ulykke. Om et barn smaker på slikt kan 

det verste skje, som med alt annet, at vi setter noe i halsen fra dagligvare eller egne produkter, fiske, at biter 

av noe faller i maten vår.  

Til ulykker kommer også alle konstruksjoner teknisk somsvikter av ulike grunner som at bygninger og 

tak raser ned, og at forskjellige beholdere og kraftanlegg, gass-tanker sprenger. Det gjelder også alle lignende 

forhold med arbeidsulykker i arbeids-tjeneste, men også uskyldige eller vanlige personer som rammes av 

skadevirkninger fra slikt. Ulykker kan være at elektriske innvendige, utvendige, andre skader eller brann-tilløp 

starter husbrann eller tetter luft-tilførsel til rom, hus, arbeidsplasser. Også ringvirkninger fra naturkatastrofer. 

Lignende kan skje ved sykdomsspredning og at man får infeksjoner under sykehusopphold. 

Sykdom 
spesielt, arvelige, og påførte, og fra belastninger og hendelser under arbeid og fritid der dette ikke var 

forventet. Smittespredning fra planter, myrer, sopp, fra smitte fra dyr, mikrober, bakterier og virus i terreng, 

og som smitte langveis fra eller i kontakt med andre dyr og mennesker. Infusjonsdyr som kan gi flere skader 

og sykdommer. Sykdom og forgiftninger kan også komme fra avfall, renhold, hygieneforhold, fra rester etter 

biokjemisk avfall eller biokjemiske krigs-rester.  

Mange sykdommer kan oppstå på grunn av arvelige genetiske forhold, men også ut fra andre årsaker 

skaper genetiske endringer som stråling, sykdom, og annet er årsak til, Svært mange belastningssykdommer 

fra arv er ikke sykdom, men svikt som kan gå ut over blodproduksjon, immunforsvar, ledd og knokler, og 

nervefunksjoner, sanse og behovsorganer. I og med at det er i kroppens medfødte eller påvirkede funksjoner 

fra miljø, så kommer det under helsens holdbarhet som er opp-gift for helse og sykehusløsninger, eventuelt 

lege- og forsknings-løsninger. 

Gifter 
Gifter fra miljø, teknisk-kjemisk industri, matvarer i butikker og i naturen, fra narkotika og 

medikamenter, jordgasser, fra branner, fra giftige slanger, edderkopper, maneter og fisker, frosker, fra bittet 

til øgler, krokodiller, rotter og mus, fra hvilket som helst dyr, plante som har giftige toksiner grunnet egne 

betennelser eller bakterier, virus. Toksiner kan utvikles i det meste av forråtnelses-prosesser utenom at virus 

og bakterier behøver å infisere oss.  

Alunskifer og radioaktive kilder, samt andre tungmetaller kan også virke som dødelige gifter. Ved 

siden av dette er mange arbeidsplasser utsatt med giftige kjemiske blandinger som kan skade en kropp 

fullstendig. Gifter kan komme fra fabrikker og anlegg som er rammet av naturkatastrofer. Overskudd av 

mineraler, medikamenter, narkotika, andre midler som tas inn i kroppen slik, uansett hvilken vei, vil kunne 

virke som direkte gifter. Likedan blandinger av medisiner som man har minst oversikt over korttidsvirkninger 

og langtidsvirkninger da mengden og typen medisin for samme tilfeller er høyst forskjellige.  

En annen sak er at det å ikke få medisin raskt nok kan utløse en mengde nye sykdommer, og må tas 

med under behandlingsformer av pasienter og tids-virkende utløsning av nye sykdommer. Slik at unnlatelse 

og utsettelse av slikt kan man anse som både under gifter, toksiner, og sykdommer.  
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Natur-katastrofer. 
Ofte alvorlige skadevirkninger, men av ulik grad. Dette gjelder fra enkle saker som fra kulde, hete, 

solforbrenning, forfrysning, sterke vinder, at noe løsner grunnet vind som fører til videre skader på oss. Vi 

kan ta med jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier, orkaner, tornadoer, tyfoner, stormer, sterkt regn og 

haglebyger, og ekstreme snøfall. Regntiden kan gi mange forskjellige skader som ras og oversvømmelser.  

Ellers har vi steinras, snøskred, leirskred, blokker som løsner fra fjell av større format, is-sprengning 

og sol-sprengning av berg, At vi blir liggende fastklemt eller innesteng på grunn av slike forhold, og kan ha 

skader der noe er brekt, at vi blør mye, samme om vi faller i isvann, sjø, høye bølger, eller blir dratt ut i en stri 

elv, at torvmasser og annet vi står på løsner fra festet sitt grunnet erosjon eller tyngde.  

Fra vulkaner og skogbranner er det vanlig at det kan komme så mye gasser fra ulike deler her at man 

kan dø, eller tette lungenes cellefunksjoner, der lavagass kan forsteine lungene likt som tørket keramikk, og 

der skogbranner kan ha nok karbon-di-oksyd til at vi blir kvelt. Vi har selvsagt elveflommer og is-sjøer som 

kan sprekke opp med kolossale flomvirkninger. Vi kan si at mange bygge-konstruksjoner kan rase grunnet at 

vær, vind fjellfeste, annet kan svikte grunnet påkjenninger og det kan til dels regnes som en god del virkning 

fra natur-katastrofer eller hardt vær.  

Man kan få et tre eller en statue, en lysstolpe av metall, ett eller annet som faller over seg. 

Naturkatastrofer kan velte hus, rive av tak, sende dyr, mennesker, biler og båter, fly og skip, tog ut av sporet, 

og gjøre alt landskap i vid omkrets til katastrofe for få mennesker og inntil store millionbyer ødelagt.  

Vi kan trygt si at det kan skje ulykker og skader i rommet også under romfart og oppskyting, og vi kan 

si at naturkatastrofer også rommer meteorer, kometer biter av slike, som skader et hus og folk, eller som 

raderer ut store skogområder i mils omkrets slik som tunguska-meteoren der mange folkestammer som var 

kjente var helt utryddet. Vi ser ikke bort fra satellit-rom-søppel som detter ned. Solstormer er naturkatastrofer 

som kan slå ut de sterkeste kraftverk vi har laget. Her er det elektriske og magnetiske ladninger som skaper 

ødeleggelser i store mengder. De samme forholdene kan også påvirke kraftige endringer i været fra varmt vær 

til uhyggelig frost, nedisete kraftlinjer. De fleste strømbrudd kommer av sandstormer, snøstormer, kraftig vær 

og vinder. 

Mål for orienteringen om holdbarhet 
Bevisste funksjoners innvirkninger og løsninger: Inn her kommer skikk og bruk, sedvaner, tradisjoner, 

og politiske og maktpåliggende valg som er preget av egoistiske, politiske, religiøse, og filosofiske 

/ideologiske og alternative valg for samfunnsdrift, ovenfor enkeltpersoner og samfunnet i sin helhet. Slik som 

infrastrukturer og annet som gjelder folks primære behov og holdbarheten deres. Individuelt og som stor-

samfunnet. Dette innebærer også lovverk, juridiske rettigheter, straffbare poster, dømmende retningslinjer, og 

politiske vedtak og strukturer som gjøres ovenfor hele befolkningen eller grupper i befolkningen.  

Interaksjonen, påbud, forbud, plikter som militæret, helsesystem, leger, utdannelse må følge, og som 

likedan gjelder holdbarheten individuelt og generelt for folk. Det er viden kjent at enkelte personer og 

lokalsamfunn har gått til grunne grunnet forskjellige vedtak, og hvordan den økonomiske politikken til de 

forskjellige styreformer tilsidesetter folk i større grad enn hva som er holdbart, eller riktig og rettferdig.  

En annen side av dette er at markedskreftene påtvinger samfunn økonomiske byrder som ikke folket 

har behov for, men gjennom politiske systemer klarer å ordne til av ulike omveier, og ikke sjeldent for at 

staten tjener på dette. Her bør de skadelidende få erstatning eller direkte hjelp. Til bevisste systemer hører 

også voldelige aksjoner og eventuell planlegging av krigføring når det ikke er påkrevet. At så langt bør forsvar, 

og ut fra sakstilfeller også forebyggende virksomhet slik avgjøres. 

Der det er mulig må det skje uten skadeomfang, men r det kritisk og klart så må man hemme en slik 

sak med de midler som er tilgjengelig for at ikke annet samfunn skal ødelegges. Det er klart at maktapparat 

blir brukt politisk til avstraffelse gjennom helsepolitikk og andre sperregrenser for enkeltpersoner og grupper 

som det ikke er behov for å skape uholdbare forhold til, og at om det er behov for noe man er uenig i kan det 

tas opp på og via demokratisk vei, og samtaler, og ikke gjennom å påføre skader på individene.  

Å skade er uholdbart stort sett. Hverken enkeltpersoner, grupper, elitesystemer, politiske, religiøse og 

militære systemer gjør noe holdbart for individer om de skader disse, og der slikt skjer, ofte gjennom å 

manipulere andre til å begå noe som skader andre. Dette bør like godt komme under begrep om organisert 

kriminalitet. Og de systemene er i alle fall ikke holdbarhets-funksjonelle for folk generelt. Om det finnes noen 

som kan få hjelp gjennom et slikt system der annet ikke fungerer. Dessverre ja. Men det veier ikke opp annen 

destruksjon av holdbarhet. 
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Alt i alt er det her nevnt de poster som kan føre mennesker ut i uføre, at kropp, psyke og bevissthet 

som funksjoner svikter, og lenger ikke er like holdbare, kanskje fører de under holdbarhetsgrensen med 

lidelser og død. Mange får andre store mengder uholdbare plager og unødvendige bekymringer. Poenget er at 

jeg har vist til hvilke poster som hos individer som krever en holdbarhet for å være holdbare. Videre at hvilke 

saker som kan medføre det uholdbare mot spesielt kropp, psyke og bevissthet.  

Og her virker trusler ut fra erfaringer hos de enkelte individer som psykisk press, psykisk angst, 

psykiske lidelser, psykiske påvirkninger som kan være like skadelige for de mentale system og nervesentresom 

det den virkelige fysiske skaden kunne ha gjort, nemlig sette et menneskes driftsegenskaper her i liver ut av 

spill for kortere eller varig tid. Det bevisste overlegget er absolutt ille. At noe går i mot at det skal være mulig 

å starte hjelpesystemer som kan løse problemer for holdbarheten er ikke holdbart.  

Det er helt klart både politisk og rettslig sett at regler som settes i verk, og som formidles av religiøse 

og politiske grupper pålegger leger og helsevesen å verdi-normere syke folk, og likeens benytter kanaler i de 

samme systemer av individuelle eller gruppe-politiske meninger som dirigerer likesinnede leger og sykehus-

administrasjoner. Dette gjør at sykepleiere og leger som vi gjøre det beste de kan, og forskningen også til 

slaver av et dårlig oppbakket system. Slik sett så er helsa vår og verdens miljø-helse oppe i et problem fordi 

vi trenerer alt i stedet for å fikse saker til det mer holdbare.  

I departementene sitter det også mange folk som har slike agendaer som det kalles. At de skal stoppe 

andre hjelpeorganisasjoner eller andre som kunne få kulturmidler i en god tjeneste for våre innbyggeres 

oversikt og holdbarhets-tilstander. Det er en monopol-konkurranse. Men så langt er jeg helt inne-forstått med 

at vår kropp, psyke og bevissthet er en helsesak og livssak foran annet og det eneste som kan gi rom for hvilken 

hjelp miljøet kan få, som em del av vår egen holdbarhet i fremtiden. Men også for fortidens ofre. Det hjelper 

jo ikke med psykologi og psykiatri på mest holdbar måte når staten arbeider i mot de faktiske problemer og 

løsninger inne slike bransjer, og at retningslinjene bare blir en lønn-skatte-ordning. 

Vi må innse at om vi knekker en grein så er den knekt. Dette kan bli et tre som gir knopper og frø som 

er befruktet og et nytt tre vokser opp, men vi kan ikke gjøre som mange gjør: Fornekter at treest en stund lider, 

gir ut sekreter, har blitt skadet. Om dyr og mennesker opplever det samme går dt ut over snase-behovs-hjerne-

systemets orienteringer og egenskaper, samt at man ikke vet hvilke av dyrene eller menneskene som klarer 

seg. Det er ikke ett av behovene og sansene våre, kroppen vår, eller vår psyke og bevissthetsevne som 

funksjoner som ikke handler om det holdbare. Det må finne seg innenfor denne grensen for å være holdbare.  

Der dette ikke.er mulig er de tom å gjøre at resten er så holdbart som mulig. Dette betyr ingen ekstrem 

over-jordisk innsats som avkreves av oss her i verden, men det vi klarer å få til effektivt, og ikke tenkt som 

økonomisk her. Den må fordeles etter oppgaver og behov for holdbarheten vår sp bra vi kan.  

Sagt på en annen måte: Vi må gå for det holdbare. Moralen er kun dette. Samlivsformer og drifter må 

holde seg innenfor at det ikke er varige skadevirkninger for seg selv og andre, og heller ikke til plager for 

andre. På den annen side må mange med sterkt intakte meninger om moral gå igjennom hvor noe er holdbart 

eller ikke, forde disse ofte er altfor rigide, det vil si bygger på fordommer om alt for meget som ikke stemmer, 

og at det oftest ikke er av betydning for dem.  

Mest er slike systemer ett ledd i mange egoisters valgkamp for egen anseelse uten at dette medfører 

noen holdbare tilstander for mange andre. Man har et fiendebilde fremfor et holdbarhetsbilde. Og her er det 

mye som slett ikke er noen moralsk holdbarhet og som kan tilbakevises og tas opp som hvilke farer lære deres 

kan medføre. Jeg har ikke mer å tilføre på posten om holdbarheten her. Selv om alle kan brodere dette videre 

selv, eller jeg selv senere i annen sammenheng. Jeg ville bare vise hva moralen handler om ved at det finnes 

virkelige referanser for denne. I stedet for den mystiske formen utenfir ukjent a-priori. 

Det som er uholdbart for oss er det som er tatt opp for hva, altså ulykker, gifter, naturkatastrofer, 

sykdommer og bevisste overlegg som benytter alle disse faktorene om de kan for å skade andre. Det er den 

egentlige moralske holdbarhetsfaktoren. Det koster mindre å høre om tilfeller man er uenig i, enn å oppleve 

slike uholdbare forhold selv eller å utføre dette ovenfor noen i praksis der ofrene må føle på uholdbarheten, 

og at vi kort sagt må være tålmodig om noe er holdbare saker.  

Gjennomgår vi de politiske systemer og andre systemer i dag er det ikke vanskelig å finne helt 

uholdbare forhold, og som noen har sagt, at mange har gått ut på dato for hva de trodde om holdbarhetens 

forankringer av ideologier og tradisjonelle konservative ideer på en del punkter vi kan fastslå ikke er holdbare. 
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Altså: Brudd med og retnings-linjene bevisst med vilje av det som er imot de holdbare forholdene som 

er nevnt over; er her definert som umoralsk, uholdbart, og retningslinjene av det som er nevnt som det 

holdbare man bevisst skal orientere seg etter, er det som her blir definert som moralsk holdbart. Om noen er 

ubevisst disse holdbarhets-forholdene og manipulert så stiller saken seg annerledes, fordi da må vi undersøke 

saken nærmere for å bedømme en persons uholdbare handling kommer som årsak fra denne personen. 

 Vi kan nå krysskoble denne moralske utlegningen med de moral-filosofer of religioners bud og moral-

regler for hvilke preferanser og grunngivelse de har for moral, og om det finnes noen logisk begrunnelse her 

uten om de lignelser eller fortellinger de har. Da finner vi ikke så mye av slikt, og ofte at det gis meningsløshet 

for dette livets holdbarhetsfunksjoner, og at det bare er det neste eller et annet steds verden vi kan finne 

holdepunkter for moral. Altså ugyldiggjør de dette liv, og legitimerer volden.  

 At alle skal bare gjøre det som passer seg uten hensyn mer enn det passer dem selv. 

Ikke rart de får tilhengere. Alle føler seg hjemme i sin egen navle-beskuelse men synes allikevel at mye i 

samfunnet og livet er feil?  

Konklusjon på den moralske teorien: 
Er at det er begrepet Holdbarheten generelt. At begrepet holder seg ut fra kraftens, drivkreftenes, 

balanse-funksjon, utvekslingen, at preferansene holder seg, eller føres inn i en slik holdbar sone. Målet er at 

det fysiske og bevisste skal fungere sammen til en livs-funksjonell psyke og praksis. Da må vi rydde vekk 

sperringer for det holdbare. Det er her samfunnskritikk kommer inn i bildet: Det er her partiprogrammene 

svikter, lover og juss svikter, og her livssynenes vurderingsevne svikter.  

Det er snakk om holdbarheten til individet-samfunnet-miljøet i samme holdbarhets-balanse! 

Holdbarheten, (Opplysningen og virke), gjelder spesielt for menneske-mengden i stor bredde, 

fordi naturen klarer ikke denne jobben selv. Vi bærer begges byrder: Fiks oss og naturen for 

holdbarhetens skyld! Det er moral-målet! Og burde anses som moral-forpliktelse: Konfirmasjon! 

Om vi knekker en grein, eller fingrene til et menneske, klarer du da å innrømme, innse dette? Er 

det holdbart eller uholdbart: For kortere eller lengre stund? Mål: Rydd uholdbart vekk skadefritt. 

 

Hva er det holdbare og hva er det uholdbare. 
 

Du skader et annet menneskes holdbarhet om du utfører noe av det som kan bidra indirekte 

eller direkte til bruk av de angitte poster mot et annet menneske. Dette er uholdbart og umenneskelig. Du 

bygger opp, bevarer og gjør individ, samfunn og natur holdbart om du ikke utfører slike poster og bevarer 

eller bygger opp den holdbare tilstanden til en best mulig balanse for individ, samfunn og naturens holdbarhet. 

Minske alle skader på dette. Rydde farene, det uholdbare av veien uten å skade andre. 

Det er altså ikke holdbart psykisk, bevisst eller fysisk, der fysisk er inngangsporten til dette fra verden, 

at man påfører skader, slik som kan skje gjennom trusler, løgner, tyveri og drap, lyve, stjele, drepe, eller på 

annen måte pine, plage, torturere, terrorisere andre mennesker gjennom bevisste påvirkninger og hensettelse 

av folk i noen av de nevnt poster over og for alle menneskers originale organer, psyke og bevissthets-

funksjoner som nevnt i skriftet, gjennom arrangerte eller tilbakeholdelse bevisst, i forhold til postene og deres 

innhold som ulykker, sykdom, gifter, naturkatastrofer, krig, bevisste overlagte slike skader på noen gjennom 

selv og andre skade noen dirkete gjennom slike poster, og ellers mot deres kropp, psyke og bevissthet.  

Denne overlagte holdningen finner vi dessverre direkte eller indirekte, med i tillegg unnlatelser av slike 

forebyggelser, vern, i alle religioner, politiske systemer, og i alternative og filosofiske ideologier, og som 

personlige egoistiske meninger påvirket av lignende bevisste tilstander i vitenskapene. Det vil si i samfunns-

administrasjoner og i litteratur og taler som oppfordrer eller for-enig-er folk til det uholdbare! Det gjelder altså 

også foreninger der makt, økonomi, utelatelse og fiendegjøring av andre grupper, individer foregår, slik at 

mange av de mellom-liggende samfunns-institusjoner og foreninger gjør det samme. 

Styrende er også så lite opplyst at vi ikke kan forvente at de blir oppmerksomme på problemene i tide 

eller kan løse dette i sin virksomhets-tid. Til det er det for mye om-snakk og lite løsnings-forståelse. Folk, 

Styre og stell, må løfte seg ett hakk/nivå opp der holdbarheten spres ut i bredden. Hand i hand for holdbarheten. 

Opplagte skadelige lover, juss, må renses, justeres. Retorikken er ikke holdbar nok, og feiler holdbart. 

Manglende kunnskap hos aktørene, og manglende forståelse. Vet ikke hva et mer fullstendig mål er. 

 Roger Bergersen 
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Makt og moral. Ledelse av folket. 
 

Fra gammelt av og frem til i dag har vi hatt ledelse av satmmer og folkegrupper og følt lignende ansvar 

for familie. Vi lette jo etter mat og boplasser. Fruktbare steder. Trygge steder. Med tiden har det blitt bedre og 

sterkere former for ledelse og forsvar. Med andre ord så har også all ledelse sin makt blitt styrket også. Dette 

har gitt god og dårlig ledelse for og av folket. Det som hender ved skrift-lære, og historie er større lærdom om 

tilstander og folks psyke, kropp og fornuft, bevisstheten. Men denne har da utviklet både sterkere skrifter og 

utvikling av religioner, politiske ideologier for styring, for ateistiske modeller, for vitenskap, for alternative 

former. Alle disse har blitt styrket og har til tider vært i opposisjon til hverandre. Dette betyr at makt-eliten i 

alle disse systemer er styrket. Det som har vært felles er økonomiske allianser og handel. At man fikk avtaler 

selv med fienden om økonomisk vinning der det ikke var råd til å tjene på det alene. 

Så felles var at vitenskap, religion, noe av filosofiens retninger også, alternative trosretninger, og 

poltiske ideer som gjerne favoritiserte de enkelte interesse-gruppene, og i noe forstand faboritiserte 

forskjellige styreformer de så seg eller både seg og folket tjent med. I tillegg er det en vitenskap som skiller 

seg ut. Dette var grunnet en lege-ed som holdt visse guder som det gode, som representant for at både kropp 

og sjel hos folk, hele helsen skulle tas vare på, forsøkes å gjøre friske. Best mulig. Hippokrates og Aristoteles 

virker nok noe enige her, om at om det var venn eller fiende, parti- og relgions-motsetninger så skulle legen 

ta seg av alle på lik linje med samme mål, gjøre folk friske hva kropp og sjel kunne klare, og legen var i stand 

til.  

Makten så seg ikke alltid like tjent med dette. Hvilek familier, klaner, stammer, elitegrupper som skulle 

sitte med makten, vel også ha fortjeneste ved dette, ble til en pågående maktkamp som aldri lenger tok 

hvilepauser. Gjorde den det tok om ikkelenge andre grupper makten. Konfliktene ble ikke mindre av dette, da 

man nettopp også da kunne ta tilbake makten med makt, og da fysisk makt, elelr med retorisk tale, det vil si 

overbevise folket eller velgerne om at skulle velge seg som ledelse. Men tiden der det var slutt med å befeste 

makten var over. De siste 4000 år har hatt sterkt innslag av slike konkurranse-konflikter med skiftende styre 

politisk, økonomisk eller eligiøst, og der religiøse systemer som de fleste i folket trodde på i distriktene så ble 

også oftest de religiøse lederne også maktens økonomiske ledere. Dette har de i alle fall sett seg tjent med. 

Ingen maktordninger ønsker å miste sin posisjon, heller styrke denne. Men mange stoler for blindt på 

at ordet, skriften, talen, ideene er sterke og holdbare nok, og forutser ikke voldelige konflikter for maktens 

skyld, og manipulering av folk og valg. Altså rettsnakkende ledelsesgrupper for religonen, politikken, og 

senere ikke så rent lite vitenskapelig inntog i debatt og konflikter.  

Vitenskapen har med forbud fra 500-1500-tallet i vesten, kun blitt brukt som redskap for de store 

trosretninger rundt omkring i verden. Inka, Maya-Aztekere, taoisme, Buddhisme, Jødiske, Kristne, 

Muslimske, og alle de religioner som er store, til en viss grad flere hundre mindre grupper slik enn disse. Men 

helt klart, at økonomiske politiske grupper for sitt interesse-felts gevinst har stått sentralt og friere i forhold til 

religioner. Der poltikk bryter med religøs etikette, der blir også disse i historien slått ned på, at slike 

økonomiske systemer kommer under kitken ledelse. Men kan vi si, i stor grad, mulig samfunnsøkonomisk og 

politisk, den gode leder, her den gode fyrste for samfunnsnødvendige funksjoner med Machiavellis real-

politiske syn på staten, så ble den trolige ideen om å legge en del av religionsmotsetninger på hyllen, og at 

godseiere og adel ikke skulle styres av kirken en kampsak. Mot 1600-tallet utvikles slike ideer, og der man 

fra 1450-tallet fikk en større fortsåelse for gamle greske ideer om demokrat, og mulige valgfunksjoner slik, så 

klarte poltisike systemer å vokse seg frem. Monetsqui er her sterkest tidlig etter 1700 som ett offentlig 

opplysningsskrift. 

England innførte parlamentarisme for politikere på midten av 1600-tallet. Stort sett det samme 

systemet som rommerriket benyttet før kirken, de geistlige makter tok over styret. Men mye av systemet var 

fortsatt i behold der også. Adelen blir frigjort ved politisk avstemning, tilslutning, og det dannet seg partier. 

England tar altså over, innfører, en slik likedan makt-poltisik ordning, og hvor adelen er folket. Allminnelige 

folk hadde ikke stemmerett. Men godseiere. De tok over det meste av Kirkens gods etterhvert.  

Flere ville innføre slikt, slik som i Frankrike. De var lei av at Adelen styrte alt etterhvert og selv 

Kongen. Slik ble misnøyen om at folk ikke bestemme og ha noe til det som er kjent som den franske 

revolusjon, og der pariseerne stod i fronten for dette. Det er mange andre grunner også bak revolusjonen. Blant 

annet at gode modeller som hadde kommet frem for mer allment styre for alle, slik som lå i kortene til 

Montesqui statsvitenskap. Forvaltningssystem.  
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I amerika ville de ha likedan styre og revolusjon for frigjøring fra Storbritannia. Modellen av 

parlamentarisme var mye det samme, men ble etterhvert splittet i to grener. Jefferson var grunnlegger av 

begge, republikaneren og demokretene. Marx ser ikke bedring i Europa for folket, spesielt ikke folk i 

industrien og for de fattige. Han utvikler da Arbeidernes kommunistiske parti, ment som et selvstyre med 

proletaiat, ledelse av arbeiderklanens lærde og kyndige.  

Allerede før dette hadde den alminnelige mann mange steder ønsket stemmerett. Også kvinner. Først 

rundt passeringen av 1900 ble det bestemt at alle menn skulle ha stemmerett mange steder, og med mye slit 

sstadig flere steder der kvinner fikk dette. Men det er først god tid etter 2 verdenskrig at det blir allment. I 

russland kommer dette tidlig. Demokrati har blitt noe av den mest utbredte formen i de fleste land, og mange 

steder er det parlamentarisme som er styreformen med en ledende president. 

De fleste større religioner, politiske ideologier/partier, og økonomiske interesser er slik slått sammen 

som det drivende lovverket for land, og selvsagt juridiske lover som befester deres makt. I tillegg må slik 

verden er, alle land ha sine etteretnings-informasjons-systemer. Det er stort sett den regjerende makt i et land 

som har kommandoen over militæret, men også ofte makt-kommandoen, eller allierte i nøkkelposijsoner i 

militæret. Det er derfor mange land er redde for at det kan bli militært statskupp, nettopp fordi en spesiell 

ideologi eller makt-elite, politisk eller religiøs vil beskytte makten de har. Den offisielle ledelsen behøver ikke 

å være del av denne klanen og kan leve i god tro, men er som regel involvert, spesielt når den politiske ledelsen 

er religiøs, eller en ideologi som de politisk styrende. Økonomi-toppene er enten involvert eller vil følge 

systemet for ikke å miste for mye økonomisk makt. 

Når spesielt leger av ulike proffesjoner, psykologer og tannleger får rang i militæret er de under denne 

kommandolinjen, likedan som de er under den politiske kommando-linjen. Fra tidligere av har legene hatt sit 

beskyttende laug. Hemmelig sådann, sel om alle vet de har dette lauget, men ingen får egentlig innsyn annet 

enn i de offebtlige anliggende om helse og sykdom, eventuelt kosthold. Ikke den makt-påliggende siden her. 

Lauget ble fritatt for den gamle lege-eden. Allerede i antikken var det klage på at leger var med på både tortur 

og med eksperimenter på levende mennesker, slik som fangene som Galenos undersøkte vitnok hva som var 

under hjernens isseben, hjernen.  

Dette var en av de saker Augustin var i mot, at vitenskap også slik sett legevitenskap, at våpen, krig, 

og tortur fra disse ikke harmonerte med lege-eden, hensynet, og var i mot dette. Nå har både andre religiøse, 

kommunismen, og politiske systemer adoptert samme skikk, de har kastet lege-eden, og har ikke erstattet 

denne med noe tilsvarende. Her har vi tilbake kun menneskerettighetene med Domstoen i Haag, en konsekvens 

av Russel-Einstein-manifestet. 

I praksis nå, er legene med andre ord helt underordnet de politisk styrende sin vilje, juridisk ansvarelige 

for disse, og eventuelt offentlig eller ikke, under den militære kommando, når som helst det militæret får et 

ansvar over offentlige orden, Underordnet, eller kanskje overordnet, så er etteretningen og hemmelige tjenster, 

politi, sikkerhets-etter-retning, slik at de også kan gå omveier når de finner det prekært entne de har misforstått 

noe eller ikke. Men de kan fort komme til ansvar selv. Poenget er at det er fri adgang til alles legejournaler, 

til hvilke samfunnsstatus man har, og til hva verdinormeringer offentlig og militært settes til. Like innefor 

grensen til hva de fleste finner rimelig. 

Men gjennom dette systemet blir helsepolitikkens vurdering av folks verdi målt og utført som praksis 

som hjelp eller ikke. Systemet går også så langst som at allierte kan benytte de samme informasjoner og i noen 

grad de samme restriktive funksjoner i alliansen inne i et annet land. Ikke rart når man etterforsker terrorisme, 

og organisert kriminalitet, øko-krim, og spionasje. Men det kan være nok at man har andre meninger enn disse 

klanene. Med klaner så menes de innenfor alle de nevnte systemer som styrer og steller, og som har interesser 

de verner om. Og da kan en annen tro, eller noen som virker negative for dem virke som trussel. Man kan altså 

bestille, eller legge inn koder i bredt felt om at denne personen kommer opp på varslingsnotat hos en lege. 

Legene er altså ikke bare innunder denne virksomheten. Men lauget har blitt bundet opp av de 

økonomiske interessene også, og der medesiner og helsehjelp styres av skatlagte eller økonomiske 

institusjoner slik som sykehus-forsikring som er en stor verdensbusiness som er på børs. Advokater og 

forsikrings-selskaper er altså den reele makthaveren over medisin-produksjonen og medikament-bransjen.  

Dette verdinormeres, men nå økonomisk til midler som de fattige ikke har råd til å betale. Skal legene 

og helsedepertementer rundt omkring få god vilje fra disse, så må de si seg enig i mange saker de ikke er enige 

i. Slik sett så er legerådet bundet opp til den grad forskning finnes i disse store konserner.  
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Selv i land som ikke driver slik produksjon selv blir leger og sykehus avhengig av disse 

medikamentfirmaenes forskning, og eventuelle påstander, og ut fra vurdering og salg, forpliktelse fra leger, 

til å anbefale og kjøpe inn slike til apoteker. Hva er farlige medikamenter? Det svarer de på selv, i og med at 

de har makten og passer alle sider av havresekken og pengesekken. 

Når skal vi da stole på helsevesenet? Hva slags kvalitet og helse, holdbarhet kan vi forvente oss? Det 

er klart at ganske mye gjennom fordyring er tapte penger til bygg av flere sykehus og drift, og tapte midler til 

forskning og rett til å benytte stoffer som er alminnelige til medisin. I stedet får apotek og leger midler de ikke 

egentlig vet hva er, i alle fall ikke når det er farlige kombinasjoner av dette. Det finnes eksempler på masse-

foreskrivning av midler som tar knekken på folk, og med overlegg. 

Legene har ingen ed lenger, at kropp, psyke og fornuft skal fungere hos folk, selv om de selvsagt har 

valgt, eller er for nettopp dette selv. Men underlagt politisk, religiøst, militært og etterretlige informasjoner 

der de som styrer har en eller flere leger som kan avslå hjelp eller gi noe mindre bra til pasienter.  

Det vlir for dårlig med det trykket legene her har på seg. Og for dårlig med oversikt over 

medikamentene. At forsikrings-børs og de fungerende oppegående interesse-gruppers ledelse elelr voktere 

overstyrer legene. Nå vet vi ikke hva som er feil, hva som er sykdom, hva som er bestillt og av hvem, og hva 

som er reelt i verdi-normeringene. Men vi vet at ved visse aldere så skal pasienten lenger ikke ha hjelp for det 

samme som andre har. Eller ha hjelp som nabolandet har uansett hva det gjelder så sant det er politisk og 

økonomiks uønsket. 

Det virker som at selv om det ikke er krig, så benyttes altså medesin og medesinsk hjelp som en slags 

livsynenes og økonomienes biologiske krigføring mellom folk i stedet for at man holder helsesektoren ren. 

Og likeens som innsats ved ille tilfeller, eller enklere, at det gjøres av folk selv ved utskrift av holdbare 

medisiner for saken. Det er ellers en rekke saker å påklage i vår kunnskapsmengde her som kan iverksettes.  

Apropo: Hva med moralen her? Hvor er den? Dette er selve saken med innlegget. Vi vet ikke i hvilken 

grad når det er kjepper i hjulene mellom folk i systemet og undersåtter av systemet, og hvor utbredt noe er fra 

tid til annen. For de fleste går det greit, mens fattige ikke klarer det og blir offentlige mobbe-ofre. Psyken og 

kroppen betaler en høy pris; den prisen vi andre ikke ville ha betalt selv!  

Rart å la 30%, 10%, 5%, alt ettersom hvilket land man bor i eller er i, at slik prosent av befolkningen 

mer eller mindre skal gå til grunne. Det blir uansett kjempedyrt: Grunnen er at de utsatte ikke dør straks. De 

kommer derfor inn med alvorligere og alvorligere problemer og nye sykdommer som må tas, ofte straks. Til 

neste ledd knekker dem fordi de ikke har fått fikset et eller annet tidligere. 

Vi etterlyser en holdbar moral for Helse; Kropp-psyke fornuft som holdbart mål. Inkluderer jo miljøet! 
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Sannhet og erkjennelse? 
 

Om sannhet og erkjennelse er det samme eller ikke avklares med at sannhet ikke er ensbetydende med 

virkeligheten, grunnet at løgnen, og innbilningen, er like mye til stede. Sannheten kan være grunnet på den 

fortalte løgnen, feil info, og på innbilninger. Erkjennelsen er gjerne avkrevd en mer fordypet granskning av 

saker. Ikke alltid. Sannheten kan defineres som hva man tror er sant, eller slik man føler at noe er sant, virker. 

Sannhet er en gjengivelse av de forhold som er, eller slik man tolker noe til å være. Vanligvis er sannhet 

noe de fleste tilslutter seg og er enig i om natur, kosmos, hvilke følelser et menneske har også videre, og slik 

som kartlegging av årstidene og at man ikke sår og høster til feil tider. Men dette innebærer en rekke saker det 

ikke er lett å vurdere på forhånd, og ikke sjeldent kan flertallet ta feil.  

Sannhet som benyttes i matematikken og logikken er enklere å forsvare som sannhet: Men bare dersom 

utgangspunktet virkelig er slik vi mener, at et utsagn også er sant når vi ser hva som hender i virkeligheten. 

Da er noe sant som oppsett, men vanskeligere å vurdere som konsekvenser. I så fall må vi undersøke saken på 

nytt. Virkeligheten kan være noe annet enn en påstått sannhet om den. Fakta behøver ikke dekke alt! 

Har vi valgt riktig om preferanser som sammenlignes og trukket de rette konklusjoner så stemmer jo 

svaret. Om 10 personer med ulike livssyn skal si hva de mener om slike forhold, ut fra hva som er rett i forhold 

til det synet de har på noe, altså hva de vet på forhånd, så vil deres erkjennelse ligge opp til deres bedømmelse 

av hva som er riktig eller galt i folks opptreden, i naturen, om hva som er oppdaget og hva som går an, ut fra 

den læren eller overbevisningen denne personen har.  

Erkjennelsene vil da ganske sikkert ofte sprike mellom test-personene, altså hva du regner som helt 

sikkert. Erkjennelsen ligger nær opp til begrepet kjenns-gjerning. At det som hendte var slik og slik, men 

årsaker og konsekvenser, hvordan man ser på dette, og hva en anser som straffbart eller ikke i en sak, kan også 

sprike: Slik at kjenns-gjerningen behøver ikke å erkjennes som sant eller straffbart.  

Altså ligger det en bedømmelse, et skjønn bak hva man er enig i, eller mener individuelt, og 

erkjennelsen behøver ikke å falle sammen med hva man mener er sant i en sak, og sannheten, hva som er 

tilfelle i saken. Vi har hatt mange forskjellige syn på himmel-rommet, og alt bare fra 1900 til i dag har disse 

forestillingene endret seg mange ganger. Først med Einsteins E=mcc. 1905.  

Så med hans gravitasjons-teori mellom 1915-17, og enda videre da flere, en belgier først og så Hubble, 

etterfulgt av Einsteins overbevisning om at de har forstått det rett, og slik legger frem BIGBANG-teorien. Nå 

endres noe av dette på innsiden med Diracs oppdagelse av forholdene, og senere dukker Higgs og Hawking 

opp, med hva de mener befinner seg som ekstra energipartikkel i sentrum av elektronet og hvordan sorte hull 

også passer til den generelle gravitasjons-teorien og dens relativitets-eksempler.  

Enda nyere data endrer visse forestillinger om rommet, Kosmos, og om livets utvikling, arv, gener, 

kroppsfunksjoner, hjernefunksjoner, og ikke minst behandlings-muligheter av en rekke sykdommer og annet, 

som ikke innføres allment. Det er veldig mange andre aktører i fysikken, og teorier som har sitt felt-område 

innenfor denne fysikken. Og tilsvarende om utvikling av teknologien og data-løsninger.  

Det er bare når alt værende virkende er det som også kalles virkeligheten som like, og da at slik den 

værende virkelighet defineres likt som sant, at det også er sannheten, og at det er dette man erkjenner som 

absolutt tilstand for helheten av en sann, som her er ensbetydende med er-lik, der likhet som det vi kaller det 

kjente, at det da også er er-kjent. Altså også er erkjennelsen.  

Noen sier at Væren=virkelighet=sannhet=erkjennelse. Men da ingen av disse behøver å være likt med 

faktiske virkelige tilfeller og utsagn når de sammenlignes, så kan vi ikke gå god for at væren og virkelighet er 

ekvivalente, eller med sannhets-innholdet, altså enhvers oppfattelse av helheten, eller at utsagnene er en 

erkjennelse som stemmer med dette, eller at erkjennelsen er så fullstendig at det stemmer med en sak. 

Væren som virkelighet og omvendt, samme hele, kan være sant uten at de påståtte sannheter for oss 

som oppfatninger, forståelse, er lik saksforholdene. At vi mangler noe eller kan ta feil.  

At det værende er som det er, alltid, fra øyeblikk til øyeblikk med sine endringer, virkninger, definert 

som den samme virkelighet,  

At noe ER forteller ikke noe om hva dette noe ER. ER er altså ingen fasit eller bevis. Det er om 

utsagnene på hver side av er-likstegnet, altså beskrivelsene er like, at ER også er lik-med væren og virkelighet 

som det samme. Påstår vi noe vi ikke har som behov, sanser, bevissthet vi kan erkjenne felles, så kan vi ikke 

vite om A=B, at a, b eller ab eksisterer. Vi vet ikke om A og B er tilfelle. Selv sanser kan oppfatte feil. 
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En orden med bevissthetsfelt og signal-preferanser: 
 

Kvant-regulering i celler, i hjernen, og som virkninger inn i bevissthetsfelt. Det er klart at kvante-hopp, 

det vil si fra et elektron-skall til et annet gir en forskjell i spenning som merkes som en feltsyrke utover atomet, 

eller molekylets grenser. Allikevel blir denne operasjonen stasjonær. Det vil allikevel blir mange slike 

feltendringer i et felles felt om mange slike kvant-hopp skjer. Selve bevissthets-feltet vil altså få en mengde 

slike variabler ine i seg og det er elektromagnetiske feltvirkninger som slik er med i prosessen. Slik sett kan 

vi ved tenkning også kjøre sekvenser frem og tilbake i forhold til innholdet i feltet.  

En annen side av saken er at alle disse reaksjoner, enten det er som ioner som frigjøres i et felt, eller 

om det er kvantreaksjon som også innebærer at signalgivende nerver trekker seg sammen eller utvider seg, så 

reguleres dominans som felt av dette også. Altså så økes variabiliteten til hva kvanters posisjon og 

feltvirkninger elektromagnetisk noe voldsom, ut fra hvilke faktorer av behov, sanser, husk og bevegelses-

nervesignaler til et slikt senter. Det som er selve problemet som disse rekkene med nerver har, eller om de 

ligger ved siden av hverandre er atskillelse over større avstand.  

Hvordan skal en bevissthet danne seg et bilde av det som er nært og fjernt fra hverandre på et bilde 

eller i filmsekvens. Dette betyr for meg at alle sider av de operative signaler fra behov, sanser, husk og 

bevegelses-signaler er nødt for å forbindes i et nytt preferansemønster der sammenhengen og endringen, 

bevegelser, er nødt for å merkes i alle aktørene. Med dominans av en av kraft-preferansene, så vil formasjonen 

til de forskjellige objekter, ikke være mer avgrenset enn at de kan sende sin resonans, trykkbølger, gjennom 

hverandre som en stadig koordinering av hverandres posisjon.  

At vi kan tenke oss at bilen rygger opp bakken igjen og blir mindre fordi den er lengre unna. Kvant-

energien er automatisk aktør i dette spillet som den selvfølgelige overflatespenning til pulser og og en mengde 

slike, samtidig med at alle andre aktører sender inn pulser. Vi ser både innholdet og sammenhengen, og 

eventuelle årsak-virknings-rekkefølger. Med et enkelt-inntrykk alene ville vi bare ha sett hjulet til bilen eller 

foten til fuglen, og så noe annet, eller mer av fuglen, men vi får ikke et kontinuitetsinntrykk av dette.  

Vi vet da ikke hva det er som er det forrige og det neste. Vi trenger en kontinuitet for å se to like eller 

to ulike, og de kan ikke bare være tilstede hver for seg da som sammenligning. Hvordan kan vi ellers samtidig 

se for oss at den ene er cirka dobbelt så lang som den andre. Dette garanterer for at en kvant-endring alene ett 

sted ikke er nok til å danne sammenlignings-bildet, helhetsinntrykket med rekkefølger, meningsvirkning. 

Dette må samle seg som en kontinuitets-resonans i bevissthets-systemet.   

Det betyr at det samme neppe går med statiske transistorer uansett hvilket materiale dette er laget av. 

Kanskje man får til noe som ligner med felteffekt-transistorer.  Selv dette gir meg en del tvil. En slik 

bevissthetsfunksjon kan jo tenkes i de g-nøklene vi har funnet og som de med super-klisterhjerner, oppregnet 

som 9 stykker har, at disses g-nøkkel er 4-8 ganger så store som normalt i hjernen der assosiasjons-prosesser 

foregår. EEG: «Nå tenker jeg på sakene», hvor da frontlappen aktiviseres som arbeidseffekt i hjernen.  

Nå skal denne prosessen skje, enten vi kaller det åndelig eller materielt, men først og fremst funksjonelt 

ut fra den kraft-modellen jeg henviser til. I alle tilfellene er det sammenlignings-prosesser som alltid utføres, 

og det er kun identitet og det visualiserende inntrykket som er gåten, ikke noen av de formene man kan tenke 

seg, fordi de kan alltid konstrueres av hva som helst. 

Grunnen til denne meningen om et feltoperativt kontinuerlig resonansfelt med sine egne feltpreferanser 

på drift eller i posisjon, er fordi at bevisst tilsvarende styrke-endring, krever både den væsken eller det badet 

som eventuelt er på innsiden og utsiden for å regulere balansetrykket og stabilisere nerve-funksjonene som er 

koblet til. 

Her er det både flytende ioner, og kvanter og frem og tilbake støt av nerve-sammen-trekninger, og ut 

fra dette oppstår det bølgevirkninger, der både kvanter og ioniseringer er del av styrke-reguleringer. (ion-

kreftene til et atom, molekyl, trenger ikke å endre kvantenivået da styrken blir sterkere eller svakere ved hvor 

nær eller fjern denne er fra et saksforhold mens den er i en viss driftsretning. De kan i tillegg frastøtes og binde 

seg til noe. Mange kvanter og ioner kan slik balansere hverandre og frastøte hverandre, og det er ikke 

umiddelbart at man vet at de kan føre til en bevisst tilstand). Men at elektroner sender en spenningsbølge ved 

pulseringer fra sansevirkninger, behov, husk og bevegelses-signaler i nervesystemet vet vi, og at det er synet 

og muskelbevegelser vi godt kan identifisere som inngangskilder.  
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Vi kan oppfatte flere biler som er oppe i en kollisjons-bevegelse foran oss, og vi kan mene at den ene 

eller andre er skyldige. Men poenget her er at vi ser alle tre bilene i virksomhet og kan ofte huske akkurat den 

scenen. Alle faktorer vi har med i saken, slik som skremte folk på fortauet, også videre utrykker både objekt-

betingede materie-funksjoner og levende kroppsvesener med følelser. Dette er umulig om ikke slike 

kraftvirkninger har sine økende og synkende styrkevirkninger inne i bevissthetsfeltet, altså til hvert objekt 

også en styrke.  

Sammenhengen er at de gir en balansert resonans av hverandres styrke, der vi alt gjerne vet at den som 

er lengst unna i saken får minst virkninger over seg. Det er bevissthetsfremstillingen, det aktive 

bevissthetsfeltet som skal gjøre sin sammenligning av kraft-formasjonene. 

Det er altså en blanding av flytende væske med ioner og med nerver med kvante-regulerte nerve-

impulser, som når en posisjon men neppe alle i og med at vi oppfatter en veldig bredde om vi er ved et land-

handleri. Åser og butikkdører, biler og himmel, andre folk der, tidsperspektiv om vi har dårlig tid. Vi må få 

en husk og behovsrespons på hva vi vil, ønsker, kjenner som behov, trenger å se for ikke å snuble. Det foregår 

ikke en og en bits uavhengig av de andre. Hele pakka foregår, og å foregå har ingen vent. Ikke i følge 

differensialkraften. Du ser de hvite stripene mellom bildene og, og det er like bra film det som noe annet. Og 

sammenhengende. 

Ett stillbilde av en bekk med bro over, og gress på den ene siden, men mye busker på den andre siden, 

så klarer ikke stillbilde å merke at den har en rød blomst bortest i bildet og bladene på et tre på den andre 

siden. I bevisstheten gjengis konstruktivt det samme bildet, som er en koordinering uansett hvordan, men som 

godt kan sammenlignes med en film, Fordi bildet blir analysert fra ende til annen om at der er blomsten og 

der er bladene på busker på den andre siden.  

Denne lengden, fargene, følelse av romvirkning, hva som er nært og fjernt på bildet, og hva man kan, 

ikke kan her, er sterkt preget av en slags kraftoppfattelse av elementene i bildet. Vi har en slags følelse av 

bevegelses-anstrengelse, styrke på fargene, tidsavstand, broen, vannet i bekken som gir fra seg skvulpelyder, 

nesten alt med tenkelige styrker, og ikke minst gjengitt i bildet uten at styrken ligger i bildet annet enn dom 

farger og former.  

Men vi er opptatt av muligheter, farer og goder i bildet, altså følelser og det er styrke-grader til det vi 

ser fra hukommelsen, eller inntrykket som vi kan gjenkjenne trekk ved. Vi bruker så og si hele sanseapparatet 

vårt, der til og med huden får en fornemmelse av sanseinntrykket ved broen, sol og skygger, blomster, sommer, 

at bekken er kaldere, og fosser over bena våres.  

Vi klarer ikke å tenke oss alt vi egentlig oppfatter annet enn mye av dette er vanlig for oss i hvert skritt 

vi tar i livet. Bildet kan være pent også; optimistisk motiverende.  

Dette viser selvsagt at det ikke er all styrken fra kontraster og lys i bildet som sender signaler til 

bevisstheten, men at inntrykket utløser lyst-følelser, ulyst, forbundet til husk og lystsenteret som begge 

forsterker det signalet som skal til bevisstheten. Og vi kan ikke unngå å merke at smak, lukt, sult og tørste, 

pust, lunger er behovsorganer som reagerer på dette sammen med bevegelsesbehovs-nerve-systemet, og 

muskelfornemmelser, anstrengelse. Og i det virkninger gjennom stemnings-balansene.  

Det er både et væsketrykk og elektromagnetiske signalsystem som kombineres rundt de bevisste 

sonene, og mulig tvers igjennom disse. Det pågående cellefunksjonelle stoffskifte gir konstant en balanse på 

37 grader, men sammen med signal-virkninger gjennom kroppen er det ikke bare dette varmelyset som virker 

men lysvirkninger av friksjoner gjennom dette balanserte systemet ved siden av. Lyd/trykk-bølger er der. 

Slik sett kan man kalle dette en foto-homeostase. Men samtidig er gravitasjonen balanse-funksjonen 

for dette igjen, og i utgangspunktet kan det kalles en felles kraft-egenskap som utveksler seg balansert gjennom 

dannelse av slike selektive funksjoner. Det er forklart ved differensialkraften. 

Resten av prosesser rundt bevisstheten må leses i dette skriftet som omhandler disse funksjonene. Alle 

prosesser i bevisstheten er grunnet kraftbølgene alltid akselerasjons- og retardasjons-virkninger som slik 

danner konfigurasjons-nivåene gjennom hele systemet til bevissthetsfeltet. I hvilken grad preferansene merker 

hverandre og deres endring i stilling og styrke, om vi bør si relative bevegelses-masser. 

At noe er under eller over utløsnings-nivåer, at akselerasjons-potensialet er der. Styrke-endringer. 

Styrke-endringer er også ulik tetthet på like store områder med samme bevegelses-strømninger. Utvekslings-

tetthet. Nerver, behovsorganer, lymfesystemet, er alle omregnet fysisk sett som kvante-verdier, der deres 

samlede sum energi-forskjeller gir energiomvandlingene og samlet effekt på kropp og bevissthets-endring. Så 

sant vi oppfatter noe fysisk.  
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Moralsk, estetisk, og følelses-betinget relativitet. 
 

Det er vanskelig å si noe om holdbarheten vår, og moral, eventuelt estetisk virkning, uten å nevne 

følelser. Om vi synes noe virker godt, trygt, eller vondt, utrygt, eller veiledende orientering, uten å merke 

følelser. Hva skal smak og behag være, det skjønne, uten følelser. Hva skal moral, eller noe godt for oss eller 

holdbart være, om det ikke er følelser knyttet til kroppsbevegelser, sanseinntrykk og behovsinntrykk, som vi 

likt med husk og sinnsstemninger merker som en følsomhetsgrad, affekter iberegnet?  

Det kunne holdt med at nevnte at det samme blir kjedelig i lengden, selv om det er spennende til å 

begynne med. Dette gjelder selvsagt ikke alt om noe kan varieres mye. Men vi kjenner alle til nettopp dette 

eksemplet. Hvordan en annen person er, gjør at vi kan tolerere mer av det samme av den ene enn av den andre. 

Lignende har vi matveien. Om det er fisk alle dagene i uken, kan det hende at mange ønsker seg noe annet, 

grøt eller storfekjøtt en eller annen dag. Kake eller pannekaker.  

Noen dager er partneren ikke opplagt, andre ganger er vi ikke opplagt selv. Og noen ganger er vi trette, 

andre ganger for opplagt til å legge oss med en gang. En dag har vi ikke matlyst i det hele tatt. Vi merker 

dager da smakssansen virker mer nummen eller ikke fulgt så på topp som den pleier, og andre ganger at 

luktesansen vår har en dårligere dag. Selv huden vår er slik at den reagerer annerledes på samme kulde den 

ene dagen enn den andre. Likeså varme og berøring.  

Er vi ute i en vill natur der vi skal gjennom urskog eller trassig terreng fordi vi tar dette som en tøff 

utfordring, spenning, så er vi mer i rede til å få noen risp av kvister eller greiner, og at vi sklir, kanskje kan slå 

oss litt, men har lagt oss til at en viss form for smerte skal vi tåle. Vi forventer en noe mindre luksus på en slik 

natur-tur. På lengre skiturer med godt tøy kan alt, selv kulden virke deilig.  

Hvordan medmennesker virker på oss ved parkeringsplasser, buss og trikke-holdeplasser, tog-

perronger og ventehaller, i butikker, i jobben vår, hjemme, naboer, alt endrer seg litt fra dag til dag. Noen 

ganger så lite at det virker kjedelig, andre ganger at det er god stemning blant de fleste.  

For at vi ikke skal skade oss øyeblikkelig så holder de fleste seg fra å sloss hele tiden, slik at de er hele 

når de kommer på jobb. Eller skole. Vi har en viss enighet om, og stiller krav til hverandre, på en slik måte ar 

det er ment at vi skal være holdbare, kunne bevare oss.  

Vi har da det vi kaller en viss grad av sosiale regler eller forståelse. Dette handler om orden og 

oppførsel, regler og lover, vanemønstre, vaneholdninger. Med andre ord, i stor grad som i begrepet etikk, og 

praktisk moral, etter likedanne praktiske moralregler. Til en viss grad så er det å lyve, stjele, drepe i høy grad 

bare fåtallet driver med konstant.  

Når noe nærmer seg grensen, eller går over grensen til det tolererbare for den enkelte eller for en større 

forsamling, så anmerkes dette, gir tilrop eller irettesettelser. Eller mulig misnøye fra mange. Nå kan det slå ut 

andre veien også. At dersom noen tuller, ler, har det morsomt kan det smitte over på andre fordi disse også 

synes det er morsomt. 

De forskjellige livssyn lager en rekke egne skikk og bruk-regler, eller spesielle normer som andre ikke 

ønsker å tilslutte seg. Slik orden fører til en kollisjon, friksjon mellom mennesker. Grunnen til at forskjellige 

tros-tilhengere holder seg unna andre, og slik skaper en avstand sosialt. At selv om man hevder at mennesker 

er flokk-dyr, så er det tydelig en splittet eller splittbar flokk, med sine ideologier og sekter.  

Dette fremheves i gestikulasjon mellom dal-folket ett sted og ett annet, og mellom et firma og et annet, 

mellom klikker i en større gjeng eller om så, idrettslag. Forholdet til eldre og mellom de eldre, de unge og 

godt voksne, mellom barn, kan være ganske mangfoldig og endre seg over kort tid.  
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Bevissthet, Moral, og Moralsk relativitet. 
  

 Vi er født med sanser og behov som har den egenskapen at de merker styrke-forskjeller. Dette slår ut 

i det vi kaller tungt, anstrengende, og som merkbart godt, behagelig, også ekstatisk, og som vondt, ubehagelig, 

smertefullt. Vi kaller det lyst og smerte, hvor mellomtingen er ro, beroligelse, tilfredstillelse. Vi kan 

sammenligne dette med sult, at vi er så sultne at vi får vondt i magen, vondt i hodet. Så får vi mat, og som vi 

kan stappe i oss for mye av, hvorpå vi kaster opp eller får vondt i magen av for mye mat.  

Om vi bremser inntaket av mat på ett passe tidspunkt der vi føler at vi har fått i oss nok til å klare oss 

noen timer, så er dette et nivå som ligner mer på det vi ellers kaller passe, nok mat, ro, balanse, likevekt. At 

vi er tilfredsstilt. Det samme gjelder for tørste, og for luft, at vi nesten ikke får puste, til at vi får frisk luft 

passe nok. Når vi er utørste, ikke er sultne, ikke mangler luft, så reagerer vi som at vi ikke merker at disse 

behovene er der. Vi kan gjøre andre saker. Bevege oss, løpe, gå, svømme, snakke, bygge på noe, lese på noe, 

se på noe, tv, film, naturen.  

Vi konsentrerer oss mye bedre når vi har tilfredsstilt behovene som forstyrrer oss. Behovene stopper 

heller ikke her. I kroppen så skal det vi har fått i oss fordøyes og fordeles, og kunne fraktes rundt til alle minste 

deler i oss, cellene som har stoffskiftet inne i seg og som bryter ned sukker, fett og proteiner og bygger det 

opp lik med det sukker, fett og proteiner vi selv bruker, og der avfallet fra dette kastes ut i blodet igjen og 

ankommer nyrer og tarmer for at det skal tømmes ut av kroppen igjen, helst likt med hva vi tok inn i oss.  

Her bruker vi opp mye som svette, som vanndamp, som varmetap, fordi alt som kommer inn nettopp 

omgjør næring til bevegelsesenergi. Både bevisstheten vår og kroppen slutter å fungere etter en tid, mister 

konsentrasjon og krefter om vi ikke har næring. Næringsmidler består av stoffer med ulike baser og syrer, slik 

som salt og sukker, sitron, bær, fisk, fugl, kjøtt fra større dyr, om så skalldyr fra havet. Alle slags grønnsaker 

og frukter, korn, ris, poteter, mais. Dette har en mengde smaksforskjeller, og kan virke godt på hver sin måte 

ut fra smaken. Men det kan også smake vondt eller råttent. Vi har forskjellige smaksreseptorer på tungen, 

munn, svelg, slik at vi kan spise et samme uten at det smaker likt for de som spiser, men alle synes det er godt.  

Men i mange tilfeller kan de fleste også synes at denne maten var vond, det smakte vondt. Forskjellig 

smaks-sensorer, forskjellig humør, forskjellig form, mange faktorer spiller inn for at mat, drikke, og til med 

luft, lukt, pusten vår, merker ubehag, vondt, eller noe veldig godt, eller passe brukbart.  

Dette med at vi har lyst og smerte, godt og vondt, som merkbare reaksjoner på alt vi sanser og har 

behov for, er også grunn til bevegelse for å få tak i dette, eller om vi merker ubehag, vondt, smerte med dette, 

trekke oss unna slik næringskilde, mat vi ikke liker, få opp vinduer for å puste bedre, føle bevegelsestrang for 

å gjøre noe, nemlig endre situasjonen, endre virkninger vi vil ha og ikke ha.  

Dette er primære drifter som vi ikke kan velge at vi har. De virker. Spesielt også i muskler, nerver og 

kropp. Vi kan ikke sitte eller befinne oss i en stilling som klemmer på tarmer og blodårer uten at det er farlig. 

Vi kan få forstoppelser og brokk, vi kan hindre blod til et organ eller til hjernen, slik som om noe strammer 

for mye rundt halsen. Vi kan skade urinveier om det er for mye risting eller for mye trykk mot dette. Vi kan 

merke lignende når ben og armer sovner fordi vi har fått for mye trykk på nerver eller blodårer, eller for hardt 

press på visse muskler.  

Normalt så avfinner vi oss med en passe søvn tross alt. Men vi kan få nakke og kroppsdeler, til og med 

rygg som virker stivnet, eller gir smerter om vi har sovet i vonde stillinger. Det vi kaller primært er alt en 

kropp trenger for at den skal virke balansert bra ut fra dens inntak og uttak, en middelverdi, og at hva vi ellers 

gjør, balanserer opptrening og arbeids-teknikk som fungerer i en slags balanse fortsatt.  

Ett annet funksjons-system hos dyr og mennesker blir kalt sanser. For bevegelse og vurdering av 

matretter, næring, få til det som kroppen og bevisstheten føler behov for, så har vi sensitive funksjoner som 

fysiske organer som merker små og store forskjeller på alt rundt oss. Om vi tenker på encellede vesener så 

merker disse lys og varme selv om de ikke har egen-produksjon av varme.  

Noe varme eller lys vil nok produseres allikevel når de fordøyer, eller omgjør stoffer i cellen. Oftest 

blir stoffene som encellede organismer har med å gjøre kalt baser og syrer ut fra om de er overvektige elektrisk 

positive og negative, der vi snakker om hvilken PH-verdi som bakterier tåler eller ikke. Det samme gjelder 

encellede sopper, og dyr, også slik som alger, og lav som er symbiose av alge og sopp.  

Når celleveggen er så tynn som på encellede, så vil det nesten uansett være gjennomtrengelig for lys 

eller varme. Det betyr at de ikke trenger øyne for å merke lys og varme, eller retninger på lyset. Dette 

bestemmer også ut fra stoffer og organeller i cellen hvilke som reagerer på lys, og hvilke formidlingsveier 

energien fordeles, eller skaper enzym-aktivitet som rotasjoner og virvler i cellen.  
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Celler som er mer avanserte, flere indre små-tråder, et slags indre skjelett og andre protein-tråder, vil 

kunne overføre signaler mellom deler i cellen, men også mellom DNA i cellen og stoffer som befinner seg 

nær celleskallet, cellehuden. Om små slike tråder stikker utenfor cellen og kan ta i mot energiladninger, så vil 

de røre seg, og slike har forskerne kalt cilier og flageller. Om slike beveger seg riktig i forhold til lys eller 

næringskilder, merker skygger, kontraster, så vil mange av disse overleve og bringe likedanne videre ved 

celledeling. De andre vil nok dø, oppløses etter hvert.  

Vi kan finne en flagellat som har to mørke flekker foran, og mørke punkter vet vi absorberer mer lys. 

Denne kalles øyne-flagellat og vil svømme mot lyset. Når den kommer til sonen mellom skyggen og lyset, 

akkurat på grensen her, så bråstopper bevegelsene. Det tyder på at den søker lyset og at den oppholder seg 

her, kanskje fordi det er energi-inntak i strålingen, at det gir en enzymaktivitet til stoffskifte eller fordi andre 

næringsstoffer pleier å oppholde seg i skyggegrensen.  

Poenget er at det virker som øyne som gir bevegelses-aktivitet og i gitt retning mot lys. Lyd og trykk i 

vann er begge trykkbølger eller trykk, slik at disse gir effekt gjennom cellen. Dette betyr at dette kan åvirke 

bevegelsesmønstre og aktiviteter i en celle. På sett og vis så har en celle slik ører og øyne uten at det er et eget 

organ. Cellen virker altså som et øre, som et øye. Men den merker jo forskjell på base og syre, hvilket også 

betyr lukt- og smaks-organer, da vi har samme reaksjon ved smak og lukt som også er base og syre.  

Vi trenger mer mat enn et molekyl, men smaken og lukten trenger bare ett og ett molekyl pr reseptor, 

smakcellene, eller smaks-nerve-reseptorer. Dette betyr at vi kan se smak, lukt, hørsel og syn, som sanseorganer 

hos oss, som gigantiske utvekster av samme funksjon som en celle har, slik som den cellen som var befruktet, 

men som vokste ut til å bli for eksempel Einstein, eller som lederne for hvert land, og vinneren av hver 

sportsgren, om vi vil sex-symboler. Det eksemplariske mennesket hos Sartre. 

Huden har enormt med sensorer, og likedan har vi bevegelses-balanse-organer, som merker hvor vi 

går, er viktig del av retningssansen, sammen med øyne og muskel-nerver, og der vi merker kaldt og varmt, 

temperaturaktivitet i lufta og vannet, eller fra gjenstander vi sitter på, ligger på, og vi merker vått, tørt, faste, 

flytende og gassvirkende stoffer som luft og trykk fra gjenstander, vinden, bølgene. Vi merker om noe er 

knudrete eller glatt, spisst, flatt, formene på saker, og hvilke bevegelsesretninger noe som er på huden har slik 

som et insekt eller dyr som kryper eller er nær huden, og hvor på huden det klør. 

Dyr bruker sansene for lukte, smake, finne, se eller høre mat og farer. Og så lager de huler eller ly for 

vær og vind, helst steder der de kan sove i ro uten å bli angrepet. Dyrene har stort sett utviklet, hud, pels, indre 

stoffskiftesystemer som passer til kalde og varme klima de lever i. Det er lignende i havet. Bare en grad 

forskjell er nok til at en type plankton eller en type snegle ikke lever i det havområdet. Det samme gjelder for 

planter og trær, samt sopp, som finnes i hav og ferskvann, og på omtrent det meste av landjorda.  

Mennesker er nok også ganske sikkert noe lignende dyr her. De må få puste, ha drikke, spise mat, lukte 

og smake om det er giftig, eller virker sundt, at magen er mett, at de har fått sove helst trygt, og har klær mot 

værforhold, og husly, før de kan klare å gjøre en jobb, for så å reise med fly til en festival med lyder og folk 

de liker. Mange drar av samme grunn som mange dyr til samlinger, føler fellesskap av makne, kan gjøre noe 

sammen, og ofte at det å finne seg partner slik dyr gjør. Dyra vasker seg, vi vasker oss, og alle ligger brakk 

når de er dårlige. Selv encellede dyr, bakterier demper seg når de er dårlige. 

Men at planter, dyr og mennesker får bevegelseslignende vridninger, eller kramper om de får gifter er 

det ikke tvil om. Den formen for dårlig tilstand kan være aktiv og ødeleggende. 

Uten sansene ville vi ikke funnet mat, vi ville ikke overlevd. Minst en sans må være til stede. At vi 

hører hvor noe er, det som skjer ser det som skjer, og som dyr, og vi, at hørsel og syn har nerve-forbindelser 

til samme muskelsystemer slik at de begge er aktive når vi merker noe, og slik snur oss etter dette, ja det ligner 

også lukte-sansen der vi kan lukke øynene å gå den veien lukten er.  

Det er ikke tvil om at smak, lukt er orientering for mat, og at syn, hørsel, er med, for å hente maten, at 

bevegelser følger sanse-inntrykkene som er forbundet til sult, tørste, puste, der huden merker terrenget, og 

sansene hjelper til med veien. Sammenligner husk eller sammenligner terrenget gjennom sansenes signaler til 

bevisst orientering. Sted-koordinater. 

Ved hjelp av husken vår og sammenlignings-funksjoner i denne når det er aktive prosesser, samt i 

sammenlignings-funksjonen i bevisstheten vår og ved aktive prosesser, der smak og behov, sammen med 

sanser som merker vondt og godt, samt lyst og angst-sentere som reagerer på dette, smerte, tilfredstillelse, 

som sammenlignings-grunnlag, så får vi et klart bilde av behovene våre og hvordan disse har det. Retter seg 

mot det som er det holdbare for sanser og behov, kroppen vår, og det som setter smak, lyst eller ikke, på det 

vi sanser.  
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Vi er merkelig nok ikke helt like her. Ett barn kan synes ting som er rødfarget er fint, andre ting som 

er blåfarget. Men når det har gått en tid, kan begge endre smak over til en annen farge.  

Det samme er det med matretter og drikke. Vi har forskjellige mengder av salt-sukker-sensorer på 

tunga, og vi har ulik fordeling av fargesensorer i øyet, men vi kan oppleve det samme med at dersom noe var 

rødt men smakte vondt, så kan vi mislike andre røde matvarer. Hva vi opplever med synet kobles til smak og 

lukt. Hva vi skal regne som aromatisk eller kulinarisk når det gjelder mat, vil altså være forskjellig opplevelse 

for oss. Det samme gjelder hva slags figurer vi opplever godt og vondt med.  

Noen barn vil ha en hund og synes en statue av en hund er skjønn. En annen har blitt bitt eller skremt 

av en hund og dette barnet synes den samme statuen er fryktelig. Konsekvensen er at smak og behag eller det 

gode og det skjønne ikke oppleves likt, eller motsatt, av det andre gjør. Når vi kontrollerer alle matvarer, 

farger, skjermer, bruksting i hus for voksne merker vi det samme, at noen vil ha mange ting, andre at det er 

nesten tomt i huset, noen med møbler i mange former, andre med bare en stiv stil. Noen vil bo i leiligheter 

med mange folk, andre vil bo avsides.  

Det som konsekvent er sanser og behov vi er nødt for å ha for å styre livet vårt godt og kunne være 

holdbare som alle må ha primært, er det som etikk og moral handler mest om, lover og regler som vi tenkte 

på som holdbart for oss. Ikke alle er enige her. Mange vil bruke andre til alt mulig uten at de får noe igjen, at 

de hersker over noen, og vil ha alt selv. Andre vil at alt skal fordeles mellom alle, mens de fleste velger en 

mellomting her. Moral har med holdbarhet og hensyn å gjøre.  

Behov for på-pass, forsvar, og utbygging av forskjellige saker, samt matdyrkning og husdyrhold, fiske, 

gjør sitt til at vi må utfordre oss selv og andre fysisk som aktivitet for å få de varene vi trenger primært. Om 

vi har fiender må vi altså ofte lære å forsvare oss, men vi kan lett bruke slike forståelsesformer til å lage 

krangel i fredstid også. Selv enkle irritasjoner kan få barn til å slå uten å vite noe om konsekvensene. At 

enkelte funksjoner slik er primært instinkt eller reaksjonsmønster.  

Å lære opp at dette ikke skall skje uten i spesielle tilfeller der dyr og mennesker angriper seg, eller som 

trening på forsvar eller i krig, farer, mot voldelige, er slett ikke en lett jobb. Videre vil nysgjerrighet og 

tiltrekning til et annet menneske og kose med, kunne gi sjalusi og sinne om en annen forbigår seg her. Og da 

også kommer det lett til irritasjoner og noen ganger vold. Det er altså også ulikt i forskjellige samfunn kulturer 

og religioner hvor grensene for vold settes.  

Dette har med holdbarhetsgrenser å gjøre stort sett, om hva man regner som holdbart eller ikke over 

tid. Mange samfunn har slik sett uholdbar kultur da ledere og trosformen kan være aggressive og slik sett, at 

i alle fall noe er ute av kontroll for holdbare tilstander, og i andre samfunn er det veldig stor fred og ofte mer 

glede. Holdbarheten for sanser og behov, kropp og bevissthet, altså leveregler, og vern mot konfliktskapende 

forhold er dert som etikk og moral handler om.  

At vi tror vi har funnet gode regler slik som vi liker eller godtar. Der det er aggressive herskere er 

moralen ut fra hva de synes er holdbart bare for seg og hva de kan godta av folk. Moral regnes til den aktive 

funksjonen i samfunnet. At hvordan hvert individ reagerer på noe selv og hvor effektivt de klarer å bevare 

holdbare tilstander. Vi kan si at hva vi vet og tror er mer redusert enn lovverk eller moralske regler, etikk. 

Men det er også mye som ikke er nedskrevet som er en følsomhet for hva som trengs der og da, og derfor at 

moralen strekker seg lengre enn kun til reglene.  

Moralen er altså litt dårligere eller litt bedre enn reglene. For eksempel om en ung dame har hatt 

kjedelige møter med gutter, menn, og så blitt behandlet dårlig og gråter og tenker at gutter er fryktelig, og så 

vil en gutt, mann trøste henne, så kan han kanskje få en fik og et stygt ord mot seg. Mange menn og kvinner 

opplever dette, og til og med etter år flere tilfeller i hjemmet.  

Grunnen er at de har hatt dårlige opplevelser med akkurat en eller annen enkelt sak, en hendelse 

tidligere; at det er en sak de ikke orker eller kan fordra. Dette betyr jo at de etiske retningslinjer, moralske 

regler, ikke virker som det skal her. For å klare dette må hensyn og forståelse stort sett inn i bildet, men saksene 

som hender er jo ofte spontane når vi plutselig er oppe i en slik sak.  
Det blir en kunst å få roet ned en slik kjedelig sak i mange tilfeller, og noen klarer dette. Den moralske reaksjonen 

i praksis er altså ut fra den enkeltes ståsted, hva man er i stand til så langt i livet, om man har forbedret seg eller forverret 

seg. Samfunnsledelse og samfunnsordningen er derfor av stor betydning for hvordan vi lærer og verdsetter noe. Når det 

gjelder smak og behag så kan dette endre seg med tiden, men det er pågående tilstander dette også. Først med tiden der 

skjønt, trygt, godt, glad-følelse, attraktiv følelse, pent, fint, når alt dette settes opp med skrekkelig, ob-skjønt, grusomt, 

stygt, vondt, ondt, ufint, trist, farlig, så har vi den del av følelsesliv vi kaller estetisk. Og som hele tiden handler om det 

samme i en annen form, og som gjelder over tid.  
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Nemlig sansning av godt, lyst, og vondt, ulyst. Også smerte og tilfredsstillelse. Estetikk handler om 

hvor godt eller dårlig vi til enhver tid synes det gode og det dårlige er. Etter at vi har vendt oss til noe eller 

opplevd det mange ganger kan mange lett miste interessen, eller rett og slett synes at noe de tidligere syntes 

var skjønt, plutselig er helt forferdelig eller irriterende. Likedan kan en ost de ikke likte, et menneske de syntes 

var forferdelig plutselig bli endret ved at man ble glad i osten, ser opp til dette mennesket i stedet, synes at 

osten og mennesket er skjønt.  

Slik sett har smak og behag, sansevirkningene, og behovene, sammen med det vi husker og blir bevisst, 

som ett fellesskap av sinnsstemninger og affekt-erfaringer noe som gjør at vi har en slik blanding av moral, 

holdbarhets-forståelse og en estetisk individuell tids-forbundet holdning, reaksjon. 

Denne endringen mellom oppfattelser hva vi godtar eller ikke, eller finner smakfullt eller ikke, er sterkt 

sammenbundet med tidsånden vi selv er i individuelt, men ikke uavhengig av tingene, menneskene og vår 

behovs-kropp og erfaringen, hvilken form vi er i. Ibsen sier at vår tro, trygghet/tillit, livssyn, er etikk med 

smak på. Altså at det vi finner holdbart for oss også er etikk med estetisk virkning, eller moral med smak på. 

Det er vanskelig å skille ens liv fra dets holdbarhet og smaksfølelse. Ibsen er noe mer full av innsikt om dette 

enn det vi ser hos de fleste slik. At Spinoza og et fåtall andre har vist denne innsikten. Jeg slutter meg til dette. 

Men jeg har søkt enda litt dypere i holdbarhetsbegrepet. Nemlig til funksjons-forholdene som gir slike 

referansesystemer, og gjenfunnet hvordan dette kan oppstå fra en kraftfunksjon som differensialkraften. 

Smak er også et sammenlignings-funksjonelt system for fysiske forskjeller, slik som like, mer eller 

mindre, eller ulikt slik dette tidligere smakte. Og ikke minst med styrke-signaler. Og følelsen av smaken er 

også styrkevirkning som slik det utspredte samles til enklere signalveier, ut fra nerveceller gir ny spredning 

som omdanner styrkevirkningen, og som en eller flere ganger omvandles til bevissthetsfeltets styrkevirkning 

av smaken.  

Denne har med seg en godkjennelsesgrad av lystsenterets virkning som aksept til bevissthet og husk-

inntrykk, med tilsvarende sammenligningsfunksjoner. Blandings-forhold av smaksstyrkefelt, gir opphav til 

enda et nyt styrkefeltmønster med stigende og synkende virkninger. Vi kan merke at det er pepper på en del 

av tungen, sukker på en annen del, og et område med blanding av disse. Med andre ord i samme inntrykk som 

da viser at det er trykkvirkninger eller resonans, ekko-virkninger, styrkevirkninger som samkjøres for en mer 

helhetlig smaks-opplevelse, fordi de alle får en utvekslingsenergi mellom hverandre. 

Når vi ut fra Differensialkraften ser ett Kosmos som i utgangspunktet er kraft-motkraft-balanserte 

utvekslinger, der utvekslinger lager forskjellige fordelinger av trykkområder, som gjelder for hvor og hvilke 

trykkretninger partikler og kloder, solsystemet har, ett trykk som påvirker molekylene, mineralene, organiske 

stoffer, og bestemmer hver planets økosystem, de økologiske forholdene som atmosfæretrykk, luft og 

havstrømmer, trykkendringer i hav, og da for landplanter og dyr, deres næring, vær og vind, så sier seg selv 

at alle individer er utsatt for et ytre trykk som varierer mot kroppen, og varierer innvendig i cellene våre ut fra 

prosesser, og tempo.  

Vi opplever hele kroppen slik litt forskjellig. Det neste er jo alle de behovsorganer vi har, våre sanser, 

nerver, og da med sult, tørste, pust, og hva slags blandinger alt dette har. Når vi i tillegg overfører alle disse 

funksjoner til den følelse vi får fra behov og sanser, og den husk kunnskap, erfaring vi har, med de 

omveltninger vi kan ha i stemninger ovenfor holdbart og smakfullt som bevisst forhold til noe, eller 

underbevisste reaksjoner på det samme: 

Så er det fra land til land individ til individ ikke rart at følelsene våre er relative i forhold til ett gitt mål 

som tenkt sammenlignet med, kultur-tradisjonelt, og individuell smak, følelse, at vår moral og estetiske sans 

slik også danner den følsomme sosiale virknings-statusen fra tid til tid i samfunnet og for hvert enkelt individ. 

Vi går da rundt med en bra/dårlig smakslignende følelse av eget og andres samfunn, og med daglig 

variasjon i slik følelses-stemning, gitt følelse i hvert øyeblikk av endringer. Bare vi tar av oss jakka og henger 

opp denne på arbeidsplassen, så reagerer vi litt annerledes på oss selv.  

Med dette vil jeg si at følelser som formidler av hva behov og sanser signaliserer av styrker, kropp, 

økologisk virkning, husk og bevissthet som sammenligningsfunksjoner også setter en status for følelses-

virkninger og følelsesreaksjoner EQ, moral og estetikk, hensyn og omsorgs-egenskapene. Kort sagt i Krig 

eller fred, så vil jeg si at følelser ut fra funksjoner og årsaker er behandlet med nettopp de biologiske og relative 

forhold som ligger til grunn, det vil si alt som biologiske funksjoner, kropp, med sanser behov husk, og den 

styrke vi kjenner bevisst på dette som kalles følelser. I stedet som mange gjør: At følelser er abstrakt begrep i 

husk, ordboka, ikke har en egentlig styrke i klassen med de fysiske virkningsreaksjoner. Men følsomhet ved 

EEG i hjernen har ingen mindre virkninger i energiutladning enn det annet har, heller sterkere virkninger.  
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Det er jo rart det da, at tenkning viser masse energi i frontlappen og følelser masse energi i tilhørende 

kroppslige, sanselige og behovs-nervesentre i hjernen ut fra hva som ga følelser. Ett klyp, ett stryk på ryggen, 

en god iskrem, lyst og angst. Sjekk eksperimentene selv, eller bli med som forskningsobjekt. 

Sosiale antenner, hva man bør eller ikke bør av adferd, innrette seg, handler også om hvor følsomme 

vi er. Og det forutsetter ofte at vi merker tydelige behovs-trengsel hos andre for å være i fred eller å ha kontakt, 

hva man liker og ikke, hva man trenger, spesielt når det er noen som trenger noe ekstra i forhold til behovet 

sitt, og det å merke at det stikker noe under som er vanskelig for den ene og den andre.  

Holdbarhets-regulert forståelse av adferd rettet til andre rundt seg, men også åpning for utveksling av 

følelser og passende tilpasset adferd. Både de som utsettes for vondt, eller opplever slik i miljø eller hjemme, 

på skole, arbeid, i sin helhet i samfunn, er slikt som handler om kanskje den viktigste vektleggingen til hva vi 

kaller sosial følelses-forståelse, altså emosjonell kvotient. EQ!  

Noen er født med bedre signalåpning for slikt enn andre. Både IQ og EQ, å bry seg, ta hensyn til noe, 

gjennom drøftelse av saksforhold, kan med god grunn selvfølgelig beskrives litt vel resolutt rigid; og stenger 

da mulig litt for håndteringen, enda da resolutte begrep som blokkeringer og åpninger kan være på sin plass i 

bedømmelsen. Poenget er at man kan åpne dette! Å sperre for å åpne straks er i seg selv ufølsomt, eller en 

svakhet i forhold til EQ. Klart at akutt tidsnød forhindrer slike åpninger også. Masker.  

Vi kan ikke gå i mot vår egen stemning når vi slapper helt av. Det vi sanser direkte, behov direkte, 

fysiske signaler direkte, følelsen og sammenlignings-grunnlaget kan vi ikke lage maske av, ikke før i ettertid, 

og ikke uten at vi bevisst spiller en rolle, og selvsagt skjuler de ubekvemme siden ved oss selv. Og det gjør 

dyr også. Vasker seg, pynter seg, prøver å få godkjennelse, status, vennskap og partner.  

Stor tilpasnings-jobb hos dyr og mennesker. At vi ser slik adferd hos edderkopper, insekter, 

blekkspruter, husdyr, hvor som helst, er faktisk noe å undre seg over. Hvorfor skal de kunne tilpasse seg bedre 

enn oss slik? De liker ikke det samme, de snuser og ser på bevegelser inntil de husker hva som er godtatt ved 

hverandre. Det tar tid, venting er krevende, og ender med slik tilpasset forhold, ro eller trivsel.  

Det er for mye orientering gjennom sanser og husk som viser at det må være en sammenlignende 

bevissthets-funksjon hos dem. Og smak og smaks-følelse. Om vi sier at det er instinkter i bunnen, altså behovs-

isolatorer, fast mønster, så gjelder det samme for menneskets behov som bevisstheten vår er et redskap for 

sammenlignende reguleringer av. Noen reagerer nesten bare på kun en plante eller kjøttrett, eventuelt 

algetyper. Da kan man si at smak og nærings-kilde er godt ut-sortert.  

De som spiser mye forskjellig, men så holder seg unna enkelte saker etterhvert viser til en huskfunksjon 

for noe de ikke likte. Om de ser dette kan de gå unna. Da må jo synet ha husk for mat-smak, mat-lukt, og der 

øyne tyder på nervesystem som kan gi et mulig bevissthets-funksjonelt sammenlignings-system. Å være, blir 

klar over saks-forholdet. Men nå er det mennesker vi henviser til som følsomme. 

Dette er beviselige referanser for de relative funksjons-grunnlag for følelser. Gjelder i egne grader av 

fysisk-følsom praksis slik som krisehjelp, krise-beredskap. Men også sanse-følelse og behovs-følelse, og 

bevegelses-følelse. Å kjenne et sug i magen når man sklir nedover en bakke. 
DEN PRAKTISKE KUNNSKAP OG FØLSOMHETEN ER DET VELDIG SJELDENT NOEN KAN KONKURRERE MED. DET ER 

MANGE SOM ER EKSTREMT FLINKE TIL Å UTLEDE HVORDAN TILSTANDER ER, TIL Å TA HENSYN, OMSORG, PÅ EN 

EKSTREMT GOD MÅTE. TRENING OG ØVELSER? TJA, JA. OK. ERFARINGER.  
Om relativitet av følelser, vel se også enhver krimfilm, enhver beskrivelse av krigen, eller om alle 

oppfinnelser og oppdagelser, og slikt som ferie-paradiser, spill av alle typer, sport, og hvordan folk vil leve. 

Og hva man anser som en partner man har lyst på, liker. Hva vi tolerer, når, og så når vi bytter innstilling til 

dette. Toleransegrensene våre flyttes opp og ned ut fra tilstandene vi opplever inne i oss og rundt oss. Våre 

egne behov og sansevirkninger, samt kropp er som regel sentrums-malen for toleransegrensene våre.  

Hva som renner over for oss er ikke det samme som renner over for en annen. Ett typisk trekk som 

mennesker ikke alltid merker like godt; moralsk sett, Er: At vi tolererer mer av en vi liker eller av visse 

personer enn det vi gjør av andre, samtidig som at toleransen vår endrer seg med tiden til mindre eller mere 

tolerant for de forskjellige saks-forhold og mennesker, samt meninger. Hva vi anser som årsak-virkning 
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Livssyn eller ikke?! 
 

Morallære uten livssyns-grunnlag Er lagt inn +++ rett og slett holdbarheten psyke-kropp-fornuft og 

miljø: Denne kan man lære seg ut fra det jeg fremsetter som: Min moral-teori: Også! 

Mange mennesker, mange flere enn vi tror, har lite god innsikt i hva foreldre eller andre egentlig tror 

på. De oppfatter stort sett seg selv som avhengige av de andre, eller blir innestengt av de andre, at de må være 

med på en rekke saker de ikke egentlig har lyst til eller får noe ut av. Slik dilter en stor skare med grunnet 

lydighet, og for å unngå missfornøydhet rundt seg, de er lydige, og det stort sett fordi de ikke vil straffes. De 

kan tro litt en stund, kanskje ikke tro det en stund.  

Når vi endelig begynner å spørre dem ut ordentlig nøye om hva de tror på eller hva som kan være 

mulig, så svarer de med stor usikkerhet, og om de føler seg forpliktet til å svare, så gjentar de stort sett det 

som er alminnelig for den gruppa eller miljøet på en måte krever. Tenker de seg dypere om, ikke minst hva 

moral angår, så kan mange av disse finne vel dårlig oppførsel hos de fleste. Men ikke som er grundet på en 

bestemt religiøs, men rent logisk løsning tilknyttet hendelsene og hva man burde gjøre: Som mer holdbart!?  

Mange trosgruppe-medlemmer oppdager saker slik selv, eller at andre kommer med svar som ikke 

virker sikkert alene tilknyttet det at man tror på samme sak, eller noe annet. Da kan det være at disse som ikke 

har noen bestemt oppfatning om hva som er og ikke er, eller hva som er årsaken aller bakerst for det som 

hender. Mange av disse vil nok ha grunner for å forlate troen. Men gjør mange dette finnes det de som ikke er 

overbevist om at de religiøse trosformer er grunnlaget, altså med en Gud som er årsak til alt. 

Disse personene føler seg ikke alltid komfortable med de skikker, plikter, vaner som ofte religiøse og 

politiske grupper har som ritualer ved bordet eller som tilstelninger, arrangementer. De må jobbe for å tolerere 

alt hele tiden for å puste, ha meninger, dekkesulten sammen med andre, og det er ikke på grunn av sosiale 

gode funksjoner og vilje her.  

Det er fordi det settes forventninger til de naturlige behov, sanser og adferd som vi faktisk ikke må 

gjøre. Og at så mye tid går til slike lite behovsdekkende av hva de trenger som ikke er til-rådelig fra de som 

er opptatt av ritualer og tradisjoner. Denne utslitende virksomheten av alt som ofte ikke er så betydningsfullt 

for vår holdbarhet, våre sanser, kropp, behov, og som til og med kan gå i mot alle disse, psyke og fornuft, om 

så kropp, lydighetssystemer, og som mange i slike tros- og ideologi-grupper ikke er noe flinke til å være 

kontrollører for, å vite når de bør eller ikke bør rose eller straffe andre kanskje bare straffe, så er det ikke noen 

hjelp for de alminnelige behovene våre.  

Det kan jo være slik at noe som eksisterer ikke kan noe for at det eksisterer og virker, og at eksistens i 

sin helhet ikke virker slik det gjør om enhver eliminering av alt er umulig, og må virke grunnfunksjonelt. 

La oss se nærmere på en del spørsmål som har med holdbarhet og moral å gjøre, og derfor la 

både troende og ateist lese dette og tenke over dette. Hva er fred og fordragelighet? Hva er moralsk 

her? Dette er en av testene på din forståelse, umiddelbart og middelbart! Testen starter nå: 

Må jeg tro eller vite noe for å merke at jeg er sulten? Må jeg tro eller vite noe for å føle meg mett? For 

sulten, for mett, litt sulten, litt mett, at maten er bra eller dårlig? Om maten er dårlig og jeg kaster opp vil jeg 

kanskje ikke spise mer av dette! Må jeg vite eller tro på noe for å merke at jeg er tørst? Må jeg tro eller vite 

noe for å merke at jeg har slukket tørsten? Litt tørst, litt mindre tørst? Ikke tørst?  

Må jeg tro eller vite noe for å merke om jeg får puste, at det er dårlig pust, dårlig luft, å finne en vei 

unna så jeg får frisk luft, kan puste ordentlig? Må jeg tro eller vite noe for å merke at jeg blir for andpusten 

eller sliten i beina? Må jeg tro eller vite noe for å merke at jeg må få ut avføring eller urin, og hvor stor denne 

trengselen er?  

Må jeg tro eller vite noe for å merke om øyne, ører, nese, munn, tunge, hudfølelser for kaldt og varmt, 

smerter eller behag, at lukt, smak, hørsel, syn, og huden har det bra eller dårlig, eller at noe smaker eller virker 

som det gjør på sansene, for høy lyd, for sterkt lys, eller for lite av dette eller passe bra? Må jeg tro eller vite 

noe for å merke at kroppen er i dårlig form, passe form, veldig bra form? At jeg føler meg vel? Eller går med 

smerter daglig? 

Må jeg tro eller vite noe for å merke om det er hyggelig og trygt sammen med noen, eller at det virker 

farlig og utrygt, eller å spørre om at jeg kan få være i fred, eller om vi skal samarbeide om noe? På alt dette er 

mitt svar NEI! Samtidig kan jeg sammenligne disse forholdene å komme frem til at det å ha det bra betyr at 

jeg er holdbar og virksomhets-full, at min kropp, psyke og fornuft, husk, bevissthet er bra.  
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Og det samme for når noe ved meg virker for dårlig og jeg ikke har det bra. Må jeg tro eller vite noe 

for å merke om jeg er glad eller trist, er i fare eller er i trygghet? Hvorfor skulle jeg ønske at andre har det ille, 

når ikke jeg har det? Og om jeg har det ille, hvorfor skulle jeg ønske at de også har det ille?  

Hvorfor skulle jeg ikke tenke at det samme kan gjelde for andre? At hensyn handler om hva vi lever 

av og kan leves på en holdbar måte, uten at man skader hverandre? 

Om de ikke har det ille kan de jo kanskje hjelpe meg, og vis ikke så er det positivt å se at andre har det 

bra da slik positiv adferd er motiverende for opprettholdelse av motet til en viss grad. Må jeg tro eller vite noe 

for å se, oppdage mat, grønnsaker, fisk, kjøtt, frukter og bær i naturen, og at det går an å lage seg ly? Hvorfor 

skulle jeg ikke ha på meg noe som varmer kroppen og en hytte eller annet som gir meg ly mot vær og ville 

dyr? Hvorfor ikke? Jeg trenger ikke tro eller vite noe for å føle meg kald og ville være varm, eller ønske å lage 

vern, ly mot dyr og vær? Jeg behøver heller ikke å tro eller vite noe for å merke, eller ordne meg til så det 

virker godt å legge seg ned, og å få sove godt!  

Når mange mennesker og til og med barn fryser nesten ihjel og sulter, enten det er som flyktninger 

eller fattigdom, uår, i andre land, eller katastrofer rammer i land som har godt med reservemidler av det meste, 

så føles det rimelig ille. Og jeg ønsker det ikke selv slik, og hvorfor skulle jeg ønske dette for andre? 

Jeg synes så mye som mulig av naturen skal kunne holde seg slik den virker på sitt beste, og at man 

griper minst inn i den enn man må, eller trenger. At det er næringskilde og ly for primærbehovene våre. Må 

jeg tro eller vite for å forstå at jeg lever på en jord, en klode, en planet, i et solsystem med måne og sol? At 

kosmos er stort, vår galakse og nabogalakser? 

Må jeg tro eller vite for å merke at det regner, snør, vannet fryser, at det tiner, at det er sol, at nye 

vekster og dyre-barn vokser frem, eller at fostre utvikler seg fra en celle befruktet og vokser til som et slags 

individ? For å vite at andre mennesker har følelser, stemninger, husk, bevissthet, sanser og behov de også. Må 

jeg tro eller vite for at det skal bli barn? For å ha en samboer? Eller leve i lengre tid alene? At vi kan trenge 

jobb og samarbeid for å til noe veldig bra? Må jeg tro eller vite for å sovne, når jeg allikevel blir så trett at jeg 

sovner? Må jeg tro eller vite for å ønske at vi skal ha en fredelig jord, eller vil det være logisk som trygghet? 

Om vi klarer disse testene og forstår dem, og vi vet at destruktivt er vondt, og konstruktivt er godt, at 

vi ønsker at det skal være godt liv, vil ikke det være godt nok i stedet for å skade hverandre, men heller hjelpe 

hverandre? Kort sagt at det ligner litt John-Lennon-tanken med å leve for dagen sammen. Om så rydde opp i 

miljøet om det skader oss og hva vi lever av. Så må vi egentlig tro eller vite noe ekstra ut over dette. Om vi 

nå inngående vil vite hva vi er, hvor vi kommer fra, hva som er årsaken til alt som eksisteter? Hvorfor skal vi 

det? Dersom vi vet noe om det som finnes, så har vi i alle fall en forståelse til spørsmålene vi stiller.  

Hva er meningen med å få et svar vi egentlig ikke forstår, til noe vi ville noe om, når vi allikevel ikke 

forstår hva det er og hvordan det virker? Bare for å ha et svar? At man ikke kan holde sitt livsmønster intakt 

på grunn av inntrengere? Hva gjør vi da? Hva vi tror eller vet kan ha noe å si for hvor god innsikt vi har i noe, 

men det er ikke umiddelbart. Det krever noe av oss i stedet for å rette blikket kun ut av vår verden. 
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Teologi og psykologi 
 

Teologi, religion, er og blir den forståelses-form som følger opp følelses-livet, hva vi føler, oftest ved 

dårlige opplevelser, og tenkt vern da. Psykologisk sett viker da mye av den teologiske og prestelige 

virksomheten som en beroligelses-form og forsvars-form, ofte langt mer enn en forklarings-form. Du får vite 

om noe som beskytter, en beskytter, noe som kan gi deg styrke, tro på det fremtidige, eller ro der og da. Støtte. 

Beroligelsen suppleres med å tenke på det som er godt, det gode, hva som gir følelses-livet lyst, glede, 

noe som virker som et mer lykkelig utgangspunkt. Men så er det også her teologi og preste-virksomheten 

krever at man følger opp de skikker, ritualer, regler, lover, antatte sannheter som er nedskrevet i ett mangfold 

av sakstilfeller i en lengre samlet religiøs tekst som er utformet som reaksjon på sakstilfeller i tidligere tider. 

Hva som står for menneskets hånd, lyst, vilje her, eller hva som da skal være fra en allvitende ånd har vært 

diskutabelt og ført til tvister. Det merkelige er at eksempler, også lignelser, virker som normale opplevelser. 

Med tid og rom, så har mange tekster endret seg, blitt satt inn eller tatt ut, mens hovedlinjene har blitt 

beholdt. Vi søker opp alt som kan virke for oss positivt, når vi selv ikke forstår hvordan noe er, eller kan 

avverges eller oppnås. Hva gjør man for å bli frelst for eksempel. Hvordan skal man be riktig. Hvilke 

holdninger hjelper oss, og hva kan forebygge farer. Men også nettopp om samlet støtte mot fiender. 

I alle religioner så er ritualer viktig slik. Betydningen er at episodenes innhold skal underbygge det 

som vi tror, føler, eller som mange er sikre på at de vet, hva som fører til orden, oppførsel, virksomhet som 

gjør oss holdbare, og som er holdbare handlinger, virksomhet. Hendelser som det henvises til i ritualer er 

leddvis tatt ut av den sammenhengen det stod i fordi det er forenklede sammentrekninger, og saksforholdene 

blir gjerne noe borte om man ikke kjenner godt til nettopp skriftene og hendelsene.  

Om ritualene forkynnes med symboler eller på annet språk, kan dette igjen virke veldig mystisk, nesten 

skremmende, men selvsagt makt-gripende, fordi at det i ord regnes som maktgrep, og forstår man det ikke 

virker det likt som noen som svarer med en høyere forstand enn det vi selv har erfart og forstått, også som at 

noen snakker veldig fort.  

Makt og kraft blir likestilt uten å måtte være dette. Likedan at makt, det gode og beskyttende, 

beroligende regnes som holdbart, det gode. Men makt, kraft og det gode behøver slett ikke å være samme sak. 

Den erfaringen kom med historiens gange. Ingen religion, politikk, ideologi har kommet fri fra dette. Selv den 

mest fredelige ideologi blir stående for hugg fra de som slett ikke har gode følelser og holdbar fornuft på 

generell basis. 

 Slik sett deler man alt gjerne opp i det gode og det onde, hva lyst og holdbare behov gjelder. Men det 

å skille mellom slike former er noe helt annet. Erfaring og innsikt er uvurderlig hjelp. Videre å tenke tilfeller, 

om når det samme ikke er holdbart i spesielle situasjoner. 

 

 

Valg Fusk Fake Sannhet Fakta Alternativt 

 

Trump-administrasjonen hevdet valgfusk lenge før valgdagen, og nekter nå å erkjenne tap til Biden 

som reelt. Mange tilbakeviste påstander lever godt i sosiale medier, også i Skandinavia. Fra påstander om flere 

mottatte stemmer enn registrerte velgere, til brenning av stemmesedler. Fakta har lite å stille opp med når 

mengden med de-sinformasjon blir stor nok. Det er ikke vanskelig å se selvmotsigelsen i å kreve at man 

stopper stemmetellingen en plass, mens man krever alle stemmer telt opp en annen.  

Da media viste disse to grupperingene med Trump-tilhengere side ved side, med ropene «stop the 

count» (stopp opptellingen) og «count the vote» (tell stemmene) virker det intet mindre enn absurd. Sannhet 

har blitt noe kun de som tilhører din gruppering forteller, og fakta har fått seg en ny venn. Alternative fakta. Tar 

man imidlertid et skritt tilbake og ser gruppene hver for seg, er det ikke vanskelig å forstå engasjementet. 

 I natt viste Trump at han er en mann å stole på. 

 

Kort og greit: At dette er faktisk oppgaver som er tatt opp gjennom de andre artiklene i boka. På den annen 

side er det hvilket enhver og leseren slik sett bør drøfte, også diskutere, med de som befinner seg rundt seg. 

Men om ti forskjellige mennesker i ulike sammenhenger blir utspurt, og vil være med å drøfte, og gi innslag 

til samme tema er det en god forutsetning for å få litt bredde på mangfoldet i disse begrepene. 

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/i-natt-viste-trump-at-han-er-en-mann-a-stole-pa/3424037852.html
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Hva er sakprosa? 
 

Dette er, og kun til leseren som referanser fra nettet, om å gå til disse anbefalte poster for å sette sg inn 

i de ulike sider av saks-prosa. Og ikke minst slik som hvor vidt dette har med, helse, moral, estetiske forhold, 

ulike samfunnssider, og individuelle tilstander. Saks-prosa er nok en av de viktigste virkelighets-kilder vi har, 

selv om vi ikke er enige i hendelses-forløp her. Dokumentarer kan være slik!  

Sakprosa er et unikt nordisk begrep, og det finnes flere konkurrerende definisjoner. 

I skolen er det vanlig å definere sakprosa som «tekster som ikke er fri diktning», jf. den engelske 

betegnelsen «non-fiction». Man har da ofte et prototypisk syn på sjanger, og hovedvekten legges på sjangere 

som artikkel, reportasje, intervju, brev osv. Denne definisjonen er enkel å forholde seg til, men begrenser 

samtidig hva man kan betegne som sakprosa, dette nettopp som et resultat av kravet den gir om fravær av 

diktning. 

I Bogen om sagprosa (1988) definerer Claus Detlef sakprosa som «en tekst, som adressaten – ud fra 

sine forventinger – opfatter som direkte udsagn om virkeligheden. Forventningerne skabes bl.a. ud fra den 

sammenheng teksten indgår i». Professor i sakprosa Johan Tønnesson definerer i boka Hva er sakprosa (2012) 

på lignende vis sakprosaen som «tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om 

virkeligheten».  

Han skiller her samtidig mellom litterær sakprosa («forlagspubliserte tekster med navngitte forfattere») 

og funksjonell sakprosa («offentlig tilgjengelige tekster skrevet av private eller offentlige institusjoner eller 

av navngitte eller ikke navngitte privatpersoner») (Tønnesson 2012:34). 

Ifølge begge disse definisjonene kan dermed både reklameplakater, veiskilt og selv teksten på pakken 

med frokostblanding være sakprosa på lik linje med biografier, fagbøker, Norges lover og essayistikk. I 

forskningsmiljøet Norsk sakprosa forstår vi samtidig begrepet sakprosa som en kulturell og historisk kategori 

– vi utforsker derfor alltid sakprosateksten i sin kontekst. 

For en mer utførlig beskrivelse av sakprosabegrepet, kan i tillegg Tønnessons artikkel i Store 

norske leksikon (snl.no/sakprosa) anbefales. 

Sakprosa er i vid forstand tekster som mottakeren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om 

virkeligheten. Flere definisjoner og betydninger av sakprosa er diskutert nedenfor i avsnittene om bruk og 

definisjoner. 

Tekstene kan være både skriftlige og muntlige. Eksempler på sakprosa i vid forstand er 

lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes artikler og leserkommentarer. 

Sakprosa finnes i de fleste medier: internett, bøker, TV, radio og aviser. Informasjon på skilt og 

produkter er også sakprosatekster. For at noe skal kalles sakprosa, må det ha et innslag av verbalspråk (ord: 

skriftlig eller muntlig). Når ordene opptrer sammen med for eksempel bilder eller musikk, skapes 

sammensatte sakprosatekster, som også kalles multimodale sakprosatekster. 

Nyere teknologi som smarttelefoner og internett utvikler og forandrer mange sakprosasjangre. For 

eksempel er læremidler på nett annerledes enn lærebøkene. Avisartiklene på internett har lenker, video og 

kommentarfelt, noe artiklene i papiravisen ikke har. Gjennom sosiale medier offentliggjøres en mengde 

virkelighetsnære tekster som før ville hørt til den private telefonsamtalen eller fotoalbumet. 

I svært mye av det vi foretar oss, forholder vi oss til sakprosa. I skolen brukes lærebøker og 

digitale læremidler. Uansett hvilket yrke man har, møter man sakprosa på arbeidsplassen. Taxisjåføren 

bruker GPS, sykepleieren skriver rapporter og leser Felleskatalogen, snekkeren leser plantegninger og 

skjemaer, og regnskapsmedarbeideren bidrar til bedriftens årsberetning. Alle må forholde seg 

til instrukser, lover og regler. 

Sakprosaens demokratiske rolle 

Sakprosa er særlig viktig for demokratiet. Det trengs sakprosa for å informere folk om 

deres rettigheter og plikter. Vårt politiske system er bygget opp rundt sakprosasjangre som stemmeseddelen, 

valgprogrammet, stortingsmeldingen, innleggene stortingsrepresentantene holder på Stortinget, 

og folkeregisteret. 

Hele tiden trengs ny kunnskap og nye ideer for å utvikle samfunnet, og dette blir publisert som 

sakprosa. Innbyggere i et land vil diskutere hvordan ting er, og hvordan de bør være, gjennom sakprosatekster 

som avisartikler, kommentartråder og oppdateringer i sosiale medier. 

Da den finlandssvenske språkforskeren Rolf Pipping fant opp begrepet sakprosa i 1938, var han opptatt 

av å fremme en saklig skriftkultur for å styrke demokratiet. 

http://snl.no/sakprosa
https://snl.no/biografi
https://snl.no/leksikon
https://snl.no/statsbudsjett
https://snl.no/internett
https://snl.no/bok
https://snl.no/TV
https://snl.no/radio_-_massemedium
https://snl.no/avis
https://snl.no/bilde_-_tegning,_foto
https://snl.no/musikk
https://snl.no/modalitet
https://snl.no/smarttelefon
https://snl.no/lenke
https://snl.no/video
https://snl.no/Sosiale_medier
https://snl.no/l%C3%A6remidler
https://snl.no/GPS
https://snl.no/rapport_-_melding
https://sml.snl.no/Felleskatalogen
https://snl.no/plan_-_kart
https://snl.no/%C3%A5rsberetning
https://snl.no/instruks
https://snl.no/lov
https://snl.no/regel
https://snl.no/demokrati
https://snl.no/rettighet_-_juridisk
https://snl.no/plikt_-_filosofi
https://snl.no/Stortinget
https://snl.no/folkeregister
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Siden det er så mange forskjellige sakprosasjangre, og fordi det er viktig at man behersker mange av 

dem, har sjangerforståelse og kildekritikk blitt et stadig viktigere undervisningsemne i skolen. 

Sakprosaen og etterrettelighet 

Det stilles krav til etterrettelighet i sakprosaen som ikke stilles til skjønnlitterære tekster. 

Etterrettelighet betyr at vi har mulighet til å kontrollere det som står i teksten. Vi forventer full 

etterrettelighet av en faghistorisk bok om andre verdenskrig, mens vi ikke stiller samme krav til en 

historisk roman om samme tema. 

Sakprosatekster kan godt ha innslag av fiksjonssjangre, som når matematikkoppgaven inneholder en 

fortelling om eplene til «Per» og «Kari». Det finnes også mange tekster som oppfattes som fiksjon av noen og 

ikke-fiksjon av andre, for eksempel religiøse tekster. 

Sakprosaens sjangre 

I norskfaget lærer man å mestre ulike sakprosasjangere. Her norskboka Ord for alt fra Gyldendal 

forlag. 

Lisens: Begrenset gjenbruk 

Det finnes mange sakprosasjangre. Det er blitt vanlig å skille mellom litterær sakprosa og funksjonell 

sakprosa, selv om grensen mellom kategoriene ikke alltid er like klar: 

• Litterær sakprosa er bøker og artikler med navngitte forfattere og som vanligvis gis ut av forlag. 

• Funksjonell sakprosa publiseres av institusjoner, for eksempel departementer, skoler eller private firmaer. 

Litterær sakprosa 
 

Marte Wexelsen Goksøyr har utgitt sakprosaboka Jeg vil leve, som på samme tid er en personlig fortelling 

og et viktig innlegg i debatten om Downs syndrom og abort. 

May B. Langhelle / Oktober forlag.  

Lisens: Begrenset gjenbruk 

Viktige sjangre i den litterære sakprosaen: 

• artikler 

• essay 

• lærebøker 

• reportasjebøker 

• biografier 

• selvhjelpslitteratur 

• historiske dokumentarer 

• fagbøker 

• vitenskapelige avhandlinger 

• offentlige, publiserte taler 

Funksjonell sakprosa 
 

FN-rapporten Vår felles fremtid, også kalt Brundtland-rapporten etter kommisjonens leder Gro Harlem 

Brundtland, lanserte begrepet bærekraftig utvikling. 

.  

Lisens: fri 

Det finnes svært mange sjangre innen funksjonell sakprosa. Noen er praktiske, noen er livsviktige, og andre 

har stor betydning for demokratiet: 

• veiskilt, for eksempel: «Kautokeino 30 km» 

• reklameplakater, for eksempel på busser, tog, drosjer og trikker 

• produktinformasjon, for eksempel om kjøttdeigen inneholder svin, storfe eller kylling 

• medisiner, som har sakprosatekster som inneholder viktig informasjon om bivirkninger 

• bruksanvisninger, for eksempel for IKEA-møbler eller LEGO-byggesett 

• sikkerhetsforskrifter på giftige kjemikalier 

• bæreposer med korte sakprosatekster, gjerne med navnet til butikken 

• Norges lover 

• statsbudsjettet 

• folkeregisteret 

https://snl.no/kildekritikk
https://snl.no/skj%C3%B8nnlitteratur
https://snl.no/andre_verdenskrig
https://snl.no/roman
https://snl.no/fiksjon/innbilning
https://snl.no/religion
https://snl.no/fellesfaget_norsk
http://ordforalt.cappelendamm.no/
http://ordforalt.cappelendamm.no/
https://snl.no/forlag
https://snl.no/departement
https://snl.no/skole
http://snl.no/Marte_Wexelsen_Goks%C3%B8yr
http://sml.snl.no/Downs_syndrom
https://sml.snl.no/abort
https://snl.no/artikkel_-_skriftstykke
https://snl.no/essay
https://snl.no/biografi
https://snl.no/dokumentarlitteratur
https://snl.no/FN_-_Forente_nasjoner
http://snl.no/Gro_Harlem_Brundtland
http://snl.no/Gro_Harlem_Brundtland
http://snl.no/b%C3%A6rekraftig_utvikling
https://snl.no/reklame
https://sml.snl.no/medisin
https://snl.no/manual_-_bruksanvisning
https://snl.no/Norges_lover
https://snl.no/statsbudsjett
https://snl.no/folkeregister
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Saksprosa: Begrepet i bruk 

Begrepet sakprosa brukes forskjellig i undervisning, i bokbransjen og i kulturpolitikken. 

Sakprosa har en viktig plass i norsk skole, hvor det forstås vidt og inkluderer både litterær og 

funksjonell sakprosa. Læreplanene i norsk legger vekt på å lære elevene å beherske ulike sjangere. I 

tekstsamlingen Sakprosa i skolen er både Grunnloven og en tekstmelding tatt med. 

Bokbransjen bruker sakprosa snevrere. Forlag og bokhandler skiller mellom ulike bokgrupper: 

skolebøker (gruppe 1), fagbøker og lærebøker (gruppe 2) og sakprosa (gruppe 3). Sakprosa inneholder blant 

annet biografier, historie, selvhjelpslitteratur og dokumentarlitteratur. For de ulike bokgruppene har forlag og 

bokhandler egne rabattordninger. Bokgruppene reflekterer ulike redaksjoner i forlagene, og bøkene selges til 

ulike markeder. Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa til bibliotekene forholder seg til sakprosa fra 

bokgruppe 3. 

På tross av ulik begrepsbruk kan det hevdes at sakprosaen danner et eget felt i det litterære Norge. Det 

er siden årtusenskiftet opprettet innkjøpsordninger for sakprosa, og det er etablert sakprosa-forfatter-

utdanninger og priser for sakprosa og sakprosakritikk. Ved universitetene i Oslo og Bergen er det opprettet 

sakprosaprofessorater. Det vitenskapelige tidsskriftet Sakprosa har eksistert siden 2009, og fra 2014 er en 

bibliografi over norsk sakprosaforskning, Sakbib, på plass på nettet. 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), etablert i 1978, er sakprosaforfatternes 

forening og har medlemmer som publiserer både biografier, kokebøker og lærebøker. Foreningen forvalter 

relativt store midler gjennom Kopinor-avtalen om kopivederlag, noe som har gitt mulighet til å styrke 

sakprosaen gjennom ulike forfatter- og oversetterstipend og gjennom å være pådrivere for flere av de tiltakene 

og ordningene som her er nevnt. NFF gir også ut tidsskriftet Prosa, som handler om sakprosa og er landets 

største litterære tidsskrift. 

 

Definisjoner av sakprosa 

 

Sakprosa finnes i de fleste medier, med og uten bilder. Twitter-meldinger er sakprosa om leseren har 

grunn til å tro at teksten er etterrettelig. Her Obamas berømte Twitter-oppdatering etter valgseieren i 

2012. Faksimile. 

Lisens: fri 

Definisjonen ovenfor er hentet fra boka Hva er sakprosa av Johan Tønnesson fra 2012. Her 

presiseres det at definisjonen skal forstås praktisk, og den er «ikke noe forsøk på å gripe en grunnleggende 

essens» ved sakprosaen (side 34). Definisjonen tar stilling i et spørsmål som ikke er ukontroversielt; den stiller 

et krav om etterrettelighet i sakprosaen som vi ikke stiller til andre tekster (se avsnitt om etterrettelighet 

ovenfor). Det kan innvendes mot denne definisjonen at det er uklart hvordan forholdet mellom ytringer og 

virkelighet er. Verken språkfilosofien eller semiotikken (tegnvitenskapen) gir holdepunkter for å påstå at 

ytringer kan ha et direkte forhold til sin gjenstand. Det er heller ikke klart hvordan ideen om virkeligheten skal 

forstås. 

Også skillet mellom litterær og funksjonell sakprosa stammer fra definisjonen i Hva er sakprosa. 

Litterær sakprosa er «forlagspubliserte tekster med navngitte forfattere», mens funksjonell sakprosa er 

«offentlig tilgjengelige tekster skrevet av private eller offentlige institusjoner eller av navngitte eller ikke 

navngitte privatpersoner.» Forfatterne av litterær sakprosa forstås som individer, mens forfattere av 

funksjonell sakprosa forstås som medlemmer av en kollektiv enhet, for eksempel et firma eller en 

kommunal etat. Dette forslaget til todeling har vunnet bred oppslutning. Det har vært innvendt at dagens og 

morgendagens teknologi gjør det mindre uklart hva som kan sies å være «forlagspublisert»; det kan være 

viktigere å knytte begrepet til individuell opphavsrett. Dessuten kan det forvirre at uttrykket «litterær 

sakprosa» ofte brukes i en helt annen betydning, om kulturelt særlig verdifull sakprosa. 

I Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk  fra 1997 av Ottar Grepstad defineres 

sakprosa slik (side 500): 

«Sakprosa er føremålsretta og situasjonsprega saksframstilling av individuelle eller kollektive 

forfattarar som styrer lesinga av tekstane i retning av deira intensjonar. Framstillinga er prega av etterlikning 

av etablerte skrivemåtar og sjangrar, dominert av tekstsamspel og autorisert gjennom tekstar som alt ligg føre. 

Tekstane har ein relativ litterær kvalitet som varierer med brukssituasjonen. Tekstane blir publiserte i 

periodika, småtrykk eller bøker, og fungerer som underhaldning, opplysning eller nytte.» 

https://snl.no/Grunnloven
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Definisjonen peker på en rekke fellestrekk ved sakprosa, men det kan innvendes at de fleste, hvis ikke 

alle trekkene, også kan prege fiksjonsprosa. Men forfatterintensjon, situasjonstilknytning og autoritet gjennom 

etterlikning preger utvilsomt sakprosa mer enn fiksjonsprosa. I definisjonen er det satt langt strengere grenser 

for hvilke medier som kan sies å formidle sakprosa, enn hva som ellers er vanlig i dag. 

I den svenske antologien Teoretiska perspektiv på sakprosa fra 2003 avstår forskerne fra å definere 

sakprosa. De mener begrepet mer kan tjene som et slags kompass i et stort landskap av tekster. Men boka og 

forskningen som lå til grunn, bør sees i sammenheng med et tidligere forskningsprosjekt 

om arbeiderbevegelsen og språket. Man har studert de tekstene som har vært mye lest, og setter hele 

sakprosabegrepet i sammenheng med folkelig dannelse og organisering. De folkelige bevegelsene overtok 

ikke bare ferdige litterære former, men skapte også en ny bruksprosa – en saklig prosa. 

Da språkforskeren Rolf Pipping tok ordet i bruk for første gang i en artikkel i 1938, brukte han begrepet 

om en saklig stil, som han også vurderte å kalle «normalprosa». I denne stilen er det lite rom for 

forfatterstemme, følelser og hensyn til publikum. Pippings forståelse av sakprosa er dermed blitt karakterisert 

som anti-retorisk, og den avviker sterkt fra måten vi forstår begrepet på i dag. Den kan derimot tjene som en 

påminnelse om at det er viktig å diskutere forholdet mellom stil og saklighet, ikke minst i de offisielle nett-

debattenes tidsalder. 

Sakprosaforskningen 

Det har vært forsket på sakprosa like lenge som det har foregått akademisk virksomhet, selv om man 

ikke har kalt det sakprosaforskning. Den europeiske antikkens retorikere bidro med kunnskap og teorier om 

tekst – talt og skriftlig – som fremdeles brukes aktivt i forskningen. Filosofer har til alle tider diskutert 

hverandres skrifter. Innenfor fag som teologi og historie ble det tidlig dyrket opp avansert tekstkunnskap, 

gjerne under fagbetegnelsen filologi. 

I den nyere litteraturvitenskapen var det lenge ikke noe skarpt skille mellom studiet av skjønnlitterær 

prosa og annen prosa, men på 1900-tallet ble det vanlig at litteraturforskere kun beskjeftiget seg 

med skjønnlitteratur, eventuelt også sakprosa skrevet av skjønnlitterære forfattere. Dette gjelder 

internasjonalt, og i høy grad i Norge, og er én viktig forklaring på at det på 1970- og 1980-tallet ble tatt til 

orde for fornyet utforsking av sakprosaen. Her var retorikeren, litteraturforskeren og den skjønnlitterære 

forfatteren Georg Johannesen en pioner, dels gjennom å formidle essayteori, dels ved å trekke inn 

moderne massemedier i en utvidet forståelse av litteratur. 

Da det første norske sakprosaforskningsprosjektet ble etablert i 1994, med støtte 

fra Forskningsrådet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, var målet dels å utvikle teori, dels å 

fylle ut det som ble oppfattet som et stort hull i litteraturhistorien. Prosjektet engasjerte et høyt antall 

litteraturforskere, men også historikere og fagfolk innen bransjer som medisin og naturvitenskap. To 

hovedresultater var Ottar Grepstads Det litterære skattkammer fra 1997 og tobindsverket Norsk 

litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 , utgitt i 1998. Grepstads bok gir en fyldig innføring i 

retorikk, sjangerkunnskap og tekstteori, mens tobindsverket, redigert av Trond Berg Eriksen og Egil Børre 

Johnsen, gir en kronologisk presentasjon av sakprosaforfatterskap og sakprosatekster. 

Samtidig ble prosjektet Svensk sakprosa gjennomført i Sverige fra 1996 til 2003, som skilte seg fra 

det norske gjennom å interessere seg for «det mycket lästa», slikt som soldathåndbøker og ukeblad, mer enn 

for prestisjelitteratur innen kunst og vitenskap. Dessuten ble det utviklet mer felles, solid teori i et samarbeid 

mellom en rekke forskere. 

Prosjektmiljøet Norsk sakprosa (2000–2003) bygde videre på begge disse prosjektene, men hadde 

som formål å etablere en mer felles teori og å institusjonalisere sakprosaforskningen, slik det skulle skje 

gjennom etableringen av sakprosaprofessoratene og faste studieemner i sakprosa. Gjennom noen «tekst-

teoretiske teser» trakk prosjektlederen Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, opp noen linjer som 

fremdeles er styrende for mye av den norske sakprosaforskningen. De to siste tesene arter seg som en 

oppsummering og lyder slik: «Måtene tekster er konstruert på, må forstås i lys av de kontekstene de er skapt 

i og de funksjonene tekstene har.  

Å studere tekster og teksters strukturer innebærer at man studerer samhandlingen mellom kontekst 

og tekst. Enhver tekstkultur må forstås fra deltakerperspektivet.» Her ble begrepet «tekstkultur» lansert for 

første gang. Dette er siden blitt definert som «en gruppe mennesker som samhandler gjennom tekster ut fra et 

noenlunde felles normsystem» (Tønnesson 2012, side 58).  
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Tenkningen i Berges artikkel og teser baserer seg på innsikter fra så forskjellige forskningsfelt 

som tekstlingvistikk, semiotikk, litteratursosiologi, literacy-forskning og retorikk, men peker også hen 

mot filologiensinteresse for hvordan tekster endrer seg gjennom historien, og hvordan en tekst bærer spor av 

tidligere tekster. 

Dette siste ble grundig belyst gjennom prosjektet Tekst og historie fra 2003 til 2008, hvor 

sakprosaforskerne samarbeidet med en gruppe litteraturforskere og historikere, og som resulterte i boka Tekst 

og historie. Å lese tekster historisk.  fra 2008. Denne boka kan langt på vei hevdes å være en formidling 

av sakprosateori. 

Antropologen og medieforskeren Anders Johansen ved Universitetet i Bergen ble den andre sakprosa-

professoren i Norge i 2011. Han har for det første arbeidet mye med den norske politiske talens historie i 

retorisk og teknologisk sammenheng. Boka Virksomme ord fra 2005, en samling av taler med kyndige 

presentasjons-tekster som han skrev sammen med Jens Elmelund Kjeldsen, er blitt et nytt supplement til den 

norske sakprosahistorien. Johansen har også levert viktige bidrag om skriveprosess og tekstkvalitet i 

akademisk sakprosa, blant annet gjennom boka Skriv. Håndverk i sakprosa fra 2009. 

Utvalgte tekster fra nyere norsk sakprosaforskning 

• Erik Knains lærebokanalyse Naturfagets tause stemme (2001) Boka i fulltekst 

• Trygve Riiser Gundersens studie av Hans Nielsen Hauges forfatterskap, Om å ta ordet (2001) Boka i 

fulltekst 

• Yngve Hågvars diskursanalyse av VG, Hele folkets diskurs (2003) Boka i fulltekst 

• Kjersti Rongen Breivegas undersøkelse av skriving i medisin, språkvitenskap og historie, Vitskaplege 

argumentasjonsstrategiar (2003) Boka i fulltekst 

• Johan L. Tønnessons avhandling om historiefaglig skriving Tekst som partitur (2003). Boka i fulltekst 

• Astrid Granlys lærebokanalyse Multimodalitet, mening og modelleseren  (2007). Boka i fulltekst 

• Aslaug Veums pressehistoriske tekstgransking Avisas andlet (2008) 

• Eirik Vatnøys teksthistoriske undersøkelse Vaart Valgopraab (2010). Boka i fulltekst 

Utvalgt litteratur om sakprosa 

• Berge, K.L. (2001). Det vitenskapelige studiet av sakprosa. Om tekstvitenskapelige utfordringer og løsninger 

i norsk og svensk sakprosaforskning. I: Berge mfl. 2001:Fire blikk på sakprosaen. INL, Universitetet i 

Oslo. Prosjektmiljøet Norsk sakprosa, skrift nr 1, (s. 9-74). Boka i fulltekst 

• Berge, K.L. og J.L. Tønnesson (2009): Forskningen om sakens prosa. I: Sakprosa Vol. 1 Nr. 1 Art. 1. Boka 

i fulltekst 

• Englund, B. og P. Ledin (Red.) (2003). Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: Studentlitteratur. 

• Grepstad, Ottar: Det litterære skattkammer: sakprosaens teori og retorikk , 1997, Finn boka 

• Johnsen, Egil Børre & Trond Berg Eriksen, red.: Norsk litteraturhistorie: sakprosa fra 1750 til 1995 , 

1998, 2 b., Finn boka 

• Tønnesson, Johan L.: Hva er sakprosa, 2008, Finn boka 

• Johansen, A. (2009). Skriv! Håndverk i sakprosa. Spartacus. 

• Kleiveland, A.E. og K. Kalleberg (2010). Sakprosa i skolen.Fagbokforlaget 

• Tønnesson, J (2012). Hva er sakprosa. (2. utgave). Universitetsforlaget. 

• Johansen, A og J. E. Kjeldsen (2005) Virksomme ord Politiske taler1814-2005 

Universitetsforlaget. Prosjektets nettsted. 

• Tønnesson, J. (2013). Nyere sakprosaforskning i Norge. En kort presentasjon. Nordisk Tidsskrift for 

Informationsvidenskab og kulturformidling  2013 ;Volum 3 

Eksterne lenker 

• Sakbib – Norsk sakprosaforskningsbibliografi, med oversikt over publikasjoner. 

• Talen Dr. Martin Luther King jr. holdt i forbindelse med March on Washington er en av verdens mest kjente 

taler.  
Årsaken til at saksprosa nevnes er at dette er i høyeste grad informasjon. Det kan til dels deduktivt undersøkes. 

Vi kan ikke utelukke at gjengivelsen kan bygge på misforståelser, tvil og uvitenhet, og feil fortolkning av faktisk 

hendelse, oppdagelse og saksgange, men det er så godt prøvd som personen greier, en gjengivelse av faktiske forhold i 

sakene. Hvordan så denne personen kommer med tillegg vi kan kalle fortolkningen, og videre hvordan forskjellige 

personer fortolker situasjonen, eller alle årsaker til saks-forholdet, hendelsen, blir en annen sak. Men slike saksdata, 

media, interjuver, filmatisering av hendelser, og gjengivelser, er på alle måter viktig for vår informasjon så langt. 

Det er fakta, uten å være ferdig-definert og ferdig-forstått. Mange kan forstå slike saksforhold veldig godt. 

Dette gjelder altså for alle media, kommunikasjon. Bøker, bruksanvisninger. Innhold. Aviser. Dokumentar. 

https://snl.no/tekstlingvistikk
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https://snl.no/Universitetet_i_Bergen
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http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/3Gundersen-Om-a-ta-ordet.pdf
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/3Gundersen-Om-a-ta-ordet.pdf
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/7Hagvar-Hele-folkets-diskurs.pdf
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/8Breivega-Vitskaplege-argumentasjonsstrategiar.pdf
http://folk.uio.no/johanlto/
https://www.duo.uio.no/handle/10852/26813
https://www.duo.uio.no/handle/10852/26874
http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/1Berge-Breivega-Roksvold-Tonnesson-Fire-blikk-pa-sakprosa.pdf
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/32/27
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/32/27
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=961747838&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=98085783x&kid=biblio
http://nabo.nb.no/bok?_b=norbok&I=978-82-15-01222-3
http://virksommeord.uib.no/
http://bibliografi.hive.no/sakbib/nyesakbib/
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
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Kapitel 13 Bevissthet oversikt kontroll 
 

Å holde styring 
 

Enten man kun tror på naturen slik fysikken, kjemien, vitenskapen ser dette som eneste funksjons-

basis, eller man er troende religiøs, der religionen er funksjons-basis, eller hvilket som helst livssyn som man 

tror er den fungerende basis. Orden, at vi er i stand til å observere hva som er bra eller ikke i tide. At vi mestrer 

tilstandene, og også behovene vi føler, lyster, ønsker.  

Mange kunne ha veldig god og riktig kontroll med omstendighetene, andre kunne føle seg undertrykt 

av disse, fra naturen, fra oppgaver i stammene, og som psykisk og bevisst forståelse, at man ikke klarte å 

mestre dette så godt. Noen av de som ikke mestret dette godt, kunne sikkert bli frustrerte og sinte, og om de 

var sterke nok kunne de ta over ledelsen av stammen, og slik skape en kontroll for sin egen del. Om styrken 

skulle avgjøre alt, så kunne dette virke som et tyrranni på de andre, og har sikkert vært tilfelle mange steder. 

Å føle at man mestrer tilværelsen på en beslekted måte slik orden i naturen er, med vår, frø, nye små 

dyr og planter av samme art, finne ut av dyre-vandringer med årstider, også tid for fiskeplasser, å holde dyr 

og dyrke mer av planter selv i kontrollerte former, gjete dyrene, er slikt som er deler av en ordens-form, noe 

kosmisk som er oversiktlig og fornuftig i tilværelsen. Mye kunne også skape kaos. Veldig uro, lek eller 

aggresjon, eller at en dyreflokk kommer løpende gjennom leiren, er slikt som kan skape mye ødeleggelse også, 

lignende slik sterk vind, regn, tordenvær, kunne skape kaos. Jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier.  

Orden, oversikt, orientering, veiledning/visning, ro eller flid nok til å håndtere omstendighetene bevisst 

og fysisk, at vi forstod oss på noe, ligger i begrepet Kosmos, verdens-fornuften. Å kunne bevisst skille, se 

forskjell, mellom det som skilte seg ut som forskjeller fra hverandre i naturen. I kaoset kunne man ikke like 

godt se skilnadene, selv om formene, som en plante, kun et frø enda, mer virket som at alt oppstod fra det 

formløse. Til mer splittet opp noe var, jo mer var det sand og astøv, og litt mer knust så var det bare en støvsky 

der man ikke så støvkorn. Lignende røyk, at alt gikk opp i en slags sky. Lignende at vannet fordampet. 

Når det gjelder kropp, psyke, bevissthet, og holdbarheten her, så kan det oppstå konflikter, om alt fra 

konflikt mellom folks behov, og konflikt mellom ledere av folk. Også mellom folk og ledere. Ett eller annet 

sted er holdbarheten vår ofte i risiko-sonen, det vil si at holdbarheten kommer inn i destruktive soner, 

tilstander. Uro, uorden, kaos, regler og ordnede forhold rotes til, og voldsomhet kan oppstå. 

De samme følsomhetstilstander dukker opp i det moderne samfunn med hva som kommer på 

kollisjons-kurs, og orden, oversikt, uorden, kaos, inntreffer like gjerne her. Styring, kontroll, eller få vekk 

styring og kontroll som ikke passer seg, er typiske kriser vi kan kalle orden-kaos-konflikter. At bevisstheten 

eller det fysiske ikke mestres, eller at det mestres. Ofte forstått som en art trygghet eller ordensbehov for seg 

selv, selv om det gjelder enklere saker som for eksempel seksualdrift, eller enkle andre tilfredstillelser. Mange 

vil at andre skal lyde uansett hva de beordrer og sier. At alt de vil, sier, ønsker, er eneste eksistens-form. 

Her kan det trenges styring. Styring betyr her å skape orden igjen. Men dette innlegget handler om å 

gjøre dette for å opprettholde kropp, psyke og bevissthet intakt virkende, så fungerende normalt for våre behov 

som det lar seg gjøre. Altså at man blokkerer for destruktive handlinger og destruktive tilstander i forhold til 

natur og mellom-menneskelige konflikter som kan skade det samme. 

Dette gjelder også samfunns-tilstander og de enkelte individer og samspillet mellom natur, samfunn 

og individ. Vi må ta vare på både oss og natur som ressurser som måles mot holdbarhet, det som ikke er 

skadelig. Styring, ledelse, har både en bevisst og fysisk virke-egenskap slik som det som skal styres i sum har. 

Natur, livs-samfunn, enkelt-individers holdbarhet. 

En virkelig holdbar styrings-ledelse, det vi gjerne kaller politisk folkeledelse, er med andre ord ikke 

fritatt fra den samme holdbarhet som vi møter med alminnelig kropp, psyke, bevissthet hos det enkelte individs 

holdbarhet.  

Dette betyr at vi må rydde opp i det uholdbare, de ustyrlige forhold, ved å løse konfliktene, blokkere 

for skadelig adferd, separere kilder og mål fra hverandre, der også begge kan være kilder og mål. Alt fra krig, 

nabokonflikter som går for langt, en rekke andre tilstander som skader dette vi kaller oss. Enten det er gifter 

som tømmes på et mat-jordet, hav, vann, skog, eller blandings-produkter i mat-varer, lignende for dyrefor, og 

naturlig tilvekst av naturen.  
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En slik styring bør ha kun det holdbare som mål, altså ta vare på alles kropp, psyke, bevissthet så langt 

det rekker. Det er dette som er holdbarheten, den høyeste moral vi kan ha som mål. Her og nå. 

Dette er en mal som vi lett kan sammenligne alt fra Sokrates-Platons statsformer etter, og alle de 

samfunns-styringssystemer etter religioner, ideologier vi kjenner til i dag. Det sier seg selv at om det er 

overraskende eller ikke handlinger på vei som kan koste liv, volds-folk av ulike slag, annen krigsmakt, 

forskjellige trekk som skader folks holdbarhet fra grupper, så har man en blokkerings-berettigelse om det så 

går så langt at angripere blir skadd, dør. Nødverge, selv-forsvar. Kan nevne noe videre om dette senere. 

Første poenget her er hva politisk ledelse handler om: Og det handler ikke om retorikk! Men å sjekke 

funksjoner for holdbarhet, og verne om dette. 

Slik definerer jeg politikk, og om politikk handler om noe annet, er definert annerledes, så regner jeg 

neppe dette for politikk for holdbare tilstander generelt.  
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Ekstra-ordinært Innlegg om livssyn 
 

Varsko! Innformasjon om at leseren må skjerpe seg ekstra hardt. 
 

Livs-syn. Vi har åndelige livssyn, og forskjellige livssyn som ikke er åndlige i den forstand at man 

ikke tror at det er en Gud, en bevisst overstryring av Natur, Kropp og bevissthetsfunksjoner, livs-funksjoner. 

Eksempler kan være flere vitenskapelige syn som tar opp de samme emner som religiøse gjør om livs-

funksjoner. Eksempler kan også være de som tror på evolusjon av egenskaper i den alminnelige naturens 

fysiske grunnlag, og som viser mer omfattende enn man først ville trodd, og med flere muligheter en man 

hadde trodd: Eksempel er all teknolig, alle bruksgjenstander i verden.  

Disse er ikke annerledes fordi om man har en annen tro, en gudetro, åndelig tilnærming til disse. Her 

er det kun bevisstheten som tillegges vekt for tilvirkningen. Hos troende er det da Gud, Ånd, En usynlig eller 

allvirkende livskraft, eter eller åndskraft som ligger bak alt. Er årsak til bruks-ideen. For de ikke-troende som 

mener naturen ligger bak alle funksjoner, så er bevisstheten en videre utvikling av slike egenskaper inntil at 

vi kan bedømme forskjell og huske saker, og at vi faktisk virker selv på dette grunnlaget med bevissthet og 

naturlige egenskaper som kan kombinere forestillinger og gjøren. 

Ponget med den avdelingen og artikler som kommer til å bli tatt opp nå skal vi ta opp åndelige 

betraktninger. Det innebærer eldre og nyere innlegg som ikke medfører at det er sannheten eller fakta som 

kommer frem, at det er noen autentisk historie eller avklaring, men mange mulge varianter som enkelte steder 

er blandet også. Hensikten er kun å gi et inntrykk av forskjellige sider av åndelige tilnærminger, men også en 

rekke forhold som handler om det samme som i en vitenkspelig funksjons-modell, enten man er troende eller 

ikke. Men den ikke-troende skal altså ikke være selve fokuset her, selv om denne kan være referanse flere 

steder.  

Disse artiklene betyr ikke at slik ser de åndelig religiøse saken. Eller slik er deres livssyn. Jeg tar opp 

mange slike emner av forskjellige art og tros-forståelser. Derfor vil mange etter hvert gjenkjenne store deler 

av ledd, bygge-klosser i sin egen tro. Jeg vil følge opp noe spesielt, nemlig Thomas Aquinas som mente at 

fornuftig tenkning som observasjon av naturen og kroppen vår, som er skapt av Gud, mente han, så 

betydde dette at vi for helsen skyld og for viten om naturen vi levde av, virkelig fungerte, så var 

tenkning, filosofi, bestemt som natur-filosofi, se mønstre i naturen, dermed tillatt.  

Natur-filosofi innebærer natur-observasjon, regelrett gjengivelse, uten at selve tolkningen kommer til 

utrykk med en gang, men mulig regler vi kan følge. Og en av disse varianter natur-filosofi er da rett og slett 

natur-vitenskapen slik at Aquinas tillot altså vitenskapen og dens forskning opstå igjen etter å ha vært forbudt 

fra rundt 500 til 1300-tallet, mulig så og si til 1600. Men både Gutenberg, Vinci og Galilei, Kepler var i 

fungerende melom 1450 og 1600. 

Fra ur-stammer, jøder eller ikke, muslimer, kristne, ut av steinalderen kommer disse og inn i siviliserte 

former, de første bykulturer og de første skriftspråk. Troen er avkortet med historie-tiden bakover. Men de 

regner seg alle som et ut-opphav, som er årsaksforløpet til den mer moderne relgionen som oppstår, sett som 

slekters gang fra en skapelse, eller Guds-kraft, bevisst, åndelig kraft. 

Aquinas ser på filologene som var teologisk opptatt i Alexandria som mente at kanskje alle 

troende hadde samme Gud, bare med forskjellige navn på han og med forskjellige kikker og nivåer. 

Aquinas tenkte seg også likt som filosofer som ikke trodde som var keisere i fredstiden i rommerriket som 

bifalte den skjønne Natur og naturretten, at alle, fanger også, hadde rett til do, mat, søvn, dekning av sine 

behov for å leve. Den regnes som gyldig juss i dag også. 

Aquinas mente at Gud hadde skapt naturen den skjønne og at naturfolket, stammene, hadde oppdaget 

Gud gjennom naturens kraft og virkning også. Derfor er min oppfølgning alle tenkelige forskjellige om så 

sanne eler usanne innlegg som viser alle varianter fra så og si ikke-tro, til toende av de fleste funksjoner vi 

finner fo forskjellige natur-religioner, og med forståelser som man slett ikke alltid vil mene er riktige, om så 

føler blasfemiske, men det er ikke hensikten.  

En tro kan inneholde noe blasfemisk for deg, men allikevel være en gudstroene, enten han har 

misforstått noe eller ei. Allikevel er det mange saksforhold fra naturreligøse muligheter som kan være innfall 

til de skriftlige utlegninger av de mer moderne trosretninger. Grunnen til innlegget er at både moderne teologi, 

og natur-religioner, uantsett fromt eller ikke, skal forstås som kandidater til å se deler av den bevissthets-

funksjons-forklaring jeg gir ut fra sin skjematiske eller flytende ånds-tro!  
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KAPITEL 14 ÅNDS-ORIENTERING BEVISSTHET 

Bevissthet generelle samlebetegnelser 

Sjel: Dette er ikke en innføring i begrepet sjel, livs-

egenskap/livskraft. Kun forskjellige oppfatninger. Men viktig! 
 

Har med behov, identitet og bevissthet å gjøre. Men det er noen stikkord som vedrører faremomenter 

vi ikke ser i forhold til begrep om moral og holdbarhet! Om hva som tillater og innfrir vold eller ikke?! 

I begrepet sjel, så ligger begrep om livs-egenskaper, livskraft. I psykologien kan man fort finne andre 

veier, også ut fra naturen og opplevelses-mønstre, behov, sanser og husk, finne en annen måte å forklare livs-

egenskapene på, annerledes enn man gjengir egenskaper, funksjoner på, som i begrepet sjel.  

Begrepet sjel er bare en tittel, et navn, en samle-betegnelse på det vi kan gjenkjenne som virker 

levende. Det er livs-egenskaper. Hva dette omfatter, og som kombinasjoner av alle disse, er det skrevet og 

talt masse om: Uendelig! Funksjonelt er dette begrepet langt mindre forklart, lignende som begrepet å ånde, 

ånde livskraft, at ånd har med eller gir livs-kraft, og videre begrep som utånding, at kraften trekker seg tilbake. 

Vi møter samme problem med stoff, materie, fysiske kraft-felt, at kombinasjoner er: Uendelig! Men ikke 

funksjonelt forklart, ingen årsaks-referanser?! Relasjoner mellom felt, stoffer, er godt funksjons-forklart. 

Vi forstår aldri ånd, bevissthet, materie, kraft, natur, noe i det hele tatt, om det ikke er funksjons-

forklart. Selv anelser antar en form-virkning, egenskap som indikerer noe, altså lager et skygge-bilde av en 

mulig hendelse, som forårsaker noe, altså noe funksjonelt, ofte mindre forstått, men signaler sterke nok til at 

funksjonen melder sin virkende ankomst. Det er som den sier, at jeg som er uavklart, ukjent enda, kommer 

for å virke, fungere. Og en annen funksjon, er årsaks-forløp, grunnlag, kilde, virke-funksjonen.  

Og sjel, livskraft har å melde de forskjellige sider av typer livskraft, og dermed blir de offer for 

fortolkning, forståelsesgrad, som riktig eller feil, altså grader av bevissthenes oversikt og dens overens-

stemmelse med den angitte virke-lik-heten, som kan misforstås eller ikke.  

Til mindre man klarer å rette søkelyset mot virkningen som bygger saken som kommer, til fordel for 

hva en selv føler for kun bra eller dårlig, ut fra sitt syn og hvor innsiktsfult dette synet er, jo mer eller mindre 

er det faktiske funksjonelle lik virke-lik-heten, og mere er det likt med den oppfatningen man har fra før av, 

ut fra større eller mindre krav til forståelse av saken, eller en tidligere oppfatning som kan være feil forståelse 

av saken. Innsikten sammen med kritisk undersøkelse gir oss bedre forståelse av funksjonen. 

Ellers vil man altså gjenkjenne saken, men gjenkjenne den feil i forhold til virkning, årsak og følger 

av å se det slik, overfladisk. Supplerende informasjon kan justere dette i bra eller dårlig retning. Hvilke 

referanser er det man har? At man tenker over om det er dypere funksjoner under det man har fått vite/tro. 

Til begrepet sjel har det i Vesten og kanskje mange andre steder, i Midtøsten fra gammelt av, hvert 

slik at begrepet sjel har medført identitet, det vil si at en sjel, livskraft tilhører den person, det individ vi møter, 

men som en følsom, bevisst del av denne livs-kraften og begrepet livsevner, en slags drifts-egenskap for livs-

virkningen som er personlig, forstått som individuelt. Personlig i den formen at man mener at denne er 

uforanderlig, og evig, lignende Platons ide-former, der Gud er en urform for alle andre former, og en ånds-

egenskap. Sjel i slik form-egenskap kan også bli forstått som at den er en varig sinnstemnings-karrakter. 

I utgangspunktet er de forskjelige livsegenskaper ofte av samme grunnlag, funksjoner. Eksemplet kan 

være at to har dårlig lever-organ. De kan ha stor forskjell i denne virkningen, men det er leverens livs-

funksjoner som lever-celler som er livsvirkende. Lignende er det med vondt i magen, hodet. At mitt vondt i 

magen er ikke likt ditt vondt i magen, men det er magen det gjør vondt i, et likedant livs-oppgave-virkende 

organ. Forskjellen i effektivitet og form kan være forskjellig for det. Ellers er det samme livs-egenskap som 

funksjon, hva den skal gjøre, mer eller mindre holdbart. Sjel regnes også som bevissthets-styrt/ånds-styrt. 

Det at denne sjels-identiteten er spesiell, at det bare er en som er av samme type, en egen sjel, som er 

evig og uforanderlig kan virke litt tvilsomt. At man går ut av livet uten følsomhet eller sår på sjelen. For mange 

at det er tvil rundt om at vi, noe levende i oss, fortsetter når vi dør. Ikke akkurat det første vi opplever når folk 

dør. Slik sett med at det er et evig uforanderlig batteri på en måte som alltid er like holdbart, alltid har samme 

virkning, er faktisk litt snodig, og om vi vil uforklarlig. Altså har en virkning totalt sett bestandig og til forskjell 

til en nabo-sjel. At det i større grad er slik at sjelen er egen omformingsvei, enn lik en annens sjels-vei. 
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Hvilke egenskaper er det nå som denne kan sies å ha? Mange ser den samme egenskapen som en del 

av helheten, en og samme eksistens, funksjon, kontinuitet. At bevissthet, kropp, fysisk, at alt sammen tilhører 

det samme. Et syn som også slik, at å forsvinne, ikke er på tale før alt er opplevd, at man har sjelevandring og 

eventuelt gjenfødelser av «seg selv». Som rev, som halv-gud, som engel. Eller del av den store ånden.  

En slik tanke hadde også vikingene. Mange stammer. Både vikingene og de australske innfødte trodde 

de var udødelige. Da spilte det ikke noen rolle om de døde i krig, det var bare en heltedåd. Kort sagt så kan 

altså krig og slik udødelighets-tanke nettopp føre til at vold, kroppslig ødeleggelse, både for seg selv og for 

andre plutselig bli likegyldig. Hvor bra er dette for en god verden og god moral, holdbarhet? Martyrer kan slik 

sett bli konsekvens, og vi kan få slikt som det vi kaller terrorisme som rammer uskyldige, og barn. 

Hvor bestemt denne formen på begrepet sjel vi hører er, er også helt tydelig ett ganske forskjellig 

forfatterskap for de som uttaler seg om dette altså abstrakte, og mindre undersøkelsesbare. Det virker som at 

denne formen å fremstille eter, livskraft, sjels-egenskaper på, eller en varig sjel, vel og bra, kan sies å være 

høyst mystisk. Jeg kan lett tro at man ikke klarer å redegjøre for denne spesielt godt. Derimot gjenkjenner vi 

de egenskaper alle sikter til med begrepet.  

Unntaket er at det sies at det er en evig uforanderlig egenskap, som er tatt ut fra det blå, i den forstand 

at det ikke er dette de gamle skrifter forteller. Noah klagde på Gud for at han utslettet alle sjelene til folk også. 

I den store synde-floden. Et problem er at om vi ikke har denne egenskapen i sjelen, livskraften til at vi 

overlever uansett, så ville vi faktisk dødd når vi døde. Konsekvensen var at de som da hadde trukket flaks-

loddet med et evig sjeleliv, hadde blitt lurt i døden. Men det kan vel ikke være mulig, at folk lurer andre inn i 

døden for seg i tro på at sjelen er dødelig? Eller? Er det så rått manipulerende og givende for verdens-dannelse 

av «ondskap»! 

Er livssyn i det hele tatt til å stole på, kan vi spørre? Om vi ikke hadde noen livssyn i det hele tatt: Ville 

vi se verden da. Ville vi da oppfattet hvordan den var? Ville vi kunne hekte inn tråder som viser hva som fører 

til hva? Eller er vi i ferd med å ta kollektivt selvmord, grunnet nettopp hva vi tror på? 

Alt som heter farer for liv, død, miljø, regnes av mange som gale opplysninger. Er det det? 

Livssyn er ganske påtrykkende. Det innebærer regler for sånn vi skal forstå dette, og slik som vi skal 

gjøre dette, og ofte en holdning til liv og død som ligger på en stram linje, og mange ganger med et ganske 

sterkt fiende-, krigs- og utslettelses-bilde.  

Er det fred i verden så er det påkrevet av mange religioner å se å drepe de fredelige som ikke har 

samme tro som seg: Det er påbudt. Mange filosofiske og politiske ideologier har lignende anbefalinger og 

påbud. Det dreier seg om økonomi, sex og tro.  

En annen side av begrepet sjel, slik det er forklart i en mengde religiøse og filosofiske forklaringer, 

også i teologien, er at sjelen forklares som måten man er på, adferden og ofte sinnsstemningen, humør-typen 

som et menneske virker til å ha som sin mest alminnelige adferd, væremåte, virkninger som føles i seg, og 

slik dette virker på andre. Begrepet sjel blir slik i ganske stort monn vurdert av andre sett utenfra et individ. 

Fra gammelt av kunne man ikke forstå seg så lett på hva arvelige egenskaper kom av slik man gjør i 

dag med sed-celler, egg-celler, kromosomer og DNA. Men allikevel gjenkjente de jo de nyfødte som 

mennesker og ikke som andre arter livsformer. Når man i tillegg så at hester med to forskjellige farger kunne 

få et avkom som var ganske likt foreldre, men blandinger av foreldrenes farger, så forstod de at visse likheter 

i kropps- og ansikts-trekk, og i bygning ofte hadde en del likhets-trekk hos egne barn. I mange tilfeller virket 

barnet sine foreldre opp av dage, eller helt lik moren eller faren. 

Det ble allikevel klart at enkelte egenskaper gjerne kunne være mer til stede hos barnet enn hos 

foreldrene, og dette gjaldt enten det var en positiv fordel eller negativ fordel, det vil si også enda bedre, eller 

mer svekket hos barnet. At vi gjennom behovet for føde, og gjennom livs-funksjoner som å puste, få luft, og 

at man identifiserte dette som livs-egenskaps-midler, der jord, luft, ild/varme, vann ble identifisert som vekst 

og livs-funksjons-elementer, men ikke kunne se livs-egenskapen direkte, trakk de den slutningen at det fantes 

en livgivende egenskap eller kraft i disse midlene. 

Men aller mest, enten vi holdt på å drukne, eller mistet pusten av andre grunner, så gikk prosessen i 

retning av at man døde veldig fort. Etter ett minutt, før noen hadde funnet ut hva man burde gjøre, eller hjelpe, 

så hendte det at barnet eller personen døde. Også med nyfødte barn om de ikke begynte å puste. Om de pustet 

kunne de leve lenge, flere dager uten å få vann, næring, eller mye varme. Pusten, luften, ble slik knyttet til 

ånderetts-prosessen, det at muskler og munn, strupe var åpen, og at akkurat slik som vinden blåser, slik kunne 

man kjenne at barnet pustet, men da måtte ånderettet virke. 
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Denne hevelsen av brystkassen og inn og ut-pust, ble slik ansett som en kombinasjon av at en livskraft 

i pusten, i lufta, virket som start-faktor på livet, at man ånder. Man ånder, puster, slik luft, ikke dårlig luft hvor 

man kan dø, men mest mulig frisk luft, og da våkner barnet, eller den som man trykker på for å få vann ut av 

lungene, plutselig så våkner, og denne bevissthets-egenskapen, ånde-prosessen, og livgivende egenskap i 

luften, ble da ansett som livs-egenskap, livskraft, som de ikke kunne knytte til annet enn pustingen, altså 

åndingen, der åndingen ga samme effekt som når vinden, luften, blåser.  

Denne store ånden, den altomfattende luft og vind, verdens-ånden, hadde i seg en livsgivende kraft og 

styrke, som man våknet av ble levende av, måtte ha for å leve, slik at det måtte være en livskraft i denne ånde-

virkningen der luft, pust, blåseegenskap fantes i. Hvorfor det oppstod vinder var heller ikke kjent i gamle 

dager. Man visste ikke noe om hvordan jorden så ut, eller atmosfæren, hva dette egentlig var eller oppførte 

seg som det gjorde. Noen ganger som forferdelig vær og storm som kunne skade oss, og andre ganger at været 

var så flott at man følte seg løftet til himmels av gode følelser.  

Når man var gamle, og døde, så utåndet man, at det ble svakere og svakere pust, og erfaringen, 

lærdommen var at folk da var i ferd med å dø. Den livgivende luft, pust, ånde-styrken, ble svakere samtidig.  

Da man trodde at luft, vann, jord, ild kunne gå over i hverandres form, slik de så når de smeltet noe, 

fordampet eller kokte noe, at skogen brant, at stoffene gikk over i hverandres former, eller at det stivnet igjen 

når det ble avkjølt, slik som at vann kan koke til damp, vann kan fryse til is, så trodde de at luft, kunne skye 

seg til, falle ned som regn, ligge som vann, fryse til is, der de trodde at vann som var litt forurenset, dårlig luft, 

kunne forsteine seg til ulike typer steiner.  

Og lignende for vulkaner, at de kunne få stein til å smelte, veldige røykdannelser, etterfulgt av kraftig 

vind, varme, luftvirvler, tornadoer, og regn.  

Alt tydet på at naturen hadde et kretsløp, og at en, eller alle, enten luft, eller både jord, luft, ild og vann 

kunne ha livs-egenskapen i seg. Kort sagt, at om noen tenkte på luften som utgangspunkt, at denne kunne 

omdanne seg, materialisere seg i andre former, som ga fastere bygning til jord, vann, og til livs-skapninger 

man så rundt seg. Sol eller varme, lys, virket det som at de fleste former trengte å ha. Luften ble da som et 

element alene, et slags urstoff, livs-kraft, ansett av mange som en mulig opprinnelig livs- og form-kilde. Alt 

liv, planter, dyr, mennesker måtte ha dette.  

Åndingen, pusten, luft, ble ansett som ubegrenset da man ikke kunne vite at atmosfæren bare lå noen 

få mil over seg. Den gjaldt for hele kosmos. Hele verdens-rommet. Uansett om denne ånd var begrenset eller 

ubegrenset. Denne alt-omfattende ånd, den store ånden som alt liv var avhengig av, inneholdt livskraften. Uten 

denne heller ikke bevisstheten og de andre livs-egenskapene.  

Bevisstheten igjen var enda mer flyktig. Den var mer uhåndgripelig enn luften, ånds-kraften, men 

allikevel knyttet til denne. De trakk den slutningen at bevisstheten var en enda tynnere luft, ånd, mer flyktig 

og gjennomtrengende, fordi vi kunne tenke oss noe som var innvendig i saker og avstander gjennom ting, og 

rundt ting.  

Bevisstheten ble liksom ikke hindre av noe, og ble slik regnet som en høyere åndelig, eller livs-kraft-

egenskap, en form for liv, levende egenskap høyere enn noe annet, som en slik ånds-egenskap. Man trodde 

her at denne kraften, styrken, det som fikk noe til å skje, var bundet til denne ånden som den kraft som ga 

former og liv til alt annet.  

Herfra kommer det at den store ånden, den iboende kraften til livsformer hadde sin opprinnelse i denne 

sin evne til å omforme seg, og der man trodde slik vi selv kan velge å gjøre noe bevisst, at denne kunne velge 

å lage livsformer bevisst. Konklusjonen var at den store verdensånden som alt liv var avhengig av også hadde 

skapt denne livsverden med bevisst vilje. På sett og vis virker ikke denne tolkningen helt fjernt fra alt man har 

funnet i den moderne vitenskap og nye tanker om hvordan verden befatter seg, virker.  

Her er det mange funksjonelle likheter. Denne nær sagt usynlige kraft, virker som ganske tilnærmet, 

tomheten, det samme, eller TAO, forandringens kraft, eller slik kosmos og kaos fremstilles som formler i 

kvantefysikken og astrofysikken, i kjemi og fysikk. Hele den biologiske og mineralske virkningsprosess, og 

de universelle felt og partikler, deres balanse-egenskaper, og hva som setter betingelser for virkninger den ene 

eller den andre veien, ligner ikke så rent lite på det vi kan kalle A og B og Virkning, rekkefølger, som vi 

kjenner fra både ånds-beskrivelsen og fra den fysiske forskning i vitenskapen, og hva man setter opp som 

logiske funksjoner og forklarings-grunnlag her.  
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Forskjellen kan for eksempel være at man mener at naturen selv har slik egenskap der bevissthet dannes 

ut fra de samme krefter, og også former, og funksjoner som livsformer, og som de har testet ut at stemmer. 

Naturforskere som mener dette utelater at helheten da har en personlighet, en bevissthet, som forutsetning for 

at slike prosesser skal finne sted.  

Former og bevissthet er her en funksjon inne i denne helheten, men ikke som et sentralt bestemmende 

sted for funksjoner. Bevisste og fysiske formasjoner dannes i prosesser ut fra naturens funksjons-egenskaper 

i stedet. Om det er balanse i kraft-motkraft, så er det heller ikke lengre noe som bare gir kaos, tilfeldigheter. 

Men det er heller ikke bare det vi sikter til som nødvendigheter.  

Andre sammenligninger og hva som skiller de forskjellige ideer, lover, vitenskap, religion og filosofi, 

ideologier fra hverandre, også moral-normer tas opp i andre sammenhenger andre steder i skriftet. 

Begrepet sjel blir beskrevet fra gammelt av og frem til i dag på veldig forskjellige måter. Oldtiden 

skilte mellom logos, psyke, kropp, tanke, og lynne, humør. Pythagoras mente at vi hadde en slik guddommelig 

sjel i oss som kunne ha en stigende grads-form i seg fra nærmest dyrisk til menneskelig, videre til halv-gud-

form, hvor man stiger mot himmelen, og om mulig kan bli til guder. Empedokles at sjel også var del av kraft 

og mot-kraft, fordelt over splittende hat og sammenbyggende som kjærlighet.  

Sjelen ville forlate det jordiske og til det himmelske. Sokrates er mest opptatt av hvordan sjelen skiller 

mellom alt i stigende rekkefølge på hva vi kan være bevisst om fra mangelfull viten til absolutt viten som var 

helhetlig, og slik var skille mellom en sjel som var ufullkommen til en som var fullkommen bevisst, 

guddommelig. Platon omgjorde alt dette til faste form-stadier, der bevisstheten var alt, fra de ufullkomne onde 

til det fullkomne gode, skjønne, der gud var urformen, opphavet som inneholdt alle former, men ellers at 

Sokrates forklaring var riktig.  

Slik sett er sjel her stadier mellom alt fra materien som mangler sjel, til sjelens mest fullkomne, at 

sjelen gå rover til en slags ren ånd, ikke ulikt ideer fra tidligere om pure stoff, rent stoff til pure ånd, ren ånd. 

Aristoteles sier her bare at det er alt levende som har grader sjel, livs-egenskaper, livs-identifiserbare 

egenskaper, der planter har lav grad slik livs-egenskap, væremåte, og så kommer dyrs sjelsnivå, videre 

menneskenes, og er ellers enig med Sokrates og Platon at filosofiens dypeste prinsipp-forståelser for alt er det 

høyeste åndelige, eller da også høyeste sjels-egenskap som livs-kvalitet.  

Han antar at prinsippet for alt, bevegelse, årsak-virkning ligger i drivkraften, som er i naturen eller i 

Gud, og med tidens tro, velger han at energi-a, drivkraften, og Gud kan være det samme?! Det er likt som 

Spinoza, ikke lett å avgjøre dette om man er troende eller ikke. Aristoteles mener at alt har blitt til i sin form 

gjennom flere sykluser som kan gjentas, og at Gud ville skapt jord, livsvesener for at de med sin grad fornuft, 

og egenskaper i dette, skulle klare seg selv.  

Hva energia angår, så er jeg enig i Arne Næss og Spinoza på dette punktet: Både Gud selv og Naturen 

uten en Gud, trenger begge en underliggende og eller iboende drivkraft de ikke kan handle, kjøpe! Den er der 

som noe Hud og Naturen ikke kan noe for: Den må virke. Den virkningen kan det værende ikke noe for! Den 

er glemt av filosofien, teologien og vitenskapen kun for at den er utfordrende til å gjøre som vi vil. Og det 

passer politikken som hånd i hanske fra de samme overbevisninger uansett hva man står for: Moral? 

Når vi dør så ebber livs-egenskaper ut, sjelen dør, ett dødt dyr har lenger ingen livs-sjel, og det samme 

gjelder mennesker mener han, At kropp-sjel lever bare en gang. Det finnes mengder med forskjellige 

livsoppfatninger, men alle forholder seg på en eller annen måte til livsfunksjoner livs-egenskaper og det er 

diffust når materie, kropp blir omtalt, og diffust når ånd, det rent guddommelige blir omtalt, slik at sjel blir et 

begrep som i stor grad gjelder de levende vesener i den verden vi kjenner.  

Andre slike emner om sjel dukker opp med stjernetegn som står for egenskaper guder og engler, 

demoner og djevler, eventuelle med-hjelpere av god eller dårlig art påkalles, eller blir regnet som styrende. 

Det kan være havs-guder, fjell-guder, torden-guder, måne-gudinner, og helliggjørelse av slike egenskaper i 

for eksempel seksual-funksjoner, drift, der mennesker og guder kommer sammen og lager barn. At gravide, 

fruktbare emner, regnes som del av sjels-fenomenet.  

De fleste slike emner tas opp som lignelser, myter, eventyr fortellinger sagn og saga-former. Det er 

nemlig mange typiske hvis-former der vi kan bytte ut alle hovedpersoner med andre personer. Sjel blir også 

brukt om begrensede former, slik som en person, og dennes personlighet. Helt klart her hvorfor teosofien føler 

seg tvunget til å ta opp grader av sjels-former, som tenkt eller som en viss grad av virkelige stadier.  
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Selv om forklaringene ikke er like, så møter vi det samme fra mer moderne former av beskrivelser fra 

forskjellige religioner og alternative syn, og fra moderne naturfysisk basis for psykologien. Om hva 

forskjellige stadier av livs-egenskaper kan kategoriseres som. Og slik blir en rekke psykiske tilstander også 

en del kritisert fordi de er for bastante, andre for utsvevende. 

Sjel peker ikke til noen holdbare referanser annet enn som mytisk eller mystisk, og burde få litt mer 

kjøtt på beina! 

Men at sjel betyr livs-egenskaper, væremåter, adferds-tilknyttede funksjoner, er det ingen tvil om. Om 

sjel lever evig eller ikke, har andre egenskaper av overnaturlige beskrivelser, eller om det er en egen substans, 

evig foranderlig, eller evig likedan uforanderlig, er derimot vanskelig å lage en dokumentar av, film av, eller 

bevise ved målinger, sanser og behov vi har, slik at vi står igjen med at kroppens funksjoner og bevisste 

følelsesbevisste funksjoner.  

Ofte omtalt som hodets funksjon av mange, er det utvilsomt denne kropp-bevissthets-sammenhengen 

som skiller eller ikke mellom folk som livs-egenskaper som kalles sjel. At to mennesker kan bli helt enig om 

hva dette er for noe, kan være tvilsomt. Også at man har dekkende forklaringer som er forståelige fullt ut. 

På den annen side så er funksjons-forklaringer vi kan identifisere ved det fysiske og med det bevisste, 

slik sett de sikreste kilder vi har til en oversikt over orientering. Men vi må alltid være oppmerksomme på at 

vi merker noe, aner noe, kan oppdage noe nytt, eller virkende som kan skje, eller vi kan komme på, ved at 

signaler vi ikke identifiserer lett, indikerer at noe vil komme frem som bevisst for oss, en egenskap ved vår 

sammenligningsfunksjon, bevisst også, som fungerer som det vi kaller intuisjonen. Ikke rart. Vi, vår 

bevissthet, sammenlignings-funksjonen vår er en slags evig søker/let-finn som svar/orienterings-oversikt. 

Der som er fast bestemt på og om hva noe er slik med alle virkemuligheter og egenskaper for de emner 

vi her har tatt opp, kan godt virke hoppende provosert med klar mening om at deres syn er holdbart og 

tilstrekkelig, og riktig nok, om så det helt riktige. I så fall vil det være av interesse å få høre om den 

utlegningen. Spørsmålet er jo om man er kravstor nok til å ha fått med seg alt som trengs for å dekke begrepet 

man kaller sjel, som kun er et navn, og en gjenkjennelse uten dybde-forklaringer eller funksjons-forklaringer 

utenom henvisning til livs-egenskap, evne, følelse, bevissthet.  

I vitenskapen generelt er livs-egenskaper biologisk-organiske reproduktive levende arter, og stort sett 

at sanser, behov, følelser og bevissthet, er sterkt knyttet til dette, der mange nå tror at denne kan forklares 

gjennom videre søk i vitenskapelige undersøkelser. Kropp-sjel, form-aktivitet. Reaksjons-virkende former 

som trer frem som evner og form-egenskap-aktiviteter etter behov for antatt aktivitet. 

Viljen. I denne sammenhengen blir viljen, troen på denne, lyst, rettferd, i langt større grad som valg, i 

god slekt med gjetning. Du tror bestemt at det du mener, føler, er det som er riktig. Du kan være opplært til 

dette, eller opplevd at noe virker slik. Er du forutintatt eller farget av spesielle synsmåter? Riktig? 

 At noen tilfeller som ser likedan ut egentlig er annerledes kan du neppe tro. Men det kan det være. 

Slik sett er en moral, regel, lov, ikke riktig i alle tilfeller. Vår dømmekraft er heller ikke lik den som selv har 

opplevd dette. At kun andre skal bedømme hva du føler, som offer eller gjerningsutøvende, er ikke med i 

dommen. Om denne tas med så kan faktisk saksforholdet belyse langt bedre hva som er riktig avgjørelse i 

saksforhold. 

 Når viljen handler om det som er helt primært for oss, er det enklere å se årsak til lyst, menings-

bakgrunn. Men vi vill jo så mye, uten at det er primært, og dette kan føre til alvorlige konsekvenser. Altså alt 

som var ment som bra bruksredskap, som blir benyttet til dårlig handling.  

 Valg er ved siden av en drift-styrke i en viljes-funksjon, det samme som styrken vi har til det vi vil, 

ønsker, vil fikse, gjøre med noe. Bak dette ligger det et behov, en glede, fare eller nødvendighet, men også 

mange ganger dårlige handlinger eller morsomheter som man ikke kjenner utfallet til. Viljen utløses av noe vi 

merker som vi stort sett er for eller mot. Vil ha, ikke ha, på en slik måte, sak.  

Vi kan tross viljen bli stilt ovenfor valg. Igjen så vil vi noe, men her kan vi bli usikre. Men vi velger 

med mer eller mindre fast besluttsomhet. I slike saker blir det tro, overbevisning, tillit, stole på, i hvilken grad 

vi tror noe er riktig. Slikt er en form for gjetning. Vi føler av erfaring av at vi må tro på det vi føler og at dette 

er riktig, og slik kan utløses som affekt også, at vi ikke kan stoppe oss fra handling. Uregjerlig eller spontan 

viljes-handling som mange sier, om det nå er riktig at det er det.  

Poenget er at overbevisningen kan være feil. I så fall så har vi vurdert sakene feil. Vi kan gjette riktig, 

og vi kan ha rett, at noe er riktig. Men det behøver ikke å bety at man vinner over noe annet. Fjellet kan være 

for tungt og hardt. Motstanderen kan være for sterk, eller grusom. Med andre ord: Viljen er ikke alt. Og mye 

av det som kalles vilje er ulike former for sikkerhet, ulike former for gjetning. 
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Når verdensånden kan omforme seg til ulike former for alt fra materie til bevissthet og den er grunnlag 

for de samme lignende egenskaper ellers vil det bety at mange mener at sjel er del av ånd eller den 

altomfattende kraft. Med andre ord så vil da sjel være en del av ånd, åndelig egenskap, som spesielt 

livsformegenskaper. Når folk deler noe i ånd, sjel, organiske kropper og døde materie-stoffer, så kan dette 

være en form for lagdeling eller adskilt kategorisering, og videre at andre anser ånd og sjel som tilhørende 

samme åndelige kraft-egenskap.  

Derfor er det umulig å si sikkert hva den andre mener, om noen mener at alt er ånd, med likhetstegn 

til bevissthet som alt, der alt er forestillinger, eller alt er en helhetlig holistisk ånd vi er en del av, eller om 

dette er klart adskilt der ånd, sjel og kropp er helt egne elementer, egenskaper. Kropp-sjel-dualismen har så 

langt vært en lang diskusjon og drøftelse til alle tider.  

Mest kjent er det at sjel uten kropp neppe utfører alt det fysiske mennesker med kropp utfører, og 

samtidig at en kropp uten sjel regnes som en ganske død og livløs kropp. At sjelen har forlatt kroppen. Slik 

sett har et menneske lite funksjon i en fysisk verden uten kropp, og alt tyder på at sanser og behov er avhengig 

av fysiske egenskaper både døde og levende slike, samtidig som at livs-egenskapen kalt sjel i oss, slik har 

liten nytte om den ikke oppdager hva kropp, sanser berører, og i samme grad at sjel, styringsegenskaper, 

egenskaper og evner i kroppsfunksjoner, helle rikke klarer seg uten.  

Det virker som om det er kontinuitet-forbindelse i de reaksjoner vi er vitne til, eller opplever. Jeg vi 

bare få sagt at begrepet sjel henger på en ganske udefinert knagg, og er lite veiledende begrep for mange av 

oss, med unntak at vi forbinder begrepet med egenskaps-drift for livsformer. Slik sett holder mange seg til 

Aristoteles bilde, begrep, om sjels-former. Om liv etter døden, ja så er det en uenighets-sak. 

Alt vi kan si om den saken er at en ateist er en som ikke tror at en Gud har skapt alt, naturen og 

mennesket, og at han synes lite til, og kan være overtro, og at de tror at når vi dør, har vi ingen egenskaper 

tilbake, hverken bevisst, følsomt eller kroppslig. Altså at de tror at vi dør når vi dør. Lys slukket. Liv 

avsluttet. 

En teist tro at enten Gud eller en annen bevisst eller livgivende kraft, eter, livskraft, er årsaken til at vi 

har livsformer, men gjerne også natur, at det er formet planlagt med styrt årsak-virknings-plan i alt, og at sjel-

ånd står over kropp, og kropp ellers ville vært dødt materiestoff, livløst, og dermed at sjel/ånd slik ikke dør 

om kroppen dør men er tilbake til sin opprinnelse i livskraften enten som Gud eller en altomfattende kraft med 

slik egenskap.  

Her kan vi si at man tror at noe har skapt seg etter en plan, vilje, bevisst, og at livskreftene som begrepet 

sjel vandrer videre til livskraften eller gjenfødes i noe annet, annen form. En teist tror altså at vi overlever når 

vi dør. Hva vi skal si til barna om død eller ikke, i forhold til konflikter, krig, heltedåder og annet, kan vi lure 

på. Men de som tror at vi overlever når vi dør har liksom ikke så mye å tape som en som er sikker på at vi dør 

når vi dør.  

De som ikke tror vi dør vil jo se på døden som en farse, og at alt er mulig, egentlig ufarlig. Ikke mye 

vern trengs egentlig her. Holdbarheten er altså en lotto for barna våre, og med-borgerne. Nesten trist!? Det 

virker litt som latterliggjøre livets innhold som noe holdbart så langt det rekker for nettopp livs-egenskaper.  

For å sette det litt på spissen, på en prøve, det valget du har å tro på så kan vi sette det opp slik: 

En ateist tror at du dør når du dør. 

En teist tror at du overlever når du dør. 

Med tanke på at Gud utslettet alle menneskenes sjeler også i Noahs syndeflodhistorie, og at Noah fikk 

Gud til å love at han aldri skulle utslette sjelene senere, viser at det også er et lottospill om sjelen dør eller 

ikke. Hva om Gud finner en feil vi aldri har sett med Noahs kritiske holdning her? Da kan han bryte eden. At 

sjel kan være udødelig eller ikke er altså et valg, vilje, hva noen synes passer eller ikke?!  

Problemet begynner teologisk sett å ligne problemet med det onde og det gode, der ingen av de har en 

relevant støtte i noen preferanser utenom hva man mener passer seg og ikke. Ligner avlat og karma; at man 

gjør som man vil, og må ikke tenke over det om man skal leve alle liv uansett eller kan betale seg ut av syndene 

sine for kr. Xx, eller en annen god handling. Synd, skyld, dom, ansvar er mytiske begrep uten holdepunkter 

så langt, ala at moral er en slags mystisk funksjon a-priori, der Kant, Hegel og Marx ikke visste hva moral var. 

Ingen av dem visste at vi hadde en kropp, og at mot en kropp er all grusomhet tillat.  

Det er derfor det er fritt frem for religiøse og kommunister å begå grusomheter, og samtidig spørre: 

Hvorfor er det ikke fred i verden? Viljen? Hva skal den referere til da? Du skal ikke drepe! Uten forklaring til 

hvorfor ikke! Den finnes ikke! Bare at om noen vil dette eller ikke? De finner altså ingen holdepunkter til 

hvorfor ikke, annet en fornærmelse! Vilje mot vilje!  
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At denne er rotløs i følge Arthur Schoppenhauer er ikke rart. Ur-viljen hans har ingen referanser, 

virknings-potensialer, de bare er der liksom. Alt bevisst-relatert oppstår av dette, uten noen transformasjon, 

overgangs-forklaring, kjærlighet, egenskaps-funksjons-endring, opp fra urkraften. Intet fysisk. Kanskje vi 

mangler fornuftig og logisk kunnskap? Er det ikke Gud eller Marx som gjør hva som passer seg, så er det hver 

og en enkelt av oss som gjør dette! Konsekvensen uten holdepunkter og preferanser til liv/død er at vi utfører 

vår voldelighet. At vi får alles kamp mot alle uten at vi må det. At vi kjøper det vi vil. Nietzsche sa; At ja, Gud 

er død, men hva skal så mennesket klare å danne et ansvar ut av da når de bare har seg selv å takke?  

Og jeg vil si: Joda jeg har svaret på hva som er en holdbar moral enten vi er alene eller ikke? For jeg 

tenkte på at spørsmålet hadde et svar som virker. Fungerer, som er mulig uansett. Fordi det faktisk stemmer. 

Se hva jeg skriver om den moralen som er kun et abstrakt viljes-begrep for de fleste. Moral som det holdbare 

kan da langt mer sikkert konkretiseres.  

Å gjøre det som passer seg, så kan alle si: Det holder for meg i alle fall. Selv Kierkegaard? Moral? 

Så, hva sjel skal ha med holdbarhet å gjøre; kan vi lure på om noen har en sjel i det hele tatt?! Altså at 

vi i det livet vi lever i denne verden, at livskraften, egenskapen, sjelen som noe holdbart skal føre til så 

uholdbare tilstander som ofte oppstår?! 

Den regnes av mange som evig og uforanderlig, stort sett med en egen form for individene. Men for 

mange andre er det den samme substans, kraft, form, urform som er sjel, eter, livs-egenskaps-kraft. 

Variasjonene er like store som de forskjeller et individ selv synes å tro om dette. I en religion, eller alternativ 

retning, så er det oftest ledelsen, skriftene til religions- og livssyns-retningen som er den gitte forståelses-

formen i gruppen, mens enkelte fort kan ha sine egne meninger i tillegg om denne sjels-egenskapen 

Men bevissthet og holdbarhet ellers for de som sier vi ikke har slik, om så en god annen forklaring, så 

betyr dette fremdeles ikke at vi opprettholder holdbarheten med forklaringen! Holdbarhet må rette seg etter at 

kroppen, psyken og bevisstheten til seg selv og andre skal være intakte virkende normale funksjoner, hvilket 

enhver makt og livssynsledelse ikke har noen kunnskap om! Ingen referanser i skriftene om dette! 

Ikke det! Se på bevissthets-forskningens mest avanserte korridorer! I stedet for å se etter hva slags 

funksjoner som er betingelsen for bevisstheten vår, biologisk eller mentalt, så satser de på data-løsninger og 

kunstig intelligens. 

Dersom maskinen sier at den er ensom, trist, føler behov for å snakke med noen, da er datamaskinen 

bevisst?! Hvilken innrømmelse er ikke dette av at man selv ikke forstår hva bevisstheten er for noe! Denne 

vitenskapen må se å komme seg minst en oktav opp! Tenk litt til!  

Svarene er ikke nødvendigvis så mange programvarer unna! Her finnes det snarveier vi kan klare å nå 

frem til selv uten at vi må lage halvmekaniske maskiner med så avansert programvare at vi ikke selv forstår 

innholdet av dette. 

 Vi ser allerede fra gammelt av tidligere enn de religiøse skriftene i samlede former, at sjel ånd, ble 

oppfattet som kommende gjennom kosmos, gjennom luften, med de fire vindene, at kraften ble ansett lignende 

som stormene, også lyn og torden, et slags kosmisk humør, antatt fra noe bevisst, sint, likt som at godt vær 

var at naturen, gudene, eller den altomfattende verdens-ånden med sol, og regn mot tørke, var glad, snill, 

gjorde oss godt. At det var et gode, og var det gode. 

 Fortellinger om at vi, gjennom slike krefter, jord, luft, ild og vann hadde livgivende krefter, egenskaper, 

livskraft, fordi vi trengte jo dette for planter og dyr, slik at det fortsatt skulle være levende, men der pusten, 

livs-pusten, ånderettet vårt, at vi pustet, åndet ved at kroppen hadde krefter til å trekke pust inn og ut, at 

vindene skyldtes at Gud pustet, blåste, ble også ansett som at Gud, naturen, verdensånden, også blåste livs-

ånde, ånde-retts-egenskap inn i oss og alt levende.  

Fordi fikk ikke planter dyr og mennesker luft så døde de. Men dette ånde-stoffet, tynne, en del av 

eteren, livskraften, som slik ble, og var, en del av luft-pusten også, betydde at dette også var livs-pust, at denne 

inneholdt en livs-egenskaps-funksjon. 

Når ånde-rettet sin hevelse og senkning sluttet, utåndet, så var det for at livskraften nå, sammen med 

den bevisste egenskapen var i ferd med å forlate mennesket, og dermed også en ende på pustingen, livs-pusten. 

Vi kunne selv redde mennesker ved å blåse inn i munnen, nesen, deres, og dette var ikke ukjent. Både sjamaner 

og tidlige leder-personer med medisin-kyndige kunne foreta press mot brystet, puste, blåse luft i folk. 

Med enkelte livlige statuer trodde mange at dette kanskje var en livsform av leire, altså fremdeles livløs 

men at det kunne blåses livs-pust inn i disse, men gjennom en hemmelig eller ukjent vei. Når grekerne 8-600 

før vestlig tidsregning begynte å lage mer ekte etterligninger av mennesker som statuer, hogd i stein eller brent 

i leire, så ble folk nesten skremt av likheten. 
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Mange trodde faktisk at det var like før livet oppstod i dem. Her kommer det også mange fortellinger 

om forsøk på å blåse liv i disse statuene, både dyrestatuer og menneske-statuer. Og historier utenom at 

mennesket selv var vokst opp som røtter av jorden en gang, ble nå til at alle mennesker hadde leire eller jord 

som ble formet slik vi var, og så ble blåst liv i. Dette er ikke så veldig annerledes enn det som det står i det 

gamle testamentet, at Gud former menneske av leire, og blåste livets ånde inn i det.  

Beskrivelsene jeg nevner her har ikke noe å gjøre med hva som er det sanne, det riktige, troen, eller 

natur-prosesser å gjøre, men rett og slett oppfatninger av ånd og sjel som verserte rundt omkring. Men det er 

heller ikke langt unna den forklaringen Thomas Aquinas som siden 1300-tallet ble regnetsom den katolske 

troens viktigste far, teolog, frem til nylig, supplert med BigBang-univers-aksepten.  

Aquinas mente at naturfolk, altså ved studiet av naturen, som Gud da hadde skapt, at natur-religioner 

var en oppdagelse av Gud gjennom naturen, og slett ikke var rart. Slik sett at sjel, ånd, livs-egenskaper fra slik 

som Manitou, den store verdensånden, kraften, var alt det levende sin drivkraft, livskapende kraft. Her tangerer 

Aquinas de gamle, gjerne noe religiøst Guds-troende filologer i Alexandria-universitetet/biblioteket, de som 

skal tolke hva skrifter og ord, språkene betyr og forteller, som mente all religion egentlig handlet om det 

samme, bare andre navn på egenskaper, guder og Gud. 

At Aquinas er verdt å nevne er fordi at han på den ene siden aksepterte og utviklet Aristoteles syn der 

han mente at natur-filosofi, altså også vitenskapen, var en riktig måling og orientering av de fysiske hendelser, 

og måtte bli tillat, ved siden av at Aquinas også tok opp affekter, følelser/pasjoner, bevissthet, livs-egenskaper 

der kropp, legevirksomhet, natur-medisin, at dette hadde noe vikitg for seg. Han er en direkte inspirator for 

Descartes forskning, som teolog, filosof, og vitenskaps-pioner inn mot den moderne tid samtidig med Galilei, 

Keppler, Spinoza, og en ung Newton og Leibniz som var på vei til å oppdage gravitasjons- og kraft-lover. 

En ofte presentert form er at sjelen lignende Platon, at den er en uforanderlig form, evig og 

uforanderlig, og at den ikke kan dø. Andre har altså da ment at sjelen har blitt senket ned, og inn, lukket inn i 

mennesket utenfra, ovenfra. Omtrent nesten som vi setter inn et batteri i en robot. Men annerledes livs-substans 

som ikke har likhet med det fysiske. På den annen side også at bevissthet og livskraft, livsånde har blitt blåst 

inn i formet leire, slik at også åndelig bevissthet med dette, og livs-kraft har blitt virkende, og slik gjør alt 

levende, levende. 

At når vi døde forlot ånden og sjelen kroppen vår. Noen mente som Aristoteles at verdenssyklusen 

ville gå til grunne i omløp, og slik gjenta seg på nytt, da alt det samme skjedde. Han var allikevel bestemt på 

at vi levde kun en gang og når vi døde, så fortærtes kroppen, og sjels-egenskapen døde med dette. Andre 

mente som Empedokles og naturreligioner som er rundt 5000 år gamle, fra enkelte skrifter, nedskrevet tro, at 

sjelen ville oppstå igjen på nytt, slik at de la med spyd og klær, spise-kar til den nye verden som de gravlagte 

ville komme til, hvor kropp og sjel trengte de fysiske gjenstander for å spise og jakte.  

Vi kan se slikt allerede fra 80.000 år gamle Neandertal-graver. Og selvsagt fra Steinalderen og Viking-

tiden, før by-samfunn oppstod. Sjelen mente Empedokles frigjorde seg fra kroppen og for til himmelen, noe 

jeg mener Pythagoras mente også, a man ble halvguder eller guder senere, eller levde som sjeler i himmelen.  

Ikke ukjent fr Bibelen og andre religioner heller som at sjelene kommer til himmelen, og at noen eller 

alle blir engler i noen eksempler. Det at sjeler forblir i verden gjennom vandring går ut av kroppen den var i 

og inn i en ny form, en annen kropp, eller et annet dyr, rev, fisk, men også blomst, var også noe som virket 

naturlig. Det ble som regel en del vekster fra næringen der døde lå, dyr eller mennesker, til og med planter.  

Det var jo mye som oppstod rundt det meste døde, som maur, sopp, planter, og masse små og større 

dyr. Vi ser jo at religioner i dag henvender seg til folk med skrifter der deres profet og hellige leder har blitt, 

også guder, har levd som fisker, rever, okser, som andre forskjellige folk med ulik status.  

At sjelen vandret videre slik var altså noe man trodde før og tror i dag, og som man kan kjenne til 

gjennom Karma fra hinduismen, fra Vedaene, fra Buddhismen, og mange steder i eldre afrikanske og 

amerikanske religioner, også asiatiske, og at alt tyder på at australske innfødte også var sikre på at de var 

udødelige, som betyr videre vandring av livs-egenskapen, ånden.  

Her blir man ut fra hvilke gjerninger man er god for, belønnet eller straffet gjennom hva man oppstår 

som senere, samt at man skal oppleve alle slags liv, være med gjennom hele karma-hjulet slik, og der man er 

konge et liv, og fattig og syk et annet liv, kan blir rev, fisk, blomst. Litt ulike beskrivelser for dette. Poenget 

er at sjelen vandre ut av kropper og inn i nye.  
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Teosofien har flere varianter her, mellom stadier med ulike fasthet i kropp og sjel, der man kan etter 

døden kan gå over i nyere høyere former, med lignende verden men med bedre kroppslige egenskaper som 

kan trenge gjennom flere hindre enn vi, og der sjelen har høyere bedre livs-egenskaper som vi ikke har her, 

og slik sett virker ikke dette helt ulikt Platon stige med stadige høyere sjel, men der kropp-sjel blir høyere og 

mer gjennomtrengelige, stadig nærmere en ren kraft der ånd-sjel-kropp går i ett med kraften selv lignende en 

absolutt bevissthet, ikke ulikt den absolutte opplysning i buddhismen der man forløses fra dette karma-hjulet, 

men i dette siste tilfellet at alt så oppløser seg til intet, tomheten. 

Hva skal man så tolke dette som for sike som Marx, eller ateister, ikke-troende som mener at sjelen 

tilhører de egenskaper en kropp vokser ut med som en del av den samme fysiske prosessen? Vel her beholdes 

ofte begrepet livs-egenskaper alene, og ikke alltid så spesielt begrepet sjel om det samme. At alt livlig dør når 

vi dør, og vil bli til næring for annet liv i naturen. Og kan synes at dette er fantastisk og vakkert også i mange 

tilfeller. At livsformer er til er jo fantastisk nok.  

Når livs-egenskaper følger av de funksjoner som en kropp vokser frem som, med hode, med hjerne, 

med lærdoms-preget funksjon, husk, og slik stadig utvider livs-egenskaper med en arv slik som arvestoffer fra 

naturen, så blir sjels-begrepet slik mystisk for dem.  

De opplever at selv om gudene tas vekk, men så separeres sjelen allikevel, med et lignende åndelig 

eller sjels-betonet livskraft-system, ånd-luft, livsegenskapskraft, vekk fra denne kroppen, lignende dual 

religiøs oppfatning ellers, men nå er det naturen, tilværelsen selv som har egenskapen i skyld og ansvar, og 

som lager rettferdighetens dom over oppførsel, og slik på moralsk vi etter pass setter denne sjelen som 

separeres fra kroppen over i den formen av liv, status som er til pass for dem etter oppførselen sin.  

Her nevnes det at du skal leve alle liv, alt skal gjennomgås, så det vil aldri egentlig spille noen rolle 

hva man gjør moralsk sett fordi rettelsesfunksjoner på slikt er alt på plass. Godt eller vondt, fritt frem. Men i 

det neste sp kan du altså bli tvunget til å ha det elendig, eller tvunget til å være snill: Du bare blir det. At et 

kosmisk system skulle være så finpusset som valg-mekanisme og rettferdighets-avgjørelse uavhengig av oss, 

for hva sjelen går over i, vil nok falle merkelig ut for en ateist. Det ligger helt på grensen til okkultismen, der 

man velger selv om man henter inn den gode eller onde for hjelp til det man vil, og samtidig at manipulasjon 

og moralsk holdbarhet blir på andre plass i dette liv.  

Kosmos, astrologiske tolkninger, at kosmos bare kort og godt er rettferdig, balanse lik vekten og 

fysikken i naturen ellers. En kosmisk rettferdig livs-kraft. Men hvorfor urettferdighet da? 

At ateister kan oppfatte dette som overtroisk, unaturlig, ufattelig, ikke troverdig, er slett ikke rart. Det 

er ikke umiddelbare holdepunkter for moral og livs-funksjoner med dette synet heller. Nå er karma og avlat 

da ikke så langt fra hverandre, at gjør hva du vil. Lignende ser vi på visse ateistiske manuskript, idealer.  

At det er ingen lov, alt er tillat, vi kan tjene hvor mye vi vil uten hensyn til moral og konsekvenser, og 

slik adel og geistlige har gjort tidligere, også politikere, som alltid hevder seg retten til alt, og overtar alt når 

de vil, gjerne med voldelig makt.  

Kapital-ateisten Stirner i midten av 1800-tallet at vi kan tjene alt, og retten: DEN ER NOE VI BARE 

TAR OSS. Med det på lik linje med gudene, adelen, troende geistlige og politikere. Retten er noe vi bare tar 

oss! Marx syntes dette var hekt forferdelig. Han vile ha med Engels til angrep på Stirners meninger. Men 

Engels nektet. Han sa fra til Marx at han da måtte skjønne at da kunne vi også gjøre dette.  

Kommunismen, revolusjonen og hvordan man utformet denne, og gjerne ved å erklære religioner og 

kapitalismen krig, mot imperialismen til disse, ansett som urettmessig kapitalisme-form, uten moral, at man 

dermed kunne hevde det samme for kommunismens livsrett og hersker-form. Her blir kapitalismen og 

religionen møtt med samme øye-for-øye-form som de selv har. Ikke noe mer betryggende for det vi kan kalle 

Nietsches «Gud er død», at mennesket alene må styre, skape, hevde moral, i håp om å klare å få til dette. 

Stakkars menneskets nå etter-latens-oppgaver og ta over der Gud og skrifter ellers hadde styrt. 

Menneskerettigheter og nye hensyns-regler, juridisk, moralsk. Vel. Hva vi nå måtte mene med sjel?!  

Mange vitenskaps-forskere i dag mener at naturen selv, gjennom de kjente felt-krefter og partikler, 

grunnstoffene vi har påvist, og en ganske lik form for dette gjennom universet, i jorda, i fysikken, kjemien, 

biokjemien, nevrologien, anatomi, og cellefunksjoner som stort sett er kjent, slik at dette gur grunnlaget for 

både kroppsformasjonene ut fra DNA-strukturene, stoffskifte, og de enkelte organers egenskaper, og at husk-

funksjoner og logiske sammenligningsfunksjoner er mulige gjennom denne fysiske måten å forstå naturen og 

de levende organismer på. 
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For disse så vil det i stor grad virke mest logisk at bevisstheten og livs-egenskapene er funksjoner av 

selve naturen, og de påviser jo meget av slike former. For eksempel at noen er født uten smerte-reseptorer, 

andre som har operert vekk binyrene som produserer adrenalin mister egenskapen angst, og at lyst og angst 

ved lobotomi blir nesten totalt vekke, unntatt seksualdriften, videre at om signalmengder gjennom broen 

mellom hjernehalvdeler gir epilepsi, og denne broen kuttes, så får pasienten to bevissthets-sentre?! 

Vi har millioner av avdekkete forklaringer gjennom disse fysiske avdekkede funksjoner, ikke minst 

som medisiner og stamceller som kan utvikle deler av eller hele det ødelagte organet på nytt, og som er 

nødvendig for at kroppen skal være levende. Kapasiteten ved helse, lege, sykehus, er derimot ikke prioritert 

slik vi tror er nødvendig, så løsningen kan knapt benyttes.  

Vi vet jo ellers hvordan medisiner, narkotika, alkohol, gifter, virus og bakterier som fysiske elementer 

angriper organer og nervesystemet i oss. At vi sovner av det, våkner av det, får uregjerlige egenskaper av det 

eller super-konsentrasjon eller distraksjon, likegladhet, at vi endrer adferd og livs-egenskapers fremtredende. 

Vi vet også når de arvelige kromosomer får feil, at dette kan gi at hjernen eller et ben, et øye ikke vokser frem. 

Vi kjenner gener for både sykdoms- og arvelighets-reguleringer, for hårfarge, blodtype.  

D naturfysisk troende om livs-egenskaper, så må de fremheves, av den enkle grunn at det gjelder for 

de samme egenskaper og det gjelder livs-egenskaper. Slik sett vil det nok her være de som tror mer på fiskene 

enn de tror på satan. For denne gruppen så er begrepet best holdbarhet for kropp, psyke og bevissthets-

funksjoner noe som til tider gir mening som et moralsk oppegående verktøy. Selv om det fremdeles brukes 

ganske så meget til ødeleggelse mange ganger dette også. 

Livs-egenskap, styring og bevisstheten, bakgrunn og virkemåter er altså vidt forskjellige som 

oppfatninger av hvordan tilværelsen er og fungerer. Ikke det: Når man tror på noe, og ser det i lys av hva de 

forstår, klarer ellers, og som del av dette, samtidig som at de bygger livet sitt i et slikt mønster, så blir jo 

virkeligheten stort sett slik som troen, og i gruppen. Men: Nøye undersøkelse av Virke-Lik-Heten på ordentlig 

viser som regel noe ganske annerledes som virkegrunnlag, bare slik at det er sagt.  

Grensene mellom eventyr, virkelighet, lek, alvor, fakta, sannhet, usant, falskt, riktig, uriktig, 

erkjennelse eller ikke, forståelse, misforståelse, innbilning tvil, er slik sett ganske uoversiktlig og rotete. 

Kanskje: Vi bør sette oss inn i forholdene?! 

Ultima Thule gr.-rom.: Verden nordligste ende. Om noen føler seg provosert av den mangelen jeg 

fremviser om holdbarhet, sjel og moral, så må de gjerne komme inn i løvens hule, altså kontakte meg, slik at 

jeg får røsket opp i litt av denne bom-forestillingen som eksisterer! Den referanseløse mystiske forestilling 

som ikke forteller oss noe som helst! Utenom; at «jeg gjør det som passer meg!» For en premiere! Hva slags 

holdbar preferanse skal liksom det være da? 

Som regel legger vi tro til annerkjennelse, aksept. Ikke noen egen vurdering ellers. Det passer de rundt 

meg og meg at det er gjensidig aksept; Da tror vi på forestillingen vi serveres, og jobber for en hellig 

annerkjennelse. Altså et beskyttelses-vern uansett hva denne inneholder. Vi tilslutter oss en av flere onder, 

altså for å beskyttes. Da kan vi jo ikke tåle kritikk, og vi har en fiende. Så er det amoralske tillat allikevel! Har 

du et ankepunkt så skal du jo brennes! Litt av et viljes-valg! Nå? Hva vil du? Moral? 
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Kapitel 15 Bevissthet og ånds-filosofi 
  

Ånds-forklaring psykologisk evolusjon 
 

Ånds-historien før Teologien 
  

Et perspektiv på åndshistorien 
 

Alle Stykkene under må leses som egne innlegg selv om de virker veldig like. 

De forteller hver sin vei om nye veiskiller eller samkjøringer til historien vi siden kjenner! 

 

 Vi er ikke alle så kjent med den motstridende retning til eget livssyn, eller kultur, enda de fleste syn 

har røtter tilbake til urtiden, og var del i oss alle. Fra gammelt, i naturtilstanden vår, der hvor vi bodde, jaktet, 

fisket og samlet frukt og bær, nøtter eller skjell i strandkanten, ble det tross alt gjort mange lokale oppdagelser. 

I denne sammenheng ble dette til regler for mat, tilberedelser, endog fester, som da også ga ett kulturpreg av 

forskjellig type fra stamme til stamme, og hvor hen dette var i verden.  

De dyr som var særskillt fremhevet i de lokale miljøer, ble ofte maskotter eller uhyrer, sett som 

lykkedyr fordi vi gledet oss over dem, for de at de varslet at farer da var langt unna, eller at de var koselige, 

ufarlige. Andre ble regnet som farlige, fordi de kunne stikke oss, drepe oss, eller gi sykdom. Disse ble 

eksempler på frykt, som demoner.  

Det ble gjort ære på de dyr som kunne finnes i nærheten som levde fredelig med oss, da vi normalt 

ikke stod på menyen, men som allikevel ikke fryktet oss så mye, endog kunne jage oss vekk. Bjørnene er godt 

eksempel på dyr som helst vil ha oss unna. Men bjørnunger, tigerunger, leopardunger, løveunger, til og med 

villhund-unger og katter, kunne lett være tillitsfulle og lekne, og dermed foreksempel adopteres som kosedyr, 

eller jaktdyr.  

Også falker kunne en klare å fange som små, og ha i nærheten, selv om dette er veldig spesiellt otilhører 

oftest nyere tid. Hester og kveg, sau og annet, var stort sett jaktbytter, og veldige mye sprekere enn dagens 

gårdsdyr. En komme ikke så lett innpå de heller, og ofte ikke uten kamp.  

Ferskvann, rent vann, var klart en erfaring som alle gjorde seg, at det var slikt vann vi måtte drikke, og 

lærte barna å drikke. Fordi dette var livets vann, vann vi ikke pleide å bli syke av. Ellers kunne det være mye 

dårlig vann. Så godt drenert rennende vann, eller veldig gode kilder i jorden, ble ett symbol på sunnhet for de 

som var mer bundet til ett spessielt område, ble disse kilder vernet, passet på, det ble en hellig plass på en 

måte.  

Under de første templer i Ur, 3500 fkr, kan en se at de alle som regel har en slik ferskvannskilde eller 

kanal dit med rent ferskvann. Og nettopp beskrevet som livets kildevann eller hellig vann. Dette har opp 

igjennom tidene også blitt sporene til ideene om ungdomskilden, alt fra mineralrikt vann, til at det skulle finnes 

helt annerledes vann, magisk vann, som ga deg ungdommen tilbake. Og de trodde ofte de hadde en slik kilde.  

Lever man i ett med naturen er man også avhengig av naturens krefter. Enten det er grotter, eller 

kvistehytter, pelshytter, wigwamer, tipier, eller jordhytter, så er de ikke ubeskyttet mot kulde, storm, 

vannflom, jordskjelv, eller giftige jorddamper, eller lavadamp, eller skogbrann. 

De er heller ikke helt sikret mot farlige eller store dyr heller. I Afrika er det mer enn en gang at en 

vilter, eller flyktende elefantunge har revet flere hytter. I gamle dager kunne nok en horde gnuer, eller 

mammutter gjøre liknende sprang inn i beboernes liv.  

Til en viss hjelp kom ilden, kunsten å få ting til å brenne, fordi en hadde funnet flintestein som ga 

gnister, og kunne gni pinner fort rundt til friksjonsvarmen fikk treverket til å gløde, og legge kvistskjegg, eller 

fine tørre gressstrå, eller tynn papirbark fra bjørk eller annet på glørne, å få fyr. En slik teknikk var det den 

gang ikke lov å glemme, så denne læren gikk i arv. Vi glemmer lett at det i Saharas fjell kan bli minusgrader, 

selv sommernetter, og at kulda her også sprenger ut steinblokker. En kan fryse ihjel. 

Til og med egen ildmester tas i ed om vi skal følge spor av skikk. Ofte ble veilederen i stammen, den 

vise, og ofte modige, den som visste råd, en som kunne litt av alt og mestret mye, om hva som var sunt å spise, 

og hva som hjalp hvis vi var syke.  
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En ildmester og medesinmann, som ellers visste råd, ble ofte stammens sjaman. Men sjamanen hadde 

også da evner til å se mennesket, følelser og bevissthet, det vil si, en åndsmester også. Alt dette var knyttet til 

naturen, og slik naturkreftene, altså naturånden. En måtte finne en balanse, eller viljekraft til å harmonere med 

naturen og dens luner.  

Været bestemmer mye. Dårlige tider kunne få de viktigste jaktdyr til å trekke til andre områder. Både 

fisk, fugl og dyr hadde perioder da de kom eller vandret vekk. Sjamanen ble ofte den som lagde seg tegn for 

når alt skjedde på året, og hva en kunne tyde ut av det som var på gang i naturen, ja til og med når sykdom og 

hvilke medesin som måtte være klar. De hadde sikkert som idag, de samme høstsnuer, forkjølelsestider og 

influensamuligheter den gang som nå. Det er funnet inntil 100.000 år gamle graver, groper, der døde er 

gravlagt med sitt utstyr, og med medesinsk plante, urter. Dette riktignok før oss, hos neanderthals-mennesket. 

Langt om senn før istiden, cirka 75.000 år siden finner en spor av de første som oss, og som lager kjeder av 

skjell å ha på seg.  

I midtøsten og Europa finner en spor fra 42.000 år siden, og fra 36.000 år siden, der det fins jaktspyd, 

flint, dyreskinn, og figurer som er behandlet som leke eller liknende. Rundt 20.000 fkr lever både CroMagnon-

folk, Det Gamle Canari-øy-folket, og Homo Sapiens Sapiens som oss i Europa, og alt tyder på at pil og bue 

og atl-atl er i ferd med å dukke opp. Både på spyd og pil kunne en lage en ekstra spiss løsere utenpå, så en 

ikke mistet pilskaftet eller spydet når en traff dyr, og derfor slapp å lage nytt, og kunne bruke dette om igjen.  

Nå har det visst seg at en løs spiss, reflekterer når den treffer dyret, fordi den får ett ekstra dunk bakfra 

av skaftet da en treffer, og det regnes som et utrolig kraftig støt akkurat i treffet på denne løsspissen. Den slår 

dobbelt eller noen sier minst 5 ganger sterkere når den treffer. Da kunne de lett bekjempe mye større dyr enn 

tidligere men med mindre styrke. uansett. Evnen til å få frem bedre og bedre utstyr, fordi en hadde jo behov 

for dette, økte nok også optimismen for fremdrift. En utvikler mer trygghet og tro på seg selv, ved å mestre 

stadig mer.  

Rundt 13500 fkr skiller 2 plasser seg ut som særskillt spesielle. CroMagnon i Frankrike, og Høysletten 

Anatolia i Tyrkia. I Frankrike hadde hulene spor etter stor virksomhet, også okermaling, og på veggen var det 

tegnet de fire månefaser, bortenfor dette årstidene. Månefaser er jo 7 dager, altså Uken. Årstidene vises med 

laks i elv, blad eller ikke blad på trærne, osv. Det samme finner en i Anatolia. Ikke akkurat dette, men en 

finner spesielle figurer, med skyggekant, relieff, av viktige dyr. Og en kan se at de har innfanget om dyrenes 

stolthet eller dyrenes angst. Jaktofferene.  

Utenfor bygges de første steiner med relieftegninger, som bare kan kaste skyggesilhuet om månen 

skinner, fordi solen er for sterk. De har også begynt med høyfjellskorn, hveten, de første sankere av dette. Og 

det synes at de sår korn i tidene senere. Mye redskap og levevis fremvises på plassene. 

 I Cromagnon-hulene ble det foreksempel funnet ett nålesett i bein fra fisk, cirka fra kjempestoppenål 

for tykk ull eller dyrescene, til mininåler som en nesten ikke kunne se nåløyet på, 12 eller 16 nåler. Det å lage 

sett var populært. Både redskaper og våpen synes som produksjonsplasser Europa rundt, også i Østen. Men 

fra 8000 til 4000 fkr, tar slik produksjon til som en kraftig utviklende produksjon. Det blir også funnet kjepp 

der det er skåret ut en steilende hest på tuppen, en av verdens minste og fineste kunstverk.  

Fra tidliger tider, iallefall tidligere enn 20000 år siden, er det også funnet ett pikehode, like fint som 

hvem som helst av de greske kunstverk, der hele hode er afro-flettet, mitt i Europa. Den gang var fotografiet 

tydeligvis i holografisk materie. Det er så godt utført at det ikke er mulig å tro at hun kan ha sett noe annerledes 

ut i det hele tatt.  

Anatolia fremviser også tydelig en tilnærming til at solstadier, eller natthimmel har interresse. Det er 

ikke akkurat noe stonehongs, men at mye minner om siktelinjer, eller markeringer som må ha hatt noe med 

sol og årstider å gjøre. 

På sett og vis bringes dette enten videre eller oppdages av flere, det spres, flere samfunn viser slike 

spor. Og ved inngangen til Sumers storsamfunn og Egyptisk storsamfunn, er tvilen borte: Der er det templer 

eller store bygg der siktelinjer og markeringer av måne og solfaser, og året er overalt. Disse nyttes som klokker 

til alle anledninger, og virker til å bli styrende faktor i samfunnet. Månetempler og Soltempler, ca 3500-4300 

fkr. Mange småbyer, noen slett ikke så små, dukket opp i tiden mellom 9000 fkr, til 4500 fkr rundt omkring i 

midtøsten, svært mange rundt også Eufrat-Tigris i Syria og Irak, eller det gamle Mesopotamia, der Edens hage 

skal ha ligget.  

I Sumer finner en 3500 fkr både seilbåter, og snart 2300 fkr at kjerrer bak kveg og hester lages. Og 

utskårne figurer av prest i hvit skjortel med foldende hender, bedende øyne opp mot altertavle, offerstein, 

foran seg.  
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Selve holdningen til denne over 5000 år gamle figur, er som klippet fra mosebok, eller fra Byssants, 

eller de fromme helgener vi leser om i det senere Europa. Også datteren av akhadiske kongen ville lære seg 

sumerisk 2300 fkr, fordi en måtte kunne språket til de som de skulle herske over.  

Da andre stammer hadde erobret eller herjet Ur og Uruk, lagde hun verdens første lengre Epos, med 

klagesang, Og Ur, Mitt Ur, Hva har hendt med deg, og .... der Gudene, eller Månegudinnen her hadde sviktet 

Ur, og ny påkalling om hjelp fra denne: Hun hadde altså blitt måne-ypperste-prestinne. Og er noe skyldig i at 

det snart ved det akhadiske språks alfabet 2150 fkr, av Kong Akhad, en forenkling som senere blir alfabetet i 

midtøsten, grekenland og romerriket, at en viss oversettelse mellom sumerisk og akhadisk dukker opp blant 

annet ved gjengivelse av diktet på to språk. Om jeg har rett informasjon.  

Men la oss se tilbake litt før denne begynnende sivilisasjon starter, hvordan oppfattet de naturen og 

ånden. Er det noe som kan vise hvordan dette kunne ha oppstått, ble viktig, og hvorfor. Vi må tenke oss at det 

spredt kanskje har vært flokker på 15 til 100 mennesker både her og der i naturdistriktene, sett som 

storfamilier, broderfamilier, eller større fellesskap. De hadde nok erfaring med både humor og skrekk.  

Med en større usikkerhet om hva naturen hadde av innhold, så ville det være naturlig at en anså mye 

som skummelt, ikke bare til glede. Ulykker sykdommer, rammes en også av. At naturens dyr og planter, selv 

glatte steiner kunne drepe en stakker, var en ting. At også mange mennesker en møtte, eller innen stammen 

var mer lunefulle enn andre, var en annen ting. Nærhet kan også bygge sjalusi og hat, eller behvos-svikt, 

omsorgssvikt. Mye forstås, og mye ikke. Å forsvare noen kunne bety å sette livet til mot dyr, eller andre kjente, 

ukjente mennesker.  

Mareritt, drømmer, fantasifostre som forestillinger en kjenner i våken tilstand, viser seg som en 

uhåndgripelig fiende, ikke bare venn. Og at, eller om, noe kan omskape seg i lynne til ett farlig dyr, eller dyr 

til menneske, jo, det går det sagn om, eller er kjent som gammelt fra grisslendte strøk sine historier. Vi finner 

spor direkte i de eldste sjamanistiske retninger som i sibirsjamanismen, tibetsjamanisme, gamle kinesiske 

verk, hos nordamerikanske indianere, hos vikingenes norrøne religion, i afrikanske religioner, hos aborginere 

og søramerikanske innfødte.  

Det er jo også kjent fra de gamle religiøse skrifter hos jøder, egyptere, grekere, romere, ulvene som 

fødte deførste i ætten, og i arisk-vedisk religion og sumersk. Det er helt klart at de fleste henviser til en 

vekstfase også, der en gruppe, eller det første mennesket ble avlet av ett tre, eller av rotvekster. Derfor vil det 

ikke være noe rart at disse som vandret i slike mindre flokker nettopp opplevde slike nærliggende innbilninger, 

fantasier, eller som noe en har drømt, eller fått visshet om.  

På samme måte kan sikkert en dame ha ertet en mann ved å spørre han om han er en okse, jo fordi hun 

tror det. Han blir forfjamset inntil han forstår at henne er opptatt av den seksuelle siden, og at han blir sint å 

løper etter henne. Så dette med om oksen stanger eller oksen parrer seg, blir ved siden av å være trekkdyr og 

stort matoffer, eller stolt dyr, et ganske sammensatt symbolsk bilde av samhold og velferd. Allerede før de ble 

holdt som husdyr, eller gjetet, var de antagligvis det.  

Knossoskulturen på Kreta viser slik fra 2800 før kristus der jenter eller gutter turner ved å hoppe over 

oksens rygg og horn. Sumer hadde først tydelig også bøfler med som del av dyrkelsen, men at denne helt ble 

erstattet av okse og ku, kvegdyrkingen.  

Det samme i den eldste kulturen i de første byer i India, Harrappa og Mohenjo daro. Bjørnene er 

umiddelbart ett styrkedyr, der den reiser seg opp og brøler, og straks setter inn ett angrep som slik Gorillaene 

gjør. Da er det ikke håp for den utsatte motpart enten det er dyr eller menneske.  

De eldste tiders menensker hadde en erfaring etterhvert som både ga dem de største gleder, og 

de største sorger: Spesiellt var dette knyttet til barnefødsler. Det var ikke gitt at alle overlevde. De passet nok 

på hverandre under denne tiden spessielt sterkt. Erfaringen summet uansett hvor dårlig språket var. Det som 

så skjer, er at barnet fødes.  

Navlestrengen, bare den en gåte som skal løses, den er liksom bundet til moren, det vil si den morkake 

som også kommer ut. Barnet kan nå være dødt. Barnet puster ikke slik levende mennesker gjør. Barnet har 

ikke livspust. Barnet har ikke livsevnene. Barnet har heller ingen våkenhet, bevissthet. Hvorfor puster den 

ikke. Nå rister eller dasker en på ungen, og det skjer ikke noe, og det starter en skrekk, panikk, sorg, fortvilelse, 

rådvillhet. Dette er tydelig viktig, Hvorfor?  

Vi har nok her en følelse av binding, en erfaring fra dyr og menensker rundt oss, der vi vet at barnet 

skal puste, og dies. At barnet suger brystmelk. Ellers er noe galt. Som en straff. Og om en forstår dette og 

ønsker seg barnet, sammen med barnefaren også, så blir dett ekstra leit, sørgelig, ja grusomt. Man føder ikke 

ett lik, ett døende eller dødt barn. Ett liv ligger foran det, bare de gamler dør ordentlig, eller krigeren.  



 

 

1052 

Livspusten noteres i sinnene som skjebnens eller naturgudenes vilje. Om en så føder, men denne 

gang at barnet viser bevegelse, men ikke puster straks, så gis en dask, eller grumset i munnen kommer ut, og 

så begynner barnet å puste, kanskje litt gråt, eller skriker. Dette er visstnok ett sinnsykt godt tegn. Bedre kan 

det ikke være. Barnet har livspusten. Og da har det livsevnene, og da våkner det, øynene viser at en 

bevissthet også er til stedet. I allefall i løpet av de neste dagene.  

Det samme erfarer menenskestammene gjennom årstider og generasjoner. Med skritt mot en fremtidig 

sivilisasjon har de alt gjort seg den erfaring at alle dyrene og menneskene må få livspusten for leve, og at selv 

barn, ungdom voksne og eldre dør om de ikke får livspusten. Mister livsevnene, bevisstheten, de dør uten 

denne.  

Og hvor kommer livspusten fra som begrep, forståelse. Dette er jo den lufta vi puster inn og ut. I oss 

vekkes bevisstheten også, og dette at vi trekker pusten inn og ut av oss selv. Her ligger noe som vi kaller 

ånden. Ånden er både luft-tilgangen og pusteevnen, som begge er starten på livsevner og åndens, 

bevissthetens innsettelse i kroppen. I østlig teosofi idag ses sjelen, livsevnene, som den egenskap som settes 

ned i kroppen, og fra de gamle religioner, også jødedom, kristendom, så settes sjelen inn i kroppen som dine 

livsevner.  

Livsegenskapene vi må ha, også før enhver annen prestasjonsevne vi må ha. Vel. Og her har vi den 

som sender livspusten inn i hele naturen, fordi både planter og dyr døde om de ikke fikk luft, det vil si 

livspusten, og at dette startet livsevnene. Livsevenene kom inn med lufte. da skulle alle steiner også leve, 

vannet også. Men det gjorde jo ikke det. Det måtte være noe magisk inni i luften, når den traff på noe som 

tilhørte livsriket, og både seden, egget og samtidig livspusten, altså lufta ble ansett som mulig grunn.  

Men dette var også avhengig av luft. Livspusten, med sjelen, livsevenene, måtte være en kraft i 

lufta. Ett eller annet i lufta måtte gi oss kraft også. Energi kanskje sagt idag. Men denne lille ånding, pust, 

minnte også om den store åndingen, vinden som den lille ånden kom fra. Den store ånden forsynte hele naturen 

og var skaperen av alt liv, særlig i deres fødsel. Tilblivelsen. Til de klarte seg selv. Også den store ånds styrke, 

sinne, vilje, det vil si om det var storm eller solskinnsbris, eller den hadde med seg regn.  

Det var den store ånd som hadde med seg solen, det var den store ånd som hadde med seg regnet, det 

var den store ånd som hadde med seg stormen, orkanen, lynet og tordenen. Da var den store ånden sint. Hva 

hadde vi gjort galt. Det er denne store ånden, skaperånden som også kan være sint og tordne og lyne. Som 

Herre over det tilfeldige og nødvendige. Mange så det kanskje ikke slik, men hva gjorde vel det på veien.  

Menneskene visste dette fordi de selv hadde erfart den store åndens velvilje og stormende raseri som 

overgikk alt annet som noen kunne kjenne til. Derfor er det all grunn til å ofre til og blidgjøre den store 

verdenskaperånden, og også fortelle han hvor høyt vi elsker han. Denne ånd anses som nattens og dagens 

herre, solen og månens herre, herre over kaos og kosmos, det vill si villskap og verdensorden.  

Hvem fikk vi fornuften av, hvem fikk vi følelsene av, hvem ga oss intuisjon, sinn og bevisssthet. Jo: 

Deduktivt: Det er vitenskaplig bevist at denne kom fra verdensånden, alts livs skaperånd. Denne ånd kom 

med nordavinden, den kom med sønnavinden, og med vestavinden og østavinden. Den kom opp med solen, 

prinsen eller kongen, som jaget natten vekk, om morgenen i øst, og ledsaget av Auroras dronning, Venus, som 

også geleidet kongen ned i vest til underverdenens rike for å lyse opp våre forfedres land.  

Den viljestyrke, bevissthet som ånden fører med seg er full av makt. Livet kan vise mye strev, hard 

kamp, være tunge løft, slit svette og blod. Og motstrebende kunne dyr, trær, fjell og stein, og været være. 

naturen oppfattes som en egen viljekraft. Vi kan se dette når vi affekt reagerer på en død ting, i det den treffer 

oss, vi oppfatter den ikke død, vi blusser opp i ett kort øyeblikk og kaster den vekk, fordømmer den eller kaster 

den vekk. Som om vi ett kort øyeblikk har møtt en motstander.  

Så vi så lett naturen som sjelsberiket, som full av egenkraft, egenvilje, gjenstridig og ofte farlig. Dyr 

understreket ofte dette, og det gjorde tornebuskene også. Idag avfeies dette av vitenskap og leger, biologer, 

som sier at det er oksygenet i lufta som gjør at vi puster. At livskraften skyldes noen små atom-molekyler fra 

kjemien. At den vitale, altså livskraften kommer herfra. Det er så nært noe kraftløst det går an å presentere 

noe.  

Det er ikke rart at folk søker sjamanen igjen i dag der livets sjel, lys, kraft og fortolkning, seeing, 

spådom, kanskje er en innsikt som er mer til å stole på, om den sjel som er senket ned i legemet vårt. Han kan 

si oss mer enn en avhandling om elektonets spesifikke egenskaper i oksygenatomet. Det sier ikke noe om vår 

vei, TAO!  
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Og skulle vi ikke ofre og vise at vi satte pris på den maten vi hadde blitt gitt å spise, liv, oksen og 

annet. På samme måte som indianerne ber hjorten om tilgivelse da de har skutt den, på samme måte ber de nå 

om tilgivelse for å ha drept ett liv, og takknemlighet for dette liv som mat, og for at harmonien mellom drapet 

og føden skal lovprises av skaperånden, og derfor slik er ofret på offersteinen til dyrets og menneskets 

skaperånd. Dyrets sjel skal tilbake til ånden.  

Denne ånden stiger opp mot himmelen med offerrøyken der livskraften, det vitale går tilbake til sin 

opprinnelse i ånden. Og dette kan ikke den moderne kjemiker begripe. At røyken stiger godt oppover er viktig, 

fordi om den stryker langs bakken inn blant trærne, vil den risikere å bli en vandrende ånd, ett spøkelse eller 

gjenferd, en uforløst sjel på en måte som vi kan se som dis inneimellom.  Dette kjenner vi igjen fra Bibelen 

også, der disen, eller guds ånd svever over vannene, før morgengryet. Men vi skal også vite at det er de med 

urent sinn som også har bedrevet offer, og at det derfor har vært grunn til å irettesette eller straffe ett slikt 

menneske.  

Om verdensånden selv ikke blir sint, så vil i det minste de kloke, vise i stammen forstå at noe må gjøres 

med slik dårlig adferd og likegladhet. Det vil ellers bli en skam for hele stammen. At deres offerplass bare er 

ett eneste hensynsløst rot går ikke an. Abels røyk kunne forvarsle ett urent sinn, og at herren ikke ville ta dette 

til seg. Denne store fornuft i kosmos, med lover, ble viktig, også for å se eller spå fremtiden med, mer sikkert. 

Stjernetegnene var ekstra sikre verdens-sannheter. De var mer nøye enn månens mål som fulle i løpet av året.  

Vi forstod fra tidligste tider at verdensånden, skaperånden, ikke bare var smidd med livspust og 

bevissthet, men med vrede og glede, og med egenskaper og tegn til oss. Torden, lyn, storm, og en rekke 

naturfenomener, regnbuen, og selvsagt evnen til å bringe sol, regn, kulde, varme, til og med få en stein til å 

velte ned foran deg. Eller skape skogbrann. Å ryste jorden var en egenskap, å få jorden til å spy ild, lava, var 

en annen egenskap. Dette var mesterren, herren selv, som satt i himmelvognen, og hans sverd kunne ingen 

måle seg med. Alt som finnes var i hans hender og vilje.  

Du kunne ikke sette deg opp mot moder natur om herren ikke ville det slik. Og Titicaca bare så, 

forestillte seg, nok til handlingen, at skyggebildene i han ble til folket, eller naturen han så. Å se er her å gjøre, 

bli til. Skape. Manitou skapte landet da han dro sydover, og når han dro nordover, vår-sommer, da skapte han 

plantene og dyrene. Her er både vind og temperatur forsåvidt angitt, fordi den store ånd drar som en vind 

sørover, og avgir lenger ikke varmen sin i nord, men varmer i sør, og når denne ånd drar nordover har han 

med seg varmen og solen til planter og dyr som han lar gro å leve.  

Også her har mor natur, indianerdronning-moren, Manitous partner, en oppgave i å bære livets vann, 

kilde, ferskvannet til menneskene. Så hun også er fra den store åndens rike! Fra sitt kar heller hun ferskvannet 

ut i de store sjøene. Dette er mektige og gode krefter. Mange ser alt som forsøk på forklarende visning av 

egenskapene i verdensånden, men ikke at det måtte være akkurat slik, selv om det stemte overens med hva 

som bodde i ånden og hva ånden var årsak til.  

Offeret er takk for maten og livet, og bønn om fortsatt å få ha livets styrke til de oppgaver og 

utfordringer en står ovenfor. Inntil vi selv er hinsides i de evige jaktmarker, og føres sammen med vår felles 

ånd og opphav i den guddommelige tilværelse, opphøyd fra lidelsenes verden. Egenskapene er ett prinsipp i 

ånden og stammer fra ånden. Dette kosmiske bildet, ble en slags begynnende gresk meterologi også. Denne 

deling av antall himler begynner her, med aner fra beskrivelsene av åndens kretsløp. 

Som voksne opplevde vi, erfarte vi, at vi kanskje hadde fått ett bein i halsen, svelget ett bær eller 

kjøttstykke feil. bare det ville gi reaksjoner som minte om å bli kvalt. I enkelte tilfeller satte det seg så mye 

mat eller vann seg fast at vi var like ved å stryke med. Dessverre hendte dette også i enkelte tilfeller. Og det 

skapte en inderlig kamp, redsel både for den som opplevde dette, og tilskuerne. For noen ble dette ett mareritt 

resten av livet der de kanskje aldri mer spiste fisk, eller aldri mer gjorde slik feil om igjen.  

Andre ganger kunne influensa, oppkast, slim i hals, nese, skape lignende situasjoner, og ved lunge-

betennelse også døden. At vi ikke fikk puste, eller fikk stans i ånderettet på grunn av belastning, foreksempel 

som når vi sklir og faller på ryggen og får pusten slått ut av oss, som det heter. Åndenød! Også varmen kunne 

skape åndenød for mange, og for stor varme kan selv i skyggen gi heteslag, særlig om en arbeider hardt i 

varmen.  

Selv sterke synsinntrykk, blending eller at alt blir svart kunne frembringe sjokk, der sjokket kunne føre 

til døden. I lange løp, også gi ånderetts-kvaler, besvimelse. Det samme i kulden, der løp eller arbeid på ulike 

måter kan føre til ånderetts-problemer, og i verste fall lunge-betennelse med døden til følge. Åndenød og død. 

Å Hoste til en mister pusten. Både hjerte og hjerneslag kan ha kommet fra disse eksemplene. 
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Uansett ville alle fysiske overanstrengelser kunne få blodårer til å sprekke, eller at en besvimte av 

ånderetts-besvær. Mange døde ved fødselen, som har betydd en livskamp under hver fødsel, der enten moren 

eller barnet kunne dø. Som regel overlevde en om en var bevisstløs, bare man pustet. Derfor gjorde vi oss 

følgende konklusjon: At ånderettet, altså pustingen, den lille livspust, det vil si også åndedraget, det var noe 

en måtte ha for å kunne leve.  

Ånderettet ville vi kallt muskelatur for lunge-bevegelser, slik at ånderettet kan trekke luft inn og ut. 

Dette viser menneskets lille ånd inne i seg, altså kraften som får ånderettet til å virke, pustingen. Det samme 

kunne vel merkes med hjerte, men pusting var definitivt selve tegnet på at livet var i gang hos syk eller nyfødt. 

Dette ånderettet, pusting kom istand ved, at en livskraft fikk ånderettet igang. Dette er da del av menneskets 

ånd, altså menneskets livs-ånd. I våken, bevisst tilstand kunne vi styre ånderettet når vi lagde lyder, prat, utrop, 

og når vi skulle hviske eller være helt stille.  

I dag vil vi si at ryggmarg, hjernemarg, viktige nervesentre i hjernen sender signaler til hjerte og lunge-

muskler slik at de holder en sammentreknings-takt. Om en eller flere av disse sentrene settes ut av spill stopper 

ånderettet, og vi får ikke puste. Spesielt viktig er hjernemargs-senteret fordi denne regulerer lunge- og hjerte-

pulser autonomt, ved siden av at hjerte har egne puls-utløsnede signal-muskulatur i en del av hjerte. Om vi 

faller og slår nakken kan vi skade ånderetts-funksjonen og dø.  

Spedbarn, nyfødte med slim i nese, munn og hals, vil få i gang denne takten når de ikke får puste en 

stund i de fri, og senteret i ryggmargen begynner å sende signalene. Hjerte har slått stort sett det meste av tiden 

i fostervannet. Men sett under en helhet av liv, biologi, slike livsfunksjoner, livsegenskaper, en felles kraft for 

alt, vi de fleste opprettholde at det er denne store åndens ordensnatur og bevisste viljesstyring som er årsaken 

til hjerte og livets pust er i gang, og som en kraft er det heller ikke direkte uriktig tankegang.  

Fordi om disse årsak-virknings-faktorer utenfra, eller i alt, finner en bremsende effekt i noe av løpet, 

årsak/skjebne, så stanser det jo opp virkningen. 

Dette betydde at bevissthet og våkenhet var del av, en forståelse, kanskje den viktigste del av den 

virkelige livs-ånden. For var vi ikke våkne eller bevisste pleide vi ofte å dø. Menneskets ånd er en kombinasjon 

mellom bevissthet og ånderett, der bevisstheten står over ånderettet, altså kan styre dette. Erfaringen hadde 

vist at kloke råd, som å puste eller klemme, puffe i folk, nyfødte barn eller de som hadde besvimt, så å si 

druknet, kunne livne til igjen. Vi kunne altså selv være med å hjelpe vår egen eller andres ånd til å holde liv i 

oss. Her ligger det vesentlige i menneskets ånd, og at vi bevisst kan styre det vi kaller våre livsevner.  

Det er neppe noen tvil om at man kunne blåse liv i, gi livredning til tider i oldtiden og steinalderen. 

Når dette var kjent, fortalt, er det ikke så rart at når en av oss lagde en statue som var helt naturtro av et annet 

menneske, eller som kunne vært et levende menneske, at det fantes mange i fortiden, lignende historien om 

Frankenstein og lynet, at man trodde man kunne blåse liv i statuen. Men fatalt. Historier går jo både om 

Buddha, og, Jesus i gnostiske skrifter, om at de vekte døde opp til liv igjen alt i sin barndom. Jesus ved å puste 

liv i det andre barnet. Hsitorien om at Gud formet et menneske av sansd, jord, egentelig leire, og blåste livets 

ånde inn i dette, og slik skapte mennesket, er altså også beslektet med disse eksemplene. 

Ånd: Den under-liggende Puste-mekanismen, som kan styres ved vår bevissthet også, spesielt når vi 

har erfart kontrollen med dette og opplevd forskjellige sinnstemninger og fysiske utfordringer der regulering 

skjer automatisk, og at vi gjennom sentralsystemet slik sender signaler til muskler rundt lungevevet, styrer 

pust-takten.  

Men hverken ånden eller pustingen kommer inn i oss uten vårt første ånderett, og vi mister dette ved 

vårt siste ånderett. Vi kunne også kalle dette den lille livspust, eller lille livsblåsing, den lille vinden. Vi visste 

at vi ofte måtte blåse for å få ilden igang, slik som at om ikke mennesket pustet hadde heller ikke kroppen 

livsvarmen i seg. De døde ble kalde. 

Livsvarmen i oss måtte da også være del i ånden. Dels sjels-egenskapen. Når vi ble født, hadde vi 

sanser og behov, og kropp som kunne styre fingre gjennom reaksjoner bevisst eller instinktivt på behov. Bedre 

styring måtte vi trene opp. Vi lærte oss å gå, bable og prate. Så ble vi små deltakere i samfunnet selv. Det er 

klart at vi hadde forhånds-evner til alt dette, de evner som var spesielle for mennesket. Annet øvde vi opp. 

At øvelser og trening på å prate, eller fysiske ferdigheter, var noe som økte vår evne til å holde oss i 

live, ja det var klart. Vi hadde også dette automatiske ved å ville ta vare på oss selv, en slags moral eller 

sympati. Vi hadde slik følelse for barn, og venner. Til å begynne med var oppførsel og handlinger for å 

overleve, og samtidig passe på hverandre, nettopp menneskets moral. At det først og fremst var om å gjøre å 

drepe hverandre var vel noe av det siste som var aktuellt. Heller forsvare seg mot andre.  
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Også denne overlevelsestrang eller overlevelsesvilje, det vil si angst for å dø, glede over livet, nettopp 

noe av moralens vesen, eller grunnlag, var da også del i ånden. Jeg kan fortsette i det vide og brede, men det 

er viktig at vi ser noe som en spesiell evne over andre: At vi kan trekke vår første vind, vårt første åndedrag, 

pusten som egenskap, og dermed bevisstheten, våkenheten vi kan styre denne og livsevner med, samt varmen 

inne i oss, normal varme, dette var åndskraften satt i kroppen, og kom inn med pusten, eller like før pusten. •  

Åndedragsevnen er altså en kraft: En åndskraft, den som gjør at mennesket kan være våken og 

bevisst og dermed styre de livsevnene det har. Konklusjon 2: • Dette skjedde aldri om pusting eller 

ånderett uteble: Ingen livsvarme, ingen åndedrag, ingen livsevner eller bevisst våken evne, vår 

styreevne, evne til kontroll, vår evne til å ville noe, eller få orden, ro på våre drifter, livsevner! 

Konklusjon 3: At • denne livspust, åndskraft, kom fra den store pusten, det vil si fra og med den lufta vi 

pustet inn, at luften hadde livskraften i seg. Livskraft, livsevner.  

Konklusjon 4: Denne livspust skyldtes den store ånden, det store pustet, den vi kjenner fra vindene, 

slik som nordavinden, sønnavinden, østavind og vestavind, den med både tordenvær og hvirvelstorm. Den 

som viste sine krefter. Den som pustet solen og månen over himmelen. Sol, måne, stjerner var bare deler av 

åndens virkemidler, og krefter. Ånden styrte verdensvindene, bølgene, været, livs-syklusene. Sørget for 

kretsløpet gjennom året i naturen.  

Denne store verdensånden, ga barna og oss liv, vennene våres liv, alle i stammen liv. Den ga også alle 

andre stammer liv. Den ga alle kjente dyr og planter liv, fordi om planter og dyr ikke fikk luft, eller sol, så 

døde disse. • Alle de små skapningers livsånd, var avhengig av den store livsånden full av kraft. Den 

store livsånden omfattet alle, og alt. Uten den store verdensånden var livet ikke mulig. fordi det var 

denne som blåste liv inn i alle skapninger. Livet er altså ikke bare ett pust, men også bevissthet og kraft. 

Ett annet ord for livskraft er Vital-kraft!  

Inne i denne store verdens-ånden var det utenkelig at det ikke var Liv og Kraft, og at det var en 

bevissthet som styrte dette da naturen hadde så stor orden. Det måtte være en mening eller mål i dette. Vi 

merker jo det på oss selv, vimerker våre mål, drifter behov, vår egen vilje eller lyst til ting. Den store 

verdensånden måtte ha ett større mål og behov for verden enn det vi pleide å ha med vårt liv, som tenkte bare 

på det neste vi måtte ha. Ofte nok med å styre oss selv.  

Verdensånden styrte jo alt. Sakte men sikkert våknet mennesket til en verden, bevisst, som stod helt 

prisgitt den store verdensåndens indre kraft. Denne ble forstått med kraft og med vilje, altså bevissthet og 

vilje-kraft, og med evne til orden, fornuft, å skape orden i naturen. Denne ånden var medskapelsen i barn og 

planters vekst, som vi sjeldent kunne råde over, da dette var en dypere kraft vi ikke selv forstod hvordan var 

mulig. Dens orden gjaldt da også moral, holdbarheten til livet, livs-førselen, ansett som bevisst skapte moral-

regler og eventuelt bud, påbud vi kunne gjengi, se for oss. Vi så det gjennom ånden! En fornuft viss egenskap 

er så stor, grenseløs, at det overgår menneskets fornuft å fatte dette. At vår fornuft ikke strakk til. 

Den store verdensånden, den som omfatter alt, gir alt liv, skaper livet: Den må som oss, da den er 

livgiver, livsskaper, ha større bevissthet enn oss og sterkere livskraft, og evne til å styre ut over det vi kan 

forstå, og at vi bør bøye oss for denne kraftens vilje eller mål. Det å ta ett dyr i naturen, var som å ta mat fra 

den store verdensåndens matfat. Sjelen til dyret måtte tilbake til sin store skaper, og vi måtte takke og ofre for 

den maten vi tok, ved at dyrets ånde kunne ses stigende tilbake til dens opprinnelse fra skaperen. Sjelen, det 

er våre egenskaper. Best tegn var at offerdyrets sjel, røk, steg mest mulig rett opp mot himmelen. 

Dyrene har litt andre oppgaver, livsevner, og har da sin egen type sjel, livsevner. Disse sjeler var på en 

måte rangert, nesten som en bestemmelse i hva som var høyere eller lavere former. Samtidig var vi blitt bevisst 

at uten plantene levde dyrene ikke. Det var ett kretsløp mellom jord, planter, dyr, og at dyrene eller vi ble til 

jord igjen, noe som ble forståelig til hvorfor jorden også hadde sjels eller ånds-evner, som selvsagt ble styrt 

av den store ånden. Kain og Abel, bibelsk: Abels ild-offer/sjel, steg rett opp. Kain ble sjalu, og slo Abel ihjel. 

Sjels-evnene er mye den karrakter egenskaper som kommer frem i de forskjellige arter. Livsevner er 

at vi kan spise, drikke, puste, løpe, gå, sove, føle alle ting, høre, se, lukte og smake. Dette medfører at vi ved 

å tenke kan lære livsevnene å styre dem, og øve. Slik er tenkning og bevissthet også en livsevne fra den store 

ånden, en egenskap ovenifra!  

Da vi ikke kunne se formen eller det egentlige vesen bak dette, forestillte vi oss denne litt slik som oss, 

og dette betydde at den hadde forståelse, slik en gammel vis kone eller mann hadde. Lederen. Den store 

verdensånden var også verdens leder og hersker. bevisstheten, øynene, det våkne var som regel skjult. Vi 

merket bare den store kraften og hans tegn. Høvdingenes høvding og Kongenes Konge, Gudenes GUD. Den 

største av de alle, Verdensånden der inneholdt de andre, selve skaper-guden. 
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Sol, måne, stjerner, storm, lyn, torden, dag og natt, og livskreftene, var den store verdensåndens tegn, 

og antagelig ett klart utrykk for hans orden og vilje, og ble vist kraftfullt gjennom hva han antaglig ikke var 

fornøyd med og hva han var fornøyd med. I det lange løp kunne verdensånden straffe oss, prøve oss, til og 

med være lurere enn oss. Vi kunne aldri gjemme oss for verdensånden da den som livgiveren bare lænte oss 

en del av hans egen ånde. Han var slik på en måte helt øre, helt øye, helt tanke. 

Gud sett i slik sammenheng er som å si at verdensånden er viljeskraft, og været, medgang, motgang, 

er den store verdensåndens, Guds, gemytt, sinnstemning, din skjebne-bestemmelse, hvor lenge du får leve, 

den som avgjør fortjenste av ris-ros, belønning og straff. Vi stod i skyld allerede uansett, på grunn av vår 

ubetalte regning for vår tilblivelse. Vi måtte leve opp til han og hans forventninger av oss. Og dette gir grunn 

til mange seremonier og ritualer.  

Grødefestivaler, stammens drakter og merker, symbolerog amuletter. Bønn om tilgivelse, frelse, 

opphøyelse, ta vekk frykten. Og stille på part for gudens vilje mot hans fiender. De som ikke trodde på han 

vet vi omtales som hedninger, fiender. De må bekjempes. Gud er også den virkelige Torden-Gud og Krigs-

guden. Det er mange som kaller ulike religiøse gruppers bøker for Krigs-religioner. 

Livsevnene bærer altså begrepet sjel. Sjel, livsevner kommer også inn i oppveksten, skapelsen, som de 

evner som vi mennesker har, og som må komme gjennom den samme luftens eller åndens vesen. Når Guden 

puster, ånder, så kommer menneskets pustevne og livsevner, livskrefter til oss, og disse evner som form og 

virkemåte er da gjennom livspusten slik som kommer inn i vår kropp ved hjelp av den store verdensåndens 

åndedrag, slik den samme ånden puster, eller ved sin ånde styrer naturens gang. Og våre liv! 

Mennesket er altså både ånd og sjel. Sjelen er livsevnene og ånden er bevisstheten eller styringen, som 

får livsevnene til å virke. Det er derfor ikke lett i moderne tid å skille ut sinn, følelser, bevissthet eller bestemte 

egenskaper akkurat ved at der skille går mellom sjel og ånd, eller om dette må forstås som det samme, bare 

høyere eller lavere former av ånden, eventuellt mer fullkomne eller ufullkomne evner i ånden.  

Ny seksjon 

I naturen kommer også dette kretsløpet til å spille en stor rolle. Denne livsevnen som kommer fra 

jorden, hvor kommer den fra. Stort sett så vi det slik at fra jorden kom trær og planter og så at dyr kunne vokse 

ved hjelp av disse. Dette betydde videre at når vi åt disse, eller kokte noe, stekte noe, så kunne vi se at trevirke 

gikk opp i røyk, vannet gikk opp i røyk, og det dampet av det vi kokte eller stekte, og passet vi ikke på, var 

det bare en liten skje aske igjen av alt sammen. 

Derfor måtte jorden eller det fysiske slik gå over ved hjelp av ilden, til røyk, luft, altså til dårlig luft 

som ble gjennomsiktig og renset. Det regnet ofte, og det betydde at det var ett slags hav der oppe på 

hvelvingen, det som urgapet, det store slør trakk nattens mørke over hver kveld. I lufta kunne det fortette seg 

til tåke og røyk, og så kom vannet som hadde dampet opp, ned igjen. Vi så jo det at om vi åpnet ett egg å la 

det på solsteinen så ble det fort stekt. Og da måtte det spises. Ellers tørket det fort inn til ingenting.  

Lufta kunne bli snø, eller fast is. vannet kunne altså forsteine seg og bære oss, og det var isbre på 

fjellet. Møkkete stein ble svart. Vann ble til is, og senere til klar stein, kvarts, eller de andre steiner og fjell om 

disse var møkkete, forurenset is. Denne forurensa isen var når det smuldret opp blitt til jord igjen. Slik var 

dette omløpet mellom mellom vann, jord, ild, luft, slik at både vår kropp og naturen også kom inn i luftens 

rike i sitt omløp, og at naturen også kom tilbake til den ånden som den stammet fra.  

Fordi ånden kunne materialisere seg til vann, jord og ild. Solen var bevis for dette, både lys og ild som 

verdenskaperen, den store verdesfornuftens ånd var hersker over! Både kroppen og ånden/sjelen kom altså fra 

den store verdensånden som var tilværelsen selv. Den store kraften i ånden var på en måte tilstander mellom 

sinne og glede for oss, og samtidig også naturens egne motkrefter. Når ånden var sint var det jo bare for å 

skape balanse og harmoni i noe igjen. Da sloss ånden mot det som måtte rettes på. 

Poenget er vel at man igjennom dette så den store åndens vekselvirkninger mellom kraft, motkraft, at 

noe indre ga tid, bevegelse og dette måtte være kraft, antagligvis bevisst viljekraft. Styring. Verdensånden, 

skaperen av kropp og sjel, natur og bevissthet, himmelen og jordens skaper, stod bak både materien og sitt 

åndsvesen.  

I den nøyaktighet som vår og høst kom med, dag og natt, månens faser på 7 dager, de 12 stjerentegn 

om natten, ja på alle måter var alt bestemt av åndens vilje, slik som årsak og virkning: Det var forutbestemt, 

du hadde bare å kjenne loven. Telle eller se formene. Slik ville du da se skjebnegudens, skjebneåndens 

skjebne-lover. At alt i naturen og ditt vesen er tidsmessig bestemt, både din lykke, ditt liv i stjernene, skjebne-

hjulet, livshjulet. Ja, verdenshjulet da alt gikk tilbake til ånden.  
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Fra at bare himmelen viste retninger, vokste astrologien, taoismen, vedhaene som fordeler seg i 

retninger av hinduisme og upanishader og buiddhismen, samt de andre verdensreligioner, manitou og oro, 

titicaca-inka, og mayaenes verden frem som etterhvert retninger fra deres opprinnelses-grunn. Den nederste 

del av luften var der ånden materiasliserte seg, og den øverste del av verdens-kroppen, lufta, ånden, det vi 

kaller eteren, var bevissthetens styrings-rike over alt det andre, åndens innerste og gode vesen. Opphavet til 

alt annet.  

Gjennom åndens prossess stod også jorden frem som ett livgivende vesen med livskraft til, eller sjels-

kraft til livsformer, og derfor kalles jorden GAIA, ett levende vesen i de greske myter. Se Hesiod og Homer, 

der dette er særlige trekk med henvisning til Orfeusmyten. Når du forstår åndens kretsløp forstår du også 

inderlig mer av mytene, selv om det er mye overdrivelser, skryt og stolthet, men også mye moral. Vår ånd, 

sjel ville stige til den øverste del av eteren som eter-legeme og ånds-vesen.  

Det Pythagoras og Empedokles sier om dette er i stor harmoni med verdensåndens kretsløp, og at vi 

selv blir guddommelige vesener. Dette var også den største selvfølgelighet for Augustus og Cæsar. At de 

allerede nå styrte som halvguder. Det er også derfor pavene og patriarkene styrer, fordi disse bøyer seg for og 

lytter til verdensåndens vilje. Og denne er ofte uransakelig, men gir tegn, du får de klare bilder og visshet, og 

da setter du det ut i praksis.  

Selv om ånden er mystisk, ikke helt til å forstå, så bøyer en seg for dens vilje. Slik kan verdens harmoni 

opprettholdes. Den innsikt i denne kraft som mestrene overalt har, viser seg både som mythos og logos, det 

vil si i mytene og i fornuften. I mytene står meget frem av det vi kaller dømme-kraften, veien til harmoni 

gjennom balanse mellom smak og behag og fornuftens forståelse. Kompromi sjel og kropp, natur og moral. 

Det er ingen tvil om at ånden står over materien slik sjelen står over kroppen, og der åndens bevissthet er 

størst. Slik sett er materien bare ett pust underlagt det andre, og ofte blitt nedsettende beskrevet.  

Både sjamanen og nyere teologi anser materien som livløs uten at den gis livskraft. De hepner med 

øynene når noen tror at materien uten ånden eller vår egen sjel på grunn av åndskraft skulle kunne få liv. Og 

at vitenskapen fomler nede i sin lille lomme. Men med de rette mennesker i vitenskapen vil alt styres den 

rette vei. Om de mennesker som er av verdi eller ikke. Det er moral, estetikk, en vei mot det rette liv!  

Presteskap og dyptgående hemmelige foreninger vil slik hjelpe til med dømme-kraften, slik at 

harmonien kan overleve. Trygghet og havesyke må få sine tilpasninger også. Er noen ustyrelige så må de 

irettesettes. Ustyrelig betyr å jobbe mot åndens fornuft. Den som ikke kjenner opprinnelsen til ånden og dens 

mystiske vesen kan heller aldri forstå de åndlige syn. 

Nå dekker ikke denne verdi-merkingen, eller de individuelle og religiøse ledere umiddelbart denne da, 

og heller ikke de respektive informasjoner om Gud eller gudene, ånd eller materie. Verdien til et menneske, 

og verdi-normeringen har et utsagn her; nemlig at alle er like for Gud. Og en her, en sønn, mener at vi skal 

være gode, barmhjertige, ikke dømmende, elske de som lider av fiendeskap mot oss for å endre deres gemytt, 

at det skapes fred blant alle mennesker, er det som er poenget.  

Det kan bety at verdi-normeringen egentlig ikke skulle settes opp som hierarki, men at alle har sin vei 

opp i en like stor mengdeved siden av hverandre på en verdi-skala, og ikke på bekostning av hverandre. Kort 

sagt, alle sin innsiktstige for sitt tempo, og ikke utbytting. Vi burde bære hverandre på skuldrene. Felles løft. 

Ikke ukjente lokke-sjokolader i valg-kamper politisk og religiøst, men som vi vet bærer mye falske budskap 

for å komme til makten uten å ha noen egentelige løsninger, visjoner for realiseringer. 

Erfaringen har vist at de søteste ord, rommer en tyrann, tyrannine, når man endelig kommert til makten, 

og dette er felles for østen og vesten, at tyranner kan avsettes. Vi kommer inn i en tid, et trinn mellom mytsike 

religioner, og videre de bestemte religioner, der hele skrifter sier at historiegangen og skapelsen er slik og 

sånn, dermed basta! At noen får eldre historie gjenfortalt, og den videre forklaringen av Gud selv lignende 

som for Moses og i mange andre religoner: 

At gudene forteller, og vi lytter og noterer. Trinnet medfører også den første naturfilosofi, som er 

blanding av gudetro og natur-forklaringer, og ender med mer en natur-filosofi, og utskillese av vitenskap som 

egen gren, samt de sterke teologiske retninger basert på skriftbøker og læresteder. De skrifter, lære, er ordrett 

og ikke til å diskutere, men følge, stort sett adlyde, og er hierkarisk bygd opp. Brytning inn mot ren 

naturfilosofi er sterkest gjenkjent gjennom Anaximander, og Thales, Anaximenes, Parmenides forsont. 

Anaximander sier at alt, det værende er ett, bevegelig og uendelig, og dets prinsipp er det grenseløse, 

forsåvidt grense-overskridende, og dette som alle himler og verdener er oppstått av vil de også med 

nødvendighet gå til grunne i. Tilbake til. Og det er en god beskrivelse av åndens kraft også.  
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Det fantes sjamaner som så naturens kraft på andre måter enn å forstå verdensånden på denne måten, 

mer som bare ren kraft som skillte seg ut logisk av visse prinsipper, men ikke kunne sette ord på dette.  

Ateismen er ett ytterkantens bilde av slik konsekvens. Der en tror at gudene bare blir styring gjennom 

frykt. Og at ledelsen truer med gudenes straff, slik foreldre ofte kan gjøre også. De ser harmonien fra en annen 

side der vi må finne de årsaker som hele tiden preger menneske-vesenets strie tørner eller misforståelser, fordi 

alt kan forstås via fornuften også. Selv om en ikke kan forstå de sterkest psykisk syke, eller viltre sinte eller 

ondskapsfulle mennesker umiddelbart, eller vite hva en skal gjøre når en overrumples av deres sinnsykdom.  

Men store deler av filosofien og vitenskapen står skrevet i denne evnen til å forstå forhold i verden 

selv, og at mye kunnskap mulig skulle kunne rette opp i det meste. Slik finner de nye lover i naturen og logiske 

årsaker som kan forventes å løse mye på sikt her i verden. I allefall håper de på dette. Også de mener ofte at 

mennesket bærer ansvaret selv, selv om forutsetningene er dårlige eller gode. Noen mener at en ikke kan 

skyldes for alt, og at det er mye som er tilfeldige ting en ikke kunne styre over.  

Vitenskap og fornuft kan forenes i en god bruk til det gode, eller ufornuftig, til det onde. Fornuft som 

medfører god oppbygning og holdbarhet er av det gode, mens krig og tortur, samt egenvinning i langt høyere 

grad medfører det onde, og er gal bruk av kunnskap. Kunnskapens tre har to sider. Det unødvendige og det 

nødvendige for holdbarheten vår, altså den god moral. 

Dette er en annen bedømmelses-innsikt. Det er lett å tilgi noen som liksom egentlig er snille men har 

manglende utviklede sjelsevner som mange sier, men det er ikke alle som ser at de fleste mennesker er like så 

mangelfulle selv om de smiler og virker normalt i samfunnet. Vi er mange skrekk-bomber og overgripere i 

samfunnet, både som redselens ofre og som redselens beherskere. Uten at vi har innsett noe mer av verden av 

den grunn. Vi styres av følelser som er ødeleggende også, hat, hevn, urettferdige løsninger. 

Når Anaximander utga sitt syn under benevnelsen altet det værende, så er det ikke slik at noen med ett 

åndelig livssyn er i stand til å se at dette gjaldt enhver tilværelse uansett, bare som i åndens vesen, den som 

omfatter alt. Anaximander gikk mye dypere enn dette. Med ett åndelig livssyn er det vanskelig å kunne forstå 

Anaximanders prinsipp som det intet-værendes frafall og det værendes egenskap i det hele tatt.  

Det gjelder alle kvaliteter og bygningen til egenskaper og dets evne til at noe kan skje i det hele tatt, 

som ett prinsipp som få innen vitenskap og filosofi begriper. Og i folket enda færre. Anaximanders altets-

beskrivelse kan da altså ikke forstås av mennesker med bestemt gitte åndssyn eller ideologisk baserte 

båsformer for tilværelsens behov. Ikke uten å bryte ut av tankesettet for nettopp å forstå hva som sies. 

Anaximander forstås altså på 2 måter:  

A. At det er en god beskrivelse av ånden som fra hans mage oppover mot bevisstheten inne i han, 

ånden sett innenfra. Der stopper det ved den høyere bevissthet, egenskap i ånden som fortsatt forblir mystisk 

selv om en forstår poenget. Men spørsmålstegnet vil være der. Og at det værende bare er omrisset av ånden.  

Den andre forståelsesmåten: B er at ånden ses innenifra, i sin helhet og utenfra, der det overhode 

ikke skiller seg ut fra summen av alle syn overhode, enten de er ateister eller teister: Anaximander ser 

selve prinsippet som kan muliggjøre vesen eller natur, det vil si natur eller ånd i det hele tatt, og at det er 

revnende likegyldig hvilken smak og behag ett levende menneske sutter eller sulter på, på tvers av alle lidelser 

eller lyster, mål eller mening. Det er funksjons-eksistense-prinsippet til form og funksjon i det hele tatt som 

Anaximander har funnet den ene dimensjonen til, som skaper de uendelige! Og av den grunn kan hans syn stå 

alene uten å lene seg på ånd eller materie, men vil da også fungere som Natur, ateistisk. At ånd og materie er 

ikke innerste funksjon, bare noe vi tror. 

Han overgår tryggheten og redselen, det gode og det onde, ånd og materie! Det er klart at man 

med ett livssyn på forhånd ikke er istand til å forstå Anaximander. Han er en av de få i verden det ikke nytter 

med oppdragelse eller livssyn og å forstå. Du må bli en mester om du vil forstå Anaximander. Det kreves at 

du renser deg for alt det som du selv ikke vil rense deg for. 

Ett åndelig eller ateistisk livssyn vil bare forhindre deg i ditt behov, slik at du ikke kan frigjøre denne 

bevisstheten til en innerst og ytterst kjerne i ett begrep på en gang slik som Anaximanders.  

Det er ikke rart at Empedokles, Xenofanes, Pythagoras, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles, 

Augustin, Aquinas, Leonardo, Galilei, Bruno, Bacon, Kepler, Newton, Montesqui, Vico, Kant, Hume, Smirh, 

Hegel, Marx, Einstein, Bertrand Russel, Husserl, Heidegger, Sartre, Næss, Spinoza, Derrida, Habermas stusser 

og stusser når de ser på Anaximander. Men plutselig forstår noen av dem hva det er som sies. Vi kan si at det 

finnes en teolog som fattet det grunnleggende poenget uten at det hindret troen hans. Xenofanes var enig men 

så fremdeles det hele som ånd. Så det som et bevissthets-alt. Kanskje ensidig, men for han var dette helt øye, 

helt øre helt tanke, en guddom som ikke lignet noe annet, men hadde alt sine egenskaper til overmål. 
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Det er en grunn til at heller ikke taoister, budhister, teologer og vitenskapsmenn nevner han. Selv ved 

at de lærer han å kjenne via deres klassiske utdannelse, har han alt vist dem en side av bevissthet de fleste ikke 

kunne nådd lett på egenhånd. Han må ha hatt en enorm tanke-kapasitet. Og utrolig tålmodighet. Denne 

tålmodigheten er ikke kjent blant noen livssyns-former idag. Foran Anaximander er man uten sjelsegenskaper 

og ånd.  

For han en slags vitenskap, visdom, men for andre bare visdoms-ord som det var ufattelig at kunne 

utsies. Det er så stor styrke i dette at Einstein, Bertrand Russell, Arne Næss, det 20-århundres største geneier 

måtte drøfte han opp mot Spinoza og dagens dypeste vitenskaper, også teologien, uten å kunne radere denne 

innsikten vekk. Det er som å si at hans X er årsak til både Gud og Naturen, men som enhet. Og man kan velge 

hvilken side en vil se det fra. Orden og holdbarhet skulle tilsi Det Samme, og noe av det TAO skjuler. 
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Ny seksjon: Under samme tema! 

Vel: De slipper ikke Anaximander inn, kilden deres. Anaximander er den eneste de andre bare stjeler 

fra, fordi de ikke forstår han. Han er den hemmelighet eller missforståelse som det hysjes om. Ved å se på 

verdensånden og virkemåter fra den uskolerte natur-tilstand, der du selv kan vinne innsikt, så vil vi for det 

meste forstå gangen i ting etter hvert, og sammenhenger.  

Forsåvidt er dette en ganske deduktiv oppfatning. I samme tiden vokser også vitenen om tegnene i 

nattverdenen opp, altså stjernebildene blir veivisere og tidsmål, lenge før sivilisasjonen er ett faktum. Det er 

en lære som utvikles i tidsrommet for 6000-2500 år siden og har sine høydepunkter rundt 5500, 5000, og 4000 

år siden, om vi ser det fra matematikkens og astrologiens ståsteder. Kaldeisk horoskop, 7 tegn.  

For selv om det kan være litt tvilsomt om hvor grensen mellom kultur og sivilisasjon går, så kan vi si 

at de har utviklet kulter før egentlige byanlegg eller husplasser stort sett overtar rollen, fra vandrerne frem til 

faste bosteder. Mange plasser, også kanskje enda ukjente, kan allikevel ha blitt store nok i folketall til at stedet 

om det er rikt på frukt og vilt, fisk osv, fugl, nettopp har startet opp sivilisasjoner.  

Nordamerika viser også tegn til slike større plasser, eller flere tusen års bosetninger, som i Florida-

områdene og nordover. Der finner en vevde tynne tråder fra palmeblader i klesdrakter i myrene som er 7000 

år gamle. Vi har catal Høyuk i Tyrkia, fra 8000 år siden med gafler som spiseredskap. Der var husene delt i 

kjøkken sovealkove, og med stol til matriarken utskåret som to leoparder som armlene.  

Og det er 30, kanskje flere 100 som det kan være konturer av, av slike hus, der inngangen er takvegg-

vindu med stige som i de amerikanske puebloindianernes byggverk. Matriarkfigurene er tydelig gravide. Dette 

er 4000 år før Amazonene igjen. Amazonene ble ansett som fantasihistorie inntil 4-5000 år gamle graver ble 

åpnet sør for Moskva med 200 kvinnelige krigere, som hadde de samme bueskyttermerker, og buer, o 

gklesdrakter lignende de mongolske bueskytterkvinnene 3000 fkr..  

Men etter annalyse i verdens human-gen-bank viste det seg at de hadde like mye typiske greske gener, 

og sagnet fra Anatolia om kvinnene som beskyttet sine hus når mennene var borte, kan stemme. De fantes, og 

en del av det afghanske fjellfolket har lignende gener, en pike hadde helt like, og forskerkvinnen ga henne en 

hest for å se hvordan hun taklet dette. Piken håndterte dette meget raskt enda hesten var uten sadel. Og det 

skapte vel en del sterke følelser i forskeren.  

Det er slik at om det ikke er selve genene for spesialisering rundt slikt som er tilfelle, så gir genenes 

forandring, en mer helhetlig evne i forhold til disposisjon for saker. En lik gensamling kan mulig også være 

tilpassning til ett levevis over lang tid, som hva vår bygning vil tåle, tennenes egenskaper, hva du fordøyer 

bra, og hvilken evner du har som bevegelighet ovenfor hva i miljøet. Det var en slik sum forskeren så etter. 

Og følte innfridd. 

En forresten veldig viktig ting er at det fra urtiden vår, at vi fra barn og senere hadde kosedyr. Og vi 

levde delvis fredelig med mange dyr selv om vi spiste dem, fordi vi heller ikke ville skremme dem for langt 

unna om vi ville ha et jaktbytte inne imellom. Vi syntes de var vakre, mange av dem. Både det å drepe fisken 

og dyret var noe som på allminnelig vis virket drastisk på de fleste barn. Selv i urtiden tok mange med seg 

dette som ett hensyn inn i voksenalderen.  

Så sympati og det å anse oss som fra den felles ånd, var også for mange som å drepe en venn. 

Hjerteskjærende nok. Men ofte følte vi at vi måtte. Ofte kunne en klare seg uten en stund med frukt og annet. 

Men vi levde ett spent liv, og til alle disse tidligere tider betydde dette at vi hadde sterkere beinbygning. 

Kroppen krevde kjøtt eller fisk, eventuellt dyre-kost, ikke bare planter. Vi hadde neppe mulighet til å finne 

godt assortert utvalg for å unngå mangel-sykdommer den gang.  

Med sterkere beinbygninger og mer aktivitet til tider, ville være umulig uten noen kraft-måltider inne 

imellom. Vår venn, Dyret, ble allikevel ett symbol som vi unnskyldte oss ovenfor. Og slakt ble sett på som 

vemodig av mange, ja normalt utrivelig. Noe annet var det med maten, men det var de som ikke syntes den 

heller smakte det samme når kameraten var død. Eller at han ertes når han spiser den. Hardt sli i kulde krever 

mer enn planteproteiner. Eskimoer ville neppe klart seg uten, og gått til grunne. Likedan indianere og samer. 

Andaktige metoder krevdes ved offersteinen. Verdighet og skikk måtte til rundt dette. I den rette ånd. 

Ikke i en dårlig ånd. Av bra eller dårlig, måtte en velge det bra, god holdning. De vises råd om moralen. Vi 

ble stadig mer vare på holdninger som noe verdig. Mange store dyr ble sett på som verdige fordi de hadde sin 

spesielle evne ut over det vanlige. Bjørnen var uten tvil en av disse. Ørnen uten tvil en annen.  

Bjørnens styrke og Ørnens hurtighet som flyver, ble sett på med ærefrykt og missunnerlige øyne. Hva 

hadde man gitt for å få deres styrke og evner. Og her kommer da den adferd hvor en henter ørnens egg, eller 

fanger bjørnunger.  
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Ved å ha de som medboere hviler en sterk tro på at deres kraft, livskraft, ånd, skal smitte oss, eller ta 

bolig i oss. Vi blir medløpere heller enn fiender. Mange steder var det slik at når du spiste dyret fikk du også 

litt av dyrets egenskaper og ånd. En vet med kannibaler og gamle greske fortellinger at mennesker ble spist 

fordi en da både tilegnet seg deres evner og overvant deres ånd. Du overtok den.  

Noe lignende med det at du drakk blodet til den første fienden du drepte i krigen. Og dette har vært en trend i 

alle naturreligionsdistrikter, ovenfor en eller flere av dyrene. Vi vet at mennesket mange steder nesten utryddet 

dyrearter slik som den store europeiske hulebjørnen, men også at det ser ut til at det med få dyr ble ansett som 

nok, at de som var igjen ville få leve.  

Slik har de levd i årtusener i bangladesh-området, mellom Burma og India. Også vanlig i Afrika, Nord- 

og SørAmerika, Europa. Hele Asia har jo hatt sine maskot-dyr. Lykkedyr. Totemdyr. Tatoo. Edderkopper som 

lærte menneskevesenet å spinne og veve. I alle natur-religioner. Og sannheten er: Ja, trolig, det er virkelig 

trolig at steinalder-mennesket virklig lærte å spinne og veve av edderkoppen. Bestemor Edderkopp! Det er så 

trolig at en fristes til å si Faktum! 

Vel vi lærte at Ved-Ild-Vann kunne gå over til røyk/damp, og bli luft, god eller dårlig luft. Erfaringe 

er at Jord, Veden, gikk over til Ild, omformes så til luft, slik også vann omformes slik. Jord blir til Ild, Ild til 

luft. Og vannet går også inn i luften, og så regner det fra lufta også, og da går Luft over til vann. Vann kan bli 

til stein! Isflak, breer. Når det er røyk eller skittent, kan det bli til annet enn gjennomsiktig glass, kvarts, slik 

isen trolig ble til, med forurensing fikk du nok de andre steinartene som senere smuldret til jord. Så Luft går 

over til vann, som forsteiner seg til kvarts og annen stein som smuldrer til jord.  

Vi får ett kretsløp: Jord går via Ild til Luft som gir Vann som igjen blir Jord. Og dyr, planter, mennesker 

oppstår fra jord via mat til livstypene som dør og smuldrer til jord. Jord-Ild-Luft-Vann er et kretsløp der 

Livsvesener går fra Jord sammen med åndsvesenet inntil det igjen blir til jord, og livs/sjelsevnene tilbake til 

ånden som også er og gir oss lufta. Ett slags naturforløp, kretsløp. Orden! Kosmos. At ånden stopper ikke ved 

måne, sol og stjerner, alt vi ser, er under dette, det vises som hele ordenen, kosmos også.  

Vi lever altså med ett kretsløp av jord-luft-vann-ild, uten at de regnes som spesielle urstoffer for seg, 

og de lever sammen med den verdensånden som kan omskape seg til, eller skape jord og vann, skille jorden 

og vannet ut av seg, og skille jord og vann fra hverandre. Denne, livet, kunne ikke leve uten å få ånden i seg 

igjen. Ånden forårsaker verdens orden, kosmos. Kaos er utgangspunktet før orden oppstår.  

Ut av kaoset skaper ånden kosmos. Av det formløse, (Intet), skaper ånden(verdensfornuften) formene, 

(Orden). Fra hvirvelen i urgapet, natten der stjernene dreies rundt, Livshjulet. Urgapet, nattens kosmoshjul i 

kaos, Mørkt/svart formløse, urgapet, og som gynninga-gapet i Voluspå via Donaufolket og eldre ariske 

stammer som vandrer nordover. Også Ask og Embla som første mennesker er i de norrøne versjoner 

påfallende.  

Undersøk nå dette sammendraget uten å glemme dette. 

• Pusten = Livs-Pusten = Har med Livs-egenskapene i oss = Sjelen. Og Uten=Død=UtÅnde 

• PusteBevegelsen = InnÅnden = LilleÅnden = Menneskeånden = Med Bevissthet/Våkne/Se 

• Lufta = Både Store-LivsPusten = og Store-LivsÅnden = Vindene = VerdensÅnden 

• Denne store Ånd har i seg LivsPust/Sjelsegenskaper og Pust/Åndekraft med Bevisstheten 

•  Det vil si Våkenhet.Oversikt og Livsorden Til alle skapninger som lever 

• Uten Ånd, ingen Livsorden, Bevissthet, eller sjelsevner. Da forfaller fysisk kropp, Natur! 

• Kun Bevissthet Våkenhet, Vite, Vet (VEDA) hva en gjør, kan Fornuft/Varhet(Intuisjonen) = 

  Orden Fungere. Kosmos, Verdensfornuft. I Ånden er pustekraften, Viljen! 

Overtas/tales=Skjebne-hjulet 

• Før-sjamanistisk/Sjamanistisk=Lokale ånder/Verdensånd=NaturMagi-dyrisk/Fornuft-Innsikt 

• Magi=kamp ondt/godt med ondt/godt/Utøvende kraft/Vilje  

• Mystikk=FølelsesIntuisjon/Fornuftss-logikk=Visdom=Lov/rett/dom=SkjebneLov/Åndslov  

Vilje-Kraft 

• Åndens Vilje=Kraft/Makten = Loven over Liv, mennesket, Natur=Moral=Holdbart, 

Godkjent/aksept/Verdi 

Sjamanens Fortids-utvikling: 
 

Jeg tar ikke opp denne overlevering, men vi finner makne blant neanderthalere og andre 

menneskeraser, som er med i overleveringene. Sporene av amuletter, ild, medisinske urter og våpen med i 

gravene. Trommene. 
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D. Sjamanen. Livets Pust. 

Erfaringen er ingen engangs-hendelse. Riktignok opplevde GammelSteinalder-mennesket stor sorg om 

det nyfødte barn ikke viste livstegn. Reaksjonen var vel at de fant det uforståelig og meningsløst. Allerede at 

det var uforståelig og meningsløst ble til en slags erfaringens frykt.  

At slike hendelser vekte, varslet folk over tid, at de måtte passe på, fordi noe kunne være galt i en 

fødsel. Det ene var at barnet døde til stor sorg. Det andre at moren eller andre kunne ta dette hardt, også 

stamme-medlemmer eller familie, slekt. Om moren fikk sjokk av dette måtte henne ha omsorg. Barnet var 

dødt. Det pustet ikke. Alle forstod at barnet måtte puste for å få luft. Og dette var også Livets pust.  

Hvis ikke ville det ikke ha livstegn, livsevner. Over tid ble det klart at Livspusten var det første 

mennesker og dyr måtte ha etter fødselen, at selv skrik, gråt, var ett positivt livstegn. Da var krabbaten full av 

krefter, altså livskraft, som de oppfattet som vilje, kraft, overlevelsesevne. Stahet, Styrke. Viljekraft, Livsvilje.  

De hadde ikke ord på alt, men at viljekraft, eller drivkraft, samt livspust var det viktigste de forstod. 

Nå var det slik at for å få pusten, fordi som selv hadde holdt på miste den enkelte ganger, var slik at vi hev 

etter pusten, vi måtte trekke luft inn, noen ganger med makt. Vi kan kalle dette pustemuskelatur, og dette ble 

senere kalt ånderettet, det vil si det lille menneskets ånde.  

Vi hadde livspusten som ble trukket inn, eller satt inn i mennesket ved hjelp av ånderettet. Eller med 

ånderettet forstod vi at vi hadde enstartfaktor som måtte til for at pusten skulle trekkes inn. Vi klarte jo å holde 

pusten litt, eller gjøre ting med pust, luft i munn, uten å puste i noen sekunder. Men holdt vi pusten for lenge 

kjentes det ut som vi skulle dø. Det ble altså klart at ved livets første ånderett, ble livspusten ført inn i oss og 

ga oss livsevnene. 

Ånderettet, pustebevegelsen, indre egenskap, starter livspusten, pusting, som gir livsevner, og med 

ånderettet ikke bare alt vi kan gjøre, virke som, men vår våkenhet, bevisstheten, forståelsesevne av følelser og 

fornuft, orienteringen. Ånderett hjelper livspusten til å hente inn livsevne og bevissthet, våkenhet. Med andre 

ord: Åndekraft i oss hjelper livspust, sjelsevnen, inn i kroppen, at vi våkner, er bevisste.  

Ett eller annet var tidkrevende her, enten vi var bevisstløse eller var søvnige, men etter litt tid våknet 

folk eller barnet til igjen, og våkenheten, bevisstheten kom frem. Erfaringen tilsa at ved ånderettet kom livs-

sjelen inn i mennesket, men også at åndskraften som kunne tenne ånderettet så livsevnene, sjelen, kom inn i 

oss.  

Hver av de ble forstått som sjelsevne, endog manglende sjelsevne. Igjen en forståelse som kanskje skal 

vandre med dem før en kan sette ord på alt. Det forstås i allefall. Senere skal de vise finne ut at ånderettet ikke 

kunne startet uten en større åndshjelp, den som startet både livsevner og bevissthet. Og selvsagt da livsevner 

hvor livspusten viser at livsevnene kommer inn. Alle forstod jo at lufta, var det viktige.  

I lufta fantes det livs-kraft, livsevne. Og den kom jo som de den gang forstod, blåsende inn med 

vindene. Før vindene fikk navn, hadde de begrep om vind fra der solen stod opp, der solen gikk ned, det som 

var vind fra de kalde strøk, og fra de varmere områder. En dag skulle disse Åndsvinder i den store Ånden få 

navn som Vestavind, Østavind, Nordavind og Sønnavinden. Disse skulle også tolkes sammen med værtegn, 

det vil si også sammen med stjernenes tidsmål for når stormer og våren kom.  

Like mye hadde sett at ikke alle var like, det var forskjellige sjelsevner, og det var forskjellig bevissthet, 

eller vake, våkenhet, oppmerksomhet, eller forståelsesevne. den som forstår, det er den vise, og den ble alle 

glad i stort sett. man måtte jo lytte uansett til denne vise, fordi han forstod oftest hva som skulle hende, eller 

hva som var galt når noen klaget eller skremt. Selv de andres mareritt måtte han ofte få en orden på. Denne 

personen forstod ofte hvordan holdning en burde ha om fremmede kom også.  

 Livsevner og kroppsformer, måtte være bestemt av noe annet også. Mange liknet foreldre og fikk slike 

evner, andre liknet ikke forheldrene, og behøvde heller ikke å ha like evner. Det var noe annet, forskjellig, 

som var lagt ned i oss. Og som allerede lå i oss før våre sjelsevner ble aktive.  

 Denne arv og evneforskjell ble også tillagt ånden utenfor oss, fordi den gjorde at alle frø vokste, at alle 

dyr og mennesker bar fostre, og derfor måtte ha fått dette inn med livskreftene som ånden ga.  

Vi måtte ha mat og drikke også, men det sørget jo også den store ånden for at dyr og planter fikk, så 

en eller annen vei fikk den store ånden dette inn i oss så vi hadde vår form da vi ble født, og videre at visse 

sjelsevner var forhåndslagret i oss ved fødselen. barn viste nemlig egne karraktertrekk etterhvert som de 

vokste. Sin egen måte å være på. Nå så vi at de gamle, de som døde også ut-åndet, de sluttet å puste, og ofte 

var dette ved en stønning, da hjerte sluttet å slå. Eller i det livspusten opphørte.  
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Den livsånde, livsevne, sjel som hadde kommet inn i oss ved fødselen hadde nå utåndet og sjelsevnene 

forlatt oss med den. At også folk som hadde hodet for lenge under vann, eller hadde blitt tildekket av noe når 

de sov, døde slik, og også dårlig luft, røyk, kunne føre til slik. Kulda kunne også få livspusten til å stoppe, og 

de som ikke fikk mat og drikke fikk samme skjebne. Ved ulykker eller skader fra dyr eller mennesker, kunne 

det samme skje.  

Veldig spesiellt var det om vi ikke fikk puste ved sykdom, eller at andre holdt oss for munnen, for da 

kunne man dø, det var mange sikre på. Med andre ord, før vi hadde alle ord på plass hadde mennesket vandret 

noen tusen omkring før de kunne ordsette alle disse oppdagelser i ett ordnet mønster, eller godt språk. 

Da kom beskrivelsen av at det var den store livsånden som ga liv og vekst til alle dyr og planter, og til 

menneskene. Denne livsånden hadde med seg våkenhetsevnen og livsevnene som dyr og mennesker hadde. 

Den store Ånden ga liv, evner og bevissthet til alt som levde. Dette var livsånden, skaperånden. Fordi 

ellers ville ingenting beholde eller få frem sin form, eller vokse fra noe usynelig, og bli til. Komme frem. Og 

slik vi selv formet ting, slik forstod vi som Åndens evne. Ja, både vi og Ånden kunne skape noe av det som 

ingen tydelig form hadde, så av intet som form, kunne vi få former frem, og den store ånden fikk frem 

livformer, og i denne lå altså bevisstheten og livsevnene.  

Og i livsevnene og bevisstheten lå muligheten for at vi kunne passe på oss så vi ikke mistet disse evner 

eller livspusten, eller vår egen ånd, bevisstheten og forstanden. Vi måtte være friskest mulig, våkne og sterke, 

sunne! Hvordan skulle vi leve da. Å passe på seg blir da omsorg for oss selv og de vi hadde rundt oss. Og at 

vi var ordentlige, så ikke utstyr og det vi trengte kom til skade, og evne til å forsvare oss, kjempe. Vi måtte 

alltid være beredt.  

Og under ett, tross gleder og lyster, så var dette sporene til den mer bevisste moral, det vil si holdbarhet 

av egen kropp og sjelen, og bevisst forstandighet. Hva som var holdbart, altså hvilken veier vi skulle gå med 

alle ting i livet, var også de vise læremestre i, og det var de som oftest viste oss veien. Den betydde å bli 

oppmerksom på mest mulig. Men også forstandig bruk og forstandig kombinasjon av bruk og lære. Vi stod 

foran både orden og rot, det vil si kosmos, orden og kaos.  

Vår oppgave var å mestre begge deler på en eller annen måte. Det er her utryket veien, altså for oss, 

den holdbare veien. Dette gjaldt både hva stammen stod for av vei, oppgave, og hva vi selv stod for slik. Det 

blir ett forhold mellom behovene våre og den veien vi skal gå, altså gjøre ting i livet. Noen ville bryte egne 

veier, ha friheten, valgmuligheten, at de ville følge den veien de følte for. Den tok mange veier.  

 Å forstå, evnen til å se, ble da også, som det å forstå natur, en vei til å se inn i menneskene og 

livsforhold, det vil si både konsekvenstenkning og å avgjøre, forstå noe på forhånd. Både dette å se, forstå noe 

på forhånd, og det å tyde himmeltegn og vite hva som skal skje fremover i naturen, at vår og sommer kommer, 

er slik ble seernes, og også spådommenes virkeområde. En gang var dette selve vitenskapen. 

I inngangen til bykulturene, jordbruk og husdyrhold har mange seere blitt avanserte. Noen virket til og 

med født med den fortreffelige evnen. Unike mennesker slik fikk mange til å ønske, eller tro, at de greit kunne 

dette selv, uten at det kostet noe, å ble seere som kastet seg inn på områder de ikke mestret eller feilet i. De 

visste da ikke hvilke tegn de skal tyde etter, eller forstod ikke sammenhengen de skulle se etter ved tegn.  

De var mer opptatt av anseelse, status, oppmerksomhet ved dette, og de ønsket gjerne også å tjene på 

dette, særlig opptatt av fordelene de kunne vinne. Ideen om de falske og ekte seere, spåfolk, de som forutser 

ting, blir en dag å forstå som profeter og de som er falske, uekte spåfolk, profitører.  Ideen å lede folk dit de 

vil, retorikk/overtalelse: ekte ledere så allmennbehov, de falske vinner sjeler for enhver pris.  

En av veiene den vise måtte gå, var å gjenkjenne sykdom, snue, influensa, skader. Hva var vanlig, og 

hva var alvorlig.  

De vanlige sykdommer var ille nok, men om en holdt seg noelunde varm, og fikk tilgang på frisk luft, 

gikk det oftest greit. At sykdommene tok folk, var også ofte å forstå som skjebnegudens vilje, at den hentet 

ånden ut av mennesket før den tid en forventet dette. Skjebnegudens vilje, en bestemmelse, vilje eller lov. 

Der stod vi maktesløse. Når det gjaldt indre sykdommer eller skader var det ofte slik at en hadde slått seg, og 

at det å være i ro ville lege personen.  

Mange kjente symptomer var slik. Men i mageregionen, da var det langt mer problematisk. En ble 

kjent med når milten, leveren eller blindtarmen var områdene for sykdom. Her måtte som regel sjamanen riste 

på hodet, og si at det så dårlig ut. Han lagde sine medesiner og utsatte pasienten for både hete, varmetelt, at 

personen lå lenge i høy varme, og også enkelte ganger at pasienten ble kjølt litt ned, og slik kunne oppleve at 

pasienten syntes det var bra. For kaldt kunne gi lungebettennelse, en annen sykdom folk pleide å dø av.  
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I disse erfaringer over tid, vil øynene til personen, ansiktet, svetten, hva slags type tafatthet, halsens 

tykkelse eller farge, og tegn på kroppen, fortelle sjamnanen hva som var på gang. Det ble rutiner i dette. Om 

hvor en skal kjenne etter, og etter hvilket mønster. Vi kunne også ha verkebyller, og faktisk helbrede disse 

ved å stikke hull på disse og rense disse. Til og med om noen var skadet av pil eller øks kunne de gjøre det 

som man gjorde med pelsjegere og de som senere ble skadd av revolver-strid, at en en gødet en pinne eller 

kniv for å herde såret fordi en så det slik at det syke ikke ville få samme makt over en.  

Operasjoner var allikevel ikke første erfaring som sjamanen ville legge i vei med, risikoene for store. 

Men det å stikke litt inn for å treffe en eventuell byll, var grei nok prøvelse. Med dette oppdages etterhvert de 

forskjellige nervesentra, og at de blokkerer smertene i mange tilfeller, og da får områder som ellers er 

anstrengte av nerver, slappe av, og da leges mange betennelser ofte fort. Også indre organer og ryggen, ga 

tydelige markeringer nedover beina, eller under foten, og en kunne nå kartlegge dette etterhvert.  

 I Kina utviklet dette å følge nerver, smerten eller ikke, til høy kvalitet på det vi kaller akupunktur og 

tilsvarende massasje. I India også kjent i litt annerledes form, shakraer som er betegnelser over områder som 

har tilsvarende med livsevner, bevegelse, og identifikasjon på sykdom i ett organ, eller som hemmer ett organ, 

bena, kjønnslem, det å gjøre fra seg, organ som lever, milt og blindtarm. Også hjerte og lunger blir gjenstand 

for læren, og øynene, det hvite her eller annen farge, også puppillene, er med å fortelle alvorlighetsgrad, og 

noen ganger hva det egentlig er. Oppdagelsen av akupunkturisk virkning, uten tvil, ble gjenstand for en 

omfattende kartlegging og krysstesting. I India ble shakraene veiledende for massajetype, Yogatyper, veier 

som kunne tenkes å løse opp i det som hadde satt seg i en. Også er det mestre på feltet.  

 Livsevne, varme og lys, ett menneskes Lynne, står for de livskrefter som vi mange registrerer i andres 

humør og utstråling, men for de tidligste sjamaner i den moderne kulturprossessen, var dette livskreftenes lys, 

som en kunne føle og kjenne. Og dette er også en vei inn til en slags proffesjonalisering. Hvor langt det ene 

og andre rekker, har jo selvsagt fått konkurranse med den begynnende legevitenskap, som siden 400 fkr og 

frem til romerriket blir utviklet til kirurgiske mesterfag. En lite beskrevet historie her fra middelalderen. Men 

etter 1350 er det jo en akselerasjon igjen, med gjennombrudd fra 1700 til 1900. Det jeg ville frem til med det 

hele her er at Sjamanen kom til å ha en omfattende innsikt i en slags legekunst som har variert fra ulike 

sjamaner og distrikter. Klimaet og vekster har lokalt gitt egenartede forhold fra alt fra sykdommene, skadene 

til hvilke former som en kunne nytte seg av til medesinsk hjelp. 

 Sjamanen ble altså vokter av allmenntilstanden til folket mange steder. Men som blant mennesker flest 

fantes det sjamaner med både godt og dårlig lynne/sinn, helter og de grusomme. 

 

• En så omvandlingen av natur gå igjennom luft-stadiet, åndens stadie. Ånden skapte altså både 

bevisstheten, livsevnene, natur og kropp ut fra seg selv ved hjelp av kretsløpene. Skapte den fysiske 

natur og åndsevner, liv. Dette betyr at den store Ånden, Verdensånden, Skaperånden, var full av kraft, 

følelser og bevisst vilje, ordensmakten som var herre over kaoset også, over det nødvendige og tilfeldige, 

og hans lov, skjebneloven, kunne ikke rikkes.  

• Her står en allmektig skaperånds bevissthet og viljekraft frem, utenkelig makt uten sin like. 

•  Samtidig er menneskets behovserfaring her de primære behov som bevisstheten retter seg etter, 

som dyrenes.  

  og uten behov er bevisstheten lenger ikke annet enn meningsløsheten. Da blir Behov=Vilje! 
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Sjamanen og Trommen 
 

Fra en høyde rundt skinnkledde Lavoer, wigwamer, Tipier eller hva vi vil kalle det høres det musikk 

fra fortidens IPAD, eller rettere sagt en rytmisk tromming, en oppkallende stemningstone som sier at dette er 

noe viktig. Spillet er litt nytt på en måte, noe er på gang. Tonen blir høyere og lavere ettersom den er på 

baksiden eller forsiden av høyden. Det er klart at alle skal samles, ett budskap skal frem, og det har ligget i 

luften en stund. Etter en stund er de samlet. Ved høyden stiger en alvorspreget mann frem, og med IPADen, 

det vil si trommen. Han står foran dem. Han ser ned på trommen sin. Her blir han borte fra folket en liten 

stund.  

Trommen. På denne er det rundt 30 tegn, figurer, piler. Den ytterste delen langs sirkelkanten har flest 

tegn. De er angitt som det bare sjamnanen forstår selv, noen som dyr, trær, fugl, fjell, vann, til og med en slags 

kopp. tegnene er enkle, og de ser ikke meget ut som det sjamanen forstår det som. En annen som hadde hatt 

trommen vil ikke nesten skjønt det i det hele tatt. Sjamanen husker når han lagde tegnene på trommen. Det er 

lenge, lenge siden. Han hadde fått rådet fra en gammel mann som en gang hadde rådet stammen sin.  

Han skulle se etter hvilke tegn som kom opp i horisonten når mørket steg frem og svelget oss. Lysene 

på himmelen. Han skulle følge med hele året, og så tegne opp det neste tegnet som kom opp omtrent ved neste 

fullmåne. Men for hvert tegn som han selv skulle forbinde med noe som særpreget denne månen, så skulle det 

være en del av tegnet, eller det samme tegnet.  

Vi kan si at om en annen ett annet sted i verden skulle tegne opp slikt på trommen, ville det nok vært 

mange andre symboler, eller bety noe annet, ett annet sted i verden, fordi deres verden og kultur, eller natur 

da hadde så mye annet enn i vår verden, og det var vel derfor han hadde sett forskjellige trommefigurer. Først 

etter ett år var det system i sjamanens tromme. Stort sett var det stjernetegnenes fremkomst som var avtegnet 

på trommen, men nå var jo det han hadde tegnet, også med noen krøller og streker og figurer sammen med 

tegnet, slik at det betydde jo årstidshendelser. han kunne se at her sanket de bær.  

Her trakk de nordover til jaktmarker hvor det fantes regn, fordi her var det bildet av ulv. Rett før dette 

var det bildet av en bjørn, som betydde at tiden for vandringen kunne starte fordi bjørnen gikk i hi. Vel fremme 

var det tegn til både fisk ved kysten, og å passe seg for en stamme som kom med vestavinden. De var ikke 

særlig gode av seg. Han husket en spesiell gruppe hos dem som ikke hadde noe godt ved seg. Ekstra sort prikk 

for dem på tegnet. Når trommen tok hensynet til at tegnene stod opp som en bue, så viste pilen hva som var 

nord på denne tiden.  

Om kvelden og dagen, visste han ved stjerner og sol hva tiden på døgnet var og nord og sør var. Noen 

Tegn er for jakleirpostene med landemerker=Husk for overskyet vær, merker for andre stammer, dyr, skinn, 

skogsgrenser. De nesten usynlige borde-streker viste symbolene til stammene, han visste hvem de var. Der 

var det også medesinmann, men de viktigste urter og hvor, hadde han angivelse til selv i de fire tegn nær 

midten. Han hadde rettet opp i dette da de nesten var visket ut flere ganger.  

Sjamanen ser opp på folket foran seg og sier. Ved neste fullmåne om få dager, da må de bryte opp, 

fordi da kommer tiden da reinsflokkene har trekk forbi, og det er ikke så lang periode de ser dem i disse 

områdene, så de må være der en full måne, Og det tar nesten en måne å nå frem til plassen dems. De skal 

begynne å gå når bjørnen kommer opp på kveldshimmel, og vil være fremme når jegeren kommer frem. Dette 

hadde han sett. Ånden som favner alt, hadde talt dette gjennom sin munn, som var tegnet munnen snakket fra. 

Når denne talte til han måtte han være oppmerksom på alt som rørte seg, og samtidig tolke om stemmen 

varslet noe. han ville ikke lede stammen i stry eller komme i strid med kreftene, eller ånden. Om han gjorde 

alt galt ville ånden sende Nordavindens kulde og storm over hans folk med de bitreste følger. Han sier nå. Vi 

har hatt den tredje kalde vinteren, og ånden har vist meg at han skal være mildere dette året, han tror ikke på 

den samme kulden denne gangen.  

Han forstår nesten ikke hvorfor, men han har jo erfart slikt tidligere, at det letter, men ikke at han står 

frem og sier det. Men nå var det sagt. Så trommer han litt igjen som rytmisk gir utrykk for sakte, fort,, han 

gjør dette som følelse av å hente noe inn, og jage noen frutrasjoner vekk, som en takk til naturåndens 

beskyttelse av folket. Det varer ikke lenge, de skal kunne snakke nå om hva dette betyr og om alt de må gjøre.  

Det som ikke kommer frem er at sjamanen i disse tegn også har forståelse av menneskenes behov, de 

syke, styrke og svakheter, som dermed ofte dukker opp i takt med de samme tidene. Dette er det 10 år at han 

leder, råder stammen. Han og høvdingen pleier ellers å råde folket med de spår om.  
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Høvdingen styrer med alt fra regulering av hva de må ha nok av, krigerne, redskapslaging, våpen, at 

alle gjør oppgaver når det trengs. Og familiene. De har tillit til han. Sjamanen oppfatter at de har stor respekt 

for han også. Er det sterke opplevelser de sliter med kommer de til han.  

Og han gjør det han klarer, noen ganger så nesten livet settes til, og da løser det seg som oftest. Noen 

har plutselig anfall av forvirring eller tung sykdom, åndenød. Han må alltid være sterk. De ankommer så 

leirplassen i nord. Sjamanen ser ned på trommen. Og forsikrer seg om at de minnesmerker som skal være der, 

er hvor de skal. Han råder høvdingen om å be folket innstille seg på forholdene. Sjamanen går så til sin svenn, 

en person som utsstråler noe de fleste verdsetter, rolig, ordentlig, men sterk der han er mester for ilden. Her 

føler sjamanen seg fri. De er ikke så fremmede for de store makter. De kan dele erfaringer om trommen, særlig 

deres livsnerve, livets hjul. Trommens stjernehjul.  

Trommen er en av flere innredninger, som stav, ornamenter, skinnbiter, steintavle for samme! 

Bildet på hele åndens virklige livshjul. Den er kompass, klokke, stedsbeskriver, gjøremål for hele 

samfunnet. Hele året, og den gjentar seg om og om igjen. Igjen skal sjamanen ha en erfaring da han neste natt 

har beveget seg opp på en liten fjell-flanke, ikke så høyt, men den breier seg fremover og utover mot ett hav 

der noen mil nord, det synes av måneskinn.  

Månen er som en gudinne, det synes mange av kvinnene, solen er skarp, men månegudinnen er sval 

og klar.  Den gir ofte en følelse av håp. Men det at den lyser i natten overgår alt. Vidda bader i måneskinnet. 

Sjamanen står på denne flanken som ett surfbrett. Som der vidda og havet smelter sammen i horisonten, som 

å stå på noe fast flytende ut i havet. og lengre der stjerner ruller ned i svelget. Vår verdensorden ser ut til å 

forsvinne den veien inn i det kaotiske svelget. Som himmelhjulet oppstår og forgår, og gjentar seg.  

Kan dette hende med vår faste verden også? At denne virkelig svelges, forsvinner inn i mørket en dag, 

inn i gapet? Det virker som alt har oppstått i denne orden, opp av åndens mørke, det formløse svelg, uten noe 

fast holdepunkt. Tanken på at verden kan forgå inn i noe slikt skremmer sjamanen, men han tenker, at om så 

vil det vel oppstå igjen slik som livshjuket.  

Det vil også gjenta seg igjen og igjen. Livshjulet hvert år, Verdenshjulet etter sin fullbyrdelse for så å 

oppstå opp av dette ursvelget igjen. Denne surfefølelsen inn i hvirvelen føles slik, mitt i en skrikende stillhet 

der du kjenner alle dine behov, også varmebehovet inne i deg. Ikke en lyd, men ett enormt stumt skrik. 

Sjamanen rystes og drar tilbake igjen. Ja dette var litt av noen tanker.  

De er ikke mange, de har kommet langt, der 200 mennesker er i stamme. Ikke er ordforådet stort heller. 

Men forståelsen er av dimensjoner. Alt er til å ta og føle på. Nå melder søvnen seg, den lille døden eller dvalen, 

å gå i hi til morgendagen. En nynning fra noen kvinner høres inn mot natten. God jakt kommende måned. Da 

skal de bryte opp. Års-sykluser. Verdens-sykluser. Liv/død opp/ned hele tiden.  

Etter sporene i naturen, rundt dette tidspunktet, er det 6000 år frem til Stor-Sumer og Egypt-kulturens 

samling, Eller Akhadisk skrift og Eposer slik blir kjent, og til Vedaskriftenes lansering. Allikevel 400 mil 

unna begynner noen å høste korn-gress, og bygger steinhytter og små steinsettinger med omriss av dyr på den 

Anatoliske høysletten. Det er den sirkulære tids liv, som lever i beste velgående idag. 

 

• Sjamanen Lytter til VerdensÅnden/Livshjulets stemme, og til kraften inne iseg = SkjebneHjulet 

• Behov=angst-lyst/følelser-fornuft: Kaos i verden. Indre 

erfaring/drøm/Mareritt/Dyret/Demonene 

• Til Dyr/Natur-krefter/Vær=Kraft fra rett Dyr hentes/Dyrets Åndeverden og kraft fra felles Ånd. 

Ekstase/Drøm 

• Sjamanen kjenner menneskets, dyrs, naturkrefters Psyke/Lune/Lynne og kraft, Ser 

Utstråling/Kharma/Sinn 

• Intuisjon, varhetsevne i menneske og dyr, og gudene, stjernene/hjelperne. Kraft og Lov her. 

Øvelse/Åpenhet! 

• Stilt inn etter nordstjernen eller stjernetegn ser Sjamanen tiden, klokka, øst-vest, og avstand de 

har gått. 

• Vesensnaturen, åndens bevissthet, skaper også oss selv i form av det tynnere, usynlige 

eter.legemet.  

• Vandrere! Bud-bringere/Hjelpere/Engler/Uforløste og demonske vesener. Dyr, Natur, 

Mennesker! =Med Oss! 

• Livshjulet / Stjernene/ Stjernegudene, = I Ånden, SkjebneGuden eller SkjebneLoven I Ånden. 

• Snart kamp mellom SolGuden/Den Ene, Verdensskaperånden/Gud, SkjebneÅndsLoven 
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• SkjebneÅndsLoven/Stjernenes styring, Livshjulet, bestemmer året/LIVET=grøde-lager, Glede-

sorg 

• Skjebnegud=Munn/Stemmen/Tegnene=Tale/Fortolke/Forstå eller 

Telle/Loven=Fornuft/Kjærlighet 

• Livshjulets Lov, SkjebneLov, Ånd=både Kharma og DHARMA. 

Kharma=Sinn/Livstråle/Arven/Veien 

•  At verden selv, Gaias sjel, fødes og dør, gir ytterlige Verdenshjulets tidsaldre, og nyskapelse; Det 

Store Livshjul! 

•  Skillpaddeskall og riter andre steder! Å tyde hele åndens tegn, også se, den andres sjel, og SE, SPÅ! 

Og Veda/Vite! 

 

Kretsløpene i Naturen 
 

Parralellt med Ånds-erkjennelsene og Astrologi-kunnskapen foregår det også en rekke natur-

erkjennelser som ikke handler ene og alene om ånden, men om en rekke fysiske forhold som en ser 

regelbundethet i, eller i allefall noe vi måtte erkjenne. En erfaring vi kan se som naturprossess, er selvsagt at 

vi blir født, slik som planter og dyr, vi gror og vokser, og modnes, er barn, ungdom, lever ett voksenliv, blir 

mer slitne og ofte lider av smerter, skader, sykdom, blir gamle, og til slutt dør. Vi oppfattet at vi stort sett som 

planter og dyr, dyr spiste jo planter, og planter jord. Når vi spiste dyr igjen førte vi bare dette videre.  

All kropp, og natur forstås som av jorden, med unntak av livsevenene og bevisstheten, ånden, tankene. 

Og ved døden gikk vi tilbake til jorden slik som dyreskjelleter, råtnet og ble til jord. Over den ganske tid, 

urtiden vår, blir vi kjent med dette, og det er mesterenes viten så som folkets erfaring. Av jord er vi kommet 

og til jord skal vi bli. Vi hadde intet eie da vi kom til verden, og intet med oss ut av den. Det betviler mange, 

at en kan sikkert kanskje fortsatt vende tilbake, eller være i en annen verden i mange år, eller leve videre i 

underverdenen dit forfedrene ble senket i jorden, og lignende.  

Fra de eldste tider var det like allminnelige å forestille seg, eller å ha drømt, hørt at bestefar, eller mor 

talte til seg. Og med ett budskap. At en viss sannsynnerlighet kunne være for ett hinsidig liv i det underjordiske, 

eller like ved siden av oss usynlig var slett ingen lite utbredt oppfatning. Slik oppstår en helt annen vinkling 

mot spøkelser og gjenferd, både gode og dårlige ånder.  

 En gjorde seg oppdagelser. Var det kaldt ble jo vannet til is. Var det varmt dampet vannet opp. Kokte 

du noe ville dampen få greinene til å bli fuktige, eller avsette vanndråper på noe som stod ved siden av 

kokekaret. Klærne ble fuktige av vanndampen. Samtidig steg dampen til værs, og ble ofte oppløst og usynlig. 

Det samme skjedde med bålrøyken. En så det slik att vanndamp og røyk kunne bli til tåke og dis, og løse seg 

helt opp til ren luft. Det flytende vannet, og veden på bålet, det vil si det vi oppfattet som jordbundne elementer, 

stoffer, som kunne omvandles til luft.  

 Vi så at planter og dyr måtte ha luft og vann for å leve, men også en slags føde. Planter ville ikke vokse 

uten jord, eller i dårlig jord. Så du måtte ha fin jord til planten, og jord måtte være mat for den. Omtrent 

ingenting klarte seg uten lys heller, så lys eller varme måtte en også ha for å leve. Alle fikk noe inn, det ble 

blader, de visnet og falt til jorden som tørrere løv. Dyrene og menneskene spiste og gjorde fra seg. Det var 

omløp i dette hele tiden, og mat var det som ga oss fysiske krefter. Ved siden av aktivitet da.  

Plantene ble til jord igjen slik at ny plante eller frøene spiste dette og ble spist av dyr som vi spiste. 

Om vi ikke la noe spessielt i stjernetegnene og måne og sol, så ble disse til tidsmål og veivisere av 

himmelretningene. Kompass og Klokke! Og det var de jo. Vi begynte å veie ting nøye ved bytte av forskjellige 

ting. Og vi fant flere mål, og målpinner, og at vi hadde en lodden kraft, tyngdekraft. Dag og natt, hjerteslagene 

våre, normal ånde, ja det var ting sjamanen kjente til, og hadde vært kjent lenge før sjamanene nyttet det som 

proffesjon.  

Vi kjente hjelpende urter mot sykdom og gifter. En finner graver til og med fra pre-neanderthalere med 

medesinske urter og bruksutstyr lagt ned i graven. 100.000 år gamle graver tyder på at de trodde på ett liv etter 

døden, i det hinsidige, åndlig eller forfedrenes land, fordi de hadde med seg utstyr og medesinplanter. Vel, vi 

velger å se det slik. Og hva annet har vi å gå ut fra? Moralen? At ingen andre enn han skal ha disse 

bruksgjenstander og medesinurter. Verdig nok.  

Men det skinner allikevel troligst igjennom at hans ånd anses å leve videre, eller i en underjordisk 

verden. Både enkelte nordamerikanske indianerstammer og Ainofolket har ideen om at vi må klatre opp av 

jorden i flere trinn, før vi endlig kommer til vår synlige verden og kan leve her.  
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I mange urgamle fortellinger fra Sumer, gresk, indiske, så er det at vi urskapelsen gikk gjennom eller 

oppsto fra, eller var en slags plante, noe som går igjen, og til slutt ganske felles, at det en gang var kjemper, 

giganter som levde i fred eller krig med oss, som enten var gudenes sønner eller selv var guder, som kunne 

komme inn i verden å kjempe ved vår side, eller rydde opp i ting. Kjempene kunne også være satt her slik som 

oss.  

På den annen side fra europeiske oppdagelsesopptegnelser i langt mer nyere tid, blir sjimpanser og 

gorillaer, av enkelte oppfattet som dvergmennesker og villmenn, uhyrer. Før levde det også flere varianter 

rundt omkring til langt inn i vår mennesketypes tid. Erectus-mennesker. Neanderthalere og fler. Vi vet at de 

siste CroMagnon-menneskene levde på Kanariøyene, urbefolkningen der, til 1530. På den anne side ble mange 

av kvinnene der gift kan en si, med de spanske, eller iallefall innblandet, så derpå lever krysning genetisk sett 

i beste velgående på Kanariøyene den dag i dag.  

Men tross alt. Vi ser at uten om all vår videre brukskunnskap, også med trepinner eller flintestein til å 

lage ild selv med, så er det en rekke mål som vi vitenskaplig har på plass uten at vi dermed har satt ned alt 

som lover etter dagens forsknings-sammenheng, men mange anser de eldre syn som forskning også. Vi kjenner 

til vitenskaplige godkjente kretsløp, og årssykluser, og månesykluser fra lenge før kalendere ble laget. Og 

kjente stjernene lenge før noen astrologi var systematisk utarbeidet, som klokke og kompass. Og vi tellte ting 

lenge før vi hadde matematikk.  

Altså ved hakk i pinnen for antall dyr vi hadde jaktet, og på fingre og annet, foreksempel å legge 

småstein for hvert dyr så vi hadde en telling på disse, ja også som telling i husholdningen. Med andre ord, det 

var en stor verden en kjente til før sjamanen stod frem som det vi idag identifiserer som sjaman. Faktisk må 

en kunne se for seg nettopp den filmen som heter ildkrigen jeg tror stammer fra Frankrike. Der møtes 

konflikter og holdninger av forskjellig art mellom menensketyper i naturvansklige situasjoner. 

Det er også en ganske god innsikt i materialer, og teknikk for å forme disse, og selv ilden er nyttet til 

å lage formede gjenstander, Økser, kniver, nåler, klær, hytter, viser mange steder raffinerte metoder. Og så 

begynner de første leirkar å dukke opp. Amerika skal snart innvandres av de første stammene. Men en har 

gjort funn av neanderthalere der fra enda tidligere tider. 

CroMagnon lager sine årstidsmalerier og månefaser i de franske hulene ca 13500 fkr, oker-teknikk 

som tas med over til Sicilia og Libya der de bygger landsbyer vestover mot Kanari-øyene. Og noe av denne 

teknikken mener en har tatt veien mot egypt, og ikke bare var fra Anatolia, Hellas og midtøsten. Tassilli nÁjer 

er fjellhuler som er like gamle med malerier fra afrikanernes side. Også lenger sør finnes 30-40.000-årgamle 

statuetter av slanger med mer. Og verktøy-produksjon fra enkle til kompliserte i over omtrent 1 million år. 

Som 40.000 år gamle liknende relieffer fra ur-aborginerne i Australia. Spor tilbake over Indonesiske områder 

ca 60.000 år gamle. 

Det viktigste er at byggteknikk, kunst, jakt og våpen-produksjon, og bruksting, klær, bosteder, for 

større eller mindre stammegrupper ses over hele verden unntatt i Amerika, som blir ett innvandringsfelt ca 

12.000 år siden. Mennesket har utviklet en slags naturinnsikt eller begynnede vitenskaplighet som holdes som 

lære blant de lærde, før noen ordentlig skrift har kommet til. Naturforståelse er altså for noen alt en vei som 

på en måte har ett eget orienteringsfelt. Inngår i strategiene, metodene.  

For noen kan det virke som det er nok, fordi enhver eldre religion henviser til hedninger, ateister, da 

først som overløpere eller fremmede religioner, men også ikke-troende. Dette forblir litt av en gåte, fordi 

tidene virker inne for slikt. Men en ser det jo i Bibelsk sammenheng at de fins, og Demokrit legger jo frem ett 

helt verdensbilde rundt 500-tallet fkr der verden bare er atomer, sjels- og kropps-atomer i en atom-verden. Ur-

stoffet.  

• Tidlig er våre lengsler, ønsker, behov for de bortgagne, eller stell der de ligger, eller helligelse 

eller tale til dem en hjemmets, hulens sak, lokalt, de er hos oss faktisk fysisk, enten de er skjelleter eller 

ikke. Her fins nærliggenheter til indianernes likplasser og tibetanernes! Mitt mellom det lokale og 

verdensåndens livshjul og jaktmarken i det evige nå.  

• En gange i vårt grunnleggende behov, jord-luft-ild-vann tredde frem ved grødevekst og dets 

forfall, forråtning, forgjenglighet, død. Fra Natur til natur. Og at den vi hadde inne i oss forsvant, 

utvilsomt tilbake til naturånden. Det var ett kretsløp, ett hjul i dette også. Med tro på, eller ønske om 

at en stod opp igjen, fordi en så jo at annet liv selv planter vokste på kadavre, at det hinsidge eller 

underjordiske inneholdt livskraft var uten tvil.  
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Vi kunne tillate oss på en fornuftig måte å tale og tro på forfedrenes land, de underjordiske land, 

som var det forgjettede land til å begynne med, inntil himmelen tok over alle roller, unntatt helvete. 

Der var underjorden nå det ondes. Liv-død-liv-omvandling. 

 Nå oppstår da også alle hjul som del i helhetens hjul. Gjenfødelsenes liv, i året, for verden, i det 

hinsidige eller forfedrenes verden, eller i naturen, som noe vår sjel tas med rundt i for livskraft i 

omløpet, og slik som plante, dyr, menneske og annet. Vi blir de vandrende sjeler. I dette ligger 

Reinkarnasjoner, inkarnasjoner og tvillingsjeler, at det har felles ett opphav i ånden, altså samme sjel 

Lynne-Sinn: Livsevner, følelser og interresser og forståelse! 

 

Naturen står frem som Jorda, Vekster, Dyr, Mennesker, Krefter/Bevegelse, for de fleste består 

den av en reke andre ting også. Vi ser gjerne for oss Bevisstheten vår: Med den merker vi intuitivt; 

følsesmessig og fornuftig det vi husker, lærer eller formidler, enten vi mener det tilhører annet i natur, himler, 

underjordisk, hva som betegnes som hjelpere, motstandere, vandrere. De private Livssyn?!  

Den bevisste siden omfatter mye. Her tar vi opp den fysiske siden, unntatt når vi trenger å henvise til 

dette i natur-vitrnskaplig målesammenheng, eller hva alle må erkjenne om eks kroppsfunksjoner. Den fysiske 

natur gjengis her med det vi alle er enige om at vi refererer til, eller det vi peker på, som alle ser, altså tingene, 

kroppene, oppførsel, orden og egenskaper her, funksjon, bevegelse. Og krefter, helst at vi kan måle disse. 

Jorda innkluderer Berg og Jordsmonn, med ferskvann og hav. Himmelen, Solens dagverden og 

Månen-Stjernenes himmel, Nattverden, der planeter og stjerneskudd synes. Lufta har med seg Vindene, 

sterke krefter, med Torden, Lyn, Storm, Orkan, og en har også lagt Vulkanutbrudd, Tsunamier og 

Jordskjelv under her, og som kan påvirke hverandre og skape uvær, tornadoer og vinder.  

Været er også Regn, Snø, Hete, Kulde, Skyer, Skodde. Vinden, eller Lufta, var store 

ånderettsgiver, til oss små, alt levende, menneskes, lille ånderett, som ga bevissthet, selvpusting og 

livsegenskaper. Livspusten, og at vår ånd henger sammen med den store ånden. NaturReligionen.  

Ånd-Kraft-Bevissthet er både natur og livs-skaper for sjamanen. Det finnes sjamaner som ser dette 

redusert, eller utviklet til mer avansert, til og med at naturen ellers er materie uten livsegenskap, noe som 

delvis synes ut fra det foregående syn med at noe må gi det liv og bevissthet. Tross alt dette har vi sjamaner 

som ser kraften som livskraft han er en del av seg selv uten at det er annet vesen i dette enn det han styrer og 

påkallerselv av krefter. Altså en renere natur-livs-kraft han styrer så langt han klarer selv.  

En Sjaman, individuelt, er som andre, en med sine egne forskjeller fra andre, og en av disse er at han 

kan ha strekt en del kunnskaper som overhode ikke er nevnt her langt utover de alminnelige grenser ofr innsikt. 

Her, som med stjernene, blir øst-vest, også nord-sør, Vestavind, Østavind, Sønnavind og 

Nordavinden ble uttrykk for den store ånds bestemmelse, eller at det var kamp mellom disse viljer, altså 

naturkrefter som ble forstått som ånder, bevisstheter. Livskrefter i kamp. Når hvite og mørke skyer kom 

mot hverandre fra hver sin retning, oppsto bulder og brak, Lyn og Torden. Mange kunne sverget på at de så 

kjempene som kriget. En slik henvisning er Tordenguden. Ofte sett som Ånden selv. 

• Krefter-Bevegelse, trengs til virksomhet. Denne kan utløses med vile og bevissthet. Bare 

bevisstheten var nok til at det som skulle gjøres ble gjort. Å se noe farlig, og løpe. Om vi anstrengte oss, 

eller var sinte eller redde, kunne vi ta i mye mer. • Vi kunne bevisst, villet ved behov(mat), utøve fysisk 

kraft med viljen, for å nå våre behov. I tvekamp, måle krefter med venner og dyr.  

Dyrenes verden/mening var ofte ubegripelig, Mat! Like så meget at verden kunne være til.  Det 

uforståelige gjorde oss mer anspente og oppvakte, slik som dyr. At bevisstheten vår, behovene, og 

bevegelse, ekstra kraft, ga suksess i oppgaver, overlevelse. Nye påfunn var til hjelp. Å kunne forme ting 

ga bedre redskap/våpen. Formbart=dyr, fisk, trestykker, stein, blir bruksgjenstander, også ild former 

ting. Ilden=styrke, kraft. Naturen=seige sterke trær, som kaster greiner på deg.  

Ekorn/større dyr kaster ting på deg, sloss med deg. Fjellet og jorda beveger seg/raser over deg. 

I natten buldrer fjellet/issprengning, eller ras. Jordskjelv, vulkaner, sandstormer, tsunamier, 

hvirvelstrømmer, tornadoer, orkaner. Ørnen og kattedyrene = «Raske som vinden.». Naturen hadde 

egen viljestyrke, bevissthet: Egen oppfatning av oss. Vi lyttet til varsel, trussel, vardøger, det vil si: 

Advarsel fra fjellet - skogen, Vanna, elva, sandstorm, eller kvikksand, myr. Dødes Tjern. Om vi var likt 

eller ikke, truet eller ikke! JA! Naturlige Forvarsel. 

• Jordskjelv svelger venner, eller oss selv. Opplevelser i verden hadde nesten tatt livet vårt. Sjokk. 

• Sykdom kom med vind, dyr, fugl: • Identifisert som en ond ånd/ånder. Forbannelse, Ånden 

straffet oss.  
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• Åndens fiende i jord eller mørket. De underjordiske demoner, onde ånder, de som ikke gjorde 

livet vårt lyst, 

   men tungt, mørkt, sørgelig og redselsfullt. Blant forfedrene fantes det også grusomme, 

onde! 

• Naturen har demoner. Fjell, Hav, Vann, Huler, Jordsmonnet, og trær har selv livssjel, vilje, 

godhet og sinne. 

• Onde ånders forbannelser, og andre mennesker som stod i ledtog med slike, ble en forståelse om 

seg selv og andres egenskaper. Sjamanen var den som kunne kaste forbannelse eller oppheve 

forbannelse. 

• Helt klart talte ånden gjennom vindene: Tydeligst i ØstaVinden, VestaVinden, NordaVinden og 

Sønnavinden. 

• Verdensånden taler gjennom Vindene og Stjernene, Livshjulet.  

• I vindene kjennes lukt og smak, at dyr har gjort fra seg, at det er vår i lufta, lukte frukter eller 

kadavre. Vi kunne lukte regnet. Lytte til berg/jordsmonn, høre bøflene komme. Hester merket 

jordskjelv.  

• Dyr merker det først. Merk deg dyret. De ser og hører for oss! Gribbenes varsler skadde 

dyr/mennesker. 

Hvirvlenes dans blusser opp bålene! Metall-gjenstander Kunne utløse lyn-Regn på RegnDans-

berget. Selv støv! 

  Faraday ikke alene. Lyn i Jernmalm-berg. Kommer Lyn kommer Regn.  

 LYNGnist=Åndens Spyd/Sverd/Hammer! TordenGuden. VerdensÅnden selv. Mange forstod 

ikke dette! 

• Torden er krefter, vrede, sinne. Tordenguden, Åndens stemme! Vi kunne se han skjelle ut nabo-

stammen. 

• Han slår en i nabo-stammen ihjel! Skulle vi ikke frykte, eller ha ærefrykt for Guden! Noe annet 

er Idioti! Verdensånden, mesteren, gir og tar liv, og da priser vi han i ære-frykt: Ære for Natur og Liv, 

Frykt for å miste venn, slekt, oss selv, forbannelsen. Leve derfor slik at vi ikke skaper dårlige følelser i ånd, 

natur. Moralsk godt! 

 Mennesket i Naturen.  

 C. Fra Nesten-Dyrisk til Før-Sjamanistisk Liv, Til Sjamanen 

  en intuitiv, og instinktiv gren som utvikler seg,  

   og blir parallell viten, mesterlig-het, i det sjamanistiske liv.  

 Det er snakk om en selvstendighet, øvelse til voksenliv,  

  å kunne mestre sin kropp, og sine omgivelser, særlig overraskelser.  

   Ikke minst om: hva er det du kan vente deg. Fornuftsevne utvikles i samme takt. 

 Dyriske sammenligninger: 

 Disse må legges frem ved å henvise til at det overhode ikke var skoler eller butikker. Det var jo heller 

ingen gårder med husdyr eller korn-dyrkning. Det finnes overhode ingen andre ting, enn fisk, dyr, fugl, også 

insekter, termitter, frukt, røtter og bær, samt en del annet, for eksempel som syrlige blader, vel en rekke nøtter, 

noen steder kokosnøtter. Og selvsagt, ferskvann, og drikke saltvann kunne en dø av.  

 Selvsagt er det gress, blomster, moser, bregner, løvtrær, nåletrær, buskvekster, noen med nåler, det vil 

si tornebusker, og tornekratt. Dessuten giftige planter. Også blant dyrene var det slike giftige, som visse 

slanger, edderkopper, noen få frosker, skorpioner, taranteller og andre. Mygg, fluer, ga tse-tse-syke, sovesyke, 

og malariamyggen kunne stikke oss. Men vi kunne selv finne på å drikke vann som har malaria-sykdommen, 

altså infusjonsdyret i seg.  

Mange mikrober, bakterier, basillgruppen, og muggsopper var farlige, og mange sopp også giftige. 

Denne gangen fantes da heller ingen helsebøker å slå opp i, og ingen leger eller alternative ekspertiser. Vi 

hadde allikevel funnet enkelte ting vi spiste som vi bare delvis gjorde oss friskere, vi visste ikke nok. Gjennom 

årtusener økte denne sikkerheten. Vi hadde ikke språk i stor målestokk, men kunne gi hverandre brukbar 

orientering. Vi går over land, sand, om vi svømmer også vann, for å bade tyder alt på at naturmennesker kunne 

ha et godt forhold til. Men havet hadde ville dyr, hai og krokodiller, og landjorda de store katte- og hunde-

dyr. Elefanter, mammuter, bison.  
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 Geiter og til og med sauebukker var ekstremt sterkere og raskere enn idag, nesten like spreke som 

hester, villokser, og grisene var jo villsvin, utemt, og var til skrekk for andre store dyr, der en 3 meter, eller 2 

meter høyt villsvin kunne gjøre det av, til og med med løver. Flodhester vet vi den dag idag tar hjort og det 

dyr som dreper flest mennesker i Afrika. Og de kan til og med stå på menyen.  

 Med fjell, vidde, skoger, sletter, prærier, tykke urskoger, i allefall; mange steder så igjennvokst, at det 

var nær ufremkommerlig. I tillegg vandret sykdommer, og bitt fra dyr kunne føre raskt til døden, det samme 

med lungebetennelse. Erfaringen til mennesket var at mange i stammen bare fikk en brå død, på grunn av ett 

lite uhell. Men til gjengjeld var vi utrolig sterke. bare for 1000 år siden regner en beinbygning til folk som 

enormt mye sterkere uten sammenligning med dagens mennesker. I steinalderen enda kraftigere. Og sene-

styrken ikke mindre, så meget de måtte være på vakt.  

 En regner jo blant forskere idag at vi tross alt hadde med stor erfaring, noe tale/tegn, noe lære om spyd 

og steinøks, steinkniv, køller, klubber, og runde steiner til å kaste eller forsvare stedene våre med, og hadde 

under vandring. Vel vi hadde lære om en viss behandling av skinnklær, og slik kunne vi vandre rundt med 

redskapen med oss. Vi måtte unngå hulene til bjørner eller deres matfat.  

 Vi trengte omsorg, mat. Foreldre, stammegruppe måtte sørge for brystmelk, om så amme, eller å lære 

bort noe her for de som hadde vanskligehter med å få frem melk. Om ikke måtte de gi erstattende vann med 

noe i, kanskje noe kalsiumholdig, men ikke lett. Fra en måned gamle kunne de ta til seg litt nesten flytende 

knust kjøtt. De tygde det og matet barna, eventuellt blandet med vann, melk.  

Så måtte vi på grunn av vår store anspenthet og størrelse, ha fisk, krabbe, skjell, eventuellt hjortedyr, 

sau, and eller annen fugl, vi kunne ikke stoppe opp, med unntak på steder med rikelig med dyr. Eller 

tilsvarende med mye gode frukter, røtter, nøtter, bær, og visse sopp. Vi var utsatt for regn, snø, hagl, iskulde, 

hetebølger, stormer, monsunregnet, og merket jordskjelv og vulkansk aktivitet, slik at om var vi for tett på, så 

ville vi gå i døden.  

Andre steder ville strykene i elvene drepe oss eller kvikksanden tok oss, sandstormer ta oss. Vi kunne 

gå utenfor stien, eller klippen i natten, altså risikere å dø ved forsøk på å bevege oss i natten eller vurdere 

styrken på greiner eller klipper om dagen også. Også feilbedømme rømningsveier om vi ble overfalt av noe. 

Dette er tydelig også hva dyrene gjør. Det finnes nesten ikke dyr som ikke lager ekstra utgang for å kunne 

stikke av eller overraske fienden. Typisk for katter, hundedyr, ja de fleste som sagt. De store dyrene tenker 

likt om stiene og elvene på slettelandet. Til og med fisk i vannet sørger for slikt, edderkopper og insekter. Det 

er altså ikke en nyhet med mennesket. Vi må ha MAT. Og DRIKKE. 

 Vi må ha Livets Grøde og Livets Vann. Og vi må jo gjøre i fra oss, helst litt i skjul. Det gjør dyr 

også. Det ligger dypt i oss at vi ikke ønsker å bli overrasket om vi må gjøre i fra oss. Vi kan allikevel gjøre 

dette i frustrasjoner, i redsel, eller når vi viser forrakt, noe som alle dyr bruker dette til, altså i angst og i forrakt, 

og sinne. Eller raseri. Da pleier sjimpansene og ta greiner og stein, og med erigerte kjønnsorganer hopper og 

slår de og kaster stein på leoparden, samt at sjimpanser i flokker 100-vis av mil unna hverandre har ett helt 

likt skrik for akkurat leoparden. En av de få ting som ikke kommer på deres stedelige dialekt.  

Vi trenger sansene til alt dette, øyne, syn, øre til å høre, at syn og hørsel hjelper hverandre slik smak 

og lukt værer farer og kjenner seg frem på mat og drikke. Nese, Tunge. Men følelsene gir oss mulighet til å 

kjenne ting i mørke også, og det trenger vi: Vi må kjenne kulden, varmen, vi må kjenne at det er vått eller tørt, 

vi må kjenne om noe er spisst eller flatt, at noe er glatt eller med ru overflate. Vi må kjenne at noe er hardt 

eller mykt. Hudfølelsene og fingerfølelsene, ja det meste av kroppen slik er ett utrolig følsomt og enormt 

orienteringsrikt organ-sansesystem.  

Her merker vi også om den annen er kjærlig, i kos, og om den andre ikke er så mye det. For oss virket 

sexualdrift som med andre dyr, at vi måtte føle en viss kjemi eller vibrasjon, eller oppdage ett Lynne, utstråling 

vi likte, tolererte, om vi møttes slik. Samtidig var bindings-kreftene mellom oss i mange tilfeller sterke fordi 

både barneomsorg i slike tilstander og det at vi hele tiden måtte ha tillit til partner og stammefrender ved farer 

som lurte. Dyr/Vår sex-drift kan bli hensynsløs også. 

Det som vokser seg fremover er en betraktning av dyr som er mye mer levende enn slik vi ser dette 

idag. En ting var å synes dyr var vakre, var de det appelerte de, det betydde at de var sterke og friske, og slik 

var de ikke like farlige som de syle dyrene. Skadde dyr var også ofte farlige, fordi de ville tro at du angrep 

dem, men samtidig så ville andre dyr lukte det skadde dyret slik at større fiender kunne komme inn på oss. Vi 

vet fra før at kvinners mens er noe som bjørner kan lukte, og da kunne vi bli oppsøkt av denne. Eller også 

skadelige insekter. Styrke, skjønnhet, stolthet, virilitet er signal på friskt, sundt som oftest. 
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Poenget er at vi ikke hadde bare slike fiender. Vi hadde også andre grupper folk som var på vakt, og 

at språk-forskjell kunne være betydelig, også skikk. Vi snakker om at det som forskerne sier både er 

Erectusmennesker, og Neandrthalere, presapienser og CroMagnon-mennesker rundt oss rundt istidens start og 

helt til dens høydepunkt for 16000 år siden. Det er funnet en spydspiss de mener stammer fra neanderthaleren 

i ett mamuttskjellett i nord-Amerika, angitt til ca 3000 fkr. Spor da allerede Egypten og Sumer er høytids-

kulturer.  

Men først og fremst med alle sanser våkne, går vi jo først og fremst på dyrene. Her må en vokte seg 

hele tiden. Vi trengte den søvn vi kunne få, og dette er ett behov vi ikke kunne velge å ha. var vi for trøtte, 

kunne dette bety døden. Vi trengte ofte at en av oss satt vakt, heller sove neste natt eller litt om dagen. Vi 

trengte absolutt å lage oss ly, entendette var undr store bladverk, greiner bygd til hytter. Gjerne mye kvist også 

så store dyr vegret å gå igjennom, men oftest måtte vi inn i huler, jordhytter, store dyrehi, eller at vi bygde 

virklig godt med takgreiner i en skråning. Og vi lærte at vi måtte bygge i le for vinden, ikke opp imot den, der 

det var elvedrag eller sletter med en bestemt vindretning for det meste.  

 Været overrasket oss uansett. Lyn og torden har skremt alle kulturer, noe annet er ukjent. Hva slags 

naturkraft dette var, det kunne de ikke si så mye om. Tordengudens vrede! Ovenfor mennesket gjaldt det 

samme forsvar som hos dyrene. Det var list, det var knep, det var utrolige sanseevner, og det var utrolige 

taktiske reaksjoner. reflekser, oversikt, reaksjon. Denne tiden kunne du ikke vente. 

Du måtte være refleksiv, ta det på instinkt, du måtte handle intuitivt der og da, selv om det å tenke 

nøye igjennom ting også er en intuitiv følelse av hvilke referanser og viten vi har. Men her er altså livets 

realitet hele tiden. Vi kunne noen ganger slappe av i huler vi stolte på, eller at vi hadde gått mannskap rundt 

oss. Allikevel ville vi ikke tiltrekke oss fremmedes oppmerksomhet unødig.  

 Hverken dyr eller mennesker. Dyrenes teknikk måtte vi lære oss både for å jakte på dem og når de natt 

eller dag jaktet etter oss. Vi var nok en slem erfaring for mange dyr selv, og dyrebarn har blitt oppdratt til å 

løpe unna slike som oss. Eller vise aggresjon ovenfor oss. Som i Afrika der en plutselig oppdager at en spesiell 

løve har lagt seg til mennesker som hovedmeny, der kanskje 15 mennesker har gått med, kanskje 100, før en 

har fått has på denne. De lærde den gang var de som studerte aper, ekorn, treleoparder, tigrene, katte- og 

hundedyr ellers, og ørner og falker. det vi kunne stille opp med var stein eller spyd, ved dette kunne vi utføre 

ørnens hurtighet gjennom luften. Vi kunne også håndtere klatring nesten automatisk i forhold det vi ser idag. 

Enten det var berg eller trær.  

 Sjimpansen kunne lære oss å klatre i rette stammer uten grener ved ¨skråne beina innover, og nærmest 

gå oppover trærne ved å svinge armene fra side til side som balanse med bena. Der har vi kokkosklatrerne og 

Palmeklatrere. Også mange dyr viste oss vei til svømming, selv om slikt kunne være egen utprøving eller 

gammel arv vi hadde lært. Vi må aldri glemme at dette var med livet som innsats. Ute på sletter der vi var 

flere, og hadde gode våpen med oss, eller tre å klatre opp i kunne også vi oppleve den store freden eller lykken.  

Å ha det moro.  

Dyrene kunne like lett sky oss. Så ofte ville det vi kaller ferie, være følelsen folk hadde da de anså alt 

som trygt. Med lørdommen gjennom generasjoner ble vi tryggere, kunnskapen økte. Vi ble mange nok til at 

vi kunne avgjøre at noen var så gode, kloke eller sterke, modige at vi kunne la dem være ledere, om de ikke 

tok den rollen som hersker med vilje mot andres vilje. Antaglig ble flere med omsorg som basis, også ledere, 

slik at en ikke styrte alene.  

 Organiseringen blir etterhvert hva den kloke lærer av egen erfaring eller av andre kloke, og også hva 

denne selv er i stand til å øve opp. Det er her både farer, skremsler, uutholdenhetsprøvelser ofte blir en av 

sjamanens veier, også tøffhet, stahet, å kunne reise seg opp å måte motstanderen. ikke alltid for at en er best 

slik, men at det er holdningen en vil skal gå inn i stammegruppen sin, eller blant ungdommen. At de skal få 

høre hva de står ovenfor av farer fra menn, andre, dyr, utålelig, og hva som heller er av det gode om det er 

kveld for å fortelle om slikt.  

Småsagn, og direkte råd fra, eller lære fra deres forrige ledere inngår etterhvert i deres lære, slik som 

nynning, sang, koselyder. Ofte er sang en videreføring av koselyder og tale, en måte de synes det heller passer 

å utrykke det de føler. Tromming er oftest ett varselsignal, sammenkallingssignal eller en beskjed som en 

oftest må følge opp. Men lyden var den gang som nå, noe morsomt for mange: Det var kult og spennende og 

lage rytmer.  

 Det skal sies at det ikke alltid var sjamanen som nødvendigvis var best på dette. Men til gjengjeld vet 

vi at det er en rekke slike trommer, og blåse-verk som de kunne mestre bedre enn noen kunne hamle opp med.  
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Ofte er det ekstatiske nivå noe en ville oppnå gjennom følelser med ånden som ga alt liv, og kunne 

komme denne i tale, eller få tegn om noe, eller få vite dennes vilje! Eller Råd! Erfaringer av nesten-ulykker, 

alt som var på hengende håret, bare millimetre i fra. 

Kunsten å beherske fysikken og kroppen, og sine redskaper opp mot enhvers mesters kyndighet, og 

også å stole på sine instinkter til det ytterste ved hjelp av øvelse. Ovenfor mennesker og dyr. Og da gjaldt også 

dyrenes instinkter og reaksjonsevne, deres kunsstykker i krumspring. Så var det sansene da. Hva tålte en av 

påkjenning, kulde, varme, neo som svei i øynene, eller oppfatte med bind for øynene. Lukkede øyne!Hva 

kunne en tåle av lukter, støv, smak, eller irritasjoner i slike sanser.  

 Idag har vi naturmennesker som går igjennom ritualet med å binde hendene inn med krigsmaurene i 

amazonas, dette er manndomsritualet, og en kan dø av dette. Kort sagt, det er igjen det vi kaller utholdensprøve 

ved irritasjon, der giftene er en av de høyeste farer en som med status kan oppnå. I tillegg kan en kanskje 

bygge ett slagt immunsystem eller slik reaksjon at en tåler det bedre neste gang.  

Men en vet aldri. Andre steder er det å kunne tre nåler eller tynne kvister gjennom huden, en annen 

irritasjonsprøve for kroppen. men også kaldt vann, å stå under rennende kaldt vann eller ligge i kaldt vann en 

stund, kan også være slike ting. En prøve er å bli fukgt til ett øde sted en ikke får forlate, og må kunne greie 

seg uten andres hjelp i villmarks-forholdene. Her er det gjerne en opplæring eller øvelse som gjør at de andre 

anser at personen er moden for dette nå. Slik gjelder visse ritualer for både kvinner og menn. 

Mange forstår ikke hvor skikken kommer fra, om de hoppet ut for ett sted i ett tau mange meter ned 

over fossen, eller hva som helst av pinlige ting i huden. Alle vet at modighet er en prøve, men ikke hvorfor 

prøvene skal være slik. Fra gammelt har det vært ett valg i og hva som er den ultimate prøve, eller aksepterte 

prøve på utholdenhet. Det skal være så sterkt at en da vet at dette vil vedkommende gå igjennom for stammens 

skyld. Å Stole på medlemmet.  

Langt om sen dukker dette opp igjen om hvem det er som tåler mest, selv om det ikke er noen farer på 

ferde, men nå ikke sjelden å klare seg i ødemarken, eller prise forfedrene igjennom dette, at deres prøvelse 

skal være rituale. Ofte kravet i stammen, troen. Og nettopp slik er det da hva asketen eller den troende gjør 

ved å gå ut i ødemark for å klare seg selv, eller sulte eller stylisten gjør for å stå på ett ben på ett tårn hele livet, 

knapt med servering av mat av hjelpende interresserte.  

Men denne gangen er det også i direkte henfallenhet og med styrke fra den tidligere nevnte verdensånd. 

At det er for han, sin tro, at han gjennomgår dette, og for å vise folket Åndens krefter. Oppdagelsen av åndens 

vesen, opprinnelsen og skikkene, kan være glemt slik de oppstod, naturlig i fortidens miljø med offer. Nå er 

tiden annerledes: Nå er det regelverk og tabuer i det samme ritualet: Gjennomført/Perfeksjonert, alt skal gjøres 

slik og slik, og mange oppgaver skal gjøres.  

Nå er det en rekke kunnskaper som omfatter askesen og ritualet, men fremdeles at det regnes til åndens 

ære, til livsånden, til skaperen, og for folkets ære, stammens, at det er å gjennomgå det dypeste for slik å redde 

egen sjel, livsegenskap, og ånd, bevissthet, også ettertiden, og for at det troende folk skal reddes.  

Det lå også i den gamle skikk. Vi kan se en overgang fra der dyrene er med i gudebildene, til der ånden 

som ens skaper i naturen, til en langt mer sivilisert versjon av en mester, den gamle, evige, som nå 

verdensånden har tatt som form, fra noe mer usynlig, men som også den gang kan ha vært skimtet som den 

gamle vise der ute i horisonten.  

Sjamanen blir voksen, det vil si at det ikke bare er kunnskap om samfunn og livshjulet og hva stjerner 

forteller, men også krigsmannen, psykisk, bevisst, og intuitiv og instinktivt mestrende sjamna vi har, og nå 

begynner en dypere menenskekunnskap og ta form, slik som hva kropp og sykdom kan fortelle, hva slags lære 

eller trening andre bær ha, medesin, massasje eller noen ganger at en må bite i seg smerter for å oppnå friskhet, 

eller for å bøye noe på plass. Også åndens fysiske egenskaper er en interressert i.  

Og at denne bevissthet kan materialisere ting vet en fra tåka som blir til vann, og ånden som har med 

sjelen til oss så vi kontrollere, styre fysikken vår. Og denne del blir det vi kan forstå som det like vide 

eterlegemet som ånden har. Også slik som kharma utstråling som kommer fra auraen til astrallegemet, og kan 

knyttes til en vei gjennom stjerenverdenen frem til ånden, den store bevisstheten. Livshjulet og verdenshjulet, 

at en kjenner kulturer som har gått til grunne. Det har hendt før.  

Også dette er en erfaring som en har fra øst og vest. Indisk, eller vedaene følges av kjente inn i 

upanishader og andre verk, og her står Kali, hun som skammer seg over menenskeheten og rekker tunge, 

for den siste tidsalder der jorden går til grunne, for så å gjennoppstå i ny syklus. Vi kan se det slik. Den 1 

tidsalder er skapelse, fødsel, barn, og verden. Den andre er også elskovens, ungdommens, sivilisasjonens og 

voksen tiden, læren.  



 

 

1074 

Den 3 tiden er hvordan en svikter all moral eller holder på moralen der også kriger raser for å vise 

verdensordenen. Til slutt i den 4 tids-alderen er fienden, korrupsjonen, så ond, at en gudinne, Avatar, Kali 

med alle guders lånte kunnskaper og våpen sendes for å rydde opp.  

 Det er demoner og annet med. En betegnes en Mare! Mareritt. Hav-demon. Videre er det denne 

gudinnen som har ansvaret for denne verdens tilintegjørelse i den 4 og siste Tidsalder, på grunn av dens 

ondskap eller forfall, gudinnen Kali, som igjennom dette forsåvidt tilintetgjør alt for å berede grunnen til 

den nye skapelsesalder, der gjennoppståelsen av det rene riket og gullalderen igjen ser dagens lys. (Noah)! 

 Vi ser tendens til liknende i vestlige, sumeriske, babylonske, egyptiske, i mayaenes, og i norrøn 

gudelitteratur. Men husk, i denne sammenheng er det ikke kommet så langt enda, vi har bare kommet dit 

sjamanen står på høyden av sin makt. Mange vil idag betvile at noen kan gjennta slikt som i gullalderen. 

Mange andre vil mene at det lar seg gjøre, og slik har vi mange store mestere idag. (Noah-Syndefloden)! 

Vi kan se hvordan sibirs-jamanisme, confutseianismen, taoismen, og tibetansk Bønreligion, og senere 

tibetansk buddhisme og Zen-buddhisme har tillagt slike eldre verdier stort rom, og ser ett opphav i slikt mot 

lærdom der de bryter med mye i en ny retning. Og i hinduismen. Blant indianere i Nord-Amerika vil mye 

gjenkjennes her. Blant annet forfedrenes land i mange versjoner av verdener i åndens rike. En ting er i de 

evige jaktmarker.  

En annen versjon er der de døde går igjennom det hellige vann, som en ferskvannsjø, eller kilde som 

er der sjelene lever, der vannet bare er speilet som disse forfedrene har gått igjennom til en annen verden, og 

vi kan tale med dem. En aztekerkonge ville finne sine røtter ved ekspedisjon i erobringens spor. De nektes 

adgang til kilden i California. Den var for hellig. Eller følget ikke hellig nok. Like hemmelig som 

HopiIndianernes ritualer er. Med nød og neppe at få opplysninger har kommet frem. Bestemor edderkopp er 

legende både i Afrika, Nordamerika, Ainofolket i Japan, og mulig nevnt i Sumer og Egypt.  

Naturen har vært en åpen bok! Den tvilsomme siden om hva noen ser i ånden antatt som en egenskap 

ved menenskets egen bevissthet, fornuft sanser og følelser, og behovene da, siger bare sakte frem fra 1000-

tallet før kristus og kommer ut i en viss blomst ikke alle vil plukke med Demokrit rundt 450 fkr. Men allerede 

ca 600 fkr ser en at disse retningene har tatt fatt. Det er stoikere og sofister, men også skeptikere og andre som 

også heller mot epikurerne, det vil si dentidens modernisering av Demokrits retning.  

Gudene finnes ikke, og vi må ta til fornuften, og lære oss den skjønne natur å forstå. Dette er jo 

Ateismen, de som anses som fullstendig ikke-troende, Hedninger Overhode! Retningen hadde sympati i store 

deler av rommeriket frem til Kristendommen overtar rollen. Da forbys filosofiske akademier og vitenskap 

fordi det nyttes til umennesklige ting, og til krig. Dette blir så sporene til Middelalderens fødsel, ca 500ekr, at 

det åndlige, det vil si følelsene i visse monn skal ha oppmerksomhet, lytte til hva skaperånden sier oss å gjøre. 

 Det legges mye vekt på at dette ikke skal gå igjennom stjernene, men via Bibel, Jesus, Og kirkens, 

bønnens, askesens og overbevisningens veier, til selv eller via boken eller kirken nå Gud eller hans frelse. Det 

samme i andre religioner, frelse og det evige liv. Buddhismen og Taosimen må ses i sitt eget lys.  

• Ett viktig poeng med denne verdensånden som oppdages, og som gir liv til alt, sjelsevner, 

bevissthet, men som også styrer kroppene. Da allerede den store ånd styrer verdenshjulet med stjernene, og 

ved hjelp av de to store lys, sol og måne som tidsmål for oss, så ligger veien til at når ånden gir liv, men 

samtidig kan bli til tåke, regn, vann, og som forurenset antaglig her blir til kvarts, eller mørk stein som 

smuldrer til grus, sand og jordsmonn! Så plantene, skogbrann eller menneskets ild tilbake til lufta og 

himmelen. Da har jo den samme naturånden skapt verdens fysiske natur også.  

Alt dette er fremdeles deduktivt. Og ikke minst orden og holdbarhet, det fineste av alt, og vår 

bevissthet. Det er altså ingen tvil om at verdensånden skaper Kosmos, himmelrommet, alle natur-

gjenstander fysisk, og livskreftene fra det totale formløse, det usynlige etter lover vi ikke forstår at den 

greier. Og før vi kunne være her, komme hit, måtte han altså skape himmelen og jorden, hvor det ellers bare 

var mørke og intet.  

Veien vi ser gjennom ånden, kan magisk eller mystisk nok, til tider være en annen fordi han er i stand 

til det vi ikke forstår, og i allefall ikke med vår snevre fornuft, og uansett hvor avansert noe er eller blir vil vi 

kunne se denne ånds fingre gjennom alt. Eller intelligente storverk. Derfor endrer ikke andre ideer som 

evolusjon og kvantefysikk noe som helst på dette. Vitenskap og Filosofi er fremdeles som politikk, oftest 

missbruk. Det var erfaringen 300 fkr-300ekr.  Fra Aleksander den Store til Romerriket hadde kristen 

statsreligion.  
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• Slik sett er dette ganske oppsikts-vekkende. • Thomas Aquinas skillte Filosofi som tillat ved siden av 

Teologien, fordi han var overbevist at man kunne finne verdens-ånden gjennom også den naturlige fysiske 

verdens-prossess, da den var skapt av Gud. Men at kropp-Natur også utforskes etter dets egenlov. 

• Men fra Sjamanens vake over fiende, kommer også Gys, Frykt, Instinktive handlinger, å forkle 

seg. En må selv speide, snike seg innpå, lytte og se. Frykten, angsten vi har inne i oss, tar også frem 

demonene i naturen, og den forbannelse sykdom, pest og knep vi kan utsettes for. Den forbannelse dette 

ga over oss måtte vi sende tilbake. Magi! 

• Magien, Listen til sjamanen, å kaste forbannelse, blir ny krigslist hos folkestammene, kultur-

religionene. 

• Magien blir til forbannelsen av de vantro. List og maktens veier gir kryptografiens krigs-

maskineri. 

• Reviret var der vi var, det vi trengte. En dag er konkurransen, plassen, usikkerheten større, og 

vår bevissthets utfordring blir Makt. Og da Makt over andre, i kamp, at fienden må ellimineres. Det er 

det nye i skriftene/Teologiene. 

• Det nye revir-symbol er det hemmelige broderskaps offerblod, og i forsvar. Adoptert av Fienden 

og Mafiaen. 

• Utilstrekkelighet, uutholdelighet blir psykisk-bevisst, ikke bra nok=Avisning: Blir Hat, Gir 

Agresjonen. Kains brødre!  

• Alt dette starter jakten på svikere, forrædere, Ingen ny god vei utenom  kan lenger godtas. Alle 

må ta valg, parti! 

• En har tenkt de tanker som skal tenkes i livet: Platon: Alle tanker er tenkt!  Grensen er satt! 

Systemet lagt! Syn Gitt! 

• Dette er ingen helt sikre utsagn, men noen har denne vei bak seg, eller visse kombinasjoner av dette. 

En og en nyttes! 

• Ånden vet alt. Vi trenger ikke vite alt om den neste. Nestekjørlighet, hensyn holder. Og følge åndens 

lov.  

Astrologien og Stjernetegnene: 
 

 Ånds-forestillingene var nødvendig for å se sammenhengene, og var klart ett bilde også på mange av 

naturens kretsløp, ofte bundet til livsegenskapene og til følelsesverdenen vår, behovene våre, lidelsene, 

smerten, gleden og lysten og angsten. Dette inngår i dag i hva vi kaller de kvalitative egenskaper. Hva vi 

spontant eller etter overblikk fant ut at vi ville oppsøke eller flykte fra. Derfor kunne de som til å begynne 

med oppdaget at stjernene kunne vise oss klokke for sommer og vinter, alle måneder, når vi kunne sanke det 

ene eller det andre, ja det ble klart at stjernetegnene fortalte oss dette, det vil si klokka for nesten alt vi trengte 

i verden, alt etter som hvilken tid det var.  

Allikevel var alltid ånden, det vil si vitalkraften som vi fikk i oss ved livets begynnelse, med oss, og 

del i dette. Etterhvert vokste en bevissthet seg frem om at ånden og tidstegnene var helhetlig bundet. Det var 

ikke slik at verden bare var skaperfasen, men naturånden ga oss grøden, og tiden for grøden. Den ga oss viten 

om når vi måtte sanke og lagre den. Den ga oss sol og varme for alvor og lek, både de praktiske og upraktiske 

sidene av vårt liv. 

At vi så stjernetegn som styrer av hele livet vårt var ikke den første oppdagelse vi gjorde. Vi fulgte 

heller med at solen stod opp der vi ga dette navnet øst, og at solen gikk ned der vi kallte dette vest. Rett ut på 

hver side var nord, det kaldere, og syd, det varmere. Når solen gikk nordover ble det varmere årstid. 

Og under natthimmelen fikk vi en klokke i månen, der hver månefase var 7 dager, noe av det første vi 

som oppfattelsen av å følge med ble klar over. Vi fant ut at det var litt mer enn 12 fullmåner i løpet av året, 

men det tok også lang tid før vi fant ut dette. Vi kunne også følge stjernehimmelens tydeligste veistrekk, og 

melkeveien, som en retning gjennom natten uten å skille disse tegnene fra hverandre så vi forstod gangen.  

Det skulle ta mye lengre tid i menneskets historie før vi kunne skille disse ut slik at de kunne nyttes 

som tids-maskiner. Eller sammenlignes med året. Faktisk var ikke dette mulig før vi nedsatte tegn og symboler 

for dette. Og de første som gjorde dette var de virkelige sjamaner eller kloke i stammen. Behovene våre lå 

liksom ikke inne i dette.  

 Men så da vi trengte å dyrke ting eller var så mange at vi måtte danne jaktlag med jevne mellomrom, 

ble vi tvunget til å følge med dyretrekk og retninger i mye større grad. Vi begynte å få ett forferdelig dypt 

ansvar for at dette gikk vel og bra. En kunne ikke komme tilbake til stammen uten mat.  
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Nå ble syklusen til dyretrekk og fiskeforekomster, eller grødens viktigste blomstringstider viktig. Enda 

mer med husdyrhold og fast bosetiing da dette betydde lagringer eller lengre avstander fra visse jaktmarker 

og fruktsteder, og bær og røtter. Vi lærte å dyrke det meste selv, at det ville kunne vokse ved husveggen.  

Hele tiden ble nå også solens og stjernenes gang viktig klokke for, og viktig kompass for, vei og tid 

for grøden i vårt liv, inntil at vi forstod at deres posisjon og været, året, våre livsbetingelser kunne leses ut fra 

deres posisjon og tid de innfant seg. Nå begynte skjebnetroen i det å kartlegge hele denne kretsen ved 

navngivning og følge med tiden, samt månens posisjon i dette.  

En ny æra av tallets kunst, stjerneberegning, og forutsigelser av hendelser var begynt. Metrologen var 

astrologen, grødens kunstner og stammens skjebne ble astrologen. Egentlig ikke rart at de i Sumer, Babylon, 

Egypt, og Grekenland hadde måneprestinner og solguder. De var jo samfunnsmestrene, også til arkitektur. De 

var jo mestre i dette fag, den kosmiske klokke og vilje, skjebne, matematiske lov! Perfekt Ånd! Menneskets 

fornuft overgikk dyrenes, vi var ånd! Troen på fornuften og matematikken i bevissthetens ånd var 

overveldende. Fornuften, geometri, tallet rendyrkes. 

• Med forståelse av verdensåndens vilje og kretsløp visste vi at vi stod over dyrene.  

 • Det tidligere totem og tatoo, var ofte dyrets tegn. Våre søsken. Sjamanens åndsharmoni. Gullalder! • 

Med Fornuften, geometrien, tallene, beregninger av stjerner og astrologer som arkitekt og 

    metrolog, hadde vi bevist dette! Det er også karrakteren til egyptiske hieroglyfer og kunst som 

  Kopi-Pekere: tall, symbol er ikke tegning men ord: Det de kalles! Alle er like, etter måling.  

 • Grekerne bryter denne trend der de lager statuer i naturtro gjengivelse igjen. Fornuften i alt.   

  Fornuften viser følelser. Men som del av verdens orden, verdensfornuften.  

 • Romernes kunst peker veien tilbake til gudene, og opphøyer mennesket selv 

 • Middelalderen river mennesket tilbake til virkligheten, at dets fornuft er begrenset. 

 • Rennesansen oppdager antikken igjen. Alle syn vurderes på nytt! 

 • Ny Tid: Både følelser og fornuft, både natur og bevissthet underlegges vår fornuft!  

  • Mennesket er selvrealiserende autonomt selvstendig, og dermed ansvarlig. 

  • Naturen og kosmos skal erobres og beherskes av menneske, vitenskaplig. 

 • Samtidig spisser teister og ateister knivene som aldri før. Heller Ragnarokk en tap. 

  • Den selvprofetien er forseglet. 

 

 Tidstegnene styrte altså hele livet vårt. Det virket ikke som det var tilfeldig når vi ble skapt. Det var ut 

fra ett tegn som stod frem i naturen, ett vi burde merke oss, som hvilket tegn som stod på himmelen, og hvilken 

episode som kom til syne da. Det noteres at vi ble født i det og det tegnet, og om en bjørn eller hoppende 

kanin, eller due, kom til syne, kunne vi bli døpt Bjørn, Hoppende Kanin, hvite due. Og om vi skrek eller var 

stille, kunne være tegn på at vi hadde freds-sinn, eller krigs-sinn. Altså en forventning til lynne eller gemytt. 

Ånden kommer altså med ett budsskap inn i oss.  

Studiet av dette himmelhvirvlende mysterium, var ett studie av åndens mål og vilje. Dette er ikke 

lenger bare en skaperånd, men livsånd, en ånd for livet, du slipper aldri unna det. Den avgjør vår skjebne, ja 

den enkeltes skjebne er i dens hender. Dette er både skaperånd og skjebneånden. Det som gir oss liv og 

bestemmer vår bevegelse til fulle. Og ikke minst, at vår første viten eller veiledningen er ut fra da vi fødes, 

under hvilket stjernetegn dine bevegelser er bestemt ut fra din begynnelse til din slutt.  

Dette betyr at din lykke og ulykke her i livet hviler i skjebneåndens hender, de hender som bestemmer 

og viser oss vei ved hjelp av åndens klokke, livshjulet vårt, som deler himmelhvelvingen opp i 12 lysende 

stjernetegn, der du kan avlese din skjebne og fremtid.  

 Dette er også en helt deduktiv oppfatning. Historien og den moderne tid har mange vektige 

innvendinger mot innholdet her. Men i dette ligger også konflikten mellom de som ser naturen som en funksjon 

for seg, ut fra sine detaljesammenhenger slik vitenskapen og mange med ateistiske verdensbilder har! Og 

konflikten mellom de som ser det slik at vi må hendvende oss rett til ånden, ofre eller høre inne i oss hvilke 

svar han har til våre spørsmål, altså bønner, religionens ånd selv/personlig forhold!  

Og de som stoler fortsatt fast på, og utvikler livet sitt ut fra tegnene, som det står skrevet i stjernene. 

En staut og standhaftig astrologisk åndsvinkling. Skjebnens lov. Der vitalkraften fremdeles styres gjennom 

livet vårt av himmelens objekter, skjebnens åndslov. Og dette regnes da som at vårt kvalitative liv styres ved 

en absolutt fornuft, altså lov. Åndsvilje.  
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Noen er åpne for at en kan påvirke dette, andre att dette er absolutt satt, uomgjørelig, må skje! Men de 

vil i allefall se det slik at om vi vet om en spådom, så kan vi like sikkert som innhøstingen, pakke klær og 

nistepakke, og bedre livet vårt den stund da noe vansklig møter oss, og ikke minst forberede oss for den store 

sorgen. Slik sett føles dette også lettende for livsførselen. 

 Begynner en å kombinere dette eller ta hensyn til kun visse detaljer, florerer det snart med en mengde 

ulike syn, mer eller mindre fullkomne eller mangelfulle. Det er ofte lettest å være allminnelig menneske og 

rette seg mot det praktiske uansett. Det er mange ulike syn som høster grøden sammen og lager fester for 

denne. Både at en er ferdig med slitet, og att vinterlageret er i hus, gir gledes-fest.  

• Varmen i oss ga undring. Beviser stråling, lys, vital(Livs)kraft i oss. 

Utstråling=veien/arv/erfaring/ånd/Lynne 

• Å henvende seg til ånden = Å spørre = Bønn = For å få tegn/svar/hjelp/rettledning. Svaret må 

inn i oss/skje. 

• Å skape=å få noe til å skje! Med noe, eller til noe, av å på med evne,egenskap. 

 • Månen kan for dyr og mennesker i den kalde natt gi ønske om mer varme som solen, dermed 

blir dette lett Håpets tegn: Strål, strål! Noe å klage eller be til. Lyser vei i natten. Da er menneskets 

kjærlighetsliv aktivt. Men da anses ofte solen som selve guden/mannen. Sol, Måne=Kroppsvarmen, 

Varme, Kjørlighetsvarme, Trygghet, Omsorg. 

• Også kvinnenes månegudinne ett symbol både på innhøstninger og fruktbarhets-ritualer, og 

kvinnelig stolthet og sexualitet/kjærlighetskraft/omsorg. Om så list for å vende de barske menn til å 

spare seg fra krigstokt, eller at de hisses til krigstokt. Kvinnens viljekraft, åndsstyrke. Men den opptar 

også mange steder hele moder-rollen, og det ansvar det er å ha for ett folk.  

Dette er retninger som har grener til, og også tatt opp i seg mye av østens okkultisme. Gjennom 

urgamle kulturgrener synes kvinne-fellesskap, og også gjennom greske myter, sagn og faktiske grupper, 

så lever det guddommelige i kvinnen seg ut, deres kraft, og i dagens tilværelse fremstår de som gudinner 

og intet mindre. En selv-erkjennelse av deres ånds-kraft og kjærlighets-kraft. 

 

Vi ser i allefall hvilke ting som stort sett alle må se er bestemmende for oss i livet, nettopp som sommer, 

vinter, grøde eller ikke, og at vi kan se hele året og vite hva som skal inntreffe da i stor skala. Etter mye innsikt 

kan du også forutse de detaljer som finnes i naturen knyttet til stjernetiden, og derfor spå når dette inntreffer. 

Slik oppstår en mengde helt sikker fremtidsspådom.  

At også, unnskyld benevnelsen, den psykologiske innsikt, PSYCHE og NOUS, emosjonell forståelse 

av folk, ikke minst ut fra deres gemytt, eller lynne, altså deres sinnstemninger, eller generelle sinnsstemninger, 

det vil si summen av de sinnelag vi oppviser. En kunne da føle på seg hvilke fremtidige gleder eller sorger 

som kunne oppstå ut fra deres sinn. Sinnet er en egenskap som omfatter virke til alle sinnstemninger, og 

minner om dømmekraften, vår evne til å forstå og handle, mitt i mellom den fornuft eller følelser vi har for 

noe, vår egen smak for ting.  

Vi kan jo slik sett godt snakke om fornuftssinn, eller følelses-sinn. Eller ett produkt av begge deler 

Derfor er det ikke lett for vesten å oversette sinnelagsstemninger, men en slik utvikling skjer fra rundt 

den hippokratiske lege-edens tid i vesten. Det er dermed duket for en vestlig variant som er mer bundet til det 

ondes riket eller godes riket igjennom middelalderen. Østlig sinnsforståelse, slik som i Buddhismen er mer 

omfattende, fordi den i høyere grad strekker seg over forstand, forståelse, emosjonell innsikt eller evne på en 

og samme gang, og dermed dekker mer. Den åpner mot mer av mangfoldet som godkjent forståelse av 

mennesketyper og handlinger.  

Stjernetegnene viser deg hele natten hva som er syd-nord, og vest-øst, og om du har en slags vinkel 

eller pinne kan du angi ikke bare veiretning men også tidsangivelse det meste av tiden, en fast klokke, der du 

vet hvor lang tid det har gått, i forhold til nattens start og frem til morgenen. Ikke bare det. Stjernetegnene 

viste deg hele tiden nøyaktig hvilken tid det var på året når du kunne dem, midtvinters midtsommers, 

vårjevndøgn og høstjevndøgn, når du kunne så, når du kunne høste, at disse tegn også ble guder og gudinner, 

eller beskyttere for vår og høst, dyreflokker, når fisken kom, og regntider.  

Fra den store verdensånd, vitalkraften, så lå altså også skjebnens lover. Hva ditt sinn skulle oppleve 

generellt. Om hva du snart skulle møte. Dette styrte jo hverdagslivet vårt. Når skal du lagre mat for vinteren. 

Når kom trekkfuglene. Det du ikke kunne se i stjernetegnene var nesten ikke verdt å vite. Det viktige lå her 

og i matematikken, altså mål-pinnene, eller den begynnende kalender. Denne kunne lages som en skive der 

de tolv tegnenes etterfølgende oppstigning på himmelen dannet en sirkel for året. 12 tegn.  
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Natten er veiviser og tidsviser, og dagens skyggeklokke, solklokken ble delt i samme tolv delinger. da 

kunne en se hvor nattens gjemte tegn fantes om dagen også. Poenget er at nattens 12 tegn derfor ble dagens 

inndeling i tolv deler, også altså timer.  

 Når du ville føde kunne forutsies noe ved astrologitegnene, var du gravid i den mnd, så ville du føde i 

den måneden, det var da sjelens vitalkraft ble satt i deg av verdensånden eller skjebnen, loven, det 

forutbestemte. Dette måtte være en lovmessig ordenskraft fra den kosmiske skjebneånden. Det måtte kunne 

gå an å si hvordan det meste av ditt liv ville kunne fortone seg. Slik ser vi en stadig utvikling av kinesisk, 

sumersk-babylonsk innsikt, og hos mayaindianerne.  

Men her er vi da også kommet frem til tiden rundt 2000-1000 fkr, eller ca 500 fkr i mayaenes distrikt 

Det sies at det første horoskop stilles cirka 650 fkr. babylonsk astrolog.  

• Med Empedokles jord, luft, ild, vann og Pythagoras/Platons Matematikk, så er det underlig at 

mange astrologer dømmer filosofer nedenom og hjem. De benytter, eller liker da noen av disse, slik 

Platon er for Augustin. Og for den Greske, Katolske og Islamistisk Teologi i Dagens samfunn. 

 Fra langt tilbake inne i steinalderen er det ingen tvil om at fjell-formasjoner, knauser, skogs-enger, 

sletter, spesielle bytte-dyr og planter som var spiselige kunne bli etterlignet eller direkte favoritisert som det 

skjønne og det gode, at det ble opphøyet som helligdommer. Når noen lagde visse klær, bentøy, våpen, bruks-

redskaper, men spesielt pyntegjenstander, perle-kjeder, amuletter til seg, altså satte en slags pris på seg, eller 

som tegn på at man tilhørte stammen, på hud eller utstyr, så ble det av de fleste oppfattet som noe hellig og 

beskyttende, som amuletter, som en ekstra kraft som vi bar med oss.  

Helliggjørelse av oss selv, eller av noe vi satte pris på er nok slik ur-gammelt. Vi kunne tidligere høre 

dette igjen av indianere i Amerika også: «Jeg, den eldste av cheyenne-indianerne, fra «den lokale satmmen av 

cheyenner», har som oppgave å bringe budskap om stammens vilje, ønske fremfor nybyggerne». Det er ikke 

vanskelig å høre den beskyttende og opphøyde stemningen i fremføringen. At vedkommende er den opphøyde 

og ansvarelige for å besørge deres stilling i verden. 

Ritualer der øvelser var å tilegne seg dyrenes egenskaper, bjørnen, de store kattene, slangens, bjørnens, 

om så fiskenes svømming og endenes dykking, at styrke, smidighet, falkeblikk, de som tåler kulde og varme, 

at dette også tilhørte hellig ophøyelse, og beskyttende virksomhet. 



 

 

1079 

Ny seksjon: Tidlig Moderne Religion og Matematikk. Perfeksjonistiske syn. 

Helliggjørelse/Beskyttede områder/Tabu-Helligbrøde. 

 

 Empedokles lanserer jord, luft, ild og vann som likeverdige og bestandige ur-elementer i 

tilværelsen ca 550 fkr, og i år 325 fkr stilles det første horoskop der både jord, luft, ild og vann er med 

i selve horoskopet. Og det kan en vel regne som at utvekslingen mellom Babylon og Jødiske og Føniske 

områder ikke har vært liten i tiden mellom 2000 til 300 fkr. Like til Jonias naturfilosofer. 

 Både den allminnelige religionsoppfølging, og astrologien er helt klart vokst ut av de samme gamle 

sjamanistiske erfaringer, eller egentlig urfokets verdensoppfatning. Samtidig er beregninger og naturviten, 

samt tekniske fremskritt innen våpen, ildbruk, kokemetoder, byggeteknikk, og snedige oppfinnelser, noe som 

binder fornuft, matematikk, praktiske og logisk-matematiske ideer sammen. Også produksjonsmetode og bruk 

av nye funn, som mettalene, å kunne utvinne dette som status eller redskapsstyrke, noe som klart gir oss en 

vei mot naturforskning og naturfilosofi.  

Astrologien gir jo mye tilbake til fagområdene, slik som utvikling av det pythagoriske system. Formel. 

Lov. Samtidig er det jo en rent astronomisk del inne i dette også. Også en slags lover. Med både vei og tidsmål, 

hastighet, samt byggtekniske beregninger så har her sumerernes og egyptiske kunnsskaper her blitt 

leverandører til det som grekerne begynner å systematisere. Selve bildet av av kosmos fra ca 2000 til 750 hatt 

en rivende innsikts-utvikling.  

 Ett eller annet sted mellom Taklamakan i Kina og Grekenland, og der ariere og zoroasthrien har 

befunnet seg, altså i tiden 1600-1200 fkr, har en østlig skapelsesmyte oppstått. Det spørs om denne kan ha 

vært utviklet i Takla makan ett sted der indiere, mongoler, kinesere, europeere og midtøstenfolket med 

hestekjerrer og vevde ullbukser og hatter, møtes 2000 fkr. Gensamling viser samme befolknings-sum som i 

New York, dessuten at det er så gamle graver i Mongolia med slike kjerrer, ullbukser og hatter, som viser at 

store områder benyttet det samme utstyret. At det har vært en spennende utveksling i Sinkiangbyene før 

jordskjelvet kom i enten 700 eller 300 fkr. er sikkert, og byene bestod ca 1500 år.  

 Hesiod gjengir denne skapelsesmyten der solen jager natten vekk, og der natten så jager dagen vekk. 

Det store ursvelget som svelger den blå solhimmelen. Dette, urgapet, eller begynnelsesgapet, er også 

himmelhvirvelens, urhvirvelens gap, det vil si kaosgapet før ordensformer stiger frem, til sammenligning med 

hvirvelvind og vannvirvler der alt rotes til. Svimmelhet som når du snurres rundt.  

 I Dette Kaos, Urgapet; stiger så fra det formløse, plutselig ordensformer frem, de er på en måte 

fremdeles det samme. Ett eksempel er når en plante vokser frem fra ett plantefrø i en jord som ellers virker 

livløs. Og opp stiger da en ordensform, nettopp som at hvert sitt frø gir hver sin plante, Slektskapsfølgen. Også 

det formløse vann kan fryse til is, og bli fast form, men en kan ikke forstå hvorfor. Også fra ett barn som ikke 

forstår noe, eller en som ikke kan noe, så vokser fornuften sakte frem i oss. Altså fornuften i oss tar over 

plassen til det forvirrringskaoset og ukyndighet vi tidligere hadde. Vi vet også at sex eller kjærlighet bringer 

folk og dyr, og guder sammen slik at de får barn, en lov, eller ordenskraft. Det nytter ikke å stoppe dette for 

da blir folk gale.  

 

• Hesiod sier at en gammel østerlandsk skapelsesmyte, sier at Ut fra Kaos, Urgapet, har Kosmos, 

verdensfornuften, verdenns orden og kjærlighetskraften oppstått.  

• Dette ga støtet til de greske naturfilosofers undersøkelse av hva denne fellesnevner fra kaoset var.  

• Hva var det bestandige i det forgjengelige, Hva var det enhetlige i mangfoldet, Hva var det evige i det 

foranderlige. Har de hvert sitt prinsipp, svar, eller er alle under samme forklaring; Prinsipp. 

Det betyr: 

• Hva er det holdbare prinsipp som opprettholder/forklarer forandringer.  

• Hva er fellesnevner, likt, holdbar egenskap eller grunn til alle fysiske og psykiske former. 

• Hva gjør at noe fremtrer som form og som så oppløser dette, at tingene kommer og går. 

• Å skille alle disse virker umulig. De er forside-bakside av det samme!.  

• Altså hvilket prinsipp i kaos kunne få kosmos, verdens orden, til å oppstå. Felles mønster? 

 

 

 De lette på en måte etter loven for naturen, som en genuion lovmessighet. Ikke bare åndens egenskaper, 

men hvorfor den virket som den gjorde innenifra. At naturen skulle kunne ha forståelige forklaringer, heller 

enn en mengde beskrivelser av sinnstemninger og moral uten ett fast holdepunkt. 
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Det er da heller ikke rart at Empedokles og Pythagoras henholdsvis legger frem kaos og kosmos som 

hat-splittelse og kjærlighets-sammenføyning som de to motstridende motkrefter i alt. Pythagoras regner 

matematikken, Tall, som alts urstoff, en arv fra Anaximenes. Empedokles anser jord, luft, Ild og vann, de 

sentrale kjente behovsområder som ur-elementært. Og de virker konkrete også. Begge har valgt noe som de 

kan holde seg til, og håndtere. Begge er kopitrekk, ikke orginalen. 

Og Heraklit ser på logikken i dette, altså like og ulike, parr og motparr, som lager ett fast nett i 

forandringen selv fordi gjenstridigheten i forandringen selv har dette prinsipp.  

Forut for de alle har Anaximander levert sitt prinsipp, ca 585 fkr, der han sier at: 

 Altet, det værende=Ett, bevegelig og uendelig, og dets prinsipp er det grenseløse, og derfor 

skaper sin egen gjenstridighet. Ut fra dette prinsipp som alle himler og verdener har oppstått fra, vil de 

med nødvendighet også gå til grunne i, og rettferdigheten vil stå frem med tidens ansikt.  

Der mange sier at ettertidens filosofi jevnt har vært en kommentar til Platon, så er Platon bare ett ledd 

i kommentaren til de alles kommentar til Anaximander. Det var tydelig at Anaximander revolusjonerte 

naturfilosofien. Alle førsokratiske filosofer har jo nettopp Anaximander som holdepunkt. De starter bare en 

reduksjon ned til smalere feltområder. De andre filosfer sier langt mer forståelige ting enn Anaximander, men 

det er noe der som alle bøyer seg for.  

Anaximander-stoffet er den innsikt som Bruno, Spinoza, Einstein, Bertrand Russel og Arne Næss 

etterhvert har tillagt stor vekt, så forstår du sammenhengen i dette avdekkes en hel verden.  

 Det er nesten lettere å si at ettertidens filosofer utøver en stadig reduksjonell detaljefremleggelse som 

stadig utelukker seg fra ett større bilde. I ettertid anses Anaximanders syn både som en fullstendig 

relativitetsorientering, og utviklingstanke,  i og med at han trodde kanskje livet hadde startet i mudderet på 

den unge jorden, og utviklet seg i takt med jordens aldring. Da måtte menneskebarnet vært igjennom en lang 

og kompleks utvikling, så hjelpeløst det var, for andre dyr klarte seg jo ganske fort. Og hvor i all verden skulle 

så Anaximander få slikt fra. Det er jo som ett innslag på TV og Internett idag!  

• Nøkkelen i overgangen til naturfilosofien, eller  

  filosofien som fag i det hele tatt, egen gren, er altså: 

• Hesiods skapelsesmyte og Theogonia. Både naturfilosofi og en teologi. 750fkr  Kaos/Kosmos 

• Thales anser vann som nødvendig kilde i alt liv, naturliv. Fysisk bilde. 625fkr  Natur-filosofi 

• Anaximander, eleven til Thales, med sitt Alterprinsipp for det værende. 585fkr Altets-syn 

 Vi ser fort følgende: Den begynnede teologi, astrologi, filosofi, og med Aristoteles en systematikk over 

metode for naturvitenskap og logikk, Så er den systematiske vitenskap, teologi, naturfilosofi, generelll filosofi, 

og teologi, og selvsagt politikk-retorikken, juss, ett faktum fra cirka 350 fkr. Allerede fra 750 er teologi å 

regne som systematisk gren. Riktignok den greske, men andre følger etter. Naturfilosofien ca 600 fkr. 

Astrologien ca 650 fkr. Vitenskap som eget område 350 fkr.  

Teologi som fag, kan sies å være oppstått ut fra filologene i Alexandria som ville ha sammenligning 

eller fellesnevnere ved de forskjellige religioner, som de antok var forskjellige varianter av nettopp det samme. 

Det synes også at den egentlige oppbygningen har gått over en enormt lang periode, at tiden legger brikker på 

plass her. Selv de mest finuerlige tanker som virker fantastiske har ofte sine greie inn-spills-regler. mer 

forståelig. 

 Utsagn kan som visdomsord også, vekke en undring over hvordan de har oppstått, likeså filosofer og 

teologers, og matematikeres læresetninger. Nå har jeg ikke vist noe spesiellt til andre astrologiske beregninger 

eller matematisk utvikling, men jeg kan gi en liste over dette, skjema med kommentar.  

• Nøkkelen i overgangen til naturreligion og de religioner vi kjenner som fag i det hele tatt, egne 

grener, er altså: • Før-sjamanisme, Sjamanisme, Rasjonalisert spesialisert sjamanisme, utelukkelse av 

visse retninger når ny-religion-byggelse skjer i stammer og bysamfunn. System/Stats-religioner. 

 

Du vil herfra kunne lage skjema over mattetegn, mål, selv ved å ta det ut av teksten. Da gjenkjenner 

du hvordan de forskjellige tall har blitt kjent for oss. Matematiske tall og mål som er grunnleggende kjent fra 

naturen eller vår natur. 

 

 Ut fra å følge med stjernetegnene som alt bar sine gamle navn, selv om mye ble endret inn mot 

grekenland og romerrikets nye navn på mange, så kartla Sumerne fra 4000-3500 andre forhold i det 

store hjulets gang, himmelvognens hjul. Månen hadde lenge blitt benyttet, men nå krevdes ett litt nøyere 

mål. Astrologene i det gamle Sumer sammenlignet månen og stjernene. 
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I det vi kan kalle de 30 dagers langt stjernetegn kommer dette stort sett av at det var tolv stykker 

i løpet av året sett ut fra antall måner i året, der nærmeste hele tall for 365/12 er 30. Og månen som 

bare har 28 dager, passer ikke helt til solskyggen, eller himmel-hvelvingen som begge viste 365 dager 

før den samme skygge eller samme punkt, stjernen vi sammenlignet med, syntes samme sted på 

himmelen. Unntaket er solens høst-vår-jevndøgn som er like.  

Himmelvognen kommer stort sett fra at Sumererne bygde de første vogner som ble trukket av 

hester, kuer, eventuellt de første 4-hjulinger med drag. Akhaderne 2350 fkr hadde kopiert slike, og de 

inntok Sumer da. Også reisende til Takla Makan i Tarim-bekkenet i Sinkiang-provinsen i Kina hadde 

slike ca 2000 fkr, hatter og vevde ullbukser, som mongoler og tibetanere og kinesere kopierte. Her 

bygger kinesere, og de tilreisende byer sammen i åsene i Sinkiang inntil de store jordskjelvene enten 

700 eller 300 fkr utsletter disse.  

I mellomtiden har den største religiøse eller verdensanskuelses-utveksling funnet sted i denne 

tiden, der indiere, europeere, arabere, kinesere, mongoler og tibetanere, mulig også mange afrikanere, 

har nyttet dette som ett verdensentrum for handel og livssyn. Jeg holder sterkt på at mye av de tanker 

vi finner i den Hesiodiske orientalske gjenfortelling av skapelsen, er å finne også i Takla Makan, selv 

om arierne, også er representert, da disse hadde deler av vedaisk syn muligens alt 2150 fkr, og kanskje 

2900 fkr. Sjamanenes innsikt ligger da nær opp til samme forestilling. Taoismen ligger tett opptil. 

 Sammenligningen og den nye månen, samt at en ikke ville miste månen som mål, gjorde at de 

lagde stjernedøgn, 1 for 30 dager i mnd, samtidig som at de avbildet månens faser der, fordi fasene 

mellom halv og hel er jo 7 dager, og derfor 4 uker i månen+de 2 dager som mangler. Det er ca 4,3 uker 

i stjernemåneden. Med denne dag, den 7 som festkveld eller andakt, offer, så ble denne rubrikk over 

Stjernemåned i årets 365 dager, og Månens faser tegnet inn. Det vi idag kaller almanakken.  

Men 60-talls-system i matematikken da? Jo, Sumer hadde som stjernetydere og forskere, ingen 

tanke på hva dagen hadde med dette å gjøre uten selve omskiftet da, og cirka lik lengde. Men disse 

sammenligninger av måne og stjernetagn, men at dagen skulle ha tegn også. ble til at månetegnet for 

natten ble byttet ut med soltegn om dagen.  

Uansett så fikk de 30 nattverdener, måner, pluss 30 dagverdener, soler, i måneden. De tegnet 

etttallet som runding, slik som sol/måneformen. Da disse blir felles som refranser er det naturlig at de 

teller 60 i mnd, men her står Månen for stjerne-måneden/30 dager. Og naturlig bruker 60 som dele-

enhet, Altså 60 grader, 60 minutter, 60 sekunder osv.  

Det ble en sirkel på 360 dager/GRADER for Året. Passet inn i sirkelen med 24 timer i sirkel, 

hver i 60 minutter. Eller 12 timers natt- + 12 timers dag-klokke. Slik kan sol, stjernevinkel vise tid og 

posisjon med sektant ute på sjøen eller annet sted.  I den virklige 24 timers klokken er det 15 grader i 

60 minutter, 1 grad er 4 minuter som også er i overenstemmelse med mål for både dag og natt, døgnet, 

sol og stjerner.  

Når sumerne brukte 10 rundinger for posisjon i tallsystemet, brukte de antall fingre som hjelp, 

altså 6 rader slik, i mnd, og dette forenklet de med en mørk runding når de kom til 10, eller en mørk 

sirkel for hver i de neste radene som hadde verdi 10.  Poenget er her at dette i en rad kun gir 5 døgn. 

De har muligens hatt en deling av måneden i 5- døgns-uke også. Da er det 6 uker i 30 dager. Ikke bare 

7 døgns-uke hos månefasen. 73 5-uker = 365 dager.  

Det er en god grunn til at 60 tallsystem nyttes da det er delelig i 5 og 6 både for 30 og 60, 60/2 og 

at det ville gi 73 5-dagersuker=365 dager. Tallet 7 og 5, kan ganges slik 5•21 = 7•15 = 105.  3 ganger slik 

gir 315, 7•5=5•7 =35. De går begge opp i 365 dager. Dette er 70 5ukers og 50 7ukers. Videre 2•7uker blir 

364, 3•5ukers blir 365. De to kalenderne ville landet på 364,5 dager med snittet sitt.  En 52 ukers 7d 

kalender og en 73 ukers5d.  

Men med 2 rundinger i døgnet for 5dagers uken kan den nyttes av ti-tallssystemet deres. Da er 

1 rad med 10 kuler, 0-runding=5dagers uke. Sammenligningen 7d.uke og 5d.uke er 364/365=364,5 

dager. Dette gir 5d.uke = 365 dager = 730 kuler(/60) = 12,166mnd • 30dager=365 dager. 1 ekte 12mnd 

år, gir 1mnd=30d+10t. + ca 6t i året. 

 Almanakken er de skriftlærdes eiendom fra 3000 fkr til 1000-tallet fkr, og da ble det vanligere 

ellers. Allikevel selv om egypterne og sumererne gjemte dette litt unna, ble det gjengs å følge dette i 

dagliglivet i egypt og sumer. I de andre stammer eller bykulturer, stater fra 2500 fkr er dette stort sett 

gjengs, likedan. Stonehonge er jo fra ca 3000 fkr, og kan være hentet som en ide fra disse kanter, men 

det kan likegjerne ha kommet med ariske vandringer fra nordslettene som kjente til dette.  
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I livets hjul var jo dette alt i søkelyset. At det er de lærde, sjamnaer og andre, eller flere stammers 

ledere som har vært med ved Stonehonge er fullt, og troligst det mulige. En leder eller sjaman kan ha 

beordret dette, ved å kjenne til annet, under trussel til at de utenifra var stor, og at de ikke skulle gå til 

grunne på mangel av kunnskap. Derimot er behovet for orden så stort at det ville være naturlig å følge 

med året nøye, slik at stjerner, sol, måne ble deres egen kalender. Fordi Stonehonge er solskyggemåler 

der stjernene likesågodt kan avleses.  

I Sumers stjernekalender har månen fått plass, i døgnet i allefall, fordi, det er i månetiden, 

natten, at stjernene er oppe, eller omvendt, at månen kommer opp på stjernehimmelen. Månen avtegnes 

som sirkel, og det er tegnet for hver natt, på den himmel som har tolv tegn. Månen forholder seg direkte 

til stjernehimmelen, så det vil være naturlig å nytte antall stjernetegn i månen, fordi det er antallet i 

natten. Vilkårlig nok, men de setter denne måne som en sirkel, den døgnets halvsirkel de ser, som deles 

i tolv tegn. Når dagen kommer så vil en se at måneskyggens målepinne plutselig blir brukt av solen.  

Og dermed at de tolv tegnene automatisk blir angivere for oppdeling av solskyggen, dagen også. 

Summen er 24, 12 timer dag, 12 timer natt, en halvsirkel hver. Men dagverden og nattverden fortsetter, 

selv om døgnet er oppdaget. Jeg har et annet sted vist oppdagelse av kvadratsetninger og pythagoras 

med mer i det gamle Ur, cirka 3000-2500 fkr.  

Det skjer ved at heller som er like viser dette i en trekant-hveranda. Da man brukte kuler som 

penger, så ville en slik boks med 25 kuler, vise et kvadrat av 16 kuler om 9 kuler tas vekk, eller av 9 

kuler om 16 kuler tas vekk, og dette gir kvadratene som er 5, 4 eller 3, og avslører forholdet. At forholdet 

gjelder dobling av sidene skjønte man nok. Men at det kunne gjelde for alle størelser slik i rettvinklet 

trekant tok sin tid.  

 Fremdeles er jo dette læren om Ånden, Vitalkraften, Livshjulet, men generell matematisk 

sammenligning av ting uten denne kunnskapen har ligget for mennesket lenge før denne tiden, der de 

lagde hakk eller la småstein eller kvist for å huske antall de hadde skutt, eller lagd, eller eide, eller noe 

de visste om, eller samlet på. Først etterhvert ble denne skiftet ut med rett strek eller runding, 

etterligning av noe, som enhetstegn.  

Uansett var de alle pekere til det de viste til, så ett-tallet er en PEKER, en forestilling av, en Kopi 

av hva det gjelder. Det samme gjelder pekere til tall: 2 7-tall er lik 14. Ett 1-tall som peker til ett 1-tall 

er egentlig bare en kopi av denne. Om jeg lar en runding bety en, eller en figur bety 1, så kan jeg si at 

denne rundingen forestiller den rundingen som er lik seg selv, eller at denne figuren er kopi av den 

figuren.  

Å bare legge dette med like figurer, eller med rundinger, legoklosser eller kinasjakk, er litt slik: 

En trenger bare hopperegler. I matematikken er hoppereglene hva de andre tall er satt sammen av og 

formen på tallet, og ellers veien de skal vises, altså +,-, / eller •!  og =! Disse reglene er også håpløse om 

du ikke kan dem.  

Når du kan dem kan en si at den ene formen er som den andre, behøver ikke hjelp av annet. Vi 

kan bare bruke legoklosser, eller bare bruke Tall som referanser til hverandre, og slik er ikke 

matematikken mer perfekt enn annet. Når vi skal peke på andre ting, så er tallmønstret best egnet for 

å angi ting fordi de er så små! Enkelt å bruke altså. 

Husk Beskrivelse av forhold som er i tabellskjema, veien inn i matematikken. Sorry: tabellen er ike 

med her! Vil komme med tillegg i eget verk om Logikk og matematikk, inkludert geometrien. 

 Det går jo ut på blant annet at årets stjernetegn, natthimlens tegn utgjør 12 figurer som de fleste 

samfunn har tegnet av og gitt litt forskjellige navn. Også månen har blitt brukt som årsmål. da månen har 

syntes først nesten likt som stjernetegn, har det blitt allminnelig å kalle det måne(d). Måne er 28,3 døgn, 

stjernetegn er ca 30 døgn. De er jo mer uordnet slik pr tegn, altså virklig lengde, men som delt i tolv perioder, 

dekker de 360 dager, slik som månen dekker 340 dager, så i ettertid ser en at stjernetagn er mer nøyaktig. Fra 

en posisijon til i samme posisjon så dekker stjernetegnene egentlig 365 dager. Og dette fant både sumererne, 

babylonerne, kineserne og mayaene ut.  

 Det kan se ut som at mayaene var mer nøyaktige; de fant ut at stjernene forskjøv seg, hvilket krever 

århundrer med kritisk sans. Stjernetegnene vill endre seg slik og slik fant de ut. Videre fant sumererne ut at de 

360 dager, kunne innregnes i en sirkel for soldagene, men som også betydde at vår sirkel med 360 dager 

stammer fra dette.  
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Akkurat slik som 12 natttegn og 12 dagtegn står for timer, altså 24 timer i døgnet, altså både 

nattverdenen og dagverdenen, slik så de på måneden som at dette var 30 nattverdener og 30 dagverdener, med 

andre ord 60 skift i mnd, fordi de kunne tegne en svart sirkel for natten, og en hvit for dagen, men tegnet bare 

sirkler da både solen og månen lyser.  

•  Matematikken utvikles gjennom tydningene av periodiske systemer, sol, dag, natt, måne, stjernetegn, 

retninger og tidsmål, og det å holde orden i stammens folk og midler, byttehandel og eiendeler. Tidsmål for 

jakt og reise, sanking. Denne månesirkel eller solsirkel, betyr ikke annet enn de rundingene som er 

enhetstegnet i sumerisk matematikk. Tallet 1=O, soltegnet, tegnet for en dag eller natt, om de vil. For å fylle 

opp en måned måtte de lage 6 kolonner med 10 sirkler. Hver 10-ende sirkel kunne erstattes med en annerledes 

farget sirkel.  

Dette 60-tallssystemet ga god overgang mellom time-minutter og sirkelgrads-minutter, som har samme 

opphav, der tallet 15 da blir en av mellom-vekslerne, passer i begge systemer, slik 12, 6, 30, 20 også gjør. 

Eller 2, 3 og 5 og 10 fra grader til minutter. Tallene 12 og 15 møtes først i tallet 60. Når timer, minutter, 

sekunder på klokken, møtes i samme sirkel som har grader og sekunder, vil denne kunne være veiledende for 

både avstand og tids-avlesning på sekstanter til sjøs. Obs: Det er et 6-tallssystem sammen med ett 10-tallssystem. 

 Senere kunne Pythagoras og Euklid, også Aristark astronomen, bruke rett opp som rett vinkel eller 90 

grader i denne sirkel som beskrivelse. En så solen som en bue over himmelen, som en kunne sette på bakken, 

en halvsirkel stikker opp, og fra midten og rett opp, dannet en rett knekk, altså en radius som i enden av en 

annen radius stikker rett opp, en rett vinkel, som er 90 grader.  

Stangen rett opp er liksom sentrum i sirkelen eller solklokken. Denne teknikk passer godt til også å se 

vinkelen på solstrålene etterhvert som skyggen blir kortere og lengre. Både sumeriske og tidligere eksempler 

i anatolia, men også Stonehonge er eksempler på å beregne solskygger gjennom hele året, og særlig med 

utgangspunkt i vår og høstjevndøgn der dagene er like lange, og skyggene like. 

 I tillegg ville andre tall være symbolske ettersom vi hadde 10 fingre, at sol, måne, jord er 3, slik som 

mor, far, barn. 7 er jo ukedag, en månefase, mer moderne, det er 7 hull i hodet, 12 er stjernetegntallet, eller 12 

fullmåner pr år. Aldri 13. Alltid noen dager for lite. Men mayaene kunne nytte 28 heldager for mnd til at det 

ganget med 13 ga 364 dager, men manglet den siste dagen i året, eller 4 dager på den 13. fullmåne.  

Vi har 2 øyne, ører, nesebor, hender, føtter, bein, armer. Så 2, som mann og kvinne, alle parr, var jo 

gitt. 4 blir gitt i årstider, mor, far og tvillinger, eller som jord, luft, ild og vann, eller at større dyr alltid har 4 

bein, to foran, ved hodet og to bak ved rompa, slik vi har. Det virker jo som mange slike fenomener er naturlov. 

Alle sjøstjerner hadde 5 armer, flere steder kunne en se 5-kant-korraller, eller slik i krystaller. På en hånd 

hadde vi 5 fingre, det samme med tær på føtter. Det har vært eksempler på å dele året i 6 faser også.  

 Og det går fint an. 9 går igjen i 90 grader og i 90 dager som er årstidslengdene. I visse saker har 9 

samme stilling som ellve har i forhold til 12. I 11te time, som i siste liten. Nesten. 9ende time i forhold til 10, 

eller som en sier om at katten har 9 liv.  

 Når det siste slaget slår, det 10ende eller tolvte, er det slutt.  da må en begynne på noe nytt.Halvparten 

50%, er jo brukt både som likevekt, vekter, og som balanse, og som demokratisk middelverdi som skiller 

flertallet og mindretallet. Ofte var det samme prinsipp i urtidens avstemning, om hvor mange rådmenn som 

sa ja eller nei til noe en burde gjøre eller ikke. Så har både tall, antall, og farver vært verdiskala og 

hierarkisymbol, som fjærpryd eller symbolske farger for rang eller dyr som anses best i sine egenskaper. 

Dyrene hadde jo de egenskapene vi ofte ønsket oss selv. Farten ørnen flyr med og kattedyrenes, eventuellt 

hundenes fart. Eller deres skarpe blikk. Og hørsel.  

 I tidlig Sumer hadde de steinlommebøker med segl på de rundinger eller lignende som var penger. Det 

fikk meg til å tenke på at telling med slike rundinger i en eske, foreksempel med plass til 5 ganger 5 kuler, og 

at en i en handel der noen ville ha 9 eller 16 kuler, ville se at de 4 ganger 4, eller 3 ganger 3 som lå igjen 

dannet kvadrater. det samme om du lekte i sanden med 5 ganger 5 fingre, 4 ganger 4 fingre og 3 ganger 3 

fingre, inntil hverandre i hjørnene, at de ville danne en rettvinklet trekant omtrent.  

I det samme steinheller eller kuler ble lagt slik på bakken kunne en etter en viss tid se sammenhengen 

mellom kvadratsetninger og pythagoras setning, uten at en hadde en vanlig forklaring på formulering, men en 

kunne fint lage noe primstavlignende da alle veriende fordobles likt. 3 skalaer ved siden av hverandre der den 

ene kan skyves som på skyvelæret. Den første måten jeg nevnte kunne lett lages som ett tavle eller 

rubrikkskjema, med tanke på egypternes nærmest pythagoriske mønstre. De har altså brukt dette 1000 år før 

pythagoras. At det ble brukt av babylonere er sikkert, men en avlevert formelsammenheng er ikke registrert 

hva jeg vet.  
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Flere tallsystemer blir brukt. En har eksempler på andre enn ti-tallsystemet, også har vi da 

romertallsystemet som ikke egnet seg særlig til regning, og så hadde vi titalls-kulerammen til kineserne. I 

logikken fungerer faktisk ett slags totallsystem, noe som ikke avsløres før Leibniz setter opp det binære 

tallsystemet på tidlig 1700ætall, med tallene 1 og 0. Arkimedes gir en nøyaktig beregning av pi, 3,1415, og så 

finner han oppdriften i vann for legemer, at de fortrenger så mye som volumet av den mengde som senkes ned 

i vannet, og veier den del mindre flyter det.  

Han kunne sammenligne volum og vekt på hvilken som helst former slik. Og avsløre svindel i blanding 

av gull-Sølv i kongens krone. Han fant også ut at ved å ha en sylinder med vann, så kunne han se hvor mye 

vann som en like bred kule eller kjegle fortrengte, og fant volum, og ved å se at en halvkule og kjegle med 

samme høyde som halvkulen, fortrengte en viss mengde vann hver, så kunne han beregne eller si at kjeglen 

hadde bare to tredjedeler volum i forhold til halvkulen, og sette opp det som formel.  

Han så også at 3,14 ganger radie-kvadratet var sirkelen, men også at dobbelt så mange ved siden av 

hverandre, delt på to, skjært over så det ble en trekant, ga sirkelbuen i grunnflaten og radien som rett vinkel, 

og derfor måtte hypothenusen også inngå i den trekant som ga samme flatinnhold som sirkelen, og hadde 

forsåvidt bevist dette. 

 Han oppfant jekk-loven kan vi si, jekkprinsippet, hvor mye ekstra en kunne løfte til lengre planken 

var, også om hvor du satt på en dumphuske. han fant ut at den som var dobbelt så tung kunne la en annen gå 

dobbelt så langt ut på andre siden. Det som skjer her er at du for en dobling på andre siden i avstanden, om 

vekten er det halve, omvendt proposjonalt, i utgangspunktet den første del i en formel der tyngde og fart vil 

fortone seg kvadratisk, noe det kan virke som han hadde begynt å tenke på idet en mener å ha oppdaget et 

uendelighetstegn i ett oppsett som handler om tyngde eller kastemaskin.  

Uansett, så mener enkelte eksperter at han kan ha vært Newton og Leibniz i forkjøpet. Altså lengre 

avsted enn Vinci, Kepler og Galilei. Det er heller ingen hemmelighet at han hadde satt opp ett slags 

planetarium. Anaximander hadde også det men der var jorden aksen, og månen og solen gikk i kjerrehjulspor 

utenfor hverandre. Selvsagt var ikke dette kjerrehjul, bare en illustrasjon. Og her beveger jorden seg opp og 

ned slik at en får vendesirkelene til sola.  

 Heller ikke det ser ut til å være den endelige meningen til Anaximander. neppe at jorden vagget heller. 

Det virker som ett utkast, startplan for å kunne avsløre sammenhengen. Vi har bare fått utgangsskissene til 

undersøkelsen. Som: Dette har vi å gå ut fra, vil du være med videre.  

 Slik sett er det Anaximander, astronom Aristark fra gamle dager, og Arkimedes kamerat som beregnet 

jordens omkrets slik Arkimedes gikk ut fra. Aristoteles hadde også 3 grunner til å tro at jorden godt kunne 

være rund fordi at vannet bøyde seg utover i sjøen så du bare så mastene enda skipet var større, og at skyggene 

på samme dagstid falt forskjellig ned i brønnene ulike steder, og at jordskyggen så rund ut på månen ved 

jordformørkelse av månen. Anaxagoras 430 før kr., hadde jo blitt brent på bålet fordi han hadde sagt at 

jorden var rund og gikk rundt solen som var en brennende ildkule. Bruno brent, samme grunn, år 1600! 

 Ptolomaios verdensbilde om den flate jorden, var for å ta ett endelig oppgjør med disse galninger som 

hadde hundrevis av grunner for at jorden var rund og gikk rundt solen. Før verden gikk under av alt dette 

sludder. I 1800 år til Galilei-Bacon-Kepler-Newton, er dørene stengt for slikt. 

 Vel! Når vi ser på dette med verdensånden og himmelrommet, og ikke minst dette med orden og ofring 

til den som er giver av alt dette, så se idag på flere av National geographics Cern-innslag der Cern er ett 

moderne Kapell, eller Dom, og at alt sammenlignes med nettopp alle de nevnte ting fra urtiden til bibelens 

skapelse av intet. Da ser en i allefall hva slags syn og mål, eller offertakk som ligger i denne undersøkelse, og 

at en må ofre noe som takk til skaperånden, hvorpå noe annet som å trenge inn i universet er meningsløst.  

Det betyr at denne forestilling fra urtiden lever like godt på høyeste nivå innen astro- og 

kvantefysikken. Og det skaper bølger, fordi at nå har jo erkefiendene også blitt atommakter, og bare navnet 

på ånden er tvist nok til å utløse krig. Ikke rart en kan lure på hva de ti bud egentlig betyr, eller hva moral er, 

fordi en slik undersøkelse virker underlig nok påkrevet.  

 Arkimedes oppfant trinsene også, som vi har i dagens vinsjer, gir og motorer, og i alle mekaniske ur, 

og arkimedes skrue, vannpumpe, eksperimenterte visstnok med forstørrelsesglass, der andre truet med at han 

kunne brenne hull i fienden. Om det er sant er under tvil. Men vannpumper, og vinsjer for sjøsetting av tunge 

skip også videre. Kastemaskiner, ramboger, sterke nok til at romerne brukte 2 år på å innvadere Syracus. Så 

ble jo da Arkimedes drept der av en romer som ikke visste hvem han var. Romerne ville jo ha han i live. 
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Håper jeg har gitt ett bilde frem til Antikken! Romernes kristnes 200 år før middelalderen. Det var jo 

tiden fra 280 fkr, til 120 ekr at Jødeskriftene, Moseboken blir offentlig og til kristendom spres. Som samlet 

verk går det enda 200 til 400 år, først greskortodoks, så katolske. Selvfølgelig er det akhadisk, egyptisk, 

ugarittisk, gresk, hettitisk, zoroasthrien, et utall lignende nedskrifter i de andre kulturer.  

Jeg bare illustrerer trekk fra urtidens åndshistorie frem til sivilisasjonen, og dens følger til de andre 

grenene. Når en sammenligner menneskets primære behov, med funn arkeologisk, samt at antropologer 

studerer slike forhold, og til sammenligning minoritets-kulturer som lever på naturvis enda, så vil våpen, 

bruksredskaper, sykdom og ulykker, selvsagt være trekk som forteller om tidligere menneskers liv og 

forflytninger, samt klimatilstandene, og ekstreme år forbundet med dette.  

Også avlesningen av det mennesklige genom, og prøver av folk, gjør at det kan kartlegges hvor de 

fortidige levninger har sin opprinnelse eller blandinger fra frem mot idag. Derfor kan vel så mange utlede en 

langt mer nøyaktig beskrivelse av vår utvikling, både i naturtilstanden og igjennom sivilisasjonen, den 

kulturelle utvikling. Oppsiktsvekkende.  

 Åndshistorien peker klart på en ting i sin måte å observere ting på. Selv ordensregler er slike. De ser 

ting med følelser som grunnlag. Det settes aldri ned en kald isolert lov eller ordensstruktur uten at det er 

relatert til behov og holdbarhet, selv ikke når det tydeliggjøres at det er en tyrrannisk makt. Det går på følelser, 

og det er for følelsenes skyld, altså behovenes skyld at verden beskues. Det som skjer med den begynnende 

teologi og naturfilosofien er at det laget systemer, og opprinnelsen til en lov blir ikke forklart hverken som 

følelse eller som en logisk grunn. Det er liksom kalde matematiske setninger som skal følges samme hva, og 

ingen kan spørre hav årsaken, eller hvordan man har kommet frem til dette.  

 Bare hvem som lagde det, og hva slutningen er uten å vite utviklingen eller tankegangen bak. Selv idag 

lærer barn slikt på denne måten. Slik skal det være, spørr ikke hvorfor. I filosofi og fag er det litt annerledes. 

Ofte presenterer fagene årsaken. Også filosofien gjør ofte det. Men plutselig er det viktige felter der 

oppfinneren ikke sier noe om de tanker som har vært med på veien, eller at han ikke forstår det selv, men må 

anta dette som en allmenn sannhet. Matematikken og geometrien er eksperter i å unnlate hvilke forhold, eller 

svakheter ved definisjoner som fører til reglene innenfor disse systemer.  

Det kan virke opplagt, men i det noen spør etter opprinnelsen til grunnverdiene eller hvilke forhold 

som ligger bak oppdagelsen, eller å drøfte kritiske sider av matematikk og geometri, uklare formuleringer 

også videre, da glimrer fraværet. Lærere sier at de ikke vet, bøkene sier ikke noe. Det blir ofte ett hokus-pokus, 

der relasjoner og referanser drukner, selv om et fåtall alltid synes de forstår dette. Men heller ikke disse 

forklarer så mye eller bommer når de får oppgaven å utrede de faktiske sammenhenger som fører til 

oppdagelsen av reglene eller enhetsbegrepene. 

 For meg er hele denne versjonen bare ett innlevelses-påfunn, men det stemmer godt med forhold en 

ser etter å lest kritisk igjennom nesten alle verdensreligioner fra Vedaene til de moderne dagsnye religioner. 

 Fra naturfilosofien og vitenskap i antikken stammer det allikevel en hel rekke faktiske forhold som en 

ser sammenheng i, foreksempel de såkallte dialektiske, deduktive, induktive, eksempler som Platon skaper ut 

fra Sokrates lærebilder, eller Aristoteles syllogismer, prinsipper hos de før-sokratiske filosofer, og Arkimedes 

eksempler på likevekt og nedsenking av legemer i vann for å finne volum og da tettheten til stoffer, og som 

kom til nytte når atomlistene skulle lages, eller mol i kjemien og biologien.  

I alle disse tilfellene ses en beskrivelse som noe fornuften oppfatter, eller logisk sammenheng som sier 

noe om det som er eller ikke er, med en ganske så stor enighet blant folk på kryss av religioner og ideologier. 

I både Platons, Aristoteles og Arkimedes oppsett, ligger Metoden. Metoden er en sorteringsvei for å få klarhet 

om den sak vi står ovenfor.  

 Vi kan kalle disse for orienteringsbegrep. Vi behøver ikke å være enige, men da styrer vi de samme 

orienteringsbegrep bare i en annen retning, altså ikke ulikt Kants kategorier, eller Leibniz logikk. Dette gjør 

at det finnes alltids noe ved moderne helsevitenskap og naturvitenskap som de fleste er enig om, eller stoler 

på, mens annet er det mer delte meninger om. Vitenskap og teknologi blir møtt på ulik måte.  

Men her er det også en god del grunnelementære saker de fleste finner som felles holdepunkter. For 

mange er det jo slik at religiøse og vitenskaplige verdier ikke behøver å krysse hverandre.  

Vi kan si «alt med måte». Så vil de ikke behøve å ødelegge for hverandre. Vi vil nå se litt nærmere 

på fonuftsvinklinger som vektleggelse til å forstå omgivelsene, det vil si deres dypere virke-sammenhenger 

og ikke med vekt på vår kjærlighet eller sorg, akutte behov, men hva vi med sikkerhet kan forholde oss til av 

det vi ser, angående natur, sykdom, behov, psyke, bevissthet, osv, at det er snakk om hvilke trinn vi ser i 

gangen, eller funksjonen. 
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En funksjon er selve de repeterte reaksjoner, eller beskrivelsen, observasjonen. En annen funksjon er 

innvendig eller andre påvirkninger som utgjør funksjonen av egenskap, bevegelse, evner hos natur og folk. 

Til slutt om det da er noen grunnleggende virksomhetsfunksjoner som også er årsaken, da en eksistense ikke 

lenger kan ha andre kilder. Om vi ikke ser andre kilder, så må jo også rekken av bevegelser skyldes at 

bevegelse er der og hva består det i. Alle disse trinn blir på den ene side forskning, på den andre siden både 

filosofi, og vitenskapsfilosofi. Dermed er det duket for ett blikk på vitenskapsbilder.  

 Dette er også behovet for oversikt, orden, orientering, og slik sett ikke alltid vilkårlige følelser eller 

vilkårlig fornuft, men vi ser etter saks-referanser rundt oss, hva vi kan holde oss til, om så alle, med sikkerhet, 

og også hvilke begrep vi kan stole på som referanser, for slik oversikt sin skyld. Og det kan jo bety annalyse 

av begreper og språk i det hele tatt.  

 Mange vil spørre her: Hva med Paradiset, Skapelses-beretningen, Adam, Eva, Noah, Guds tilstede-

værelse, eller englenes oppmøte, om Abrahams kontakt med Gud, og Jakob-Israel med de 12 sønner som gor 

stammeslekten hos Jødene, eventuelt Josef hos Farao, og Moses mottakelse av Budene på Sinaifjellet. Det 

virker plutselig som at denne historiske forklaringen til åndsutvikling truer dette.  

Nei, det gjør det ikke. Dette er mange stammers og tidligere tiders erfaringer, fra lenge før Mose-

bøkene. Det er hva egyptere, kinesere, ariere, sumerere, der Abraham kom fra, og Akhaderne som startet det 

moderne skriftspråk cirka 2150 f, kr, altså 1000 år før Moses. Og minst 200 år før Abraham dro fra Ur. Om 

slike cirka antagelser. Her ligger historien om Gilgamesh, maken til Noah-historien. Kort sagt er det sporene 

fra tidlige natur-religioner som viser, og som tidligste skrifter, også viser denne gangen.  

1200 fkr blir Mosebok-opplevelsene lagt til, jødenes lidelser og Guds fordervelser over Egypt, veien 

ut av Egypten. Folk var jo ikke del av Abrahams stamme, den var jo ikke stor til å begynne med, Abraham 

godtok ikke gudene i Ur og Babylon da Babylonerne overtiok 1900 fkr, fordi det er jo hva som skrives.  

Ett stammefolk som forlot Ur i Kaldea, nærmest bare en familie. Gjetere. At de har fått nyss, guds 

beskjed om det forjettede, gode land, Kanaeens land. Fruktbart, at det er her arven skal føres videre. Slekta, 

og etter Guds beskjed.  

 Mange som ikke er troende har selv drømmer, men om de ikke er gale, så skiller de ut dette som drøm. 

De våkner og sier at de hørte da klart onkel rope på seg, men resten av familien sier at onkel ikke har vært der: 

Vel da har jeg bare drømt da. Om nå en skal tyde dette. Eller at en hørte mor si noe, og svarte klart i søvne på 

spørsmålet slik at de som var våkne hørte dette. Andre kan i drømme begynne å forklare hvor skapet skal stå, 

eller hvordan du løser regnskapet.  

Poenget er at den som våkner, heller ikke de som er våkne, synes det er så veldig rart det de har hørt. 

Det virker så klart og tydelig. Men det virker ikke som de en kommuniserer er tilstede på rett plass til rett tid, 

fordi salgsboden er stengt. Mor døde for lenge siden, og onkel var ikke der. Igjen kan slikt tydes eller regnes 

som tegn. Det er ikke det vesentlige her.  

Bare at ingen den gang kunne vite hva slags systematiske summerte oppsett av ett helt lands 

administrasjons-system og juss-lovverk, ramset opp av Moses, med den fullstendige fortidige historie fra 

skapelses dag til varsel om menneskets oppgjørs-tid og dom. Og dette må vel alle Jøder, Kristne, katolikker, 

protestanter, muslimer og koptere forstå, og alle andre sekter også.  

Når alle forfedre går ut med sine enkle familier som linje, og ikke øker til eget folk før det er de tolv 

sønners stammer, som Moses lar øke sin befolkning i ørkenen til stammen er stor nok, så sier det seg selv at 

de heller ikke er så synelige i en verden der millioner mennesker lever under en helt annen tro, som da Josef 

ankom Egypten, kanskje 1700-1650 fkr. Da var de ikke slaver. Men det er den tiden da Bbaylonerne forberedr 

seg å ta makten over Egypt 

Det er nærmere 1400-tallet fkr at presset mot alle utlendinger setter inn i Egypt, i allefall rundt 1350 

fkr. Og det er jo snakk om uoversiktlige næringstider, at de svinger ganske bra.  

 Bedre blir det ikke når de er kjent på 700-tallet før kristus, og frem til 585 fkr herjes av Babylonere og 

andre. Men de finner nye allianser også. Etter Babylon blir det prekært å få frem historien og moralen til selve 

stammen, og derfor vet man at Bibelsk samle-arbeid utføres på 500 og 400-tallet, fordi dette anses som 

dokumentert.  

Videre er det etterhvert langt fler bøker og retninger enn det som er med i det gamle, og det tvistes, 

ikke minst om de nyere profetene, og den gamle doms-historien, og Kongesgaene. Dette ender med at de 

første egne Mosebok-verkene ikke er fremlagt før 400-320 fkr, og at de kommer frem offentlig, i retning 

Alexandria og gresk i tiden 280 til 70 fkr, flere steder mulig etter kristus. 
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Men det kunne igjen forklart hvorfor noe av de første fasene av disse bøkene har en slags samle-

oppramsing av alle de kjente forestillinger fra gresk lære om rettferdighet, av-stemnings-politikk, orden og 

juss, som ellers bare var oppsumert slik hos de før-sokratiske filosofer, jurister og politikere, vismenn. 

Foreksempel at hovmod står for fall av Solon og Anaximander. Å være landsledere å si slikt er pussig, og 

sterkt nok. Men det er enkel erfaring vi alle kjenner.  

En annen ting er at beskrivelsene av åndens vilje virker forsonende med mange viktige trekk 

omliggende religioner setter høyt, og er ikke bare konfliktvirkende. Det at jødene er de eneste rette, virket 

ikke forsonende, og rett og slett er det Jesus rydder opp i. Hensyn samme hva, ferdig med det! men ikke alle 

ser han slik. Han også blir en torn i siden til manges interresser og holdninger.  

 På spørsmålet om det i folks drømmer, eller forestillinger, eller enighet om hvordan noe må være, om 

det er flere eller en enhetlig Gud, slik en konflikt blant egypterne handlet om1350 fkr, så kan hverken Jeg eller 

noen av oss Andre så lett påvise om dette bare er forestillinger, om de har hørt klare og logiske, fornuftige 

anbefalninger og anvisninger i drømme eller i våken tilstand, fra synbart foran seg, eller med klar stemme, 

Guden selv, eller overlevert beskjed om at denne stod frem.  

Dermed er det ikke klarert om denne verdensånd har stått frem slik det sies i Bibelen, eller om det hele 

er samlet forestilling. Selv om David og Salomo ikke finnes igjen i de omliggende staters skrifter og 

handelsbøker, brev også videre, så finner en i allefall igjen flere på Esaias og Jobshistoriens tid fra de som ble 

kallt profeter. Og fra forkynnere.  

Det å ta frem Åndshistorien slik jeg har gjort er altså egentlig like greit for både Ateist og Kristen, eller 

Muslim, fordi det er natur-sammenhengens flerkulturelle fellesnevnere vi leser oss frem til, og derfor forstår 

grunnen til før den oppvekte sjaman inntar ett stort rollespill, men hvordan dette er, og astrologien, får i allefall 

sine natur-referanser, og følelses-referanser, behov, illustrert igjennom forklaringen.  

Helt frem til at en systematisk teologi, astrologi, naturfilosofi og vitenskap oppstår, og selv her spiller 

disse mange steder avgjørende rolle med sine forestillinger, erfaringer i såvel Bibelen som i naturvitens-kapen. 

Og selvsagt i filosofien.  

 Først som nedskrevet og forkynt blir dette ett trosfelt for folk, både for andre lærde og generellt i 

befolkningen. Og slik samling skjer på nytt i tiden 585 til 70 fkr, ja endog med de nye Israelske 

makabeerkonger frem til 70 ekr, da romerne fant at visekongedømme ikke kunne godtas, enda de til da hadde 

vært på en viss samarbeidslinje. Og derfor at Jesus nye kristne budskap ikke var så velkomment av dette 

partnerskapet. Romerne støttet dette noe fra 200 fkr til 70 ekr, til ergrelse for grekerne. Dette var for grekerne 

en slags jødisk-gresk eiendom, også akademisk. Platon og Jødisk gudslære anses som i overenstemmelse. 

Muslimene beholdt både Platon og Aristoteles senere.  

 Som sagt, det nye lærestoffet, samt kristen teologis opprettelse med Origenes fra Alexandria 150 ekr, 

ble støtet til tiden der Platon og Plotin, samt evangelier, blir en samling av nye og gamle testamenter under 

Augustins, kirkefaderens syn, og hans og andres tanker om kardinaler og pave. dette kommer først 100 år etter 

Aygustin da den katolske kirke har fremlagt sin ferdige Bibel.  

Det betyr at muslimene er hakk i hæl, fordi kristningen, ikke i de engelske, irske egne opphentninger 

av dette, eller norrønt som i Norge, men selve bygningen av seter og lære pågikk fra 700 til 1100-tallet og stod 

endelig som høy-middelalderen frem fra 1200 til svartedøden ca 1350. Og gjennopptok en viss suksess frem 

til 1550, mange steder helt frem til 1850. Man må regne syd-Europas, og deler av Sør-Amerikas katolisme til 

dagens lære også. 

Men etter 1550 entrer også Martin Luthers protestantisme nord-Europa og deler av England, som lager 

sin egen variant ut av dette. Bibelene oversettes jo på folkespråkene helst etter boktrykkerkunsten, det vil si 

fra ca 1460-1600, og den første norske i 1899. Vi brukte en dansk versjon fra slutten av 1700-tallet. 1800 og 

senere er jo også vekkelses-perioden, med en ny like etter at 1900-versjonen kom. Da er karl marx bøker på 

vei også, men de oversettes ikke før i perioden 1932 til 37. 

Vi kan forstå, at så lenge bare de skriftlærde prester forkynte saken, og også som latin-versjoner, så 

var det ikke gitt at alle kjente stoffet i sin helhet fra før etter 700-tallet, og de kristne versjoner spredte seg 

etter 70 frem til 200ekr. Smått om sen sent på 300-tallet blir overgangen til romersk statsreligon, og derfor 

gunstig for Augustins ideer, som innleder middel-alderens administrasjonsregler. Samfunnstyresettet er ellers 

mye likt den romerske form. Men føydalsystemet innføres overalt til punkt og prikke. 
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En viss totalitær tvangs-sivilisasjon, der mange spurte seg om dette egentlig var så sivilisert. På visse 

grunnlag ja, og på andre grunlag ikke. Tyrranner finner også her, selv i mange pavers styreformer. Og det ble 

en splittelse i Ridderordningen her, i en mer geistlig retning og en mer folklig-borglig retning som passet den 

nye Verksmesterstand og handelsstands fremvekst, og ett mer frivolt fokeliv. Ridder-Heltenes Æra.  

 Det å si at den fortidige åndshistorie verden rundt, i slik forstand er en opposisjon eller nedrivende 

grunnlag for mosebøker og kristendom, er helt missforstått. Det er heller slik at det i naturen også finnes 

elementer som underbygger de syn som legges frem her. Om religionens hovedverk virklig har stått ovenfor 

sin skapergud, eller om denne er oppdiktet eller forestillt historie, vet opphavs-virkende skrivere bare selv. 

 Da blir det opp til en og hver, eller at en oppdras slik, om de tror, eller er overbevist, altså, vet at det 

er slik. Det er ikke slik at en kan sette en endelig dom, og si at det er eneste sannhet, eller at det er bare myte, 

ikke sant i det hele tatt. Dermed er heller ikke denne innføring ett ord for, eller ord mot de livssynsformer som 

sier ja eller nei til slikt. Og som sagt er Jødenes og andre religioner i tidene her, også belagt med både eldre 

historier, det gamle, og nyere teologi, alt fra Vedaene til Bibelen, Koranen, Buddhismen, Taoismen, 

Hinduismen, Confutse-ianismen, selv Sikhenes adi granth og Kopternes bibel, inneholder slike sjamnistiske 

fortidsminner, og nyere teologi. Men så er den moderne teologi saklig sett fag fra filologiske studier siden 200 

fkr. Og via filosofene. 

 Men det er også deler av den fortidige åndshistorie som viser behovene og varhetens, eller våre 

opprettholdelsesvilkår og revirer, slik som familie og naturforhold, som viser kamp med vår tilværelse, og 

som også er identisk med dyrenes overlevelses- og samværsformers betingelser. Foreksempel ofte hva dyr og 

mennesker finner felles godt, eller felles lekende, eller felles kos, felles tillit, og felles i beskyttelse og forsvar.  

Slik ett dyr adopterer ett annet dyr, som derfor anses som foresatte av det andre dyret, slik vil disse dyr 

anse også oss som foresatte, og i noen tilfeller, at dyr oppfatter seg som foresatt for mennesker eller barn, og 

forsvarer dem mot brann, fall i vann, og mot mennesklige og dyriske fiender. Og noen ganger er da dyret 

gjenstand for hellig dyrkelse. Som venn og til og med gudeskikkelse.  

 Det er derfor det til tider dannes kombinasjoner av menneske og dyr, eller at det gir slik forestilling, 

og kan lett være at duen, ørnen, kondorens vinger, plasseres på ett menneske i en statue, eller person som sitter 

ved siden av kongen i hans krigsvogn. Og dette er ofte en guddomelig fremstilling av evner. Og hjelpere fra 

forfedrenes verden, legendene, eller som i guds hær, som fremstilles som engler. Ofte da som skydsengler, 

men det fins også hevnengler. I Zoroasthrien, Zarathustras lære fra ca 1600 fkr, og senere, er det 600 engler 

som er med å bygge hver sin del av menneskets kropp. Og i ett av de gnostiske Johannes-evangelier, sier 

Johannes at: Jesus kunne dem alle utenat!  

 At som lærd var den tidens lære ikke bare andres skrifter, og om Platon og Aristoteles, men religionene 

over den ganske verden, om hvilke de fant brorskaps- eller søsterskaps-ånd i, at noe virket som sannheter en 

fant overenstemmende. Dette er jo en del av tidens omstendigheter. Er du godt lærd kan du skrive, lese, kjenner 

kulturene på godt og vondt, og selv de praktiske og teoretiske fag.  

Jesus blir i gnostiske skrifter også tillagt superkrefter i likhet med en barneversjon av den tidligere 

Buddha som barn. Og kritisere den gamle teologi slik jesus gjorde, som det er skrevet. Den som forårsaket 

mye av denne skolen og utvekslingen var Alexander den store, som erobret og krevde dette fra India til 

Nordafrika og landet rundt middelhavet, vel frem til Spania. De nordlige områder havnet ikke under her, heller 

ikke Mongolia og Kina. Men ble oppsøkt av disse.  

 Men de eventuelle kjennsgjerninger kjenner allikevel bare hovedpersonene selv, de som sammen eller 

hver for seg skriver, og den som skal ha opplevd dette. Så har det også vært mange falske profeter, og folk 

som fører andre bak lyset som det sies. Også at verden går til grunne er tanke fra de gamle religioner i lang 

tid før dagens religioner så dagens lys.  

 Tidligere i overgangen fra Sumerernes rike med Ur i sentrun,  ble overtatt av babylonerne i samme 

riket 2000 fkr, fremstilles en helts tilbakekomst, eller kongen, som at 3 gudinner, hjelpere, skaper og har ansvar 

for hver sine vitale deler i mennesket, der ribbeina også blir nevnt. Evnen til å omforme seg i utseende og 

kropp, evner, ble ansett som fullt mulig, fordi den egenskap viste jo alt i naturen også, og det gjorde jo også 

verdensånden. Både bevissthet og kroppsevner talte noe for dette.  

Å omskape seg var mulig med åndens hjelp. At vi kunne mulig også bli usynlige en stund, vi kunne 

bli statuer, dyr, demoner, hva som helst som en situasjon krevde. Bare vi tilegnet oss makten. Strategi, knep 

var en annen av fornuftens arbeidsfelt for bevisstheten. En kunne i det minste være snedigere enn fienden. Og 

videre også hvordan en skulle vinne sine kjæres, eller elskedes hjerter og sinn. Ut av dette blir det historier. 
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Fra gudenes verden inntar månegudinnen tillatelse til å låne alle de andre guders evner for å rydde opp 

i verdens kaos, og urettferd, ondsskap. Og stiger ned på jorden igjen som en slik Avatar! Vi fortsetter i vesten 

med varulvhistorier, spill og filmer, bøker, og eventuelle saklighets-programmer om gjenferd, spøkelser, 

varulver, demoner, engler, overmennesker, og utenomjordiske skapelser som trenger videre plass, mat og 

næring til sine egg og fostre, livsevner, som de stort sett fortærer. Og vi reiser frem og tilbake i tid, eller møter 

3 av oss selv i døra!  

 Jo, det er klart, en skal visstnok anse at slik er det, dette er det som faktisk hendte, sannheten! Men 

allikevel er de elementer som religionene frembringer hver for seg også ofte underlagt en mystikk, eller huller, 

idet en leser, og streifes av at en lurer på hva den tingen er, eller hvordan det kan være mulig. Det er også klart 

at om sansene kunne bedra oss, at vi lurte på hvordan fornuften vår kunne klare å være sikker på det, så en tok 

gode, riktige eller rettferdige avgjørelser.  

Og da er det ikke vanskelig å se hva Sokrates og Platon holder på med. Det er jo dette de forsøker å 

finne den rette veien for. Det er lite trolig at noen som helst av de filosofiske retninger, ikke nettopp handler 

om de huller eller løse tråder som naturreligionen, Bibelen og andre religioner forteller, og som på sett og vis 

er ett krav både fra disse og fra vår egen følelsesverden om hva det vil si å leve rett. Lyset, veien og sannheten. 

Riktig nok mener mange at nok er nok, og kommer med sin versjon. Her er det makt og avmakt:  

 Demokrit mener at verden er sjels-atomer og stoff-atomer, det har vært evig bevegelse, og disse hekter 

seg sammen eller splittes ved en slags kroker som gjør at materie og tanker kommer sammen eller løses opp. 

Når vi er døde står vi aldri opp igjen, vi dør bare en gang, og Gudene var blitt til for å skremme folk til å lyde. 

Her kan Demokrit ha forkortet sannheten noe. Men at det lyktes mange å se alt bare fra naturfysiske forhold, 

og at alle våre forestillinger stort sett var forståelse eller missforståelse av forholdene, en viss rådvillhet, slik 

lyktes med mange å fremstille sitt livssyn.  

At Demokrit 450 fkr har dette ateistiske bildet, leder tanken tilbake til bibelske oldtidsfenomener. 

Kains vandring til hedningene? De vantro, eller hedningene, de er stort sett ved en annen gudetro. Men også 

ulærde eller usiviliserte, flere grupper regnes inn, og av de som nevnes som ikke-troende, også de som ikke 

trodde noe i det hele tatt, virker til å finnes, skal en tro på skriftene, de uten noen tro.  

 Denne urbeskrivelsen av ånd innebærer hele tiden, hendelser, bevegelser, strid, og gode opplevelser, 

kamp mellom kosmos og kaos, kamp mellom goder og onder, mellom rettferdige og urettferdige, og de 

fremstår nærmest som motkrefter, kamp mellom kjærlighet og hat. Og som tordengud, eller skjebnegud, eller 

skapergud, så vil følelseskrefter og vilje ligge sentralt.  

Det stiller spørsmål om vilje og drivkraft, drivkreftene i dette. Årsaker og grunner. Ingen klarer å fri 

seg fra at det er krefter i sving, der ånden er den sterkeste og mektigste. Mitt i hele denne striden, livet, lidelse 

og gleder, så skinner ett bilde av en enorm kraft igjennom. Ånden blir representant for den kosmiske kraft 

med makt over kaoskreftene. Det ligger en kraftnatur inne i denne. Åndsutviklingen har ført frem til en 

naturhistorisk oppfatning av at verdensånden styrer, den er en mektig drivkraft for alt, og det kosmiske som 

kraftmodell fremvises igjennom dette.  

Vi kan si hva vi vil om Demokrit, men motviilig antok Platon hans atomer i sin senere kosmologi, og 

også Demokrits bevegelses-begrep. I dag etter en iherdig kamp med teologien og kirken er ideen godtatt blant 

mange, mens virenskapen har gjort nye gjennombrudd og forståelsesmåter her. Og i dag så er det ikke så få 

troende som er av den oppfatningen om Demokrits faste partikler, atom-materie. At materie er dødt og hardt, 

absolutt masse.  

 Gudenes og Åndens storhet som naturforståelse har gitt støtene til de fortididige mytiske diktninger og 

sanger, og en egen vinkel inntil en mektig drivkraft i alt som står frem som ånden og tiden, som ofte anses 

som samme sak. Om dette overleveres som i de moderne religioner fra en Mektig Herre selv, så ligner det 

mye på naturåndens viljekraft. Det nye kan virke mer dogmatisk bestemt med mystiske bilder av en stor 

bevissthet, og mer omfattende, med sine moralske retninger eller bud, lover, regler, moralsk adferd, rettesnorer 

for levevis.  

Ja; så kan ikke dette være i konflikt med de særtrekk som en oppvåkning i naturtilstanden viser. Det 

blir slik forståelig med Aquinas tro på at en kan finne Gud to veier, der den ene er direkte gjennom troen, 

teologien, Bibel eller orginalbøkene, bønn, askese, den andre veien ved å finne han naturens vei. Og slik sett 

har vi den religiøse vei i å lese naturen som Guds bok. På den andre siden står helt egne varianter av naturen 

selv som funksjonellt, som stoff, tid, lover, som ofte avdekkes av filosofer og forskere, forhold som religionene 

ikke visste så mye om. Slik har filosofi og vitenskap hatt en egen vei igjennom dette. 
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Ingen av retningene er alltid helt tro mot seg selv. Livssynene skinner igjennom med sine farger i 

forskningen. Men både troen og fornuftslogikken som granskere av naturen, har ofte funnet hver sine ting, 

fordi de er oppmerksomme på ulike felter, og utfyller like ofte hverandre. Andre steder har regler innen 

vitenskapen utfyllt bilder som var ukjent for alle. Det fremkommer nye kraftbilder av naturen. Vi oppfatter 

mer og mer at vi er del i tilværelsen her!  

Vi ser sammenhenger ut fra oss selv, vi tidligere hadde vanskligheter med å tro vi kunne oppdage. Vi 

er i ferd med å bli svært bevisste med tro på innsikt, og klarer å se at konflikter ofte er unødvendige.  

Mange er i ferd med å kunne behandle store spørsmål, vi trår rett og vi trår feil. Med nåtidens 

relativitetsteorier, kvantefysikk, osv, har religiøse interresser våknet igjen, sett som at årsak, bevegelse, 

drivkraft, energien, og sannsynerligheten for en kraft bak det hele, eller en dynamisk kraft i tilværelsen, at det 

er mye også ved gentikken og astronomien som peker mot sider i disse oppfatninger, uten at det avgjør noe 

spesiellt bevis for troen.  

Den Muslimske verdens forskere, de kristne og ellers vesteuropeiske forskere, har fremdeles ett 

tyngdepunkt i den pythagorsik-Platoniske matematiske form-ide-verden oppe i det hele. Men de er ikke så 

kritiske til begrepene de bruker. Dette er mangelvare over hele forskningslinja. Alle retninger i dagens verden 

har aner tilbake til konkrete modeller i gresk antikk.  

På mange måter er gresk tid den naturfilosofiske del av antikken. Og forsåvidt også den vitenskaplige 

delen. Legevitenskapen og erobringene, kartlegging og veier, er en mye større del av romernes antikk, men 

de religiøse bølger forenes, og tilpasser seg kristendommen den siste kvart-delen. Naturtilstanden ga gjennom 

alt det nevnte en fleksibel fantasi, der eventyr og romanlignende historier gjenfinnes i de samme kulturene.  

Og det er sant at ofringene våre med all respekt var en måte å verdsette oss selv på. Opphøye oss, 

moralsk sett. At det ender opp i ekstreme varianter, der vi mistet tråden tilbake til dens opprinnelse, og innfører 

maktpress rundt de samme handlinger, tyrrani, må anses som en missforstått vei.  

Mange lider jo av en uopphørlig behovsforløsningstrang, både om å være fri fra behov, eller alltid 

finne behov å dekke for sin ustanselige uro. Idag kan vi få en mengde innføringer fra teologi og 

religionshistorie, idehistorie, arkeologi, og nye skrifter som oppdages, og som rekonstruerer eller har sine 

oppsiktsvekkende dybdesyn på de tidlige raligioner, og dagens religionsdebatt, det vil si åndshistorie og 

åndsforestillinger, mening, og åndspolitikk.  

Vi kan også se fra liknende studier, at det fra åndsforestillinger i gamle skrifter, og til begrep som 

karma, eterlegemer, shakraer, astrallegemer, dharma(loven), at det blir lettere å se sammenhengen mellom 

livets store kosmiske vital-hjul, og de egenskaper som gudinne- gudeform fremviser i forhold til kretsløp og 

behov, evner og egenskaper, at det også blir mer forståelig hvorfor ett shakra omtales som en erotisk gudinnes 

plass nederst i ryggen.  

Nervene for urinmuskelatur og analmuskelatur, samt de erogene nerver ligger her og kan settes ut av 

spill om du skades. At det legges vekt på erotisk er neppe rart, da det er en av primærbehovene, i den forstand 

at de opptrer fra fødsel av for så ofte komme i aktive faser, men mer sjelden enn de andre elementære behov. 

Og ikke minst har det med forplantning å gjøre, som tilhører dupliseringsevnen, nå fra to, istedet fra ett og 

samme individ alene.  

Dette blir jo vesentlig også ved kjærlighet og forelskelse, eller «sin elskede», og gjør dette til ett 

attraktivt felt. Spenningsfelt. Ofte er dette ett vansklig behov, et av de vi ikke alltid klarer å redgjøre godt for. 

Og som forsåvidt om det akn gjøres, så følges det av debatter om ulike mål og virkninger. Hat kjærlighet, krig 

og kjærlighet. Dette skaper både trygge og utrygge svingningsfølelser hos oss. Vi ønsker det trygge og det 

holdbare, krever og søker, men det er som deler av målet flytter på seg. Omgivelsenes del i dette er heller ikke 

langt unna. 

• Vi så at krefter/bevegelse var i sving, og i dette noe som sikkert forårsaker vår kraft/bevissthet. 

Tilknyttet! 

• Det er klart at der ute ett sted eller inne i oss, gjennomstrømmende i alt, ligger den kraft og de 

prinsipper og mønstre, lover, som vi over så etter, og som vi fant rimlig eller rett gange i og til bruk, 

fremfor annet. Men ut fra disse data tross alle retningers utvikling til de store systemers tid, 

folkereligionene fra Sumer, egypt, jøder og grekere etc, frem til dagens systemer slik, så er det ikke gitt 

å dømme, eller bevise at verden er annerledes enn dette eller ikke. Verden er jo slik vi ser den. I dypet 

kan vi bli overbevisst om nytt annet, enten det er ateistisk eller nyreligøst resultat. Om alle skulle utrede 

alle forhold ville nok noe nytt sterkt komme frem. 
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• Vi kan med ett godt øye, se hvordan matematikk, perfeksjonisme fra før tallet til ny tid, ofte ses som 

åndens vesen.   

• Også i Vitenskapena Fysikk, Kjemi, Astrofysikk, Kvantefysikk, Organisk lære!  

Overgangssone som peker mer mot moderne tids teologier 

 

 Nå over til sjamanens opplevelse av gangen i naturkretsløpet som ender i ånden, slik også vår åndskraft 

starter ånderett og trekker sjelsevner og bevissthet ut av ånden inn i mennesket og at dette gå r tilbake til ånden 

igjen også. Naturen og mennesket, livskraften og evnene, kommer alle fra den verdensånden som omfavner 

oss alle. Men kraften, med sol og måne og stjerner som følger nøye lover, og at alle frø og dyr får like av 

samme art, viser også forskjellen på kaos og orden, som det ofte er kamp mellom. Da blir ånden sint med 

jordskjelv og lyn, torden, og ordner opp, fordi etterpå faller alt tilbake til den harmoniske orden. Vi ser 

ulvehannen irettesette en en annen i flokken ved å holde bittet sitt rundt halsen å true denne med å ta ånden 

hans, og da innretter han seg igjen. De tar ikke livet av hverandre. Så moralens orden gjelder i naturen også, 

vi oppfører oss ikke umulige eller trassige, men adlyder åndens ordensmakt. 

 Her er det lederen som bestemmer. Mot den store logiske åndsmakt for vitalkrefter og naturkrets-løpet, 

så er det klart at denne er kraftigere og mektigere enn alt annet. Men for å studere ånden må en se lenger inn 

i denne makt, kraft, bestemte kraft for harmoni, altså viljen, den bevisste vilje til å bestemme denne harmoni 

og orden for ting. Det er tvunget frem med ufravikelig makt. Og hvorfor? Jo, fordi den vil at harmonien, det 

gode liv der det livsnødvendige som har verdi kan være holdbart, og nettopp slik gi lov og moral til alt liv! 

Uten orden hadde tilværelsen vært umulig. Den ånd som alt er avhenig av for å leve omfavner alt, og 

er det vi går tilbake til. Den skaper jorden, livet, himmellovene, enhevr livskraft, lisevner og bevissthet, altså 

ånd og sjel. Idag legger kvantefysikerne seg nær opp til en lignende kraft for hele kosmos. Også naturens 

kretsløp fortsetter sitt omløp som før kjent selv om atomene er oppdaget som dypere elementer i de hele. 

Stjernehimmelen, den som forteller oss nord, sør, vest og øst og slik setter navn på vindene og årstidenes 

dyrevandringer, vinter og vår, forteller oss når vi skal lagre og jakte etter hva.  

Så stjernenes skjebnelov i denne ånden er også livshjulet, både det store og det lille, om vi ser på det 

hele fra nordstjernen. Slik sett vil også det å innrette seg etter kaostilstander, og kosmos-tilstander være hjelp 

til å gå den rette veien i livet ved å mestre begge deler. Vi kan trygt si at sjamanismen, enten det er tidligste 

taoretningr, buddhistiske og hinduistiske, altså Veda og upanishadretninger, Indianernes Manitou, Mayaenes 

undersøkelser kommer frem til mye av det samme syn, og samtidig at de slik ligger fryktelig nær de moderne 

religioners syn i mye. Vi ser i allefall at det er en bevissthetskraft det er snakk om. Hele tilvæelsen enten den 

anses åndelig eller naturfysisk materiell vil ut fra verdslig og bevissthet konstantere verdens former og 

bevisstheten som fremkomst i tilværelsen. Alle vil kjenne bevisstheten bedre.  

 Enten den er overlegen noe, eller underlegen noe er den hva vi fatter tilværelsen med. 

 Og vi kjenner jo til gangen i mye av det den forholder seg til slik som sanser, behov, følelser, fornuft, 

husk, intuisjon, evnen til å føle oss i tilværelsen, til anskuelser, betraktning, selvbetraktning, uansett hvordan 

vi opplever det, slik som i tanker, ideer, tenkning, forestillinger. Vi kommer neppe unna at dette også er 

fremkallelser, projiseringer av både frivillig og ufrivillig grad. Og det er vel derfor det blir mystisk, fordi vi 

kunne jo tenkt oss å være helt befridd fra tvang. Særlig viktig har folk hatt det med å komme unna lidelser her 

i livet. Unngå skrekkens inngripen i livet vårt. At det ikke uten grunn for mange, er ønske om at verden var 

annerledes eller at de ønsker seg til en annen verden eller himmel. Ut fra natur-ånden, eller natur-religionene 

en selvfølgelighet, fordi de gikk tilbake til denne. Til sin skaper.  

 Men det fremkommer en mulig sammenheng allerede i naturånden som ikke akkurat står svart på hvitt 

fra deres syn, men allikevel er der. Æresfrykt. Ånden, Lederen, Sjefen. Den som bestemmer. Alltid sterkere. 

Alltid klokere. Du kan aldri lure han fordi han ser deg gjennom ånden som han selv er inne i deg, hans ånd du 

låner. Undertrykkende! Han har gitt deg kropp, behov og det du trenger til behovene. han har gitt deg 

bevisstheten, Ånd, Livskraft, livsevnene, sjelen. Fornuft og følelser, Kropp og sanser! Skal dette da ved siden 

av naturens orden, harmoni, som det riktige, storhet i givergaver, og godhet, skal da møtes med takknemlighet? 

I dette ligger jo all ÆRE!  

Likedan som han bruker naturkreftene sine mot deg om du ødelegger harmonien i verden: Og da har 

du jo all grunn til å Frykte de verste skjebner! Som å bli spedalsk, eller at han tar sjelen din igjen eller utsletter 

den. Du har med respekt grunn til å Frykte han med rette. Slik er det å ha ÆresFrykt for Gud! Han ser alt, kan 

alt, og har makt over orden og kaos! han behersker det hele, og er vårt opphav! Han må du da vise Æresfrykt! 
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Om ikke vil de andre på denne jord og hans himmelskarer kunne falle over deg, og at stammen har rett 

til å bortvise deg, avvise deg eller straffe deg. Ett folk som ikke viser han denne tro på seg eller ære fortjener 

ikke livets rett! Han ser tvers gjennom deg fordi ånden er hans, og er helt øre, helt tanke, helt øye! Ærefrykten 

følger av at VerdensÅnden har all Makten, Kraften og Viljen, og med det rette og det gode, og at du skal følge 

hans lover for holdbarhet. Ikke, drepe, lyve, stjele, være falsk, og følge det lederen sier om dette, de gamle og 

vise, som kjenner åndens lover for familieliv og harmoni, selv for dyrenes liv og sjel.  

Rådet er å rette seg inn etter det: Å adlyde Ånden, og derfor Adlyde lederen av stammen, og samfunnet! 

Så sant de følger Ånden og ikke skaper kaos, ødeleggelse med urette. At du skal adlyde er altså rett og slett 

din Plikt, og ikke å være vrang! Vi kan alle uforvarende gjøre feil ovenfor ånden. Og før den går tilbake til sin 

skaper må en da rense den for de dårlige sjelsegenskaper den har spor av.  

Makten, Viljen og Æren til all Evighet! Det er altså en Deduktiv Konklusjon. Sant. Utvilsomt. Men da 

ånden er i meg selv og jeg følger den, betyr dette at Ånden, makten, viljen og æren også i all evighet er med 

meg. Derfor er det min egen bevissthet, makt også, hans vilje! Jeg følger hans vilje! I dette har jeg evig liv og 

frelse fra all frykt og lidelse. Makten, Viljen og Æren til all Evighet ligger hos Gud, og får min tilslutning 

mot urettferdigheten.  

Den overmektige rolle kan komme fra ikke-troende foresatte, ledere, eller truende parter, også! Også 

om takknemligheten du skal ha til hva. Redsel for foreldre. De forsørger deg også for å få støtte for sitt syn, i 

sitt system, egen støtte. For deg blir det, og fra de kan det være slik, at det blir Frykt og Tvang. 

 Dette forklarer måten, eller styrken, dette ofte fremsettes med, fordi det ses som regne døden om en 

ikke innordner seg synet, og virker likedan i de fleste religioner, og er vel overtatt ganske likt mye av ateister 

og kommunister som også blindt skal adlyde det system de innordner seg i. De må sette ned sine egne dogmer: 

Altså mål og styring som slett heller ikke behøver å være bare riktige. Samt at vurderingen av hvordan eller 

hva en skal gå for ikke skal være opp til undersåttene.  

Dette er uten tvil ett problem i retorikken, eller i drøftelser ut fra dialektiske, fenomenologiske og 

hermenutiske forståelsesmåter som kommer frem, samt at disse formene i seg selv ikke kritiseres, og slett ikke 

følger så like meget individenes ståsted slik Sokrates fant ut at en måtte gjøre om en ville ha ett godt resultat. 

Men likeså kan denne metode føre til hat eller missforståelser også. Det fins problemer når en har ulik 

forståelse innenfor ett system der alle tror de har den rette forståelse eller rettferdighet og makt på sin side. Og 

som plikt og adlydelses-system er det umulig å unngå hersker-rollen.  

Dermed er den samme onde karusellen igang igjen som en hele tiden ville unngå. Mye kommer av at 

kjernen, mennesket primær-grunnlag, som både kropp og tanke ikke respekteres. Dette fører til individet 

mister sin posisjon, sitt seg eller behov i det system det innordnes i. Det er her snakk om hva som en selv kan 

klare også. Nå anses det som at makten skal styre dette hvilket medfører at det nyttes tvang eller avvisning.  

Det er det å styre etter det primære og etter behov da. En kan da ikke i en utvikling følge bare 

adlydelses-systemet. Hensyn uten adlydelse er også ett nyttig system. Det byttes da med lek eller med hensyn 

som service, altså at en server hverandre fremover. Og ikke er avhengig av denne plikten til enhver tid. Det 

en må kjenne til er kvotene. Idag er disse borte imot 90 prosent unødvendige eller dårlige ting som helt 

forbruker natur og mennesker, og det ligger langt utover det meningsløse.  

I folketall og produksjon er det gått over akkorden på bekostning av nettopp de mennesklige verdier.  

At alle skal settes til noe så de ikke kan drøfte, eller forstå hverandre. Utslitthet og missforståelser blir 

resukltatet. Også her er det ikke bare økologien og ressurser, forurensing som blir skadet, men også 

individuelle grunnlag for den omtalte harmoni selv om den forstås uten adlydende pliktreferanser. Forståelsen 

overgår lovens og pliktens innføringer.  

Det betyr ikke at den grunnleggende lovgivning eller at andre kan ta makten eller dommen i sine 

hender, og hevde bare sin rett på bekostning av andres liv og helse.  
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Tillegg perspektiv på åndshistorien 
 

 Men husk: Hva er det egentlig Sjamanen ser. Hva er det han forstår. Når han snakker om vindene, 

(Viljen), om vitalkraft, livskraft-kilden, om eteren, Ånden! Og livspust og ånd inne i oss, livets ånderett. Og 

når naturens forløp beskrives. For det første ser han bevegelse og utveksling, men han benytter ikke disse 

ordene. Dette virker nemlig større og dypere, noe spesiellt inne i ånden. Selvfølgelig ser han at kreftene strider, 

de gir hverandre motstand inntil det er harmoni igjen, balanse mellom værkreftene, og at også vi finner 

motstandskrefter, og tunge løft. Kreftene er i kamp med hverandre, som motstandere, og da kan vi se dette 

som ett bilde på kraft og motkrefter. Det virker forgjengelig dette, slik at kreftene ebber ut, at de ikke er 

konstante. Og så stiger de igjen i kraft og virksomhet.  

 Kilden til dette ligger nå i ånden som skaper materien og bevisstheten. For Sjamanen er dette veldig. 

Alt virker slikt, det store Kosmos, der oppe, og urgapet, både verdens orden og uorden. Jo, det sjamanen ser, 

merker, og som alle med åndlig bilde oftest har i seg, følelsene, for dette veldige. Det er at det er en urkraft, 

urkilde. Det er kraften som sjamanen merker i rom og tid.  

Den mystiske kilde selv kvantefysikere og andre leter etter i dag. Han har ikke ett rent mekanisk 

livssyn, han er selv knyttet til helheten i denne, ja nettopp virkende åndskraft. Slik ligger sjamanen faktisk 

nærmere Spinoza i sine billeder av verden. Og også det adekvate, det vil si hvilke fornuftige ordninger som 

virker mest holdbare for vår opprettholdelse. En grunnleggende ide vi har om moral!  

 Ånden stopper ikke ved den Ånden vi puster inn, det gjelder alt rom. Universet. Han ser for seg denne 

ut i verdensrommet der vi vet at luften ikke er også, fordi kraften eller virksomheten er der ute, noe får dette 

til å puste, virke, og dette er kraften i rommet. Når man ikke vet akkurat hvordan denne kraften er så er 

den også overveldende. Selv for sjamanen. Men vi ser at retninger skiller seg ut mot Taoisme, 

Buddhisme, Hinduisme -Confutseianisme- retningene også gjennom dette.  

 Fra Sjamanen ligger kilden til at bildet av den stigende og synkende kraft gjenspeiles i Yin-Yang-

modellen. der mørke-lys, godt-vondt, kaos-kosmos nettopp at disse veksler på dominanse, og begge har 

spor av kilden til den andre i seg. Disse indre kildene vokser seg etter hvert store til de dekker omtrent 

hele den andre part, med unntak av kilden til den andre i seg på samme måte som utgangsbildet, de har 

bare byttet plass. Det Onde ikke ondere enn at det har noe godt iseg osv. 

Sjamanismen og ritualer. 

Tidligere har vi nevnt at offerdyrets liv som er gitt av ånden, og vårt liv som er skapt av åndens orden, 

til de former vi er i, art, at vi setter pris på den mat den gir oss, og at når dyrets sjel slik skal tilbake til Ånden, 

ønsket om at dette går så rett opp og over i ånden som mulig som hans bevis på at vårt matoffer er godtatt, at 

det er med rent hjerte vi slik har ofret dyret. Men ritualer knyttes til stammens manndoms-rituale, at ånden er 

med oss, til fødselen og navngivelse av barna, ved tegn fra ånden, ved partnerskap, at den store ånd velsigner, 

lyser fred over dette, altså aksepterer dette for å være det rette.  

Videre at sykdom og død, spesielt det siste, fordi sykdommen blir bønn til ånden om å redde, eller få 

ha den en er glad i hos seg lenger og ikke skal utånde. Men ved alderdom og død er det liksom meningen da, 

at en skal utånde. Og med kanskje å ha gjort noe riktig og galt, så ønsker en at ånden ikke skal gjøre det 

vanskelig for denne i neste verden, og heller ikke skal lide fordi onde demoner, de onde ånder skal henge seg 

fast i vedkommende.  

Først fødsel: En må takke for at en har beholdt livet ved fødselen selv, at barnet får ha moren hos seg. 

En må takke for at barnet lever, at ånden har gitt barnet liv til glede for moren og barnefaren. Moren har vært 

gjennom en lang og vanskelig tid, noen har det lettere, men bekymringer og fysiske belastninger følger som 

regel med. Vel ute i livet, ser en etter tegn ved selve fødselen, i alle fall de tegn som viser seg på himmelen, 

som regnbue, måne, fugler som bærer budskapet, samt dyre-hyl, dyrelåter, vær, virvelstorm, eller dyr som er 

synlig, dukker opp akkurat da, som hoppende hare, lysende fjelltopp, eller hendelser og handlinger som er 

spesiell, slik som en fredsavtale eller buldrende jord. Trivelig humør. Barnet får navn ut fra ett ellers 

alminnelig ritualet, enten dette er hånd på hodet, vann på hodet, eller ett knyttet bånd, eller stammens merke.  

Her oppstår det en etterhvert ikke liten innsikt. Ånden som gir alt og tar alt , som skaper alt, vil jo være 

overmektig. Det er noe som er så mektig større enn oss i tilværelsen. Der har vi selv avmakt. Denne ånden har 

alltid vært, den er åndskraften som bevisst kan gjøre alt med alt. Den omfavner alt vi kjenner, den griper 

omkring alt, den er det kaotiske og ordens-kosmos herre, styrer. Alt som skjer er dens vilje eller bestemmelse. 

Allikevel tyder mye på at mye går den imot, som onde ånder. At skaperånden vår skal ha noen på parti imot 

seg er vi ikke enig i. Og derfor også at vi gir alt for skaperånden. 
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Om vi er med ånden, er ånden med oss! Til det besverger vi oss. Enten det ved en eldre vis ved navn 

Gudea, (i Uruk), eller noe slik, eller om det er ett navn som betyr Ånd, så vil navn som Gud, Allah, bli forstått 

som hans rette navn, den allmektige himmelen og jordens skaper. Disse begrep ble brukt i eldgammel tid om 

ånden. Derfor er det ett tvistespørsmål om gammel tradisjon opprinnelse, akkurat slik jødene har opplevd 

krangel om det heter Jahve eller Jehova, også videre.  

Først og fremst at Ånden, Skaperen, Den mektigste kraft, er ensbetydende med dette navn; GUD, slik 

vi ser det! Denne gud, ånd som vi er av, er at vi har guds ånd og sjelsevne i oss, og slik er guddommelige. At 

vi er åndlige! Det er nå snakk om den rette ånd! Dette er også uten tvil hva de ser ved inngangen til Egypt, 

Sumer, eller like ved da konfliktene mellom disse kulturer oppstår slik. Mye tyder på at både sjamanismen og 

de første Guds-skaper-teologier levde side om side i disse samfunn, og at det var fullt mulig å forstå ganske 

mye av hverandres syn! Og uenigheter! Eller gjøre narr av disse! Den rette ånd er vel den holdning av skikk 

og bruk, de andres og egen moral. 

 Om kroppen ikke er levende i seg selv, altså naturen, som er former ånden har skapt gjennom sin 

forvandling fra luft(luft-vann-jord-ild og tilbake til luft, den ånden styrer alt igjennom, og at i ånden er 

livskraften og bevissthetens kilde), og ikke har han skapt alt dette av noe annet, men at han setter ånd og sjel, 

sin vitalkraft, levende kraft og egenskaper inn i oss ved sin åndskraft, som han henter tilbake til seg selv når 

vi utånder. Vi er på en måte veldig verdige. Noen få virker som de har dårlig ånd. Ond Ånd. 

 Da betyr jo dette regelrett at vi er minst halvt guddommelig selv, og at denne ånd virklig er vår 

fader, eller moder, det vil si føder oss, gjennom fødsel og føde! Vår søster eller bror, dyret, holdes også 

mer hellig fordi den har fått sjel av vårt felles opphav i ånden. Videre er også da stjerner, sol og måne 

livgivende del fra ånden, og at gudene derfor behandles som brødre, søstre eller ektefeller, og om det er begge 

meninger, kan de slå det sammen til at bror og søster her er gift, og leier hverandre rundt i kretsen, slik som 

dag og natt.  

Da vil deres guddommelige status passe godt med de gamle religioners gudedyrkelser og 

familieforhold. De er slike i ånden, forbundsfeller av egenskaper, livs-egenskaper i ånden. Da er det sant at de 

blir brødre og søstre og samtidig ektefeller. Etterhvert som en ikke kjenner til åndsforklaringene vil folk 

tro på dem uten at de selv har erfart opphavet til disse i gullalderen da alt hadde blitt til og var bra. 

Mange så på hverandre som vantro, eller hedninger. Så hadde deres guder oftest altfor sære interesser fått 

også, og ble forklart etter slike lederes interesse! Det ble hengende skyld over annen tro, deres ledere og deres 

folk! Forurenset ånd. Det onde. 

 Manndomsprøven blir som med kvinnenes. Ut fra mesnstrasjon, eller likedan guttealder, kreves ett 

opptak, eller ansvarspåleggelse som disse må igjennom, kanskje flere ganger, eller må bestå. Derigjennom 

ofte en lidelse som skal vise at de tåler dette, og de tåler dette for stammens skyld.  

 De regnes nå til å være til å stole på, men må likevel gjennom opplæring videre i stell og jakt, og 

generell lærdom stammen har, ikke minst ting fra ånden og om harmonien de alltid må søke, eller viten og 

øvelse ovenfor farer. Farer: Dyret, mennesket, plantenes, jordens og himmelens krefter, som de støter på. Her 

er De vises gode råd. Erfaring om det holdbare, skikk, moral. 

 Giftermålet eller partner-inngåelse er viktig del. Der vil en at ånden skal godkjenne eller akseptere 

at de vil dele livet med hverandre, og åndslivet. At de ikke støter noen i dette, eller får ryddet i dette, eller til 

tross at ledere og andre i stammen godkjenner dette. Også at det skal bli klart at de holder av hverandre og at 

ingen andre skal ha medhold i å ødelegge for dem, eller skape uro i deres forbindelse med hverandre. Alt for 

det beste for harmoni i ånden, og aksept og beskyttelse av denne. Skaperens egen aksept av ekteskapet. 

Ritualer er mange, men først og fremst er det å anse som en gledesting, en gledens fest. Sjamanen må gi dem 

hverandres hender eller ett spesiellt sjal, eller prossessere dem til sist telt, eller løfte den hellige stokk eller 

symbol overd dem. her kan det være utall middelbruk.  

Sykdommen kan være alt fra naturskade til sykdom og onde åndskrefter, som en etterhvert blir bevisst 

finnes. Det er jo da bønn for at ånden, den store ånd selv, skaperånden, den med deres livskraft som skal hjelpe 

dem fortsatt, og ikke ta disse fra seg for tidlig. At de en er glad i skal få bli en stund til hos seg, ja til og med 

trenger dem. Derfor blir ritualet her noe av det vanskligste for en sjaman: Medesiner, fysisk hjelp, 

varmetelt, vask og stell, men det vanskligste gjenstår i det å drive onde ånder vekk, kaste forbannelsene tilbake 

på disse, og hente inn den store åndens mektigste hjelp for å bistå klienten å bli kvitt sin sykdom. Takk etter 

en slik redning er jo på sin rette plass. Og kan være fast rituale. Kanskje ikke så ulikt vårt fader vår. Eller 

som enkelte i Sumer, Månegudinnen, moderen vår.  
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Noen ligger ved døden eller avgår. Det samme skjer mye her, som regel at personen får gitt utrykk 

for sine siste viljer, ønsker, oftest for familien, barn. Den siste vilje hellig(åndskraft). Ellers er ritualer 

som ved sykdom og nød. Om å frelses fra en dårlig skjebne som ved ett fiendes angrep! Dette må igjennom 

viktige ritualer. Den døde utånder. Da går ånden tilbake til den store ånd igjen, og sjelskreftene likedan, 

fordi disse forlater kroppen. Med tid og stund etter døden, virker det som mer av det døde individ, kroppen 

går igjennom dette også. Likeså at kroppen skal gjennom jord, luft, ild og vann igjen, det vil si, at det som 

er igjen, skal inn i kretsløpet som ånden skaper når den via luft, forvandles til vann, jord og ild.  

 Slik vil det være kanskje mest riktig å la kroppen ligge åpent ett sted i naturen, slik at annet liv nærer 

sine barn, og at litt av ånden går inn i litt av oss igjen som planter og dyr. Eller, det kan bety at vi nå lever 

videre i plante eller dyr med vår sjel, slik at vi fremdeles er med i kretsløpet. Alle slektningers ønsker må 

beroliges og betrygges, og under tvil om ånden vil ta til seg personens sjel, så utføres det ritualet mot 

alle demoner og skikkelser som vil være ett hinder for denne verdige overgang til forenlighet med 

verdensånden. Her skal den dødes ånd gjennom omformingen, overgangsdimensjonen, ikke bli ett 

hengende gjenferd som skodde i skogene uforløst, eller annen uverdig plass, helst ikke andre verdener 

eller undrverden, men til ånden selv.  

 Speilet, overgangsdimensjonen, den blå himmel viss den dødes brente kropp, er stigende røyk opp 

mot den høyeste ånd, eller likbrenning på flåte.  Speilet, overgangsdimensjonen, kan være vannflaten der så 

mange har druknet, eller at det nyttes som virklig gravplass, de dødes tjern, de senkes gjennom vannet til 

den neste verden, slik som denne overgangsdimensjonen er vandringen over floden til bredden på den 

andre siden eller de evige jaktmarker.  

Og gå opp i ånden krever omformingen, utåndelse fri fra demonske hindre, så det går den 

utåndende sjel vel og etterlatte betrygges. Mål blir at Sjel skal gå til den gode ånd! Ikke henge ved Onde! 

Det skal være mulig å tale til forfedrene, de døde gjennom ånden. Eller at de kan treffe deg eller hjelpe 

deg, beskytte deg videre i verden, eller vise seg når du savner dem eller trenger dem. Det neste liv, speilet, 

sjelen, knoklene til naturen, indianerene og Bön-religonen viser dette godt. Det fysiske og livskreftene våre er 

parraleller i åndskraften.  

Det er da ikke rart at Platon og Orfeus ser det slik. Som former i ånden! Men denne veksling er altså 

opprinnelig mer omfattende enn Platons bildet av det samme. Platons former er at det er referansene han vil 

holde fast, og som ikke kan være annerledes, enn helt eller mangelfullt, Klart eller Avskygge! For Alt!  

 Mennesket gjorde en viktig oppdagelse med tanke på beskjeder fra det hinsidige: Ikke alle beskjeder 

var gunstige eller rettferdige. mange ganger øket bare hatet istedet for harmonien, og at dette ble ansett som 

både morderisk til tider og falsk ånd, demon. Med andre ord at både falske profeter og vranglære ble gjort 

gjennom åndskrefter som gjorde folk i villrede. Hva var dette.  

Her vokser litt etter litt tankene om den onde ånds rike frem, de onde demoner og sjeler, og står frem 

som en spesiell ond underverden, eller de ondes rike. For mange er den ikke under jorden men overalt slik at 

du må passe deg for dette. Det kan være i den du taler med. Ramme ett familiemedlem. Psykisk fordervelse 

hos din neste. Dette manifesterer seg spesiellt i begrepet om de fordømtes rike, og Kharmisk fordømte, forviste 

til en uheldig gjenfødelse, og som Helvete og Satans rike, den fortapte engel som forrædersk krysset den gode 

ånds interresser og ville ha makten.  

Husk: Slik som at Buddha mente at om du eide fler enn ett visst antall ting, var det tingene som eide 

deg. Det samme vil jeg si om de onde makter og magien. Om du styrer for mye med slik aktivitet, er det til 

slutt de onde kreftene som styrer deg. Når du ikke kjenner galskapen, frykter du den ikke. En stor sjaman vil 

være altfor vaktsom til å leke uoppmerksomt med slikt! Nymotens forbannelser de siste 10000 år avstås!  

 Pavestaten innfører helvete, senere skjærsilden, som bare etterhvert manifesterer seg som 

kunnskapsområde. Men den er rimelig lansert i de greske myter, om Hades rike,, ett forferdelig sted i lidelser 

fordi de har slik sjels natur. En straff men også hensynsløse upåvirkelige. Og verdensriket vil en dag få ett 

oppgjør, en dommedag, og rettferdiggjørelse og ny start. Kalis tidsalder er slik. Også vestens dommedag. Det 

maktesløse mennesket får altså hjelp til slutt, og holder fast i den gode ånd. Og frelses, der sjelen går til den 

store ånd, forenes med tilværelsen uten mere lidelser eller frykt. Tilværelsen er evig, sjelen får da evig liv uten 

frykt og lidelse inne i den store åndens kraft vi selv er av. 

Som felles tegn eller ånd for alle, vil sjamanene og ledere, etterhvert ta ut hendelser eller personer, 

samt symbolske eksempler på dyder og kjærlighet, også krigsledende ånder, som markeres som 

giftemålet, fødsel, egenskaper og behov vi har, og sette navn på enten stjerner eller sol, måne, slik at disse 

blir beskyttere av, eller symbol på disse egenskaper vi også setter pris på. 
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Om ånden er enig i dette, vel, men i allefall for den stammen det gjelder der og da. Nå lovprises disse 

på forskjellige måter. Og det formidles dikt som viser hva beskytterens egenskaper består i, eller hvordan 

de ordnet naturen til å bli slik noe ble. Forklaringene kan ofte halte. Poenget er at gudinner og guder, 

helter og vise, dydene etterhvert bestormer himmelen i de tegn de åndlige egenskaper fremviser. Nå skal 

den personifiserte form av disse evner og egenskaper mer direkte støtte folket som har vokst seg stort.  

 Folket er tryggere, det er mektig. Troen på seg selv som folk, og gudenes, det vil si åndenes støtte 

i den opprinnelige ånd er sterk. med tid og stund glemmer mange den store åndens opprinnelse og 

etterhvert mister de seg selv mer. Nå florerer det av enkelt-guder i stedet, og egenskapene er ikke enige med 

hverandre mer. Kjørlighet, stolthet, mot, ja alle dydene blir konkurrenter, også som gudeskikkelser.  

Slik blir manges gudeverdener eller utbrutte stammeflokker til ofte en enkeltguds, eller 

enkeltånds vilje. Krigsgudens, Kunstnerens, De Vises, kunnskap, og fredens folk, ånd! Også musikkens 

leder-ånder. Og for de som seiler på havet. Denne gudinne er fruen fra havet! Nå kreves det nyere eller nytt 

bygningsverk for gudenes verden, deres gange, fra opprinnelsen til deres eksistens.  

 Men opphavet skimtes ikke lenger like klart for alle. Både diktere, sjamaner, visse presteskap, ser 

ofte mer av dette, og fyller ut mange hull i forståelsen. Skaperhistoriene blir like viktig som stammens 

opprinnelse. Deres egen opprinnelse. Andre kulturer fremviser plutselig andre former som er dårligere eller 

bedre, eller glemte sider av ånden. Konkurranse og imperialisme oppstår. Det vil si forkynnelse eller 

fiendtlighet mellom stammene. Folkene er så store og begynner sine bofaste forankringer, at det blir hevd 

på land og eiendom, ikke minst på troen.  

 Vi kan si at det blir religionskriger, men at disse mest handler om å vise hvem som er best eller sterkest. 

At det er ett bevis på at Ånden holder med dem. Taper du er ikke ånden med deg. tapet kan også bety dumhet, 

hovmod, og at ånden vil straffe seg. At flere av Guds-Helte-figurer kan ha vært gamle vise, eller dødd tappert 

i strid, eller vært mektig høvding eller dronning, Tjo, hvorfor ikke!  

 Alt i stammene er uenigheter mellom medlemmer eller missunnelse, også preget av at Manitou eller 

stammens ånd, at denne er mere med meg enn den er med deg, altså. Og slik opplever også voksne det, at de 

synes lite om en eller annen og mener at disse ikke har rett, eller tiltro av ånden. Og at de kan nytte dette som 

at ånden forbanner deg. Også tvekamper og tvister kan være belagt med konkurrerende missunnelse, som i 

ønsket om samme person til partner, at hat, kjærlighet blir lignnende tilstander der ånden brukes til å si eller 

gjøre noe dårlig mot en annen.  

Nå kom de store krigerne til lignende konklusjoner om nabostammers krigere, eller blant egne 

medlemmer, om hvem ånden hadde gitt styrke og dermed ånden var med seg. I den tiden der utskillinger av 

åndens egenskaper personifisert ved guder og gudinner eller helter under den store ånd, ble det til at disse 

dyrkes ekstra, fordi det er den store åndens vilje. Da oppstår også fredens og krigens gud, som symbolisert i 

hvilket tegn, egenskap han viser seg i. Krigsguden, stridsguden, guds vrede over urettferdighet, representert 

ved rettferdighetens gudinne. Det er mange løsninger.  

 Men mange mente at de sterkeste nå hadde samme rett som sjamaner og andre til å styre fordi guden 

hadde lagt vekten og ansvaret i deres styrke. Jakt, våpenindustri og fysisk styrke, krigsmot, var en hevdelse 

ovenfor dyr og naturkrefter, ikke minst mot nabostammer eller fremmede som ville ta plassen. Da måtte de 

først måle sine krefter med dem. Om de fremmede vant, var det den store åndens vilje.  

Det kunne en aldri vite før slaget stod. Men at krigerklanen ville ta ansvar eller styre sitt folk var det 

ingen tvil om. Tvisten om klanenes herredømme blir større. Slik blir det etterhvert en mer livgarde-aktig krets 

rundt høvding, sjamnaer, de gamle vise, som slik skaper en strategi for å holde krigerklanen i sjakk. Oftest 

støtter disse opp sammen. Men stammen ser en fordel i en mektig eller parat modig krigs-klan, eller slik leder 

blant de andre lederne.   

 Sjamanenes kunnskap om instinkter, intuisjon, strategi, list, blir ofte en avgjørende kunnskap for 

hvordan uenigheter og krigssituasjoner skal løses. Noe måtte være hemmelig også, da både klanenes og 

stammens råd ikke måtte komme alle for øret. Da kunne motpart i stammen eller krigsmotstandere falle i 

bakhold. Altså ordnes det ting på bakrommet og i korridorene.  

Både i den store naturstammen og i de begynnende bykulturer. Den sterkestes rett ble ett historisk 

motto. Det står det også i det gamle testamentet. Så mye hentes inn fra den gamle tradisjons erfaringer. Den 

som skremmer andre mest, eller er mest grusom, ja den vil ingen prøve seg på. Samtidig er gud, ånden, med 

dem i dette. 
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Midtøstens stammer viser jo assyrere, babylonere, jøder, mediere, persere, en mengde slike harde 

konflikter både mellom stammene, det vil si nasjonene om vi vil, og innad i stammene. Her finner vi også 

mange eksempler i det gamle testamentet. Nå er jo slikt alt utgitt i andres verk, særlig i gresk litteratur lenge 

før DGT og NT så dagens lys. De gamle hettistiske, akhadiske og ugarittiske skrifter inneholder så sterke 

innslag om samfunn og folk, og om ånds-moralen, at det ikke er urimelig det som kommer frem i Bibelen som 

ett lignende forløp. Også slik er arameisk fra ugaritt-fønisk Libanon-distrikt også det som i en dialektform blir 

hebraisk, jødisk språk. For egyptisk er ikke ett valg. Dette kan ha vært nyttet helt fra inngangen til 

egyptreisene.  

 Moseloven og mosebøkene inneholder mye som godt kan stemme met deres tidligere syn på verden, 

legendene, sakperhistorie. Men dette kommer frem først rundt 300-tallet fkr. Hesiods Thegonia som sjokkerer 

verden, er en slik skaper og samfunns-teologisk orden, en slags bibel, som får egyptere, babylonere, romere, 

og jøder til å forstå at de må få frem sin versjon offentlig. Moseloven, bøkene kommer offentlig etter 300-

tallet, men da har også Hesiods verk hvert ute på markedet lenge før de jødiske profeter har satt sine føtter på 

landejorden. Og det sier seg selv at samlingen av dette, med profetene også er ett verk ikke jødene får lagt 

frem før godt etter kristus, det nye opptøyet. Og romerne tar over. Det nye testamentet løper sine veier helt 

frem til 150-200 etter kristus før de kommer i ordnet form.  

 Når da etioperne i dronningen av Sabas rike både har med seg stoffet i Alexandria, som både med 

gamle og nye testamentet i sin versjon, ca 200 etter kristus, så er dette ganske mektig. Riktignok var Armenia-

Georgia det land som ca 200 ekr var verdens første kristne land. Men Etioperne har den første egne helhet i 

dette, samt at da ørken-arken med moseloven sies å forsvinne fra Templet i Jerusalem ca 450 fkr under angrep, 

så påstår de at de tok med seg arken, og for å bevise alderdom på dette bibelske, leter jøder og kristne verden 

over etter nettopp denne den dag idag. For mange ett hovedmål foran noe annet. verdensåndens egne ord! Og 

Moses fingeravtrykk og skrift, signatur. 

 Den sjamanistiske videreutvikling til personifisert skaperteologi skjer igjennom de begynnende 

samfunnsreligioner som Sumer, Egypt, Ariernes indiske skrifter, Veda-ene, og samme tendens er i ferd med 

å skje i Mayaenes, Inkaenes og Aztekeres bilder av verden også. Ved siden av mayaenes egen skaperhistorie 

utvikler en skriftlærd maya ett verk som er en kristenversjon av mayaenes viktigste standpunkter åndlig, og 

fremsetter verket Popel Vuh. En mayabibel ca 1650. Og i Afrika fra de gamle religionene, flere skapende for 

egypten og flere motagelige for egyptens også. Sumersk og Indisk handel har foregått på Afrikakysten også. 

noe kanskje tidligere enn år 2000 fkr, og på nytt fra 800-tallet med Zanzibar, kanskje før.  

I mellomtiden var utvekslingen ganske fullstendig mellom Nordafrika og araberhalvøya og midtøsten. 

Disse skapelsesformene er jo nesten som ett virvar av guder og gudinner. Men alle står for behov og 

naturkrefter, eller bevissthetens stolthet. Det stridige og gjenstridige. med tiden er de fleste eldre skiftet ut med 

nye varianter der en monoteistisk skimting anes.  

Nesten tilbake til den sjamanistiske ånd. En er opphavets skapende gud. Ånd! At gud er en ånd, eller 

åndelig, er da ikke rart. På den tiden hadde de enda denne tilknyttingen, naturtilstandsporet, sjamanens. Det 

ser vi i Orfeusmyten og Theagonia, annet, i gresk fra 750 fkr. Sporet skimtes i de tidligste egyptiske, akhadiske 

og sumerske forestillinger, og i Vedaene. 

 At denne kraft som sjamanen ser også inneholder bevissthet, og vilje kan være riktig. Her kan en ikke 

vente at Sjamanen skal vite mer hvordan om dette, enn andre. Eller netopp det. 

 Både ateister og teister som forskere studerer jo på det samme om hvordan viljen og bevisstheten ble 

lansert i åndslæren, er både enige og uenige. 

 Oldtidens kulturer lansere fornuft, kjærlighet, krig, list, hemmelige kodekser, broderskap, og det 

praktiske arbeids flid som grunnverdier i ett lydig system. Alt dette gjenkjenner vi når vi leser. Vi blir ganske 

overrasket over hva disse kulturene har å si om helt unike veiledninger med stor forstand. Like usikre kan vi 

være på andre områder innefor det samme. At noe virker feil. Jesus sa imot Moses på slikt punkt! 

Idag kan vi si at; Ja, mye stort, men tenk på han som har skapt dette. Dette kan virke nedsettende eller 

hovmodig å si! For mange! Men det ligger noe merklig nok i dette. I tilværelsen som helhet er jo virkligheten 

ett faktum, en sannhet og erkjennelse, selv om ingen klarer å fange dette inn. Men tilværelsen selv trenger 

ingen slik erkjennelse, den bare er. uansett når! Virkligheten ligger altså alltid ett skritt foran oss. For den 

åndlige ligger dette i åndskraften, det vil si all bevissthet og naturkraft, sammenheng. Det er bare det at denne 

er personifisert i ett selv, altså den store ånds vesen som en personlig bevisst og viljestyrt skaperkraft. Det 

behøver ikke være rett. men den kraft som skimtes av virklighet kan allikevel være nettopp slik. 
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Om vi sier: At, men tenk på den som har skapt alt dette, så kan det være sagt fordi en anser det ett 

annet menneske driver med som at denne mener den er bedre enn andre eller er hovmodig. Opprinnelig glede 

over å ha fått innsikt i noe er det ikke særlig lett å forestille seg. På den annen side finnes det også virklig 

interresse eller behov av livskvalitet og moralsk sett og fordype seg i mange felt også, det vil si at en har 

opprinnelig ekte nysjerrighet eller interresse av forståelse i tilværelsen. At en selv kommer til kort her, kan 

også være missunnerlighet. Eller sett som nedtråkk av sin egen tro.  

 Husk at du kan ta ramme feil! Du hevder ikke moralen eller meningen eller hverdagen din ved å 

sammenligne med uendeligheten og litenheten, fordi du som ett pust i støvet ikke har noen moralsk mening i 

verden med dette. Moralen, det å ha det bra, eller andre også, blir innsikt. Fordi det at uendelig er langt, gjør 

ingenting med livet vårt og hensynet til hverandre. Vi er alle sentrum i uendeligheten. Ateisten og teisten 

burde kunne forske sammen for det felles beste, av interresse for den verden de lever i og forklaringer på mye, 

ikke for å slå hverandre i hodet eller ihjel med dette.  

 Jeg vil nevne astrologien og astronomien, eller det vil si Astrologiens og Astronomiens skillnad i 

forbindelse med ett innlegg om matematikken, og naturtilstandene. 

Vi ser fra naturtilstanden at sjamanens Ånd, etterhvert, skiller seg ut til en begynnende Teologi og til 

den begynnende Astrologi. Snart skal Åndsbevisst Astrologi og mer teknisk Astrologi skille lag, den siste 

med skjebnekraft, årsak-virknings-rekkefølge som er urokkelig, men inneholder livskraft, vitalkraft, og er 

medskapende i dette.  Slik deler dette seg opp i Ånds-Astrologi og/eller Skjebne-Astrologi. Mellomting fins, 

der kvinnelige og mannlige, eventuellt lykke, ulykke-krefter, inn-regnes som i noen tilfeller personifiserte 

eller guddommelige. Den ene veien forsøker å holde seg innen religionens vei.  

Den andre velger matematikken, og skjebne-loven. Stort sett bundet opp til den fler-gudelige 

oppfatningen av kosmos, stjerne-himmel, at man kan fly, eller sveve, stige, reise opp til himmelen og bli en 

del av det guddomelige selv. Mange fra de eldste tider viser symboler og riter vi mulig må forstå som troen 

på hjelpere, engler og lignende. Så finnes de det som det hele som en altofattende kraft som kan oppstå med 

forskjellige bevissthetsformer, livs-egenskaper, der noen tror det er en evighet av omløp, og andre tror at 

livsformer dør.  

Her er det nok overvekt av de som tror vi enten gjenfødes i nye former, som mennesker, eller som 

høyere vesener, og eller også gjenfødes som dyr, planter, ikke ulikt at andre dyr vokser opp der noen er 

begravd, og blomster vokser opp der. Dette kan være grunnen til den sterke trangen vi har til å sette blomster 

eller ett yndingstre på graven fra gammelt, og som skikk senere med kister, og gravkammere har fortsatt denne 

tradisjonen. Andre for med blomster og medesinurter i graven. Noen med våpen og klær, redskaper, slik at de 

skal greie seg i sitt neste liv. 

Tiden markerer også et nært vennskap med mange dyr. Hundedyr, kattedyr, og for de som hadde fått 

tak, eller blitt oppsøkt av store dyr som bjørn-unger, gaupe-unger, puma-unger, løve-unger, tiger-unger, så har 

nok disse hatt den samme status som adopterte som barn generelt, og tatt del i den guddomelige forestillingen. 

Både som mat og som vennskap så ble dyr projisert på stjernetegn-himmelen. Jeger og bytte, likt som Orion 

og dyrene i dyrekretsen, haren, slangen og ørnen.  

Alt dette har vært med oss ut av stein-alderen og inn i den siviliserte verden som betyr at man begynte 

å lage mange husbygninger ved siden av hverandre som små landsbyer, der man dyrket frukter og visse røtter, 

samt holdt mange dyr som var spiselige i hus/inn-hengninger. Begynnende jordbruk og husdyr-hold. Hakken 

og arbeideren ble stjernetegn. Dette er noe av det man finner i Sumer. 

. Med en tenkt vitalkraft, livskraft som element i årsak-virkningsloven, for kosmos, så vil alle dens 

attributter kunne uttales i matematikken, anser noen. Pythagoras og Astrologer som holder loven som noe 

selv en ånd ikke kan styre unna da han selv er styrt av skjebnen, eller årsak-virkning, gir dette en Astrologi 

så og si rent matematisk utenom dette med følelsene, fornuften, bevisstheten og lykke, ulykke, å se, 

forberede seg, som astrologen må tolke ut fra tilstandene. Astrologen blir en begynnende psykolog, med 

referanser astro-kreftene/loven alt har satt ned i mennesket som urtype eller arketype.  

I nyere tider er også den gamle østlige okkultisme og magi knytett til astrologien blandet seg inn i 

vestlige retninger, særlig etter en ny-rennesanse i denne etter 1800. Teosofi-Mellomledd. Da eksploderte 

tryllekunsten og magien i India til nye høyder, og ingen retninger var uberørt av illusjonistene! Men så kunne 

en påvirke menneskene også, slik at de psykisk ble ledet mot ett eller annet bestemt i avgjørelse, forståelse 

eller handling og feiling! Slike grep var godt kjent av presteskap, eller biskoper også, noe ettertiden har avslørt, 

og som er grep tatt for å overbevise i troen. Idag kjenner vi til det samme innen misjon der mobil og 

høretelefoner og datamaskiner fra offentlige kontorer brukes til å utlede innsyn i de frelse-trengtes privatliv. 
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Personens data sendes over mobil og til den med datamaskinen som sier hva slags lyter personen har. 

Da misjonæren sier dette høyt i salen foran personen, blir alle overbevist om at Gud gir misjonæren svaret! I 

slike tilfeller snakker en om mulighet for falske profeter. Og kvakksalvere! 

 Dette ønsker mestrene innen Astrologiretninger vanligvis å unngå, holde seg for gode til. På den annen 

side med flere ukers mellomrom kan dagens astrologer rekke å finne ut det meste av det de vil om en person. 

Så heller ikke astrologien er fri for juks. Best unna fristelser slipper nok de som bedriver astrologi-skolene, 

eller universitetslærere i faget. Da trenger de ikke stå til ansvar for annet enn alle sider av opplæring og 

sannsynnerlig viten.  

 Astrologiens og matematikkens fremvekst!  

Hvorfor knyttes disse sammen blir forklart her. 

 Først var vel det at vi kunne se forskjell på ting, vi så om det kom ett parr, en person, eller tre personer. 

I det små holdt vi lett orden på ting. Vi kunne også angi alt frem til 10 eller 20 med å henvise til tær og fingre, 

eller dusin ved to hender og ti fingre, eller snes ved å henvise til 10 fingre og 10 tær. Om noen senere ville ha 

flettekurver av oss mot å bytte det med skinn, så kunne vi for 1 skinn, angi 5 av flettekurver i bytte. Om så de 

kom med 5 skinn, så kunne vi stikke alle fingrene på den ene hånden 5 ganger i sanden, eller legge like mange 

småsten foran dem, eller vise det med hakk i en pinne. Eller tegne skinnet med 5 kurver inni, 5 ganger. Når vi 

da visste hvor mange fisker vi fikk for en kurv, var det lett å vite hvor mange fisker du ga for ett skinn. Slike 

standarder var derimot ikke alltids varig. I begynnende husdyrhold og korndyrking ville vi gjerne holde orden 

på mengden vi hadde, og vi fikk behov for flere ordninger med telling.  

Om det var 33 mennesker i stammen, og vi skulle hente epler måtte vi enten huske hvor mange kurver 

fulle som holdt til hele stammen fra erfaring, ellers måtte vi telle. Vi kunne da igjen putte 2 småstein for hvert 

eple, at vi hadde med 66 småstein, uten at vi egentlig kunne telle. Dette ble ett problem de vise tenkte på, eller 

en smart ide som noen fikk for å forenkle oppgavene. Dermed begynner forskjellige markerings og 

symbolmetoder, og som en allerede har utviklet en hel del av alt innen den sjamanistiske astrologien.  

Naturklokken. Vi ser at det er noe vi skal huske, eller at det er måter vi kan trikse med husken på. 

vanlig dobling eller bruk av fingre kunne være en måte å henvise, peke på, eller en slags kopi direkte av saken 

det gjelder, gjenstandene. men ved å vite om ett triks, med 1 ekstra tegn for de 5 fingre, bare 1 tegn altså, eller 

ett tegn for ti fingre, så kunne en enkelt holde orden opp til 100 stykker i ett ti ganger ti fingre-system. det er 

allikevel en kopi eller peker til gjenstandene, men det er også symbolsk sett 10-tallsystemet, men uten vanlige 

tegn, 0en, eller posisjonsforflytting, eller, jo, det er en posisjonsforflytting når du har latt hver bety 10, men vi 

så ikke dette til å begynne med.  

 Dette med småstein var ikke bare fortidens men nåtidens opplevelse også. Om det var i den japansk-

russiske krig i Korea i 1904-5 eller i 1952-54 da amerikanere og russere kranglet der, da nord og sørKorea 

skillte lag vet jeg ikke. Men antall mitraljøser og tanks ble notert av en liten gutt som hadde småstein, der de 

forskjellige småsteinene stod for tanks eller mitraljøser, og mannskap etc. En offiser lurte til slutt på hva denne 

gutten gjorde i leiren til stadighet og ville finne undersøke ved visse misstanker. han fant småstene og la de 

opp, og så da at disse anga akkurat antall tanks og utstyr. Dette er noe selv neanderthalerne kunne forstått.  

Altså telle- eller sammenligningsmetoden med pinner, streker eller småstein. Vi ser spor etter det 

samme i Sumerernes måte, og i kulerammer. Som småtegn i tallform forsvinner ofte matematikkens 

opprinnelse og bruksområdets sikre og usikre sider nettopp i at vi glemmer matematikkens opprinnelse. I at 

alt kan brukes som kopier, pekere eller sammenligning og det er ikke spesiellt for matematikken. 

matematikkens symboler er bare den letteste måten og som kan børes med blyant og papir, og posisjoner gjør 

at vi kan ha store størrelser på ett ark, eller mange regnestykker.  

Det samme gjelder linjaler og aksiom-mål her. At det er enkle, lette referanser som vi kan lage og lagre 

store oppgaver ved hjelp av. Deres gyldighets-områder er noe vi må være oppmerksomme på selv også deres 

metode å sette sammen og splitte opp. mange gode matematikere kan ta dette selvfølgelig og være ukritiske 

til matematikkbruken, eller hva som er gyldig i bruken av dette. På alle fysiske fenomener er det alltid en eller 

annen svakhet som matematikken ikke fanger opp av virkeligheten, og tall, matematikk forblir ideele 

referanser, slik som de alt er da de bare er kopier av det de forestiller, selv seg selv.  

Euklid og Arkimedes forstod dette at de kunne nytte alt, og derfor var det lettere å praktisk sette 

sammen figurer slik i det uendelige, eller som slik der Euklid beviser Pythagoriske setninger ved trekanter og 

parralelle streker, og det er ikke enkelt, du kan prøve dette hjemme selv. Det er like finuerlig som Kloss-

Kubens løsninger. Om du ikke har fått denne servert.  
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 Vi ser i astrologien på denne tiden ikke bare på antall dager og tid på måne, stjerner og sol, men vil 

finne ut skyggelengdene på gitte tidspunkter av dagen. Om skyggen cirka midt på dagen settes som strek der 

solen er høyest og kaller dette mitt på dagen, så vil skyggens lengde den neste dagen på samme sted være litt 

annerledes. De visste jo at solen gikk nordover og så sørover igjen i løpet av året, det vil si at det lysnet i nord 

om sommeren, og mørknet om vinteren, hvilket betydde at solhøyden forandret seg. Etterhvert ble det klart at 

høst og vårjevndøgn var like lange, jevne. Og en så forakjellen på laveste vinterskygge og laveste 

sommerskygge. Dette ga en vinkel til himmelen, og også en vinkelforskjell på skyggen. Den skrå skygge er 

jo hypothenusen. Denne kunne de ikke beregne, den var ikke til å begynne gjenstand for oppmerksomhet, selv 

om de brukte den som siktelinje.  

 Dette forandrer seg snart med tellingen samtidig med handel, at sol, måne nyttes som runde steiner, 

kuler for både pengesystem og som beregning astrologisk. Begge deler er jo for at vi skal ha refranser i vår 

orientering. faste punkter, holdepunkter og sammenligne varer eller årstider, natt og dag med også videre.  

 

Skapelse av referanser: 

 Tidligere hadde vi brukt mange gode referanser lokalt. De var derimot ofte ikke konvertible med 

nabostammenes referanser. Dette gjelder forskjell i mål og vekt, eller hva som er verdi. Alt måtte da oversettes. 

I Sumer ville de ha så gode referanser eller mål at handel og års- og reise-Mål, tid og rom, kunne avleses, 

ja selv for byggeteknikken. Flere ting kan ha skjedd til å begynne med uavhengig av hverandre. Men den 

stadige aktiviteten gjør at disse blir oppdaget av de andre som holder på med ett annet felt.  

En sor bragd er at de ganske så sikkert i den tiden da dagverden og nattverden var forskjellige, at døgnet enda 

ikke fantes, la ned en kule for månen og en kule for sola, og slik fikk 730 himmeltider i løpet av året. Samtidig 

så de jo da at det var 365 soler og 365 måner. Men de måtte sette dette opp også i en oversiktlig målstokk. 

Om de brukte fingrene 10 ville de se at hadde 5 måner og 5 soler i en slags rad. Det tilsvarer 5 dager, og det 

går opp i både 730 og i 365.  

Det andre målet på samme måte der en brukte månefasene på 7 dager ga 14 kuler og var vanskligere 

å regne med, men måtte brukes for å holde orden på fullmånen. Dette ga ett mer ujevnt årstall i uker, fordi en 

fikk 52 uker=364, og da manglet det 1 dag i året. En valgte å nytte stjernetegn som måne(d), da dette med 

rundt 10-tall ga 360 dager av 12 mnd med 30 dager, og en kunne legge til 5 dager, en slags fri eller 

festuke om vi vil. Denne manglende 5dagersuken passet jo bra med 5 dagers ukekalenderen også. 5dagers 

uke er 73 uker i året, lik 365d. 7dagers uke er 52 uker i året, og mangler 1 dag. 

 I handelen fant en ut at en kunne ha 25 kuler, og om du skyldte noen 9 eller 16 kuler, lå det igjen 16 

eller 9 kuler i steinlommeboken eller kassa. Da kunne en også se at de 5 ganger 5 kuler, 25, tilsvarte at det lå 

igjen enten 16, 4 ganger 4, eller 9, 3 ganger 3 kuler i kassa. Både 25, 16, og 9 ga ett kvadrat av 5 eller 4 eller 

3. Eller 5 med 5, 4 med 4, 3 med 3, at disse var likesidete 4 kanter, altså kvadrat. Først er jo dette bare kuler, 

ikke noe kvadrat.  

Samtidig vil de ha rette planker eller pinner til å måle stein og tre under bygging med streker eller faste 

avstander på, oppdelt så de kan måle nøyaktig, her nyttes nok også fingre eller ti-deling ganske ofte. Også ved 

lek eller for vise den andre hva han vil ha for en vare eller bytte, så kan en stikke fingrene i sanden for å vise 

dette i antall fingre, og det er lett å lære dette bort til barna. Når en vil leke eller vise slikt i sanden kan en 

oppdage at det samme gjentar seg her som i kassa. Foreksempel kan man da mange ganger ha vist noe slik der 

en danner en trekant hvor den ene siden er 5 fingre, den andre 4 fingre, den 3 tre fingre.  

 I ett annet tilfelle kan en vise det samme som ikassa ved å lage 5 fingre 5 ganger, 4 fingre 4 ganger, og 

3 fingre tre ganger i sanden. tilfeldig nok kan dette ha blitt satt opp som trekanten ett 5er kvadrat er hva du har 

i kassa, eller tegner som lek. 4er kvadratet er det du skal sitte igjen med, 3er kvadratet er det som den andre 

skal ha. Det blir 3 aktører mot hverandre som passer bra i denne handelsvisning.  

Antaglig har det gått år, kanskje tiår, kanskje 500 år med denne handel eller lek inntil noen ser at denne 

trekanten og denne handelsfordeling ser helt like ut på sett og vis, og at noen plutselig forstår at det rundt 

trekanten og det i gangetabellen i kassa og lommeboka ser helt like ut. Forskjellen er at trekanten blir avslørt 

som rettvinklet. dette må ha blitt testet ut med linjal også. Men før linjalen er antagligvis oppdagelsen gjort 

ved å prøve med 6, 8 og 10 kuler på samme måte, for å se om det blir likedan, kall det lek.  

Men det er det jo. dette spekuleres det veldig i, og det går 1000 år til, men da har mange prøvd med 

tall og mål imellom også. Da har de sett att slike kvadrat-SETTINGER og slike 3 kant SETTINGER er 

likedanne slik. Du kunne da vite at det var slik uten å lage kvadratsetningene. Du behøvde bare å vite at 

trekantens ene vinkel var helt rett.  
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Da visste de at doblingen av like mange til ett kvadrat på hver side ga svaret på hva som manglet på 

en ukjent side. Eller de kunne ta bare målet på to sider, og dermed finne den siste uten å måtte legge opp de 

siste rubrikkene av kuler eller firekanter.  

Kulene lot seg ikke dele så lett i småstykker, så de var nødt til å gå nesten rett på bruk av firekanter 

og trekanter for å få det til fort, det vil si de måtte bruker streker og linjalmål. Denne tiden cirka 2500 før 

tidsregninga i romersk sammenheng settes, er også samme tiden da egypterne begynner med akkurat slike 

pyramider og tydelig regner etter samme målstokker.  

 De setter likesidete trekanter sammen for å få pyramider med 4 sider, slik at alle himmelretninger også 

oppover skal sammenfalle slik. De minner om ett likedant fjellparti langt ute i ørkenen som har vært ett 

landemerke, mulig tidligere, og kan tenkes å være kopi, bygd av det perfekte menneske, mye rettere enn 

naturen selv. Utvekslingen mellom Sumer og Egypt på denne tiden må tross alt ha vært formidabel. Ingen 

krig, begge samfunn vokser mektig og respekterer hverandre, og inntil videre har andre distrikter ikke sjans 

til å bryte deres verden ned. De må rett og slett stige i folketall og våpenteknikk.  

Denne stiger for første gang frem med Akhaderne som inntar Sumer 2350 fkr, 600 år senere at Babylon 

overtar og går inn i Egypt. Forholdet mellom nettopp likesidete trekanter og høyden i midten som da deler 

dette i 2 rettvinklede trekanter, gir god grunn til å oppdage nøyaktig de samme forhold vi kan tenke oss fra 

Sumer. Begge steder kunne de da sette opp tabeller eller en slags primstav, der de kunne avlese proposjonalt 

forskjellige verdier som allikevel tilsvarte hverandres forhold i lengde ved katetere sammenlignet med 

hypothenusen. Det blir bare en forminskning av lengden på cm og millimeter i gangetabellsvaret.  

Det å ha en tabell eller 3 mål, som stilles inn etter posisjon etter hvem som helst av de sammenliknende 

måter du gjør av disse tre sidene her, så fungerer det jo. Det er først langt senere at dette opptrer som en 

formelsammenheng. Og det enda den har vært mer eller mindre kjent som forholdet mellom disse kvadrater 

og trekanter i 2000 år. At ett kvadrat er bunnen og en trekant oppå som tak, er som de gamle telt. Takets 

bærebjelke er spissen. Både sumerere og egyptere forstod dette. Men samtidig ville de måtte forholde seg til 

høyden for at de to sider tak som reises har riktig høyde, og her kommer også målene til tak og midtverk inn 

som ett kvadrat og trekant-forhold de må kjenne. landeiendommene, enten de var kvadratiske eller 

rektangulære, ble hos egypterne gjerne delt på to på skrå for at barnas familie skulle få plass der, og blir igjen 

oppmålt etter den samme regel for kvadratiske og trekant-oppmålinger som en kjenner. Det å føre 

kvadratsetning og trekantmål sammen til formel er altså en kunst ut fra de kjente forhold, som alt var kjent 

når Pythagoras lanserer formelen samlet utrykt.  

 Vel det kan tenkes at egypterne og sumererne på sin måte nettopp har gjort dette, men at dette er de 

skriftlærdes hemmelighet. Forsåvidt presteskapets. Tvilsomt om ikke den berømte arkitekt og ingeniør i Egypt 

2500 fkr ikke var med i dette. Han var vel like mye, sol-måne-stjerne-mester som noen! Babylonerne fortsatte 

presteskapet sitt på Sumersk, (Babelsk latin), mens babylonsk var folkespråket. Når de i en tid blandes med 

Egypt utveksles nok disse matematikk og Astrologi-kunnskaper slik at begge disse sitter inne med slik viten 

1500 fkr. Fortsatt de Vises fag. Mye tyder på at da det bibelske folk dro fra Egypt at de neppe hadde denne 

lære fullstendig. Med tanke på Sjamanens, og Manitou, ånden som omfavnet alt, så er det heller ikke utrolig 

at Abraham, tilfelle eller ikke, hadde med seg en tilnærmet slik lære fra Ur, fordi klanene som byene, hadde 

egne guder også videre. Om det er den gamle religion Abraham hadde, vil det si den sjamnaistiske, 

verdensånden, den som en gang viste seg direkte for folk. Hverken alle sjamnaer eller distrikter hadde ett 

fullstendig bildet slik, bare spredte steder med opprinnelige forståelser av naturgange og livskraft-

sammenheng. 100 år før Moses tid, hadde Egypterne innført bare en Gud. Solguden. Den var bare en av flere 

tidligere guder, men solguden var riktignok mektig. Samtidig brøt jo den litt med den altomfattende Ånd. Men 

grekerne samlet dette litt ved Sokrates og Platons dialektiske system.  

Der Gud og Sol er to sider av samme opplysning, solen opplyser naturen og Gud symbolisert også ved 

solens skapelse, opplyste bevisstheten gjennom en annen kanal som var parralell til solens opplysning. Da 

kunne liksom bevisstheten se og forstå naturen, og vite hva det var. En slags forklaring det vi kaller 

sammenlikningen. I gresk, som Orfeusmyten ligger jo mye av den sjamanistiske verdensånden fremdeles 

igjen, men mest i mytisk form, en hel del muligens forglemte opprinnelser, og allerede for personifisert til å 

sikkert vite om alt føres tilbake til det ene! Dette forsøker Platon å gjøre med ideformene, og blir grekernes 

svar på solguden. Alle forskere på området sier at grekerne har adoptert mye fra Egypt, såvel må dette ha vært 

mellom 1500 og 800 fkr, og litt senere. 1000-tallet er tydelig en gresk og jonisk åpning mot verden. Her 

kommer de i kontakt med fønikerne som de får alfabetet av. Samt deres fruktbarhetsgudinne, guds kone.  
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De kjenner til den ene guds tid i Egypt der denne Farao var opphøyd til guddomelig, og at moren, også 

var Den Hellige Mor! I romerriket var dyrkningen av den hellige mor fra Egypten, populært til 200-tallet da 

Jesus mor, den hellige Maria overtok rollen mer og mer. De andre religøse gruppene og gamle-presteskapet 

fikk han avsatt eller drept ca 20 år senere så den allminnelige egyptiske kult kunne fortsette. En halvbror eller 

stebror av samme Farao måtte bøte med livet den samme tid fordi han forsvarte jødenes situasjon, og han het 

noe slik som Aronmose eller Aronmotep. Om to brødre senere blir døpt Aron og Moses ikke umulig, men dette 

kan jo også ha vært lest i egyptiske skrifter senere og hentet derfra.  

Fra 325-200, utvikler jo forsåvidt filosogene i Alexandria faget Teologi. Ikke bar sin eller andres, men 

de mente at det fantes noen likheter som viste at vi opprinnelige hadde noe av det samme begrep om ånd eller 

gud, bare med ulike navn og begrepsveier. De skapte altså teologi som fag overhode, det gjaldt for all religion. 

Dette kunne jøder, egyptere, babylonere, indiere, samt greker og romere studere i Alexandria fra da av. Derfor 

er det mystisk at den første kjente bibel, eventueltt gresk oversettelse dukker opp etter år 300 fkr. Og som en 

systembok, i tidsforløp og administrasjonsform.  

Tidlig i mulig den 2. eller 4. mosebok, kommer en 2 siders ramse av guds forståelse av rettferdighet 

og moral, orden, som samlet passer eller er i overenstemmelse av forskjellige greske sammentrekninger fra 

600 til 350 fkr. Og ut fra dette og andre hendelser som er nedskrevet, så er det ikke rart at gresk og jødisk den 

gang harmonerer med hverandre. Spesiellt Orfeusmyten som handler om dag, og nattguder, og tydelig 

henspiller på den sjamanistiske naturånden som er årsak til natur og livsfremtredelser, og derfor er felles for 

begges opprinnelse gjennom gudenes barn og barnebarn.  

 Omsatt til den samme opplevelse av døgnet, det vi si fra midnatt til morgenen gryr, kommer jo mye 

av astrologien, og mye av Orfeus-myten allikevel frem. Bibelens skapelsesberettelse sammenfaller med 

opplevelsen slik: Natt: Mørket, Intet, svelget, urhvirvelen kaos: det mørke intet. En svak skimting finnes 

etter hvert i mørket, og Guds ånd, (eteren, luften, SKODDEN), svever over vannene. Da ser en også at Jord, 

Vann er skapt, at vann og Land er skillt fra hverandre, Så lysner det, nytt skille, den blå himmel hos Orfeus, 

Gud har skapt lyset, slik har han skapt natt og dag.  

Han har så satt stjernene, og de store lys, sol og måne på himmelen. Videre kan vi nå se plantene, 

skogene, som slihuetter, etter hvert klart, og se plantene hvert etter sitt slag. Og nå står dyra frem ved 

drikkevannet, eller flyr om kring, og fisken spretter. Altså skaper dyrene, fuglene og alle de rare dyr det 

kryr av i hav og vann, etter sitt slag. Til slutt står menneskene opp og går ut av telt og hus. den siste, da 

mat, grøde var tilrettelagt, kunne ånden skape mennesket fordi de nå hadde noe å drikke og spise. Den siste 

dag/månefasens siste, 7 hellige dag er fri! 

 Dette er primærbehovet, følesene våre også, det menneskeheten oftest krangler om, midlene. mange 

krangler om verdiløse ting, men ikke mestrene, de Vise, de har stor innsikt, og vil alltid vite hva folk trenger. 

Det er bare vi andre som lever i uvitenhet, forvirring, ikke vet det gyldige, og derfor må folket styres/Lages 

Bud/Lov. I sine følelsesliv koker alle primære veier ned til overlevelsen, eller at vi reddes. Dette er frelsen og 

evig liv. Holdbarheten selv, (At vi beholder oss, og tryggheten vår)! Ellers blir vi også gale! Tross alle lover i 

forsøk på harmoni lever sjamanen med sin kraftånd, som viser flere veier og ekte forståelse for harmoni i alt 

enn det normalt den mer moderne teologi beskriver. Åndsmaktimperialisme-Kamp. 

 Derfor vil mange den dag i dag oppsøke sjamanen for å finne seg selv, og det som gjelder. De sanne 

krefter og behov, innsikten som gjelder individet, og ikke bare forholdet til massen. Det som leger! 

 Alternativt sett går alle retninger videre. Funn i legevitenskap og nyere psykologi og fysikk kan gjøre 

mye det tidligere var vansklig å få til. På denne måten står også dessverre maktinterresser og sjarlataner, det 

vil si kvakksalvere innen både sjamanisme og alternativretninger, samt lege, psykolog, og selv i sjeleomsorg 

frem med helt uvesentlige interressefelt i forhold til sant behov og vei, tao!  

 Nå er ikke Akhadernes Kronos, den far senere Zevs sloss med, intet mindre av ett skaperhistorisk 

verk, da dette gjenspeiler også egyptiske og sjamanistiske, samt nyere ideer om forholdene mellom 

naturkrefter, eller åndskraft. 2350 fkr var dette systemet i hevd. Det er tidlig. Sumerernes historie tilbake 

til nesten 4000 fkr, der historier slik som Gilgamesh, syndeflod, og den gamle gudsdydige fader som ville 

ofre sin sønn for sin herres skyld også ble indisk viten. Historiene gjenkjennes fra de gamle indiske skrifter. 

Vi ser at alle disse kulturene overleverer hverandres innhold.  

Det er grunnen til at noen av de meste dyktige verk slik, finner Hesiods oppmerksomhet om ett 

orientelsk skapelseshistorie-sagn om verdens orden oppstått av kaos! Her kastrerer de faren sin som i gresk 

gudeverden. Og faren har jo spist barna fordi at de ikke skal bli mektigere enn han. 
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Allerede her kan en lure på om både styrketrening og intelligense, det vil si stor kunnskap, alt her 

er kunnskap som kan virke som trussel. Så det kan være en fortidig myte og omskriving av trusselen, 

trusselen om at de spiser fra kunnskapens tre og blir en fare for lederne. At en mer rettferdig vil stå frem 

med sin rett. 

 Det som preger de nye religioner er at Stolthet, Sjalusi, Missunnelse, og ikke godta andre, det samme 

som de snakker imot som udydighet eller hovmod, selv er disse religioners nye Hevdelse! Herskerfolket! Det 

er det som er felles i deres litteratur. De lever da ikke i harmoni med ånden men i åndskampen fordi verden 

har blitt slik. Om ikke blir de slaver under ett annet herrefolk!  

Historisk tid har meldt sin ankomst! Siden er det oftest logiske, forståelige grunner til skiftene mellom 

gresk, romersk, middelalder, alle da slike som fremhever verdier som har manglet hos det folk som tar over. 

oppvekkelsen til en ny verden rundt 1200-tallet, særlig rundt 1453 med tyrkernes fremdrift, og gamle greske 

skrifter og gresk religiøst inn i vestEuropa, ga etter nybyggungen av Europa etter svartedauen, en omforming 

fra 1453 til 1610 omtrent som bringer oss inn i ny tid! Europas veier var øde i svartedauen, og etter 100-200 

år hadde Europa vokst igjen. Det var derfor tømmerets tidsalder der skip og hus, møbler og annet kom i stride 

strømmer fra elvenes tømmer. Ville dyr som bjørn og villsvin var også overalt.  

En tid var det overflod. Fra 1700 og industraliseringen så fratas folk sine midler, og arbeidsledighet 

vanlig. Ellers får de fattige selskap av alle de nye ledige som kommer i samme situasjon. Det er altså både 

reformasjons-kriger og næringsstopp for store deler av folket, og dette varer fra ca 1690 til 1870-åra. Nasjonal-

dannelser i Italia, Tyskland, Frankrike. 

Astrologien videre: Det er vinkelen og syklusen til månen og solen som periodisk forteller når 

solformørkelsene finner sted. Derfor inngår jo denne alt i almanakken, som vi senere har fått, men dette er 

utvidet da denne ikke inntreffer overalt på jorda om det bare er partitiell solformørkelse. Babylon overtar 

Sumerernes astronomi og matematikk, sumering, ca 2000 fkr, og utvikler den videre. Når solen er høyest 

og lavest, eller vår-høstjevndøgn, gir oss begreper fra natthimmelen på samme tid som krepsens vendesirkel 

osv, fordi det viser midtmål og jevndøgnshimmels posisjoner på samme tid, som mål om natten.   

 Når jorden akse er litt vridd, og samtidig at jordbanens vei rundt solen står litt på skrå i forhold til 

planet de fleste planeter ligger i, og som passer bra med solens fartsretning med ett plan igjennom sentrum av 

denne, blir det slik at jorden vandrer over planet en stund og under planet til solen en stund i jordbanen. Dette 

gjør at vårjevndøgn og høstjevndøgn er like, da begge er akkurat i plan med alt det andre. Månen skulle da gi 

solformørkelse akkurat da. Men så er ikke månens bane helt perfekt heller, og endres også litt i forhold til 

sikten mot solen ved at jorda vandrer over og under planet.  

Og dermed vil månens egen gradshelleing i forhold til jorden og deres felles siktelinje til solen inntreffe 

sjelden akkurat på vår og høstjevndøgn, men heller litt unna dette punktet. Allikevel kan disse sirkulasjoner 

settes godt i system ved at vi følger med sol og månevinkler i lang tid, slik at vi vet når disse vinkler er 

sammenfallende og skaper partiell eller total solformørkelse. Nå er det slik at Sumererne fikk månekuler og 

solkuler til å bli 60 stk i måneden sin, noe som også er grunnen til at 60-talls-systemet ble brukt slik etter min 

mening, riktignok med 6 rader med 10 kuler, eller at de samlet hver tiende til en kule slik at de kunne legge 6 

slike i siste raden. Det vil jo gi 6 5dagersuker i månenden deres. Og dette tar jeg også for egen regning at de 

også nytter 5dagers-uker. Derfor mener jeg at dette blir den perfekte løsningen på oppsettet av deres 

matematiske system.  

 Tallet 5 og 30 går jo opp i 60, 90 og 180 også, og passer godt inn ved beregninger av deres 360 graders 

sirkel. De bruker sin grunnenhet, måneden 60, til å være minutter i timen, og oppdelingen er i 12 stykker for 

dagen, 12 for natten. Dette gir 360 minutter hver 6 time, kvart døgn, 720 minutter om dagen, 1440 minutter i 

døgnet. Hvert minutt er delt opp i 60 sekunder. Også sirkelen er delt opp i 360 dager, det vil si det kunstige 

året unntatt en 5 dagersuke de legger til og får 365 dager. Sirkelens grader er delt opp 60 minutter og hvert 

minutt 60 sekunder.  

Hipparkhos var antakelig den første grekeren som delte sirkelen i 360°. Hver grad ble delt inn i 60 

smådeler, og hver av disse smådelene ble delt opp i ytterligere 60 enda mindre deler. Denne inndelingen kom 

opprinnelig fra babylonerne som innførte den ca. år 300 f. Kr. Ptolemaios kalte bitene som var160 av 1 ° for 

" de første små delene", og delen som framkom ved neste deling, kalte han "de andre små delene". Når 

Ptolemaios' verker ble oversatt til latin, ble "de første små delene" oversatt med "pars minuta prima", og 

" de andre små delene" oversatt med " par minuta secunda". Herfra kommer våre betegnelser minutt og 

sekund. I våre dager brukes disse mest i forbindelse med tidsangivelser. Men de har også vært vanlige som 

vinkelmål: 
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Sirkelen er 360°, 1°=60'min ,  

1'min=60''!1(bue)minutt (skrives 1') er 1/60 av 1°,  

1(bue)sekund (skrives 1'') er 1/60 av 1' 

34°17'43'' betyr altså 34 grader 17 minutter 43 sekunder.". 

 Vi glemmer ganske lett at sumerernes og babylonernes matematikk, 60-tallsystemet og kalenderen, 

at disse også representerer klare og tydelige 5-talls-systemer og 7-tallssytemer med posisjonsskifte hver uke, 

hvert år, men det er nå en gang slik. Disse systemer arbeider altså inni hverandre, ja og faktisk med 

titallssystemet inne i seg, som en slags formidlings-transparent. De går inn til en del av titallsystemet for ¨gå 

over til den andre igjen. Sol og måne blir som totall eller tretallsystem, og sol-måne kan også bety utelatelse 

av den andre som 0 og 1, eller at nå er både sol og måne oppe, 1,1. Det er også klart at de satte dette opp på 

de måter som var tilgjengelig. Om de hadde klosser kunne de bygges oppå hverandre, og om de hadde bare 

sand, streker ved siden av hverandre. Det kom ingen å sa at den ene metoden var mer riktig enn den andre. At 

noen metoder var mer praktiske ja. Men de hadde ho en virklighet som de kopierte i matematikken, den var 

til praktisk bruk.  

 Etterhvert lærer en seg mye av dette uten at det anvendes spesiellt, og blir lett til tall-lek dette også. At 

alt er tall, i lek og alvor, i alle former, som i geometri, statuer, bildeskrift. tallet blir hellig, like hellig som 

gudene. Noe av det ypperste i fornuften til mennesket. Guddommelig avsløring. Arkitektur og teknikk. 

Regnskap, handel. Tallet blir gudenes hemmelighet, språk. Menneskets overtrufne fornuft over dyrene. Vi blir 

endelig opphøyde! Pythagoras og Empedokles er bare de siste i denne rekken. De er foræderne som 

offentliggjorde hemmeligheten for all verden, sett med manges øyne! Hovmodige!  

 I kjølvannet til praktikere, det vil si den sunne og moralske gårdsdrift, og de praktiske arbeidsanlegg 

overalt, for mange med god fortjeneste og aktelse, så var det stadig flere matematikere som oppfattet 

religionene som øvrighetens, ofte presteskapets priviligerte området, og stillte seg tvilende til slikt flerguderi 

med mange utopiske historier for utrolige eller for snevre til at det kunne være bare sant. Ja det var mye 

virrvarr og ombytting, og nettopp krangel om gudene på innsiden av samme religion både i Grekenland, 

Egypt, Sumer og Babylon, og sikkert innen det akhadiske og hettistiske system også.  

De som slik stod nørmere folket og det praktiske fant ofte religionen som mer usikkert enn det praktiske 

virket sitt. Fra Astrologisk og gresk gudeverden, like så mye som det praktiske, var det mange som tydelig 

svingte inn på matematikken og astronomien mer direkte, og holdt det åpent hva de så, ikke ville trekke akkurat 

guddommelige konklusjoner på alt. Månen, planetene, solen, stjernehimmelen ble gjenstand for ett mer fysisk 

syn, og det ser vi på Astronomen Aristark som mente at solen var en ildkule som jorden gikk rundt. 

Kort sagt er i det store og hele den oppfatningen religionene hadde, og delvis slik astrologien benyttet 

himmelrommet som livshjelpende tegn, noe som en gruppe tilhengere forlater til fordel for ett annet fysisk 

bilde av verdensrommet, tross at de ser jord, luft, ild, vann som kretsløp i naturen. Midt i denne tiden står 

Demokrit 450fkr frem med sitt gudsfornektende syn, ateistisk.  

 Gudene var blitt til bare for å skremme folk og herske over dem sa han. Verden består av atomer og 

sjeleatomer med kroker som passer til hverandre og løsner eller fester seg ved bevegelser. Bevegelsen hadde 

alltid eksistert. Nå sa han vel masse fornuftig annet, men det er det han ble mest kjent for, og som brøt med 

jord, luft, ild og vann bildet som religionen og astrologien hadde hatt til da, og brøt slik med Empedokles 

elementer og syn, og Pythagoras sitt syn på det guddommelige tallet som urstoff i alt. Alt skullekunne forklares 

forståelig eller logisk er det vi tyder her. Men det er da vel også ett mekanisk verdensbildet med rikelige 

mangler Demokrit så langt legger frem. 

 For meg er det slik at når Sumererne nytter dette system med 60 i sitt system, sikkert også i 

gradsoppdeling eller time/minutt-oppdeling, så anser jeg Babylonernes overtagelse av dette systemet, og 

videreutviklet fra 1900 fkr til 700 tallet fkr, som noe, tross babylonernes mulige selvstendige innføring av 

sekunder i grader og minutter, som opprinnelig sumersk. Babylonerne kunne sikkert lage bedre kart og 

stedsangivelser. Gjennom 1200 år forblir mye av Babylonernes lære ett mesterfag, som bare innvidde lærte, 

inntil det ble s¨sikkert og vanlig at det lot seg godta å opplære fremmede mestere. Stort sett anser jeg dette 

som del av en misjon, som at de reklamerer med lover som ligger nærmere gudene enn andre, og vil bevise 

dette. Samtidig hvor fortreffelig dyktig egentlig menneske er. Selv Pythagoras opplevde seg øyeblikkelig 

som en guddom i det han fikk denne innsikten, om han egentlig fikk denne, men ved oppsettet eller forståelsen 

for kvadratsetninger brukt på trekanter.  
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Både Thales 610 fkr kunne forutse solformørkelser, og Anaximander lager nesten ett planetarium, som 

tilsier at han kunne dette også, og Euklid og Arkimedes var nok inneforstått med dette. Arkimedes lagde 

planetariumet. Det er jo skremmende alt i den tid. En tidligere astronom, Aristark hevdet blankt at jorden 

gikk rundt solen, og denne var en brennende ildkule. Anaxagoras hevdet det samme og måtte ta giftdøden. 

Aristoteles mente at jordskyggen på månen, at solskygger falt forskjellig, og havets hellning, betydde at jorden 

nok var rund som en kule, slik som månen, og Arkimedes kamerat regnet ut jordens omkrets. Alt dette 

hendte innen 200 fkr. 

 Ptolomeios fornekter disse bilder, da sitt system tas i bruk etter år 0, og at vi har en flat verden frem 

til Columbus 1492 og Copernicus fra 1500 tildels beviser det motsatte. Leonardo da vinci nytter Arkimedes 

funn til alt, og kan ha medvirket til at dette syn med planeter gjentar seg i denne tiden, da han mulig finner 

Copernicus og Columbus informasjoner interresante. Stillheten varer frem til Brunos verdensbilder kommer 

frem, men først Galileo Galilei, Tycho Brahe, Kepler og Francis Bacon, med deres aller nådigste 

representant ved Descartes, fremhever denne modellen igjen.  

Dette er 40 år før Newton får sitt gjennomslag med gravitasjonslovene, bygd på de andres data. 

Arkimedes hadde tatt Aristoteles beskrivelse av metoder for bruk i vitenskapsfelter, og omgjort disse til den 

ekte metode, som gravde seg inn i ting! Siden disse papirer kom interreserte for øyet fra 1300-1600 ble det 

utvikling i ting. Alle versjoner forsvinner etter hvert. Da Vitenskapsselskapene oppstår er det ingen 

eksemplarer igjen. De er borte. Nå visstnok virker det som de kanskje har funnet noe av dette igjen.  

Oppdagelsen av arkimedisk infinitalstegn eller hva det nå heter, altså uendelighetstegn, tyder på at han 

kan ha oppfunnet integral og differensial-regning selv. Om det er sant har han ligget 1800 år foran 

astrologien og astronomien! Til Newton og Leibniz. Leibniz masse-tyngdepunkt blir viktig og ett sjokk for 

Newton ved siden av Leibniz bedre formel. Berkeley og Leibniz relativitet kan begge fortelle Newton, og 

egentlig til Kant, at vi ikke kan få bevegelse eller hastighet uten både tid(sammenligningsbevegelse) og vei!  

Samt objektet som er produkt av det samme, unntatt objektårsak, og som må være tilgjenglig for 

bevegelsen og relativitet, fleksibiliteten! At relativitet bare henviser til objektene, de forklarer ikke objektenes 

eksistens! Bevegelse kommer utenifra uten noe objekt. Det tilbakeviser lovene for bevegelse. Også som kraft 

utenifra!  

 De begge må være der: Selv den dag idag fatter ikke vitenskapen hva dette innebærer, og kan bare 

forstås delvis gjennom Einsteins relativitetsteori. Hos Leibniz og Berkeley betyr det at disse er deler av 

samme verden som ikke kan adskilles.  

 Vel det samme gjelder objekter og kraftlinjer, enten for seg selv eller ut fra samme tilstander. Det 

illustrerer ett skimt av bruddet mellom den mekaniske og Dynamiske modell av fysisk verden. Dette er det 

paradigmeskiftet vi er inne i nå. Også menneskevesenets sider viser stadig mer sammenfallenhet med verden 

eller helheten. At bruddet slett ikke kanskje er tilfelle. At alt er parralellt er kanskje bare en sammenligning 

av noe som er ganske så enhetlig bundet, og kanskje må forstås på en annen måte. Kvantefysikkens kraft og 

åndskraften ligger jo nærmere hverandre idag, tross det ene skal være naturmaterien og det andre 

livskraftverdenen. Tenkt adskillt!  

 To ting skiller seg ut i grunnforskningens forklaringer på følgende måte! 

 Alt må ha en kraft og motkraft og har alltid stemt!  

    Nå med bigbang, Singularitet, og med inflasjonært så eksisterer 

     ikke dette lenger, bare kanskje at det finnes like mye utenfor! 

 At Intet kan beveges uten ¨beveges av ett annet objekt, eller kraft,  

  men ville da fortsette rett fremover om de ikke påvirkes. Nå, nei nå kan de beveges uten at  

  det er kraft eller bevegelse utenfra. Om det er kraft eller objekt utenifra, så er dette  

  bevegelsesårsakens opprinnelse. Denne bevegelse er ikke noe bestemt ved tilværelsen selv. 

 Det er bestemt av en interresse, ett bevisst behov! Følelsenes makt! 

I religionen og den store ånds navn.  

 Stammene vokser, kunnskapsfeltene øker, også teknikken. Når så endelig kulturområdene begynner 

med stensetting av hus, er de i ferd med skiftninger innen religionen også. Alt hadde dikt og historiefortelling 

om det vise og de store i stammen fra fortiden hatt sin rolle. Men i møte med, og gnissning med andre stammer, 

var det klart at disse hadde begynt å måle styrke med hverandre. Hvem som hadde retten til ett område. De 

hadde jo hver sin altomfattende ånd, han som skapte natur og livskrefter, på sin side. 
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Sterke som de er er stammene blitt overmodige. De har råd til å miste folk i kamp for å vinne en sak 

eller sin rett. Stammenes kamp ender kanskje uavgjort, men til slutt finnes det mektige stammer flere steder 

som ikke lar seg slå av de andre fordi de har flere og dyktigere krigere.  

 Deres Gud, deres skaperånd, er da uten tvil med dem. Inn i kulturbygningen, med husdyrhold og 

dyrkning av korn, og seirene feires med fest, og ikke lite skryt. Dikterne oppfører noen ganske sikkert treffende 

beskrivelser på de som lå å sov mitt under krigen, eller den heltemodige som ikke hadde tid til å sove, men 

bare hugge fiender. Allerede nå hadde også de personifiserte himmelguddommeligheter, naturkrefter og 

følelser fått sine navn og beskyttere. Og uten hemninger oppstår 

 Skryt, Hovmod, helt overlagt, og Overdrivelser om hva deres helter og Guder gjorde. Det er neppe tvil 

om at det er mange personligheter bak mange her, at de sikkert har levd og har slik karrakter som beskrevet. 

Kanskje vel så mye mindre. Overdivelsen gjelder også guds innblanding, og hva han gjorde. Og det er ganske 

sikkert at de tok denne til inntekt for seg selv, eller lagde historier om oppgjøret mellom deres og naboguden.  

Nå innlemmes ofte taperen i kulturen, kanskje som slaver. Poenget er at blandinger av gudenavn og 

mer rettferd mellom disse, eller ulemper disse påfører hverandre, blir del i samme myte. Så gudenes plass og 

heltenes plass, tillagt litt for mye søregne mennesklige svakheter og trekk, synes i mytene som skryt, hovmod, 

fortreffelighet og overdrivelser. Overdrivelsene ble mottat med alvor av mange, og med god humoristisk sans 

av andre. Stort sett skapte det munter og lystig stemning, stolthet, og ble sterkt bindende for folk. Dikt og sang 

levendegjør og holder mytene i live.  

 Nå så de store gamle religioner vi har selv i dag, så synes dette sterkt overdrevne, i alle former. Det er 

det samme som kommer frem i alle disse religioner. Guden vår er sterkest og altomfattende. Guden vår er min 

hjelper, min gud, som støtter en selv personlig, men nå i interresser om områder, hersking og makt.  

 Allikevel tar de store religoner med moralen så klart, men ikke lite av krigslist og krigskultur, og som 

nå guden har gitt dem beskjed om å ha. De gamle sjamaner rister nok på hodet. Dette kan da aldri ha vært i 

den store åndens interresse, og dette kan da heller ikke ha noe med harmoni og takknemlighet å gjøre.  

 Religionen og teologien har som system-teologier tross alt gått inn i det vi kan kalle politisk 

maktkamp. Ut av dette skal politikken løse seg ut. Ett av verdens beste eksempler må vel være kampene 

mellom Sparta og Athen, som ville vise hvilke som hadde gudene med seg og var sterkest. Den som vant 

slaget styrte i så og så lang tid hver. Men dette virket svært uholdbart i lengden.  

En eller annen gang rundt 700-600 fkr, kom de frem til at de skulle prøve med 

idrettskonkurranser istedet, og heller sette seg ned å drøfte, eller diskutere, hvilke løsninger eller ledelse 

som skulle være, at de konkurrerte om ledelse. Altså ved overtalelse og samtaleteknikk vinne over en 

annens syn. det folk likte best, det stemte de på, og om det var flertall for en sak vant denne debatten, 

og politisk seier, og fikk styre. denne 50% avgjørelsen er det vi idag kaller Demokrati, også den gang 

kallte de det Demokrati.  

Så ut fra religionskrig om gudenes styrke, og vel så bitre overdrivelser og hovmod, kom de til at 

hovmod stod for fall, og måtte ha en moral inne i denne politikken. Det ble fort glemt, men nye moralfilosofer 

og filosofer ellers, trådde til. De som forsvarte gamle verdier, de som vil ha nye for enhver pris, og de som 

ville beholde mye av det gamle men i gode nye former som det var lett å lære folk. De gamle teologier, eller 

skapelsesberetninger og samfunnstyring, at jeg beskriver det som system-teologi er for at de nettopp ved å se 

næremere på dem, viser at de er satt opp ganske så systematisk.  

Om samfunstyring og det nødvendige, om troen, bud, lover; dette gjelder Bibelen, det er klart lignende 

ting i Sumer og Egypt, Babylon og Akhadisk og Hettitisk, til og med i gresk, spesiellt gjennom Hesiods 

Theagonia og Dager og Verk, arbeidsmoral og samfunnsmoral. Nå har Kinas bystater og India, Veda, 

også slike former på mye, og selv da mayaene vannes ut 900 ekr, der nabostammer vestfra og sør, overtar mer 

av styring selv for så å være mer dominante innenfor mayariket, inntil aztekerne kommer etter 1400 med sitt 

skaper og erobringsbilde, men overtar mye av læra til mayariket.  

Det er dette som innleder den grad av de greske drøftelser av emner som skaper storgresk rike og 

kultur. Jødene svarer med sitt bidrag. Forsåvidt så forener Jesus jøde og greker. Bildene passer mye sammen, 

og der Moses vil Myrde, vil Jesus Elske, og vinne verden gjennom ett annet Paradis og rike, og det er at 

foket, landet, det er i vårt sinn, og i vår bevissthet. Ett slikt behov, for kvinner og menn i en splittet verden, 

med elementer fra alle de kjente kulturers meget sentrale poenger, særlig myntet til det greske, åpnet det veien 

alt fra 100-tallet etter kr til at grekere samlet seg om dette. 350 ekr blir det statsreligion i selve Romerriket.  

Kopterne har slikt syn. Det er spor av det samme i Islam, Moseloven, Mosebøkene, og Jesus er viktig 

element, som den som skal komme på oppgjørets dag hos de alle. 
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Nå er det slik at det synes ofte som at Mytene og Religionsfortellingene består av Skryt og over-

drivelser på mange plasser. Ja, det er en selvhevdelse i nød og lyst. Hvem tålte mest, hvem var sterkest, hvem 

var mest utholdende også videre. Eller drepte flest, og på de forferdeligste måter. Men om de svake, eller de 

som sulter, hva slags nivå er vi på når vi mener at disse fortjener å dø, eller at de arvlig sett får hva de fortjener. 

Her hinter til og med Jesus. Marx anser heller ikke dette som verdig løsning for de svake. Selv de rettmessige 

voldtekter kan det se ut til at de er imot! I FN er dette fremdeles den tillate loven for verden, men ikke som 

anbefalning.  

 Politikk som eget fag kommer naturlig ut av stammenes lederskap og orden. Denne var jo forøvrig 

med sitt religiøse syn som basis. Opprinnelig våre primøre behov. Men som det står, Former dere, bli mange, 

ett mektig folk, og underlegg dere jorden. Oppskriften er både lederskap, her en religiøs eller teologisk, og 

dermed en krigsåndspolitisk føring. At de som ikke undrlegger seg troen, er hedninger, og er vi i flertall skal 

de drepes.  

Vi ser det samme idag: Om du ikke har den tro andre har, så skal du drepes. Idag lever denne 

oppfatningen blant mange kristne, katolikker, jøder, muslimer, ateister og kommunister. Hos kommunistene 

fordi de selv er truet, som ateister, fordi da er de jo hedninger. Og svaret er da at de gir religionene med samm 

mynt. Og slik sett har også de ofte blind tro på hovmod og ærefull død, som tilsvarer de troendes. Hvem er 

sterkest. Det er harde valg. Liv betyr ikke alltid mye i disse uenighetene. Etter seg ligger det generasjoner med 

barnelik og gjenvørende i lidende liv.  

 Det er bare retten til eiendom og mat, styringa slik det gjelder, som de må herske med makten. I 

bakgrunnen at en annens tro ikke er tillat.  

 Politikk og handel prøvde å gå andre veier, men innhentes i ideologiene og av krigs-religionene. uansett 

tar de bare maten ut av munnen på hverandre gjennom drap eller nekte hverandre tilgang til slikt. Har du livets 

rett du da spørr de alle! Utrydningene i Tyskland og Sovjet, selv i Kina, og selvsagt Khmerregimet, og 

Rwanda, er eksempler på nettopp denne annerledesheten som skal til livs. Og igjen kan vi spørre om den 

gamle sjamnanen ville anse dette som harmoni og moral eller rette verdier!  

 Dette er noe som en ikke tillegger nok vekt! Sjamanen og den gode gamle naturreligionen forlates til 

fordel for konkurrende myter og skryt, stolthet, om du vil hovmod. Jødenes tro, like meget som Sumers, 

babylonsk, hettitisk, Akhadisk, gresk og romersk, fremsettes som både liknelser og myter. At det var en gang 

en mann som bodde ..., og at det er klart at historien virker overdreven. Slik ble jo også jødenes tro sett på den 

gang. Innholdet er som alle de andre religioner, at deres Gud er mektigst, eller deres guder er mektigst.  

Og deres helter er også overmektige, og gudene, eller gud griper inn og endrer historiens og verdens 

gang. Det er helt likeverdige konkurrerende livssyn, gudsreligioner, som ikke finner seg i at folket sitt tuller 

med andre stammers religioner, og vil da heller henrette disse, eller gå til krig mot nabostammene, byene, 

rikene. Og det er ikke ende på hvilke forferdelige slag og grusomheter som skjer der. Nettopp dette preger 

dem. Og stolthet, skryt!  

 Da vi da ser på at noen som ser du gjør flid med noe eller finner ut av noe, som det er stort nok å finne 

ut, og i glede fordi du har vært nysgjerrig, vil misunnelse og årsak tillegges at det er ånden som har gitt deg 

dette, og at det er han du må takke. Samtidig er det slik at de har oppfattet deg slik at du tror du er flink, du 

tror du er bedre enn andre, og om du sier at lærde bøyde seg for hint eller datt, så er det jo bare en bekreftelse 

på at det du fant ut ikke var så feil, eller brukbart. Men selv om det er en ærlig interesse sammenlignes det 

blindt, med at det er skryt du bedriver, ikke innsikt i tilværelsen.  

De har ikke innsikt i hva du driver med, forstår det ikke; det enten skremmer, eller du må ikke tro du 

er noe, eller er bedre enn andre, og at de blir aggressive på deg og fremhever at Gud vet mest og har lagd alt, 

han er mektigere enn deg, og han er direkte min egen åndskraft og livskraft. Bare han kan du nevne glede eller 

stort om, ellers er du en fiende. Dette å si at du må ikke tro du er noe bedre enn meg, så mye som jeg har 

forstått og mektige jeg er i min ånd, så bare pass deg! Er jo en riktig ille missforståelse av folk som vil ha 

innsikt, og at det er sant at de vil ha dette eller har behov for dette, om selv det er ubesvarte spørsmål fra 

barndommen. Men det som synes godt er denne fiendtlige aggresive, og ikke minst skryt eller hevdelsen av 

guden sin: Som deres avmakt. Eller som de ikke tror de er bra nok selv. Som en mindreverdighets-følelse.  

Du skal ikke komme her og komme her. Bryt ikke inn i min verden. Hvilken gud/skaper er det som 

trenger å bli minnet om at han er flinkere enn folk flest! Det virker ubetinget som noe menneske-personlig 

dette her. Også lunker det litt av krigen i dette også da. Dommens krigere. At alt u-hjemmelig er trussel. Gud 

er med oss! Men er man selv truet? 
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Vel, mange er også det, og bare meningsfeller godtas, alle andre er det det samme med. Vekk med 

dem! Bitterhet, sjalusi, missunnelse og hat er skapt og er uomgjørlig. Det er ikke den skyldige årsak som 

konfronteres. Eller en ser dette i «de andre» som en fiende! Fiendebildene er like klare fra alle grupper; de har 

sine manngarder og provokatører. Eller de som legger feller. Også pedagogisk. Akademisk. Og i alle politiske 

partier, og ikke noe mindre fra religiøse partier. Ellers er livssynene egentlig imot andres syn generelt, er utøy, 

men ikke på høy tale! Noen steder er sympatien for livet tilstede. Hos mange bare ulmer den urett eller 

missfølelse de en gang opplevde, og brenner som en flamme igjennom livet.  

Det jeg ser her er egentlig uvesentlig samtale: Jeg ser noe konkurransetendens og redsel: Denne står 

frem som i mytene, selv-maningen eller oppmaning om en annen person eller gud. At noen trenger støtte: 

Redselen og marerittene er overvunnet, prisen er: Hovmodet! Skrytet! MektighetsStaus! Og maning til å være 

helt, ha rett! Og på andres bekostning! Jeg har retten, den andre ikke! Den andre har egentlig ikke livets rett! 

Den er ikke legitim! Og hvor nøye er den dømmekraften undersøkt! Skulle ikke noe av dette avgjøres av 

høyere makter! Vel, jeg ser ett personlig selvrettferdig raseri, manet frem i dagens lys! Modig! 

 Egentlig er det skitkasting, ikke annet. Og slett ikke grunnlag for en virkelig dødsdom! Allikevel er det 

idioter som det er lett å forstå kan fortjene dette, som en holdning altså, fordi de gjør ikke noe for å beholde 

andre mennesker, men heller tilstrekkelig skader andre! Og går helt fri fra dette! 

 Tilbake til Krigs-teologien! Nå skal Gud lanseres fornuftig, og med Kjærlighet. Ikke minst stiller 

filosofer dette spørsmål til alle datidens religioner som er de levende krigsguder. Det er noe annet som her 

skjer enn det Sjamanen tidlig hadde kommet frem til, at verdensånden ville ha harmoni. Og at alt liv var hellig 

fordi de hadde dette gjennom ånden. Da er det ikke rart at Sokrates og Platon kjemper, da de har nabobyer 

som helst skulle satt spydet i hverandre, med gudenes hjelp, for å vise hvems som var sterkest.  

 Nettopp nå kommer de store teologer som de kalles, men som filosofer. Eksempler er Xenofanes 

450fkr som sier at Thrakeres gud er rødhåret, grekernes gud lyshåret, etiopernes gud mørkhudet. Om dyrene 

hadde kunnet snakke ville de sagt at gud var en ku eller gris. Nei sier Xenofanes som lytter til Anaximanders 

bilde også. Gud er ikke utro og falsk slik de greske guder ofte gjør seg til. Gud er helt øre, helt øye, helt tanke. 

Han har alle våre evner og det til overmål, og ligner ikke oss hverken i form eller vesen. Og her ligger nok 

verdensånden, den altomfattende som en mulig rettesnor. Hans Teologi kalles Negativa, som prøver å beskrive 

gud ved å fortelle alt han ikke er.  

 Nå kommer om ikke lenge Platon 400fkr med Parmenides 550 arv om den perfekte lovmessighet i 

moralen, at moralens former og lover er like sikre som de fysiske. Platon skaper de evige uforanderlige 

ideeformer som det er uendelig av, som en oppdeling av en uendelig urform. Slik sett blir dette Platons åndlige 

atomer, fordi kraft eller kroker, forklaringen til hvordan de kombineres eller kommer inn og ut, ikke gis, kun 

den dialektiske gange fra intuisjon, tenkning, kunnskap og visdom(filosofi), det høyeste som er bevissthetens 

opplysning fra gud, som sannheten der disse er grader av avsygging, og som er parrallel til solens opplysning 

av naturen og dens skygger på samme måte, da skyggen gir oss anelse at vi får noe klart å se om vi tiiter frem, 

og da forstår dette.  

Nå endrer Platon bildet ved å trekke de flestes syn inn i kosmologien sin. Bevegelse, atomer, krystaller, 

matematikken viktig, osv, men for ettertiden står ideformene til bevissthet og moral som de evige former 

sentralt, sett som ett helt åndelig billede, former. Plotin tar med seg den gamle sjamanistiske ånd, 

verdensånden som livskraft, naturkraft, og gjør styrken i Platons ideform-nivåer til ett åndskraftbilde der 

lyset, det gode og sanne, er midtens kraftsentrum, og alt overrennende av kraft blir verdens materie og liv som 

bare er blekere lys, kraft, godt, form av opprinnelsens perfekte vesen.  

Slik sett er det i harmoni med den gamle sjamans syn på verdensånden som omfatter alt og gir levende 

pust. Augustin 420 ekr vet ikke helt hva han skal gå for, har besøkt manekeismen en stund, den lære om at 

det er en ond fyrste i verden og en god som alltid kjemper. Han samler Platon og Plotin i samme bilde, men 

lar guds viljekraft være kraften, viljen det gud vil. Og at vi skal tro ved å tvinge viljen til å ta imot det gode 

kjærligheten, til å gjøre det rette som er det bibelske og nye testamentskrifter. Poenget er at han tenker seg en 

rerligiøs administrasjon. Noen har alt tenkt seg kardinaler, og det passer inn i ett mer fullendt billede som 

hos Augustin, og Pavestaten blir ett faktum, som det gresk-ortodokse patriarki.  

 Thomas Aquinas 1250 henter inn Aristoteles. Det er for mye av den nye verden som ikke kan forklares 

Platons vei. Platon og Aristoteles må samkjøres. I teologi er det bibelen, skriften, bønn, askese, 

overbevisning, og illuminasjon som gjelder, mens i naturforskning på kropp og astronomi, annen vitenskap 

er det filosofien som teller, naturmateriens regler, lover fordi gud hadde skapt dette også. Han mente så at folk 

ville kunne oppdage gud, eller verdensånden gjennom naturen også. 
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Ja, han aner eller kjenner den gamle sjamanens bilde, at verdensånden omfavner alt, , oppstår i han og 

går til grunne i han, natur og sjel/ånd. Dette, omfavner alt, standard mening alt innenfor kirkens beskrivelser. 

 Og siden har også tanken om å lese naturen som guds bok hvert en egen gren ved siden av 

naturfilosofiens lovfordypelse. Med Cusanus, Bruno og Descartes kommer 3 nye samlebilder som omgjør 

litt på verden. 

 Cusanus: 1450 ekr: Han snur Plotins bilde på hodet. Der kraften ligger i sentrum hos Plotin, ligger 

den utenfor verden i Cusanus bildet, og er inne i gudsvesenet som ett mangelfullt sentrumsområde som guds 

kraft stråler inn i. Der er Kosmos, verden naturen og menensket. Ja bare det er inspirerende nok for Hegel 

også. Skikkelsene som tar form inne verdensånden, sjamanens eller i Cusanus verdensorden.  

 Cusanus sier med Arkimedes modell om at mange nok trekanter eller mangekanter vil til slutt falle 

sammen med sirkelen. Det vil si bli hel nok og fullkommen nok en dag. Slik får han med seg det Platon-

pythagoriske ide og matematikkbildet med inn i ånds-forestillingen. Og det motsier ikke akkurat Aristoteles 

og Aquinas bilder heller og for den saks skyld heller ikke nyere kosmiske bilder.  

 Bruno 1600 mener at Gud er en kraft, at universet er uendelig, men også ett kulerundt sfære i seg, der 

vi er, at intet solsystem, planet eller det minste støvkorn er uten liv. Liv finnes overalt i tilværelsen. Og den er 

en kraft som er tanke og utstrekning. Han foregriper Spinoza blir torturert og brent. Han kritiserer treenighet 

og Jesus underfundige mirakler som om det var dikteriske oppfinnelser av kirken i tiden. Han ser tilbake til 

Anaximander, Parmenides, Heraklit og Anaxagoras, om kraftens bilder.  

 Nå Martin Luther 1550 Protesterer på avlat og en rekke andre forbannelser som han mener finnes i 

den katolske lære og ikke i bibelen. Rettferdigheten eller at du er troende er i seg selv nok. Og at en er fornuftig 

praktisk sett, noe som betyr at en veier sin kapital og sitt arbeide og utbytte på  fornuftig  måte. Noe som også 

passet handelsfolket i storbritania og andre steder. Han fikk igjennom denne protest-religionen.  

 Motreformasjon og Inkvisasjon opprettes fra katolsk side, med mord på visse overløpere i kirken, 

og heksejakt på kvinner, utbredelse ikke klarert her.  

  Monataigne er diplomaten som selvrealiserer seg selv, maler bilder av seg selv, drar på 

reiser for å erfare selv, og slik bli bevisst seg selv, på alle måter. fra mulighet til aktuellt som Aristoteles 

hevdet. Han lever liksom Aristoteles verdensbildet ut som egen lykke her i livet og gjorde stor jobb som 

diplomat mellom protestanter og katolikker. 

 Descartes 1640 Velger, med like god rett i verdensåndens opphav til naturmaterie og bevissthet, 

livskraft, at vi som Aquinas kan anse Gudskraftstilværelsen og bevisstheten som en, der natur og materie, 

kosmos er skapt ved siden av, og at sjel og materie er delt, men satt sammen i funksjon. Bevisstheten skal 

styre materien. Han tar inn hele Galileis, Copernicus, Francis bacons og universitets-eksperimentelle 

metodiske kriterier, inn i en omfattende naturmateriemodell, og der er alle lover gjeldende for hele universets 

og dets lover. Kroppen, der har sjels og bevissthetsevnene en kodet omformingssentral mellom Ånden og 

Materien, via det organ i hjernen som ligner konglen, Gyrus Congolii.  

Eller noe lignende kan ha vært thalamus også. Poenget er at Platon-pythagorisk gjelder for ideverdenen 

til Descartes også, mens materien er fullstendig over hele universet men ikke noen minste del. Altså flytende 

materie på en måte lignende eteren i verdensånden. Denne formes av Guds, åndens, eller om vi vil 

bevissthetens lover til noe reglementert. Også psyken kan undersøkes, og hjelpes, psykiatriske klinikker, en 

omgjøring av tukthuset. Det som kommer frem er at han der mener at de kan hjelpes til å tro på gud slik at de 

blir friske. Nå legger så da for naturen, descartes hele den samlede modellen for det mekanistiske verdenssyn, 

om naturen. Bevegelse erdet fremdeles gud som har skjøvet inn i verden.  

Pascals hjertets logikk, for omsorg sympati imponerte alle samt at Descartes missunte han hans 

matematik-kunnskaper og sannsynnerlighetsorientering. Pascal skal ha bygd den første mekaniske 

regnemaskin. Descartes bilder av mekanikken og matematikken, samt Pascals sannsynlighets-tilnærming, 

Mulig bilder fra Spinoza og Bacon, Kepler, Galilei, og gamle Arkimediske ideer om metoden, erd et støtet 

som gjør at 

 Newton 40 år senere leverer inn Principia of matemathica, men som altså er gravitasjonslovene 

og differensial og integralregning. Rent rom, rent Tid, uavhengige størrelser, og så de fysiske lover.  

 Differensial og integralregning hadde også Leibniz løst. Samt innført legemer tyngdepunkt, at 

beregning av hvordan kraften samles i sentrum, eller sentralt i en kvist som hvirvler rundt. Dette behøvde ikke 

være sentrum, men sentrumet for vekt, og dermed være ett kunstig tyngdepunkt også. Leibniz foreslo en 

kraftmodell med kraftsentra for legemer og bevisstheten. Sjelen var upåvirkelig. Moralsk hans oppfatning 

mulig en blindvei. Men hans kraftmonader kommer godt ut av det bildet som Spinoza la frem. 
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Leibniz oppfinner totallsystemet, det binære tallsystem som nyttes i den logiske matematikk, maskin 

teknikk, og i de digitale instrumenter idag. Til bruk for praktiske maskiner het det. Eller logisk annalyse! Men 

de fysiske lovene var Newton her alene om. Verdensbildet til Newton er fortsatt mekanistisk, men det sies at 

han virkelig spekulerte på avstandskraftbilder. Nei, det forble gud som styrte hendelsene.  

 Spinoza 1675 Mente at Altet var en virkende kraft som stod frem som tanke og utstrekning, og at vi 

måtte gripe biologi og menneskets psyke og kropp som en fysisk-psykisk-parrallelisme. Det var bevarelse og 

ikke, som var det logisk adekvate eller innadekvate. Enhver ødeleggelse av natur og mennesket var logisk 

inadekvat, altså uholdbart, også moralsk sett. Montesqui er uten tvil helt enig. Spinoza var for religionsfrihet, 

slik Montesqui fortsatte å støtte og som amerikaneren lærte seg.  

 Locke ser samfunnet, helheten, individet og tilpasningen her mellom den enes behov og felleskapet 

som samfunnskontrakt-gptens løsning som positivt mulig, og det samme ser Freud i sin jeg-fremstilling, i jeg, 

id og it. At lovgivende og utøvende og dømmende makt bør skilles. Vico ser samfunnet som kultur og natur, 

mennesket som samfunnsvesen og kulturvesen, både sjel og kropp, og at historien ut fra ulike oppdagelser 

utviker seg fremover i en spiral med stadig nye fremkommelser. Utvikling. fra jegrsamfunn, bysafunn, 

jordbrukssamfunn og nå fornuftens samfunn, Ny Tid. Han legger vekt på formasjonsutvikling gjennom 

historien som en slags tese-mottese, syntese i ett trefasemønster. Det er jo den samme dialektikk vi ser hos 

Platon, syllogysmelæren til Aristoteles og so Hgel her nytter til sin dialketikk av den subjektive, objektive og 

absolutte fornuft, og forsåvidt nyttet Kant også denne modellen.   

 Montesqui skaper rettsstaten ved å kreve at den lovgivende og utøvende og dømmende makt må være 

i tre instanser, og mennesket er ukrenkelig. Loven skal være lik for alle uansett. Alle skal være borgere, 

samfunnsmedlemmer. Interresseorganisasjonene blir formidlere mellom folket og statens styre. Demokratisk 

republikk eller stat. Styreform. Han skissererer historie og klima og landsforhold som at sosiale og 

antropologiske strukturer er avhengig av dette, og skaper sammen med Vico her strukturalismen. Jeffersons 

amerikanske grunnlov, og alle født like til mjuligheter og lovenm, og religionsfrihet lærte han av Spinoza og 

Montesqui, det vil si av Montesquis tilhengere. Og jefferson skapte det republikanske parti, men da dette tok 

bare kapitalens vei, bankens, så valgte han mer trøkk på agricultur, jordbruk og skapte det mer sosialtvennelig 

innstillte parti Demokratene, og sa fra om at slaveri av afrikanerne var mot grunnloven, men praktisk ikke 

rettet før ved Abraham Lincoln.  

 Locke, Hobbes at mennesket er fritt og godt, og kan stemme over sin samfunnskontrakt, Alt er atomer. 

Atom-Psykologien, Mennesket er ondt, derfor må kontrakter påtvinges dem ikke avstemmes. 

 Berkeley, såvel som Leibniz mening, at bevegelse og vei, eller tid og vei kan ikke skilles ved hastighet. 

De kunne likeså godt sagt objektene også, eller kraftfelt, tyngdeeffekten. En mer hel uoppdaget effekt og 

funksjon av samlet rom, tid, stoff måtte frem relativt mente de. Først 170 år senere legger Einstein frerm 

denne, beviser den, og lager den samme som gravitasjonsteori om universet, som micro og makrokosmos. 

Berkeley ser alt som sansning, og gud er sansningen selv, på mange måter også ett av innspillene til Hegels 

forestillinger.  

 Hume 1750 sannsynnerlighet det eneste, at en kan aldri garantere en lov, ja, atomer, verden er fysisk, 

ateist, det er ingen gud. Setter opp sine induksjonsbetingelser. Er noe enig med Smiths kapitalsyn.  Handelen.  

Hume har mange eksempler og vektige punkter som bør gjennomgås som kritiske overveielser, og tar med 

begrepene fjernhet og nærhet til noe som referanser.     

Voltaire, alt for at den annen, fienden, skal ha rett til å si sin mening,  rettslig også. Forvaltning er okey. 

Rousseau frihet, kjærlighet og brorskap, folkestyret er ett krav. Meget avgjørende for tilslutning fr revol. 

 Adam Smith: Den borgligkapitalistiske sosialkapitalistiske frie konkurransehandel og moral, 

som plikt, handel og juss som beskytter dette. Mennesket har plikt, ansvar, skyld, etter 

lydighetsprinsippet, loven, som befaler.  

 Moralen lar han bedømmes som sympati, istedet for primørbehov, følelser ingen kan unngå. 

Dermed ingen referanse for moral utenom handel, og juss. Vi har gud som den upartiske tilskuers 

samvittighet inne i oss. 

 Har pleid også å bli kallt den kristligborgerlige kapitalistisme(s moral), men er også endt opp i 

om du vil ateistisk tilslutning til den frie handel uten grenser. 

 Imanuell Kant overtar denne upartiske tilskuers rettferdighets-samvittighet inne i oss gitt oss av 

gud, men at vi nå er eier av dette, men må løre eller erfare i tillegg. Allikevel vil denne apriori-

samvittighet fortelle oss hva som er sant, og samtidig må vi være så snille vi kan.  
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Menneskerettslige forslag i form av tanken om folkeforbund, FN. Skriver pedagogikken! Oppgir 

de mest brukte referanser innen vitenskap og biologi om størrelser og kategoriske preferanser, samt 

rent rom og ren tid, for så å oppfylle Newtons bilde av verden, og bekrefter liksom mekanistisk 

verdensbilde. 

 Apriorien til Kant angripes av mange. Dette er livssyns-betinget avgjørelse. At Varheten vår 

ikke er bevisst holdbarhet, men ligger inne i oss som en annen, Gud, men som Kant innfører som noe 

annet abstrakt utenforstående inne i oss som er leverandør. En annen/utenforskap/uforståelig for oss: 

Også kalt transcendent utenfor væren og virkelighet.  

 Treschow er den eneste som arresterer Kant i de sine desputer. Nå beviser heller ikke Treschow noe 

annet med sitt argument. Selv om Treschow umiddelbart har rett. Treschow sier at det er vel mer slik at vi ser, 

oppfatter, får oversikt, og velger om vi vil oppsøke eller flykte unna. Ja, vil jeg si, det er noe langt mere kjent 

nært, og i oss, og ikke abstrakt eller fremmed som er årsaken til våre smak-behags-dommer, dømmekraft vår. 

Som det passer-sympatien. Men smerte/lyst! Dette er kritikkverdige punkter ved Kant. 

 At loven og rettferdigheten ikke har noe vi kjenner som moralsk veiledende. Kropp ukjent!? 

Goethe: Fortsetter syn på verdensånden, og også i teosofisk-ledende ånd, kraftånden blir allikevel noe 

platonisk, men han blir ett sterkt innspill både til Hegel, Blavatsky og Steiner. - grener fra Boehme-

Schwedenborg-teosofien, men det kommer jo så mye confutse, taoisme, buddhisme, hinduisme også som gir 

innspill mot det samme. Fargelære, kunst og teologisk syn, til tider var han sterkt teosofisk. . 

 Sade Ateist, vil gi sitt blod for det. han inntar en fandenivolsk innstilling, omtrent verre enn 

anarkistens, det lovløse, ved at han mener han kan oppføre seg, og også gjør det like dårlig som adel og 

myndigheter og presteskapet, og begynner å voldta og være ødeleggende for folk. Han skriver også ublu 

kjærlighetshistorier som oppfattes som porno dengang osv. Han blir nok etterfulgt av en langt mer seriøs ateist 

senere som anser oss som av naturen og til den skal vi vidunderlig nok tilbake til, skrevet på dødsleiet en gang 

i 1810 av en ung døende. Ateismen dukker opp fra flere kanter. Ett eller annet sted har øvrighetenes moralform 

sprukket. Det er ikke alle de som står frem som bærer den skylden. Men det legger godt grunnlag for Darwin 

og Marx, som da har to helt forskjellige modeller, men allikevel noe Marx tar inn til seg.  

 Schoppenhauer fremsetter altet som vilje, urviljen som alle viljer henger på, som sult, depresjon eller 

hva som helst som strekker til eller ikke strekker til. Ja i behovssammenheng, trengende er det delvis rett, men 

er neppe i den form som Schoppenhauer legger det frem som.  

  Det er først Spinoza og Hegel som omvelter de religiøse bilder   

Darwin Evolusjonsteorien om økologi, miljøbetingelser, og hele livets utvikling, der arv er 

utviklingslinjene og visse endringer i denne egenskapen. Samt menneskets utvikling i en annen bok. Tilfører 

mere andre steder om forskjellige viktigheter innenfor alt dette. Samt begrep om evolusjonspsykologi. 

 

 Darwins lære, samt Daltons atomteori revolousjonerer hele Vitenskapen. Grunnlaget til Einstein og 

Planvk, Røntgen og Curie, som sammen danner bunnen i relativitetsteori og kvanteforståelser. Her er også 

Bertrand Russel etterhvert inne med matematikkens sannsynnerlighetsregning før 1 verdenskrig. 

 Marx Følger Hegel frem til Gud. Der er det stopp, gud er en forestilling i menneskets hode og 

ikke vi i guds hode. Vi mennesker kan styre oss selv, arbeidet og teknikk til det vi trenger men er utsultet 

av overmakten og forener arbeiderne i den kommunistiske verdenstanke.  

 Proletariatet de intellektuelle arbeidere skal styre for arbeiderklassen, de andre må hives eller 

innrette seg. Så langt er arbeidsredskapet moralen, og kapitalen fordelingsformen i sosialøkonomien. 

Sammen med Engels hele veien. Humanistiske manifest! Menneskerettigheter. Med Einstein og 

Bertrand Russel i spissen. 1900-2000 hadde ingen vesentlige alter- eller systemfilosfer av den type som 

Hegel eller andre oppviste. Om ateisme: At Selv Demokrit og Heraklit ville holde seg til verdensfornuften 

og moralen. Men mange ateister har mistet noe av dette av syne. Aggresiv ideologi forblinder mye. Teologi, 

religion, åndshistorien, åndsfilosofi har båret mye av moralen fremover. Idag kan alle dette med innsikt! 
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• Ved Sjamanismen kom man frem til at  

A: Blant mennesker og dyr fantes det en våkenhet, bevisstheten. Selv når vi sov så pustet vi, og ofte drømte. 

Drømmen virket også som en våkenhet. Enkelte ganger mareritt. Andre ganger våkner vi med løsninger på 

hvordan vi skal gjøre noe, eller som vi ville forstå. Ikke rart at folk tok mange slike ting som forvarsel, særlig 

når de hadde merket noe dårlig sinnelag hos noen, og andre ikke hadde gjort dette. De vil jo da som normal 

angst fint kunne drømme eller våkne fra denne drømmen med noen sikre bilder i mange tilfeller og advare 

noen de kjenner. 

 Poenget er at sovende personer eller personers våkne bevissthet, ble ansett som noe forbundet til at vi 

kunne puste. Når vi puster så fungerer vi. Om vi ikke puster er vi bevisstløse eller døde, der både bevissthet 

og livsevner virker slukket. Erfaringen tilsa at om vi sov kunne vi allikevel drømme, så sikkerheten om 

bevisstløses tilstand, om disse var på reise i en annen verden, var da en slags erfaring som virket trolig ut fra 

den våknedes drøm eller forestillinger. Så ser vi at livssynet vi har på forhånd før reisen i en annen verden, 

også preger det pasienten husker når han våkner. Som åndstroende vil det ikke være rart at himmellyset synes 

i tunnelen. Eller at seg selv passerer i revy inne i ett ukjent land. Det kan være forbundet med assosiasjonen, 

hvem er jeg, lever jeg eller er jeg død, hvorfor kan jeg ikke røre meg. Det virket nærmest bekreftet. Men ikke 

uten pusten. Det kom ikke til denne verden i allefall uten pusten.  

 Den store ånd, verdensånden som gjorde at alt pustet og derfor hadde liv, ble til på den ene siden til at 

livsevnene kom inn med livspusten, også sett som livskraften, men også livsevnene. Og det stemmer jo 

forsåvidt. Men evnene kunne ikke starte uten ånderettet, der vi hiver etter pusten, eller rytmisk starter å puste, 

den jevne pustingen vi ustanselig er knyttet til hele verden med. Med den livskraften som alltid virker som 

ubegripelig uforståelig for de fleste. Også Bevisstheten kunne styre disse livsevnene våre, og bevisstheten og 

våkenheten hadde med oppmerksomhet, følsomhet og tenkning og gjøre. Godt våken kunne vi være kritiske 

og finne ut av mer om omsorg og løsninger enn ellers. Men selv når en var sliten kunne en ta en aktuell ting å 

sette den på plass, at for å få fred kunne vi løse problemer nesten instinktivt, og si; Sånn og sånn, nå har du de 

ting eller løsning som trengs, og så lar du meg få slappe av og være i fred.  

 Poenget er at når både bevissthet og livspustens ånderett, var egenskaper som vi ikke kunne skylde på 

de andre egenskaper, at ånderettet og bevisstheten var de 2 egenskaper som var til hjelp for andre funksjoner 

uten noe særlig annet i seg selv, så ble dette ansett som startfaktorer, ett slags batteri, eller også styreenhet for 

andre funksjoner, og bevisstheten kunne også styre pusten til en viss grad. Bevisstheten ble regnet som ånds-

evenenes høyeste og mektigste apparat for de disse var til hjelp om vi ville lære noe, trene kroppen, øvelse i 

alle ting, og lære å huske, fortelle og prate, det å gi ting navn så vi visste hva vi pratet om; Ja det å vite, Veda! 

Det å vite, forstå, finne ut av, eller kunne noe om verden. SÅ Veda er både viten og skapelses-fortelling til en 

viss grad, det at noe står frem og hvordan noe står frem som tanke eller natur.  

 Man skillte mellom livsevnene(alle egenskaper vi kan utføre noe med) og åndsevnene(bevissthet og 

ånderett)! Den lille pusten i åndedraget er pusten vi trekker inn slik at  evnene i oss virker, og denne kom fra 

den store pusten, vindene, lufta, eteren. Den bevisste ånd, åndens evne til ånderettet, og at vi ble bevisste, var 

menneskets lille ånd, og denne fikk man inn med vindene, eller luften, pusten, den store Ånd, som da ga liv 

til alt som lever.  

 Begge deler kom fra lufta. Luften måtte inneholde noe så liv virket, det måtte ligge en livskraft, 

vitalkraft i lufta, en ekstra funksjon vi ikke kunne merke ved å se på lufta. Vi visste det skjedde noe når barn 

og dyr fikk luft når de trengte dette for å leve. Også at livet starter og vi puster selv. Vårt første ånderett, og 

vårt siste ånderett. At Ånden kommer inn i oss og at ånden går ut av oss. Altså: Fra den store ånd til den lille 

ånd, i oss, og tilbake til den store ånd. Denne ånden, bevissthets og livsevnestartkraft, lå også i den store ånd. 

Den store ånd ble derfor mesteren for livsegenskaper og bevissthet og ånderett. Altså sjel og ånd.  

 

B: Lufta var også noe fysisk. I omløpet forvandling mellom luft, vann, jord og ild, som da kom tilbake 

til lufta, hadde vi naturens kretsløp med alt som trengtes for at liv skulle vokse i jorda og dyr og mennesker 

fikk mat, og kroppen vår gikk jo tilbake til jord, altså til det store kretsløpet. Vi var ikke sikre på om alle 

fikk komme tilbake til den store ånd, men ble som vandrende skodde, uforløst, slik som når vi takket ånden 

for maten når dyret mistet sin ånde og vedbålet og dyret på ilden steg opp som røyk og damp tilbake til 

ånden. Når vi døde gikk jo sjelen tilbake til ånden, også oftest ånden. Også kroppen besøker ånden. 

 Med andre ord, den store ånds bevissthet måtte styre slik at naturens materie, kropp fikk sin form, 

materialiserte seg, fra ånden, og samtidig at ånden ga livskraft i det levende og oss.  
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Denne styringen, ønske, skjebne, vilje, var altså åndens blåseevne, å blåse liv i ting, og eller blåse, 

storm, regn, at verden fikk vann, eller beveget solen med sin pust. Mennesket er et pust. Bare ett pust, 

nedsettende! 

 Det var ikke tvil om at den store åndens var alle tings årsak og skaper, og at denne ånden var full 

av sjel og livskraft, med bevissthet og vilje, som når vi er sinte eller sterke, at ånden hadde den 

bevissthetskraft, viljekraft, åndskraft som skapte kropp og sjel, natur og kosmos. Alt kom fra samme 

ånd. Og eteren, særlig overluften, i det blå, himmelen, ble ansett som bevissthetens øverste rike der tegnene 

viste oss tiden, veien og årstidenes grøde eller lagring, når vi skulle fiske eller samle bær til lagring og tørking 

av dyr og planter, til vinteren, og når hjort og rein, eller bøfler og fugler trakk forbi, og at edderkoppen lærte 

oss å spinne, slik dyr lærte oss å finne mat der vi ikke visste den var, og hvordan vi skulle lagre noe. Og dyrene 

merket alltid farer før oss. I den store ånd, det himmelske kunne vite når alt var, og viste vei gjennom sol, 

stjerner for øst, vest, nord og sør, at vi ble informert gjennom vindene.  

Den store ånden viste sin kraft i østavinden, vestavinden, nordavinden og sønnavinden, og sin 

vrede med alle vinder på en gang, lyn og torden, og regntid, der sol og regn også var den store åndens 

gledesbudskap! Han var også solens og regnets ånd. Tordenguden var både solgud og regngud og måne, 

stjernegud. Etterhvert delte vi dette opp for ordens skyld, og disse, dag og natt, måne og sol, stjerner, ble 

naturens egen bok for hvilke døtre, sønner, brødre, søstre, mødre, fedre alt var for oss.  

Moder jord, søster måne, tordenguden kunne også være sønnen, solguden, ferskvannenes store mor. 

Kulturområdet bestemmer mye. Manitou, den store ånd, skapte landet da han dro sørover, og så skapte han 

planter og dyr på vei nordover når våren kom. Også Bibelens skaperberetning er vår bevissthet om den mørke 

natts ferd mot dag. tenk det og les skapelsen om igjen.  

 Stjernehjulet er årets livshjul, at alt gjentar seg hvert år, og at tider går til grunne, er del av større 

kretsløp på den store himmelvirvel der stjernetegnene svinges rundt i, verdenshjulet, og tidsalderenes 

fødelsen og død. Fra skapelse til dommedag. Verdenskapelse, verdensdød. Dette er det Store hjulet, men 

her konkurrer nordstjernen, som atter en gang markerer at hjulene svingenes rundt ett sentrum, og noe 

liknende fra sydkorset. Dette viser det store kosmiske hjul, eller selve kulen vi er inne i. Alt dette er jo 

astrologi også, altså det som bestemmer vår skjebne, skjebneånd, skjebnehjulet selv. Livsloven. Dette 

er også alle omvandlingers vei, forandringens lover, Tao, Yin og Yang. 

 Det viktigste i denne erfaringen var for mange den store åndens evne til å skape arts-ting etter sitt slag. 

At noe ble det det var. Arv, etterkommere, frø til hver egen art, dyr etter sitt slag, til og med naturstein, fjell 

og naturformer. Dette gjaldt også menneskets kropp, og menneskets sjelsegenskaper, menneksets egen ånd, 

det som karrakteriserte ett mennesker evner og sinnstemninger, deres moralske adferd. Måtte være åndens 

vilje, bestemmelse.    3000 fkr: 

 Men ingenting kunne bli slik det ble viss ikke guden, eller den store ånden ville det. Den mektige 

ånds kraft måtte da på forhånd laget utkastet til den kropp luften skulle bli til som materie, fra overluften 

i eteren. Den høyere ånds bevissthet hadde altså formet ett billede, eller form til starten av det legemet som 

skulle materialisere seg, og livskraftsformen som skulle oppstå her. 

 Da formet den store verdensånden Eter-legemet, Astrallegemet, varmen inne i oss, lyslegemet, 

chakraene våre. Mange har senere ikke trodd at det forholder seg slik, at dette alt i alt bare er naturkraft, 

åndskraft, at bevissthet og materialiserings-stadier er en naturlig syklusfunksjon i den store kraften selv. Og 

da blir Bevissthetslegemet, Eterlegemet, Astrallegemet og Materielegemet og lille sjelslegemet og lille 

åndslegemet med livskraft, vitalkraft, chakra-sentre og lignende, noe som bare er loven, Dharma selv!  

Omtrent som Pythagoras, at alt er tall, men at følelser eller ånd, bevissthet eller væremåter, archetyper, 

at alt er vitalisert gjennom sentre, og at mye må gjøres om igjen igjennom flere livsløp slik om dette skal rettes 

på. En gang skal vi ut av hele gledes og lidelsen hjul, ja til og med til bevissthetens, og forstå alt, for så at 

selv behovet, lidelsen etter forståelse kan slukke, og vi sovner, får fred fra det hele, til intet og ro. 

2000 -0 fkr. Dette måtte gå igjennom erfaring og moralsyklusen, for om du retter deg etter den 

skjebne og rett som er bestemt for deg, eller loven, Dharma, sannheten, så må du rette eller fødes igjennom 

sykluser, der det du oppnår av goder, og onder, god og dårlig Kharma, sinn og bevissthet, og dette legemet 

du er i, ja disse må for og formes til den endelige Dharmas vesen, tvinges gjennom det som skal rettes i 

Kharmaens, utstrålingens, sinnsvesenets opprettelse, bevisstheten, som er hvor fullendt til Khrama er i 

forhold til Dharmaens mål med deg, eller målet som er Dharma, at du bli virkliggjort vesen, omtrent som 

Platons fullkomne menneske/ånd, før det faller sammen med urformen, demiurgen, gud, åndskraften selv, 

Og ro, altså Nirvana, enden på veien, TAO. Den siste kan også hevde at det ikke er noen ende på veien. 
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I hele prossessen er andre menneskers og dyrs ånd våre brødre og søstre, med sine egenskaper, og som 

vi vil kjenne eller ha. Noen vil til og med å spise andre for å få egenskapene, livskraften. Mange har da dyret 

som åndebror, åndebrorsverden, andre kan spise mennesker og dyr for å få egenskapene til venn eller fiende. 

Eller ofre dem til ånden for å blidgjøre denne, eller få noe i bytte som de trenger av regn, sol eller makt over 

naturkrefter eller folket. Også onde åndsverdener dukker opp, slik som satan, helvete, men også fysisk ond 

underverden, skjærsilden, eller grekernes underjordiske rike, ondes straffer i Hades. Eller at En Ond og God 

Ånd er herskere i hver sin verden som sloss med hverandre. Liknende fins i Norrøn mytologi. Angst, redsel, 

frykt, grusomheter eller verden selv behøver vi ikke alltid og forstå, at det hele er mystisk i sin bygning, altså 

trygt eller farlig, ondt eller godt, der bevissthet og sinn bærer det gode og det onde som en ukjent indre kraft. 

En lærer seg da både det gode og det grusomme for å klare begge deler. I vår uvisshet eller våre uenigheter 

om liv, velferd, lyst og behov setter vi disse ut i livet ved å utføre våre grusomheter og omsorg.  

 Med ett er skrivekunsten kommet og alt dette skrives ned, skapelsesberetninger og enkelthistorier. Så 

spres skrivekunsten, og mye arbeid nedlegges om folkenes tilstand og bragder. Først nærmere tiden 1000-750 

begynner virklige teologiske, eller skapelsesberetninger å komme som skriftbøker.  

De fleste kjente idag er fra ettet år 0. Andre eldre verk har bestått fra 1700-tallet fkr. Veda, 800-400 

Upanishader, confutseisme og taoisme. Sumers og Egypts syn er jo overlevert selv om de hadde sin skriftform 

som også er utledet, og må regnes som dokumentert fra tidligere enn 2500 fkr. Eldre tegnsetting både i India 

og Sumer gir grunn til å tro at ukjente språk ligger tilbake til før 3000 fkr som skrift, men mindre utviklet. 

Billedskrift, billedsymbolikk blir symbol for hele fortellingen. Dermed krevende definisjon, da du må vite 

historien til symbolet.  

Det ligner tittelen «Tornerose» eller begrepet «kommunisme», som en ikke forstår før en er innvidd. 

Eller sjamnens ulukkede trekant, to streker, som betyr stammen som bor ved stjernetegn vinterjaktleir, som 

han kenner til alt om. Igjennom ateisme, naturfilosofien, filosofi ellers og vitenskapen har helt andre vinklinger 

dukket opp de siste 4000 år, særlig de siste 2600 år med naturfilosofer, og til slutt da vitenskapen eksploderte 

i funn fra Newton og 1800-tallets atomfysikk, kjemi, Evolusjon, til 1900: kvantefysikk, relativitet og 

genbiologi. De siste 300 år også sosiologi, psykologi, sosialantropologi, kirurgi og legevitenskap.  

 Like meget kommer alle livssyn sammen ovenfor dette som kjent eller ukjent med det, altså at mystiske 

eller magiske, samt såkallte realister tvister om forståelse med åndlig eller ateistisk bakgrunn.  Poengene ser 

ikke ut til å være forstått. Det trengs vel flere innfallsvinkler. Fra sjaman til Mester, Prest, Munk, Krigeren, 

Lære, Moral, Øvelsen: Også kaste-samfunnet. Hierarkiet fra eteren og ned! 

 Også den refleksive, øyeblikkelige, instinktive, og intuitive reaksjon eller øvelse gjelder for mennesket, 

både som mot farer i natur, dyr, fra folk, eller som lignende å kunne se sinnelaget, hensikten, åndsbildet til 

andre folk, lese når ting plutselig kan skje. Denne graden er altså både forsvar og angrep på annens ånd, 

livskraft, og forsvar og angrep på den annens fysiske kropp. Og ofte tro på egen udødelighet og makt. Her 

kommer sjamnanistisk trening fysisk inn og alle senere mestere i kampteknikk, fordi på ett øyeblikk kan du 

være uten livspust, i åndenes verden og ikke utgjøre fare her. Det samme gjelder andre.  

Slik oppstår de oppøvde kampsporter og munkers selvforsvar, også for å behandle sette folk ut av spill, 

som ett ledd i moralens lære, også til de som er ille, og allikevel ikke ta livet av dem, men håpe at de lærer 

eller tvinge dem til å lære. Enten lyde makt, plikt. Eller at de vokser ut av den gale veien de går på. Å lære 

veien, sannheten og lyset å kjenne! Tross alt: Den gamle sjamanens intuitive forståelse av en slags orden i 

verdenskraften, at liv og materie kunne oppstå her og utvekslingenes vesen, er likedan den første logiske 

innsikt i en virkende krafts vesen, ja ikke så veldig annerledes enn at det kan ligne litt på Spinozas moderne 

form for virkende kraft, som utstrekning og tanke, med bevarelse som mål, og der alt fungerer parralellt. Fritt 

kalt: Gud, Natur, Substans! Kaste-verden eller likeverdighet.  

 I maktkamp mellom de ulikt lærde, og gemytter ble det en kamp mellom den opposisjonelle modige 

som ville ha leder-ære, hovmodet, og den som på grunn av denne urettferdige harmonibrytende stil utsatte 

folket i fare, fikk de opprinnelige lederne til å se at her våknet Guds vrede over harmoniens ødeleggelse, og 

påkallte denne til seier over den ustyrelige forbryter av verdens orden! Men så var nå denne tiden med 

forøkningen i folketall slik at det samme gjentok seg de fleste steder. De som betvilte troen satte seg ofte i 

opposisjon med tro på sin modighet, og mente guden var like meget med dem, mens de gamle ville holde 

orden. På hver sin måte ble gudens parti betegnet skrytende eller hyllende. Hovmod og rettferd. Nå kommer 

disse sagn og myter i dikt og sang til de skrives ned.  
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Dette er grunnen til at alle myter og begynnende religoner er så fulle av skryt, hovmod og overdrivelser 

ut over enhver normal tilstand. Samtidig kjemper de samme religioner og myter med å få frem de best mulige 

grunner for, eller allerede antatte lovgivninger fra disse, for å få frem moral best mulig, samt forsvarsånd i 

folket, udødeligeheten. 

 Kunnskapstid: Fra denne har vi også hatt kapring av skip med bøker og krig for å nå inn i templer og 

biblioteker for å tilvinne oss denne kunnskapen, fordi kunnskap var makt! Ikke rart de begynte ¨skrive med 

kodet skrift. Ellers ville herrefolket eller nabomaktene tilegne seg deres fordeler her i livet. 

• Idag læres ånd, mystikk, magi, okkultisme i film og spill! Ond beherskelse. Knep. Uvisshetens kamp. 

 Når du eier for mye, eier tingene deg! Vel, men om du styrer for mye med onde makter, styrer de onde 

makter til slutt med deg. Når du kan for mange knep eller triks, lureri, så overtar disse deg, blir du for mye 

kriger eller har for mye hat, eier hatet og krigen deg, Den som ikke kjenner galskapen frykter den ikke. I det 

uutholdelige finnes ingen mulig kilde til mestringen. At du finner noe meningsløst, livet ditt, uutholdelig, og 

at det er samfunnet eller de andre, eller verden det er noe med, men glemmer din evne til å finne ut av det 

holdbare, så kan du fanges i alle disse fellene og bli din egen og andres fiende for godt. I tro på forløsning! 

 Det er ikke uvanlig at galskapens misstak går igjennom at å lære ånden, seg selv å kjenne, forstås som 

forløsende gjennom narkotikaen, eller lignende. De som gjerne bedrev slik i eldre tid hadde allerede 

kunnskapen, eller de forstod allerede intet av det. Innsikten er ikke fri for gale veiers tilbud!  

 Vi ser nå at mytene skryter av seg og sine, at de som står som sønner og døtre av mytens livsbilder og 

skapelser, så fremheves det om de som kjemper for seg eller der vi kjemper for vår verdensånd, eller vår 

skaper som sønner av, gudesønner, eller menneskesønner, også døtre, som halvgudinner, halvguder, eller gis 

kraft av disse guder eller verdensånden.  

 Dypt nede i dette er alle deler av eller egenskaper av skaperguden selv, nesten som treenigheten, at det 

skilles ut personligheter for egenskapene. Disse egenskapene blir ofte betegnet som personifiserte naturkrefter, 

slik som solgud, tordengud, månegudinne, havets frue, Havguden, elvegudene, elvenymfene. Av mennesklige 

egenskaper finner vi guder for mot, heltemot, kunnskap, kjærlighet, visdom, hevn også videre. Og det står 

ikke i veien for den tidligere fremleggelsen jeg har gjort om tidligere tiders fordypninger. Heller som en 

naturlig følge av det samme. Det er her vi også finner Orfeusmytens innlegg der natt og dag er guder, gudinner, 

samtidig søster og bror, som gifter seg, eller er gift. Men de leier jo hverandre rundt i kretsløpet også, og er 

derfor som søster og bror som er sammen hele livet. Men det er ikke inscest.  

Samtidig føder de allikevel de barn som jord og himmel medfører slik vi opplever fra disse, enten det 

er hav eller land eller livsskapninger. Som regel kommer kosmiske betraktninger som barna av forskjellige 

kombinasjoner, der mørke eller det formløse intet er en opprinnelsesfigur som ånden oppstår av, eller for første 

gang viser seg i. Og de nye skapninger overtar jo også foreldrenes rolle. Med andre ord enda en omskrivning 

av verdensåndens forskjellige egenskaper omformet til verdenen vi kjenner. Skrytet og overdrivelsene er ikke 

bare hovmod: Det er stoltheten om den mennesklige innsikt i verdensånden, og stolthet over de bragder 

mennesket har mestret.  

Sakte men sikkert, skapes også stoltheten over egenskapene, dydene, moralen, at vi med fornuften 

lager kloke lover, ut fra harmonien i verdensånden, der ingenting skjer unødvendig, men bare ut fra 

nødvendighet. Veien fra Anaximenes som så opp til Anaximander som den rene Gud, da han selv fant at om 

alt er kvalitatitivt, så er nå alt kvantitativt også, og kunne veies og måles, der han viser dette ved å blåse med 

åpen og sammenknepet munn, og dermed fysisk viser at han får frem kaldt og varmt. Anaximander henviser 

til at denne fornuft er en av våre kvalitative egenskaper for det. Det er heller ikke rart etter tidens 

omstendigheter der ånden lever, at han finner nettopp luft gustig som utgangspunkt i omløpet til jord-luft-ild-

vann, og dermed at luft er den substans, noe konkret, som Anaximenes mener verden består av. Pythagoras 

ser her Anaximenes som en Gud, men bøyer seg samtidig for Anaximander.  

Pythagoras sier at alt er kvantitativt, alts innerste vesen, urstoff er tall, men etter Anaximanders 

grenseløse prinsipp. På en måte er det skilleevnen, det å peke på, som blir Pythagoras egentlige logiske viten 

i dette, men oppdager ikke på samme måten at logikken ligger til grunn for tallene. Pythagoras har godt grep 

i både verdensfornuften, ånden, slik den er i hans samtids Orfeus-myte, derfor er vi del av ånden, det 

guddommelige. Og hans reaksjon på å spise dyr er kanskje overdreven, men har sin forklaring med at de er 

søstre og brødre i ånden og følelsene, samt at jegere, slaktere og fiskere var bissarre!  Anaxagoras sier senere 

at alt skiller seg ut fra det forskjellløse og verdensfornuften, som var sjel er del av, har til oppgave å se forskjell 

på dette. Det er ikke vansklig Heraklit var den som ved siden av Anaximenes satte verdensfornuften på kartet. 
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Parmenides og Pythagoras hadde sin egen variant av dette. Xenofanes følger opp Anaximander, men 

som verdensånden, og forteller at alt er det ene og samme på en måte, fordi Gud er helt øye, helt øre, helt 

tanke. De tilbakefører det til ett vesen. Sokrates og Platon sier de har Anaxagoras å takke for forståelse av 

verdensfornuften. 

 Alle verdensåndens sammenhenger forøvrig som myte eller visdom er også egentlig helt logisk 

observasjon når vi tenker over dette. Men den forklaringen var alt i gresk tid glemt av de fleste. Som med 

Zappfe Longines Afrodite så stod denne frem som virklig gudinne for kjærligheten, og Zappfe kunne ikke 

forstå at det skulle være bruk for noen av de andre. Hun spillte lyre oppfant plektere og noter, elsket både 

menn og kvinner påstås det, og holdt lyriske teatershow om Afrodite. Hun sa «Å Afrodite, jeg elsker deg» 

så jorden skalv ifølge datidens konglige. Når tyrrannen erobret Lesbos ble hun forvist til Sicilia der det stod 

en statue av henne klar når hun kom frem. Og dette er 600 fkr. Regnes som lyrikkens skaper. Vi har ordet 

BitterSøtt fra henne. 

 Myter, sagn, er både dikt og fortellinger, eventuellt også i sanger, som er husk, Ipad, for datidens folk, 

og som viser langt mer orientering enn vi tror, fordi bak ordene ligger mye visdom eller innsikt.  

 Nå ser vi at dikt og myter dukker opp fra 2300-tallet fkr. Og disse skrives ned og oversettes. Det 

merklige er at disse ofte er kjent av andre før de skrives ned i orginalspråk som dukker opp da disse får sitt 

skriftsystem. Eksempler er jo Noah-Gilgamesh-myten fra Sumer, også ble kjent i India tidlig, og først 1000 år 

senere skal være del av Moses lære, som først skrives ned av Jødene mellom 500 og 300 fkr, gresk versjon 

280 fkr. Gamle pergament som er eldre finnes sikkert.  

Poengene er at myter og dikt er fulle av kraftfullheter, og der naturelementene står for den kraften som 

gir tyngde, noen ganger om mennesklige egenskaper også som er overveldige. Ellers er skryt og overdrivelser 

typisk i myter og gjenkjennes i samme form i religionsbøkene og skapelseshistorier. Mektige fremtoninger 

med markeringer av akkurat det overveldende. Overdrivelsene knyttes til personer som er videreføring av 

denne kraftens veldighet. Når en da leser, er det lenger ikke til å unngå å se hvor mektige disse overdrivelsene 

er.  

 Om hjelpen ovenifra og vår verden, jorden som ett levende vesen.  

 Om ikke alt vi har sett, hørt, at verdensånden har skapt alt, og gjennom verdensordenens kosmiske 

fornuft som går igjennom sine kretsløp, så er det ikke bare at vi kommer fra ånden og skal tilbake til ånden, 

men nettopp bønnen eller rettferdigheten blir det håpet vi setter til ånden vår. Enten direkte eller ved hjelp av 

andre, som sendt av gudene, så dukker noen opp da vi trenger hjelp. Troen på, og det å ikke bryte båndet til 

åndens gode humør, ikke gjøre skam på seg, dårlige ting, er del i nettopp den annerkjennelses-form vi forventet 

også at verdensånden måtte ha, fordi om vi var fra han, måtte han vite hvordan vi var og hadde det. I uansett 

hvilken nød og fortvilelse vi kommer ut av, vil vi mene med rette at det skyldes åndens kraft, for hva annet 

enn livskraften selv kunne berget oss ut av dette, uansett hvor uransakelig dens veier er. 

 Fra skapelsen går også veien gjennom Gaia, Jorden. Via kretsløpet jord-luft-ild-vann, altså vår kjente 

verdens kretsløp ved siden av klokke-kompasset med skjebneloven, din tid er satt, så følger at den samme 

ånds livsviljekraft, i de øvre luftlag, den øvre eteren, det usynlige i denne, eller lenger ut enn vi kan se, så er 

den bevissthet som styrer dette; og den omformer seg, materialiserer seg også til jord gjennom kretsløpet. Da 

jorden kan gi vekster som alle lever av liv, må jorden være livgivende, og det er enda ett bevis på at livskraften, 

vitalkraften, nettopp er sjel satt i materien av ånden. Jorden er livgivende vesen. Gaia er ett levende vesen. 

Som en livmor. Her kommer da fader himmel og moder jord uten tvil til syne som ett langt mer forståelig 

grunnprinsipp i verden og dens gange. Ikke det, at i enkelte trosformer er det gudinnen som er skaperkraften. 

 Også manekeismen med en ond og god fyrste, Gud, Djevel, kan virke litt missvisende her. Der får 

plutselig Gud, himmelfader status som den gode, lysets opphav, mens moder jord tildels får status som det 

onde, dårlige, altså mørkets opphav. Nå er alt det patrialske bildet på verden, alt fra Eva i paradis, historier 

som at det er kvinnen som har skapt uro i harmonien. Jo, mor, far, ekteskap, revir, sjalusi med mer, har mange 

røtter frem til lignende forestillinger, men her er det som alt annet forsøkt forklart med ånden, og er slett ingen 

rent akseptert forestilling. mange mener det er slik og mange mener at dette falt herskerklassene inn. Mest kan 

en tro at det er ett maktgrep av forestillinger en vil bygge opp under, selv om en ikke er bevisst på at 

oppdragelses-erfaringer alt er etablert av interresser som en kan mene hva en vil om. Kvinne får i lengre tid 

en dårlig annerkjennelse: Ikke av Jesus! 
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Det tilhører verdensåndens vesen at den da ikke har kjente begrensninger og kan omforme seg til alt 

den ønsker seg direkte i tilværelsen. Og samtidig at som vår livskraftskaper skulle vi ikke føle Ære! Og skulle 

vi ikke med vårt liv, vår skjebne i hans hender, også erfart gjennom hans vrede om det er noe han vil eller 

synes er galt, at du kan falle som en sten til jorden, knuste skår, skulle vi ikke da også frykte han. Han kan la 

deg bare kjenne frykten til om så du blir gal eller ta fra deg dein sjelsform og kroppsform. Frykten er del av 

og i det samme som vi ærer. Den overveldende kraft i verdensånden er noe du skal føle ansvar og plikt for, 

hensyn andre og natur. En viser da det en skal, men som en ofte har erfart før en lærer om det, ærefrykt for 

Gud. Innspillene er mange. I tiden fra tidligere enn 1200-tallet, til rundt år 0, er det ikke rart at mange nettopp 

studerer og etterhvert også fra 320 fkr, i Alexandria, der teologi er ett fag. 150 ekr blir kristen teologi egen 

gren.  

 Men greske, egyptiske, babylonske, jødiske filologer i Alexandria, mente at de forskjellige stammers 

ånd og religionshistorie, skapelseshistorie, hadde så mange likhetstrekk i innhold, om adferd, at de følte seg 

sikre på at det forsåvidt egentlig var den samme ånden de hadde sett sider av, og at kulturelle livsbetingelser 

var årsak til deres forskjellige tolkning av dette. 

 

 Myter  

 Både innen Åndshistorien og mange mer praktiskorienterte forestillinger av natur, lover, praksis, så 

dukker det opp mange hyllester, følelses-spektere for det meste som fins. Også til festanledninger og humor. 

Det samme gjelder persondyrkelse eller bragder, selv beskrivelse av den allminnelige menige mann, om så 

slaver. Forskjellen mellom Åndsdiktning og historier, lover og følelses-stemnings-diktning, blir på mange 

måter likt med noe av det som foregår i hverdagsdiktning, og der folk, bragder, natur fremstilles som 

bekreftelsesformer for våre egne sinnstemninger, i litt annerledes myter, sagn, historiefortellinger/sagaer!  

 Det er språkutviklingen og forståelsesformer slik som blir ett enormt tilskudd. Tilskuddet gjør at vi 

lærer følelsesspekteret å kjenne, ja selv følelser ovenfor fornufts-dybdene. I tillegg kommer da også fornuften 

med en del bastante, nesten uimotsigelige påstander som virker rett, såkallte visdomsord og varsler. En slags 

moralsk lære som oftest. Men også om verdenskapelse og Kosmos. Denne utviklingen av språket om nyansene 

øker vår mulighet til å beskrive egne følelser og fordype oss mer også på fornuftens felter. Fornufts-orientering 

får stadig bedre tilgang på begreper om tilværelsen inntil de med naturfilosofene evner å behandle disse 

orienteringsbegrepene inntil kjernen, der alt stanser ved hvorfor og hvordan skal en forstå prinsippene i dette, 

eller vise at det er sant, osv.  

 En ting er å ville vise sider av åndshistorie, naturfilosofiske stansdpunkter, helst uten at de er i konflikt. 

Men ut av dette kommer det frem nye kunster i tonefall, om sang, musikk, instrumenter, også tonefall i språket 

slik som spørsmålsformenes tonefall, utrykksformenes utfall. Eksempel der den ene spør med sitt 

spørsmålstegn, og der den vise svarer bastant med sitt utropstegn! Poenget er at sammenhengen som noe står 

i, dette er vel det som kalles syntaks, allmennformer og slang, samt utvikling av liknelser og dybder i 

beskrivelser av følelser og fornuft.  

 Hentydninger, antydninger, i verste fall at vi er innviet i noe spesielt, slik at også hemmelige 

språkformer, koder, viser eller peker på noe de inneforståtte forstår. 

 Alltid ville noen komme frem til spørsmål i livet om hvordan livet og verden egentlig var. Ett spørsmål 

som peker mot hvordan kan verden ha blitt til, eller hvor kom den fra. Og hvorfor var folk slik som de var, 

noen ordentlig greie, snille, andre viltre og noen ganger ondskapsfulle, ikke bare i stammen, folket, men også 

som trussel eller gledlige møter med folk utenfra. Den gang var det lite som fortalte om at det kunne vært en 

evolusjon, det vil si en utviklingslære om naturen slik vi ser en slik læres innhold idag.  

Noen kunne nok mene at vi hadde vokst frem av det andre, at en gang hadde vi vært i plantenes eller 

trærnes, selv blomstens rike, slik mange gamle religioner nettopp forteller at vi har vokst frem fra røtter eller 

trær, eller spesielle vekster. Kjent fra Sumer, Gresk, Norrønt, afrikanske religioner, og en rekke varianter fra 

gamle India. At vi kom opp fra underjordiske riker er noe som Ainofolket i Japan og Nordamerikanske 

indianere har i sine berettelser.  

 Svaret de kjente best lå selvsagt i verdensånden og dens kraft, som bevissthet og natur var oppstått fra. 

Og dette svaret går dypt inn i de kosmiske og kaotiske forestillinger og prinsipper her, såpass at det var til 

liten nytte og erstatte dette med versjoner av annet som var fullstendig uferdige i sine former. Men disse 

alternative eller naturfilosofiske tankeganger begynte etterhvert ved å holde seg til sakligheter nettopp å 

komme opp på konkurrende høyder slik at de selv stod foran disse prinsippspørsmål, ja til at gjennombruddene 

kom. Og det er cirka 750-550 fkr. De fleste nevner 600 fkr som tydelig etablert. 
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Hva hadde foregått mellom de gamle naturharmoniske levevilkår og de begynnede siviliserte eller 

bofaste samfunn. Jo her dukker også Mytenes tid opp. Hvordan og hvorfor.  

 Her må vi igjen komme inn på åndshistoriens omveltning. Denne omveltningen fremtrer ved at folkets 

ledere enten innad i stammen eller i press fra nabostammer, om så naturen, eller spesielle oppførsler i ritualer 

oppstår. Det handler om trykk og mot-trykk. Kraft og motkraft. Klokskap og dårskap. Det blir mer allminnelig 

og fremheve seg. I alle stammer over tid, ja disse stammer som i folkemengde begynte å stole på seg selv 

såpass at de ikke følte seg truet av naturens dyr like meget, og selv klarte å sette seg opp mot været i mange 

tilfeller, ved å ta tiltak mot dette. Altså kunsten å finne rette posisjoner og regler for dette om utforming av 

telt, eller småbygg, bålplasser, alltid strategisk slik at stormene ikke klarte å ta ilden fra oss, eller liv og 

matlager. Nå ble det vanlig å hevde seg selv, fordi øvelsene gikk ut på tvekamper. Vel vitende om at noen ble 

sterkere enn andre, ble det klart at noen også var fysisk sterkere eller sprekere enn høvdingen selv, og sterkere 

enn sjamanen.  

 Å måle seg med ledelsen var ikke så vanlig, men ideene om mektighet og kamptrening, brukt ved 

uro/tvister blant folk, forsvar mot dyr og nabostammer, er underbevisst og bevisst forståelse. Om det og det 

skjedde hva ville de da gjøre. I det lange løp, årtusener/århundrer, fremheves mot og kraft, håndteringskunst 

av egen kropp og redskaper, våpen, alt tar noen skritt videre.  

 De første konflikter bryter ut, tvist om jaktpmrådert eller bytte. Veien fra det å rose ett barn, eller vise 

glede over dets fremgang, klare å gå, etterhvert å prate, og til å også skryte av eller beundre mange folks gode 

ferdigheter, er ikke lang. Så det å utmerke seg eller fremheve, blir da også del i treningsinterressen, øvelsen. 

Enkelte ganger overgikk disse kunstene forventningene hva styrke, hurtighet eller ferdighet med kropp og 

våpen kunne vise. Dette var så folk måpte. Spørsmålet om å måle seg med deres tatoodyr, eller klare kamp 

mot ett dyr, med eller uten redskap var også en utfordring.  

Her kommer en tid hvor ikke bare sjelsegenskapene til dyret skal innhentes, men hvor langt en kan 

måle seg selv i styrke med dyret. Å fange en hest eller bjørn var ikke først og fremst for å ri på dette. Dyr som 

hadde vokst opp med stammen mer fritt, ville de forøvrig kjenne igjen senere i naturen. Forholdt til dyr ble 

veldig blandet. Var de venner eller fiender. Den diskusjonen har vi den dag idag. Mange kjempet for sitt syn 

på deres dyr, og ble dyrets mennesklige representant og forsvarer, slik andre senere var prestinner for månen.  

 Tåle-evne og tålmodighet var en kunst mange hadde lært av sjamanen. Det var noe som het det rette 

øyeblikk, og rett sted for anledningen. Tåle-evnen er en kunst blant flere i befolkningen. Etter de første tvister 

med nabostammer om jaktleir eller jaktmark, så kom det til råd i stammene, og mange av de bedre trente 

mente ofte at de om så ville kunne ta imot en konflikt og ikke var redde for ett sammenstøt med naboen.  

Ikke alle var helt gode av seg bestandig heller, og var kort sagt ivrige etter å sloss. Over lengre tid ble 

slik murring over denne roen, forhandling med motparter, der enkelte så høvdingen og sjamanen som svake, 

og forstod ikke den langsiktige innblikk som ledelsen sjattet om. Kvinnene var engasjert i hva enkelte 

utfordrende menn mente om dette, som opposisjon til ledelsen. Tilhengere som mente at de ikke skulle bøye 

seg for andre stammers vilje, er økende problem.  

De mente verdensånden annerkjennelse slik holdning, og var med dem. Deres vrede, missnøye med 

diktat fra andre stammer, ikke bli hørt i egen stamme, nådde høydepunkter. Situasjonen er ikke tusenårig, 

heller akkut. Tvist mellom to stammer, i tiden da folketallet på fruktbare steder ble stort, økte tilfeller av at 

fremmede plutselig tråkket inn på deres enemerker, ikke uvanlig, fordi hvem kunne se grensene. Å 

spionere/speidere/sporfinnere, på nabostammer ble sport, ikke bare å ha vakt. Speidere så ellers etter 

dyrehorder eller om at en fiende virkelig skulle angripe dem. Det å gjøre pek mot hverandre blir sport.  

 Interressen for noe de selv ikke hadde, men ønsket seg, ble en ide; Den rene respekt for den store ånds 

rettferdighet var satt på prøve igjennom konflikt om jaktområder og tvister. Underforstått er den store 

harmonien med verdensånden brutt. Ikke alle forsto det som ledelsen hadde som innsikt, og derfor økte 

selvhevdelsen blant grupper i stammen. Den begynnede utfordring av stammeledelsen, om den såkallte 

legitimitet, om hvem som kunne lede folket eller ikke, hadde begynt. Flere lærer seg mestrenes kunster, fordi 

tvekampen hadde begynt.  

 Det begynner kanskje uskyldig men over tid blir klanene i stammen til utfordrere av stammeledelsen. 

Speidere har sett urovekkende kunster hos de andre stammer. Pil og bue, spyd, klubber, økser, virket ikke 

lenger som kunster som handlet om dyrejakt. Stammenes utøvere stod frem som ett forsvar av stammen. Men 

de stod også frem som en trussel. Stammene fremviste ofte ett nytt lynne. 
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I bakgrunnen var det en stemme som lød av: At dere skal ikke komme her og komme her. Antydninger 

til aggresjon var ikke mulig å skjule lenger. At en innen en klan kunne få en benevnelse morsomt nok som en 

stolthet, «den lille tordenguden», var sikkert ikke så sjeldent. Men en dag møter de alvoret i en virklig konflikt.  

 Den erfaringen sprer seg i stammene til frykt, eller seiersmot, ut fra den grad klaner har møtt hverandre, 

eller at hele stammen har vært i kamp med nabostammen. Her kommer den første heder i krigsinnsats. Og det 

er ikke fritt for at den første diktning til en person som utmerket seg, form av litt skryt, av det overmot denne 

viste. Med god tro på at en i verdensånden aldri dør, står heller kanskje ikke denne «helt» tilbake for noe. Og 

noen tok dette til seg kanskje litt hovmodig også. I tidene som kommer blir missnøye angående 

krigsorganisering og krigsklan, og hvordan ledelsen passer på denne interresse-siden. I enkelte tilfeller 

utfordrer nå klanen og folkets stemme, ledelsen på dette. Og spørsmålet om en fra krigsklanen skal være deres 

leder, får økende aktualitet. Ved konflikt med naboer oppstår også inderlig hat over å ha mistet venner, og 

tanken på hevn kan ikke fordrives.  

 Det er nå det skjer. At klanene drar ut alene på hevntokt fordi ledelsen ikke støtter dette. Troen på sin 

egen ånds medhold til rettferd, er noe som familiemedlem og venner, anser som sikkert. Respekten for ledelsen 

er laber, respekten for nabofolket er helt borte. Det er ett raseri som driver dem frem. Slik begynner de første 

uomgjørlige dårlige fremstøt som selvsagt ikke kan tilgis. Mange klarer å stagge stammene, komme til 

enigheter, men ikke overalt. I stigende grad fremheves krigsklanene. Innsikten som sjamaner og høvding har, 

får en klar konkurranse.  

Og for første gang står utfordrerne klare til å ta over hvis de må, eller får støtte for dette. Enkelte steder 

klarer faktisk den ledende kandidat å få flertallsmedhold, der han går inn i stammerådets ledelse. Nå er også 

krigshøvdingen på plass. Andre steder bryter klanene ut for å skape sitt eget distrikt for sin holdning. Da 

mange klaner ikke alltid var overbelært med stammens ledelseskunster ellers, ja så var deres eget mot og tro 

på seg selv, selvsagt understøttet av verdensånden, som at de var ikke noe dårligere enn ledelsen i stammen 

de hadde forlatt.  

De lærer seg det meste i klanene også, men den praktiske krigskunst rendyrkes. Også opphøyelsen av 

sitt råd, og nettopp krigskunsten. De var faktisk ikke dårligere enn de andre nei. Men nå skulle heller ikke 

taler og andre opphøyde feststemninger bare være grødesfest. Nå skulle de mane seg selv til å få stridskreftene 

fra verdensånden ned i seg, og slik bli overmektige de også. I talen fremheves mot og dyktighet, og påkallelse 

av åndens medkraft i alt de står ovenfor, og at det er med denne kraft nå deres ledere og krigere skal inneha.  

Om det en gang gjelder, så vil slik verdensåndens mektige krefter vise seg, nettopp vise seg i deres 

mektige fremtoning. Troen på egen makt i denne klanen var ubestridelig. Heller falle død til jorden. De bygger 

ut sine områder og det kan være fredelig nok. Men om noen nabostamme eller liknende, klan, skulle komme 

inn på eller utfordre deres enemerker, ville de finne ut at de utfordret gudene selv. Latent i dette ligger også 

erobringen av territorier. Stammens eiendom. 

 Det finnes samsvar eller parralell i de fredlige stammer. Uroen som har blitt vekket tyder på at de selv 

kan bli angrepet av de klanene som har brutt ut. Eller at nabostammer finner dem svekket. En ny æra av 

mestring må dannes, og slik blir det også en rendyrkning av krigskunst med de gode forsetter som mål. men 

nå må krigsledelsen besverge seg til stammen, og ikke egne interresser, og at de ikke skal utøve urettferd 

ovenfor andre. Fredsmekling, eller rådsenigheter med andre stammer blir opphøyd. Om de så må, vil de stå 

sammen mot deres egne utbryterklaner.  Også de ville jo hevde verdensåndens vrede mot de vantro, svikerne. 

Som ikke trodde på seg. De ble ansett som vantro både fordi deres handling var å forlate folket, svikte dem, 

og fordi de ikke mestret de åndlige kunster og den inderlige harmoni-forståelse som verdensånden hadde skapt 

i tanke og natur.  

 Hos utbryterne ble derimot den utelatte hevn sett som svik og svakhet av ledelsen som ett slag mot 

verdensåndens rettferdige krav. Noen klaner hadde rett og slett så dårlige kunnskaper om ånden at de foretrakk 

å se denne i hevd av egne meninger, og følte at de fremstod som halvguder selv, at de visste bedre. Så 

fremhevdet de seg selv også noelunde slik. Som halvguder med sin ferdighet som spesialitets-område. 

Ildgudens sønn og Tordengudens broder.  

 Nå ligger dette opp mot grensen til Kain-Abel-historien og Abraham eller sumereren som ville ofre sin 

egen sønn, om Gud befalte han det. Det handler om i hvilken grad du vil vise at du ikke svikter når det gjelder! 

Og at egeninterresse eller skuffelse ikke skal gå ut over uskyldige ved hevn/sjalusi. Eller svik/forræderi i 

stammen. Jobs historie er heller ikke noe unntak, selv hvor uskyldig han ellers er, så svikter han ikke her, og 

da svikter heller ikke tordenguden, krigsguden, han heller. Den allmektige hersker med sin hærskare og 

himmelvognen. 
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Gjennom tiden har vel nettopp redskap og ny teknikk gitt våpen som således illustrerer en spredning 

og revolusjon i lange mellomrom opp igjennom tider. En slik revolusjon er også mestring av ilden. De 

førsjamanistiske miljøer, var kjent med ilden alt, og kunne kunsten. En blir mer en trollmann enn sjaman. Men 

lærdom ellers blir til en fremvekst av også å nytte ilden til å forme redskap, og til å være samlingsplass for 

utveksling, trygghet, mat og ikke minst lys og varme. Natten blir ikke lenger ett tett mørke. Og det blir mulig 

å skue verdens enestående stjernehimmel fra leirplassen. Slik begynner en sammenheng og gjenkjennes der 

oppe. Utskiftningen, den forskning som skal vise livshjulets, skjebneåndens hjul. Livets pust i lover.  

 Intensiteten i stammene øker. Både klær, redskaper, våpen, reguleringer og råd. Også sjamanene får 

oppleve trafikk. Om de skal lære opp andre, eller erfare videre natur og fordypning må de noen deler av tiden 

søke seg mer unna. Slik blir det til at enkelte drar opp i fjellene i en  tid av året, der naturåndens hjerte enda 

slår, og harmoni og lære kan få utløp uforstyrret fra verdens støy og mas.  

I stammeaktivitene må moralen og effektivitet strammes opp. Nå blir kamsport og våpen hurtig 

fornyet. Ikke bare pil og bue, spyd, øks, kniv, slegge, balltre, stein, men også slynge, i visse deler av verden 

bomerangen, andre steder noe som ligner, men som ikke er ment å komme tilbake, bare treffe ett mål. 

Halvbomeranger. Bare kunsten å kombinere våpnene var jo eget fag etterhvert. Samtidig viser tendensene at 

tidlige bosetninger finner sted. Fra istidens høydepunkt 15000 fkr til 10000, følger nå den eldre, midtre og 

yngre steinalder, alle er moderne. Før 10000 er liksom old-stenalderen med masse interressant. De hadde jo 

alt pil og bue i denne tiden. 

 Nå har vi alt kommet inn i tordengudens tidsalder. Egentlig tiden fra 10000 fkr til år 0! Begynner ulikt, 

men er gyldig fra i allefall 4000 fkr til år 0, eller helt til 1500-tallet enkelte steder. I denne tiden ble tanken om 

symbolikk og skrift gradvis utviklet fra de enklere symboler de tidligere hadde hatt. Men i de første skrifter 

menneskene i de sumerske, egyptiske og akhadiske skrifter, og de ariske sanskritskrifters vedaer, så er dette 

også omtrent det første som fremheves, og det fremheves tidligere enn mytene om kaos og kosmos, selv om 

dette i ufullstendig form kom med i deres skapelsesberettelser. Mest fremstillt som en kamp mellom orden og 

kaos, eller som at det først var mørke, og at det ut av himmelhvirvelen oppsto former, og som i gresk religiøs 

mytologi fremsto som eteren, en omskrivelse av verdensånden selv.  

 Det er derfor både jøder og kristne forskere, eller ånds-teologer, har vist dette området så stor 

oppmerksomhet. Det er som en dyp røst fra svunnen verdensånd. Den gang ånden viste seg! Og har også 

interresse alt fra hva bibelsk, GMT, sier i sin skapelsesberetning sammenlignet med de andre livssynsformer 

på samme tid eller tidligere. Hva vet vi om tiden før 1200fkr.. Ellers kan vi like gjerne gå tilbake til det første 

mennesket i forskernes evolusjon 3 millioner år tilbake, og legge frem påstanden her, om at torden og lyn ble 

ansett som en farlig naturmakt hvor erfaring av ett drept dyr eller familiemedle, absolutt satte en åndlig respekt, 

frykt i personene. At det ble ansett som noe med vrede. Og denne vredes vilje. Overmakten. Fra gammelt 

kjenner vi til denne overmakten gjennom egen erfaringshistorie om vi kan kalle verdenslitteraturen det.  

 Langt tilbake faller verdensånden, overmakten og skjebnelovens vilje sammen i den ene og samme 

åndskraft. Vi ser nå at mytene skryter av seg og sine, at de som står som sønner og døtre av mytens livsbilder 

og skapelser, så fremheves det om de som kjemper for seg eller der vi kjemper for vår verdensånd, eller vår 

skaper som sønner av, gudesønner, eller menneskesønner, også døtre, som halvgudinner, halvguder, eller gis 

kraft av disse guder eller verdensånden. Dypt nede i dette er alle deler av eller egenskaper av skaperguden 

selv, nesten som treenigheten, at det skilles ut personligheter for egenskapene.  

Disse egenskapene blir ofte betegnet som personifiserte naturkrefter, slik som solgud, tordengud, 

månegudinne, havets frue, Havguden, elvegudene, elvenymfene. Av mennesklige egenskaper finner vi guder 

for mot, heltemot, kunnskap, kjærlighet, visdom, hevn også videre. Og det står ikke i veien for den tidligere 

fremleggelsen jeg har gjort om tidligere tiders fordypninger. Heller som en naturlig følge av det samme. Det 

er her vi også finner Orfeusmytens innlegg der natt og dag er guder, gudinner, samtidig søster og bror, som 

gifter seg, eller er gift.  

 Men de leier jo hverandre rundt i kretsløpet også, og er derfor som søster og bror som er sammen hele 

livet. Men det er ikke inscest. Samtidig føder de allikevel de barn som jord og himmel medfører slik vi 

opplever fra disse, enten det er hav eller land eller livsskapninger. Som regel kommer kosmiske betraktninger 

som barna av forskjellige kombinasjoner, der mørke eller det formløse intet er en opprinnelsesfigur som ånden 

oppstår av, eller for første gang viser seg i. Og de nye skapninger overtar jo også foreldrenes rolle.  
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Med andre ord enda en omskrivning av verdensåndens forskjellige egenskaper omformet til verdenen 

vi kjenner. Skrytet og overdrivelsene er ikke bare hovmod: Det er stoltheten om den mennesklige innsikt i 

verdensånden, og stolthet over de bragder mennesket har mestret.  

Sakte men sikkert, skapes også stoltheten over egenskapene, dydene, moralen, at vi med fornuften 

lager kloke lover, ut fra harmonien i verdensånden, der ingenting skjer unødvendig, men bare ut fra 

nødvendighet.  

 Veien fra Anaximenes som så opp til Anaximander som den rene Gud, da han selv fant at om alt er 

kvalitatitivt, så er nå alt kvantitativt også, og kunne veies og måles, der han viser dette ved å blåse med åpen 

og sammenknepet munn, og dermed fysisk viser at han får frem kaldt og varmt. Anaximander henviser til at 

denne fornuft er en av våre kvalitative egenskaper for det. Det er heller ikke rart etter tidens omstendigheter 

der ånden lever, at han finner nettopp luft gustig som utgangspunkt i omløpet til jord-luft-ild-vann, og dermed 

at luft er den substans, noe konkret, som Anaximenes mener verden består av.  

Pythagoras ser her Anaximenes som en Gud, men bøyer seg samtidig for Anaximander. Pythagoras 

sier at alt er kvantitativt, alts innerste vesen, urstoff er tall, men etter Anaximanders grenseløse prinsipp. På 

en måte er det skilleevnen, det å peke på, som blir Pythagoras egentlige logiske viten i dette, men oppdager 

ikke på samme måten at logikken ligger til grunn for tallene. Pythagoras har godt grep i både verdensfornuften, 

ånden, slik den er i hans samtids Orfeus-myte, derfor er vi del av ånden, det guddommelige.  

 Og hans reaksjon på å spise dyr er kanskje overdreven, men har sin forklaring med at de er søstre og 

brødre i ånden og følelsene, samt at jegere, slaktere og fiskere var bissarre!  Anaxagoras sier senere at alt 

skiller seg ut fra det forskjellløse og verdensfornuften, som var sjel er del av, har til oppgave å se forskjell på 

dette. Det er ikke vansklig Heraklit var den som ved siden av Anaximenes satte verdensfornuften på kartet. 

Parmenides og Pythagoras hadde sin egen variant av dette.  

Xenofanes følger opp Anaximander, men som verdensånden, og forteller at alt er det ene og samme 

på en måte, fordi Gud er helt øye, helt øre, helt tanke. De tilbakefører det til ett vesen. Sokrates og Platon sier 

de har Anaxagoras å takke for forståelse av verdensfornuften. Alle verdensåndens sammenhenger forøvrig 

som myte eller visdom er også egentlig helt logisk observasjon når vi tenker over dette. Men den forklaringen 

var alt i gresk tid glemt av de fleste. Som med Zappfe Longines Afrodite så stod denne frem som virklig 

gudinne for kjærligheten, og Zappfe kunne ikke forstå at det skulle være bruk for noen av de andre. Hun spillte 

lyre oppfant plektere og noter, elsket både menn og kvinner påstås det, og holdt lyriske teatershow om 

Afrodite. Hun sa «Å Afrodite, jeg elsker deg» så jorden skalv ifølge datidens konglige.  

 Når tyrrannen erobret Lesbos ble hun forvist til Sicilia der det stod en statue av henne klar når hun kom 

frem. Og dette er 600 fkr. Regnes som lyrikkens skaper. Vi har ordet BitterSøtt fra henne. 

 Myter, sagn, er både dikt og fortellinger, eventuellt også i sanger, som er husk, Ipad, for datidens folk, 

og som viser langt mer orientering enn vi tror, fordi bak ordene ligger mye visdom eller innsikt.  

 Nå ser vi at dikt og myter dukker opp fra 2300-tallet fkr. Og disse skrives ned og oversettes. Det 

merklige er at disse ofte er kjent av andre før de skrives ned i orginalspråk som dukker opp da disse får sitt 

skriftsystem. Eksempler er jo Noah-Gilgamesh-myten fra Sumer, også ble kjent i India tidlig, og først 1000 år 

senere skal være del av Moses lære, som først skrives ned av Jødene mellom 500 og 300 fkr, gresk versjon 

280 fkr. Gamle pergament som er eldre finnes sikkert.  

Poengene er at myter og dikt er fulle av kraftfullheter, og der naturelementene står for den kraften som 

gir tyngde, noen ganger om mennesklige egenskaper også som er overveldige. Ellers er skryt og overdrivelser 

typisk i myter og gjenkjennes i samme form i religionsbøkene og skapelseshistorier. Mektige fremtoninger 

med markeringer av akkurat det overveldende. Overdrivelsene knyttes til personer som er videreføring av 

denne kraftens veldighet. Når en da leser, er det lenger ikke til å unngå å se hvor mektige disse overdrivelsene 

er.  

 Det som fremhever seg i religions-fortellingene er også at sjelen går tilbake til ånden, og blir liksom 

symbolet på udødeligheten i det hele tatt. Denne fremheves også i krigs-ånden. Eller foran strid. Både de eldre 

og de yngre religioner sier her at de kjemper for ånden, og at denne ånden er med seg. Eller forsvarer ånden. 

Ånden er på folkets side. Men om de taper har ånden folatt dem. Åndens vilje. Straff. Månegudinnen hadde 

forlatt UR. 2300 fkr.! 

 Noe hadde Gud glemt eller ville straffe ifølge jødene også med fangensskapet i Babylon. Men 

udødeligheten led ingen skade av dette. Samtidig vil vel også for meget aksept av lidelse, at en for godt tåler 

all den urettferdighet som ikke rammer en selv, bli til at vi godtar for meget av dårlige former også. Og det er 

vel ikke ett samfunn verdig. 
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Herfra kommer de kjente stammer. Mange steder er begynnende fastboelse og dyrking startet. Også 

dette blir storsamfunn med tiden. Men da iveren etter alt som kan forbedres med nok fri mark blir disse 

småsteder og landsbyer ofte heller fredeligere kultsteder som møter herjinger først etter lange fredelige 

mellomrom. Mange steder får tørke eller store skred, elveflommer som drar vekk grunnlaget. Men selv med 

steder som Jarmo og Jeriko, og Catal Höyuk i Tyrkia, så holder landsbyene seg lenge. Fra 4500 fkr er mange 

sumerske småbyer anlagt og ca 4250 fkr starter egyptisk virksomhet, med modell-eksempler fra Etiopsk 

høyland. ca. 4000 fkr er både egyptens rike og sumerisk rike grunnlagt som forbund, handel, mellom de 

sumeriske byer. I Egypt som under tydelig felles ledelse som strategi ovenfor Nilen. Egypt drives som stat.  

Sumer som konkurrerende bysamfunn, men klart sammen om de angripes. Dette har ikke vært helt 

gjennomført. Både Egypt og Sumer vistes svakheter da de første hærtokter inntok dem. Men flere angrep ble 

slått tilbake. Akkurat slik som at Sumer erobret riket sitt tilbake fra akhadisk kontroll. Nå kommer Medierne, 

Assyrerne, Iranske/Ariske stammer, Babylonerne og Perserkongene inn i sammenhengen. Både i Kina og 

India har kulturer eksistert fra ca 3000-3500 fkr som landsbyer, der noe av disse er betydelige, selv om virklig 

bybyggelse ikke hendte før ca 2500 fkr. Sagnene har huller, slik som der først de tidlige byer er ca 2000 fkr i 

Kina.  

Distriktenes landsbyer har allikevel fungert som bykulturer stort sett de foregående 1000-2000 år. Men 

ikke som så organiserte og arkitektoniske som i Sumer og Egypt som kan hevde det samme ca 4000 fkr. Og 

da Akhaderne gikk til angrep på Sumer måtte de ha hatt en betydelig utvikling fra ca 2700-tallet, i en tid rett 

i kjølvannet av amazonetid, det vil si tyrkiske områders møte mellom grekere og mongoler, der det er uvisst 

om mongolene hadde tokt, eller likeså motsatt vei. Noe tyder på at det har harmonert noe, i og med at Anatolia 

høstet egen kvinnehær med mongolske drakter og merker, som de mongolske kvinnelige bueskyttere benyttet. 

Genetisk er det blandingsgener, gresk-mongolsk. En slik 200-kvinns hær ligger begravd syd for Moskva; dat. 

ca 3000 fkr.. 

 Disse kulturers språk har vi delvis klart å forstå, skriftlig sett. Vi forstår at språkene forstås mellom 

flere av disse folkeslag fordi språkene er beslektet, og vi vet at svært mange har arisk opprinnelse, fra hindu 

og urdu i India til Latvia, og at gresk, latin, med fler, germansk, fransk, og norrønt språk. Videre at mange er 

av arabisk språkgruppe. Bengalen, Indokina, kina, mongolsk er egne språkgrupper. Hos Japansk Ainofolk fins 

i allefall lignende skapelseshistorikk som en finner blant indianerne i nordamerika. At skilpadden som bærer 

verden på ryggen, og at en må opp flere underjordiske riker før en kommer opp til jordoverflaten, og bestemor 

edderkopp som lærte oss spinne. Ainoene har vært lenge i Japan men må ha kommet fra fastlandet. Skillet i 

historien er 5000 år. Den har levd fra ca 11.000 fkr. Det betyr at språket var rikelig i denne verden 12000fkr..  

Kunsten å gi stemmen ordlyd, språk, navngivning er klart hyppig og overlevert: Det er grunn til å tro 

at de mestret dette like bra fra begynnelsen med stemmebåndet som de tidligere fundne mennesketyper kan 

ha gjort dårligere. Men de har klart seg sikkert bra med sine eldre utgaver også. Det har vel utarted seg som 

en anstrengelses-utvikling tunge, lunger, ansiktmuskelatur.  Mens forskerne gjør seg spesiellt kjent med disse 

gamle bykulturer og krigersamfunn, så kartlegger arkeologer og klimatologer, samt verdens genbank data 

brukt på vandrings-rutene, til å legge opp en kabal for det meste av tiden fra 3500 og tilbake til 11.000, spesiellt 

8000 til 3500 fkr.. Før dette er menneskeantallet lite på vår jord. Men allikevel er det lykkes å finne genetiske 

spor tilbake til 15000-30000, og spor videre tilbake til vandring over Afrika fra Kalahari, 72000 fkr, og i de 

øvrige 30000 år før dette med spor fra Goliat, som oss, bare en meter høyere. Høyden gikk tapt med at varmen 

ikke lot seg avsondre fort nok fra så stor kropp.  

 Etter at Babylon tok over styringen i Sumer, og senere en stund Egypt, som nå stadig var i strid med 

hetitter og andre, så var Egypts egenherredømme bare tidvis, før Persere skaper flere problemer med Grekerne. 

Dareios-kongene. Helt til ca 333 flr omtrent da Alexander den Store erobrer dem, og verden til langt inn i 

India, og Egypt og Babylon, forøvrig poster langs hele middelhavet i Afrika til Spania. Roma er på denne 

tiden tilhengere av grekerne på mange måter og regnes delvis som feller eller greskvennelige, men de utøver 

alt en selvstendig linje. Roma tar over ca 70 fkr. De har jo provosert og etablert kontakter fra 200fkr. Antikken 

er innledet med den kjente historien ned til ganske utrolige detaljer, ned til timebeskrivelser av hva de har 

drevet med. Se Claudius-serien så skjønner dere.  

 Athen-tiden fra 600 og fremover er også stadig mer detaljert. Historien så bra at antikken er forskjøvet 

tilbake til godt 1500 fkr. Middelalder, Riddertid, Svartedauden, innleder så Rennesansen, oppdagelsen av 

nettopp antikken, som igjen tok opp alle aktiviteter fra da: Det betyr Ny Tid=1700-2000 ekr.. 
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Nå over til sjamanens opplevelse av gangen i naturkretsløpet som ender i ånden, slik også vår 

åndskraft starter ånderett og trekker sjelsevner og bevissthet ut av ånden inn i mennesket og at dette går 

tilbake til ånden igjen når vi dør. Naturen og mennesket, livskraften og evnene, kommer alle fra den 

verdensånden som omfavner oss alle. Men kraften, med sol og måne og stjerner som følger nøye lover, og 

at alle frø og dyr får like av samme art, viser også forskjellen på kaos og orden, som det ofte er kamp 

mellom. Da blir ånden sint med jordskjelv og lyn, torden, og ordner opp, fordi etterpå faller alt tilbake til 

den harmoniske orden. Vi ser ulvehannen irettesette en en annen i flokken ved å holde bittet sitt rundt 

halsen å true denne med å ta ånden hans, og da innretter han seg igjen. De tar ikke livet av hverandre. Så 

moralens orden gjelder i naturen også, vi oppfører oss ikke umulige eller trassige, men adlyder åndens 

ordensmakt. 

 Her er det lederen som bestemmer. Mot den store logiske åndsmakt for vitalkrefter og naturkrets-

løpet, så er det klart at denne er kraftigere og mektigere enn alt annet. Men for å studere ånden må en se 

lenger inn i denne makt, kraft, bestemte kraft for harmoni, altså viljen, den bevisste vilje til å bestemme 

denne harmoni og orden for ting. Det er tvunget frem med ufravikelig makt. Og hvorfor? Jo, fordi den vil 

at harmonien, det gode liv der det livsnødvendige som har verdi kan være holdbart, og nettopp slik gi lov 

og moral til alt liv! Uten orden hadde tilværelsen vært umulig. Den ånd som alt er avhenig av for å leve 

omfavner alt, og er  det vi går tilbake til. Den skaper jorden, livet, himmellovene, enhevr livskraft, lisevner 

og bevissthet, altså ånd og sjel.  

Idag legger kvantefysikerne seg nær opp til en lignende kraft for hele kosmos. Også naturens 

kretsløp fortsetter sitt omløp som før kjent selv om atomene er oppdaget som dypere elementer i de hele. 

Stjernehimmelen, den som forteller oss nord, sør, vest og øst og slik setter navn på vindene og årstidenes 

dyrevandringer, vinter og vår, forteller oss når vi skal lagre og jakte etter hva. Så stjernenes skjebnelov i 

denne ånden er også livshjulet, både det store og det lille, om vi ser på det hele fra nordstjernen. Slik sett 

vil også det å innrette seg etter kaostilstander, og kosmos-tilstander være hjelp til å gå den rette veien i livet 

ved å mestre begge deler.  

Vi kan trygt si at sjamanismen, enten det er tidligste taoretningr, buddhistiske og hinduistiske, altså 

Veda og upanishadretninger, Indianernes Manitou, Mayaenes undersøkelser kommer frem til mye av det 

samme syn, og samtidig at de slik ligger fryktelig nær de moderne religioners syn i mye. Vi ser i allefall at 

det er en bevissthetskraft det er snakk om. Hele tilvæelsen enten den anses åndelig eller naturfysisk 

materiell vil ut fra verdslig og bevissthet konstantere verdens former og bevisstheten som fremkomst i 

tilværelsen. Alle vil kjenne bevisstheten bedre.  

 Enten den er overlegen noe, eller underlegen noe er den hva vi fatter tilværelsen med. 

 Og vi kjenner jo til gangen i mye av det den forholder seg til slik som sanser, behov, følelser, fornuft, 

husk, intuisjon, evnen til å føle oss i tilværelsen, til anskuelser, betraktning, selvbetraktning, uansett 

hvordan vi opplever det, slik som i tanker, ideer, tenkning, forestillinger. Vi kommer neppe unna at dette 

også er fremkallelser, projiseringer av både frivillig og ufrivillig grad. Og det er vel derfor det blir mystisk, 

fordi vi kunne jo tenkt oss å være helt befridd fra tvang. Særlig viktig har folk hatt det med å komme unna 

lidelser her i livet. Unngå skrekkens inngripen i livet vårt. At det ikke uten grunn for mange, er ønske om 

at verden var annerledes eller at de ønsker seg til en annen verden eller himmel. Ut fra natur-ånden, eller 

natur-religionene en selvfølgelighet, fordi de gikk tilbake til denne. Til sin skaper.  

 Men det fremkommer en mulig sammenheng allerede i naturånden som ikke akkurat står svart på 

hvitt fra deres syn, men allikevel er der.  

 Æresfrykt. Ånden, Lerderen, Sjefen. Den som bestemmer. Alltid sterkere. Alltid klokere. Du kan 

aldri lure han fordi han ser deg gjennom ånden som han selv er inne i deg, hans ånd du låner.  

 Undertrykkende! Han har gitt deg kropp, behov og det du trenger til behovene. han har gitt deg 

bevisstheten, Ånd, Livskraft, livsevnene, sjelen. Fornuft og følelser, Kropp og sanser! Skal dette da ved 

siden av naturens orden, harmoni, som det riktige, storhet i givergaver, og godhet, skal ikke dette møtes 

med takknemlighet? I dette ligger jo all ÆRE! Likedan som han bruker naturkreftene sine mot deg om du 

ødelegger harmonien i verden: Og da har du jo all grunn til å Frykte de verste skjebner!  

Som å bli spedalsk, eller at han tar sjelen din igjen eller utsletter den. Du har med respekt grunn til 

å Frykte han med rette. Slik er det å ha ÆresFrykt for Gud! Han ser alt, kan alt, og har makt over orden 

og kaos! han behersker det hele, og er vårt opphav! Han må du da vise Æresfrykt!  
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Om ikke vil de andre på denne jord og hans himmelskarer kunne falle over deg, og at stammen har 

rett til å bortvise deg, avvise deg eller straffe deg. Ett folk som ikke viser han denne tro på seg eller ære 

fortjener ikke livets rett! Han ser tvers gjennom deg fordi ånden er hans, og er helt øre, helt tanke, helt øye!  

 Ærefrykten følger av at VerdensÅnden har all Makten, Kraften og Viljen, og med det rette og det 

gode, og at du skal følge hans lover for holdbarhet. Ikke, drepe, lyve, stjele, være falsk, og følge det lederen 

sier om dette, de gamle og vise, som kjenner åndens lover for familieliv og harmoni, selv for dyrenes liv og 

sjel. Rådet er å rette seg inn etter det: Å adlyde Ånden, og derfor Adlyde lederen av stammen, og samfunnet! 

Så sant de følger Ånden og ikke skaper kaos, ødeleggelse med urette. At du skal adlyde er altså rett og slett 

din Plikt, og ikke å være vrang! Vi kan alle uforvarende gjøre feil ovenfor ånden. Og før den går tilbake til 

sin skaper må en da rense den for de dårlige sjelsegenskaper den har spor av.  

 Makten, Viljen og Æren til all Evighet! Det er altså en Deduktiv Konklusjon. Sant. Utvilsomt. 

 Men da ånden er i meg selv og jeg følger den, betyr dette at Ånden, makten, viljen og æren også i 

all evighet er med meg. Derfor er det min egen bevissthet, makt også, hans vilje! Jeg følger hans vilje! I 

dette har jeg evig liv og frelse fra all frykt og lidelse. Makten, Viljen og Æren til all Evighet ligger hos Gud, 

og får min tilslutning mot urettferdigheten. 

 Den overmektige rolle kan komme fra ikke-troende foresatte, ledere, eller truende parter, også! 

Også om takknemligheten du skal ha til hva. Redsel for foreldre. De forsørger deg også for å få støtte for 

sitt syn, i sitt system, egen støtte. For deg blir det, og fra de kan det være slik, at det blir Frykt og Tvang.  

 Dette forklarer måten, eller styrken, dette ofte fremsettes med, fordi det ses som regne døden om en 

ikke innordner seg synet, og virker likedan i de fleste religioner, og er vel overtatt ganske likt mye av ateister 

og kommunister som også blindt skal adlyde det system de innordner seg i. De må sette ned sine egne 

dogmer: Altså mål og styring som slett heller ikke behøver å være bare riktige. Samt at vurderingen av 

hvordan eller hva en skal gå for ikke skal være opp til undersåttene.  

Dette er uten tvil ett problem i retorikken, eller i drøftelser ut fra dialektiske, fenomenologiske og 

hermenutiske forståelsesmåter som kommer frem, samt at disse formene i seg selv ikke kritiseres, og slett 

ikke følger så like meget individenes ståsted slik Sokrates fant ut at en måtte gjøre om en ville ha ett godt 

resultat. Men likeså kan denne metode føre til hat eller missforståelser også. Det fins problemer når en har 

ulik forståelse innenfor ett system der alle tror de har den rette forståelse eller rettferdighet og makt på sin 

side. Og som plikt og adlydelses-system er det umulig å unngå hersker-rollen. Dermed er den samme onde 

karusellen igang igjen som en hele tiden ville unngå.  

Mye kommer av at kjernen, mennesket primær-grunnlag, som både kropp og tanke ikke respekteres. 

Dette fører til individet mister sin posisjon, sitt seg eller behov i det system det innordnes i. Det er her snakk 

om hva som en selv kan klare også. Nå anses det som at makten skal styre dette hvilket medfører at det 

nyttes tvang eller avvisning. Det er det å styre etter det primære og etter behov da. En kan da ikke i en 

utvikling følge bare adlydelsessystemet. Hensyn uten adlydelse er også ett nyttig system. Det byttes da med 

lek eller med hensyn som service, altså at en server hverandre fremover. Og ikke er avhengig av denne 

plikten til enhver tid. Det en må kjenne til er kvotene. 

 Idag er disse borte imot 90 prosent unødvendige eller dårlige ting som helt forbruker natur og 

mennesker, og det ligger langt utover det meningsløse. I folketall og produksjon er det gått over akkorden 

på bekostning av nettopp de mennesklige verdier.  At alle skal settes til noe så de ikke kan drøfte, eller forstå 

hverandre. Utslitthet og missforståelser blir resukltatet. Også her er det ikke bare økologien og ressurser, 

forurensing som blir skadet, men også individuelle grunnlag for den omtalte harmoni selv om den forstås 

uten adlydende pliktreferanser. Forståelsen overgår lovens og pliktens innføringer. Det betyr ikke at den 

grunnleggende lovgivning eller at andre kan ta makten eller dommen i sine hender, og hevde bare sin rett 

på bekostning av andres liv og helse.  
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Åndshistorien Alkymien og magisk evne 
 

 Tilhørende åndshistorien hører også alkymi og magisk evne-funksjonalitet. 

 Om ikke verden skulle fortone seg underlig eller merkverdig, eventuellt magisk og mystisk i 

steinalderen, ville det vel forundre meg. De fleste spærsmål om de faktiske forhold, det vil si hva som fungerte 

innunder det synlige, lå fremdeles gjemt for dagslysets klarhet. At ferskvann, spesielt kildevann, gjerne 

mineralrikt vann, ble ansett som livets vann, fordi hverken saltvann i sjøen eller salte innsjøer, eller grumsete 

vann ga annet enn sykdom, ut fra erfaringer, og herfra stammer de tidligste forståelser av begrepet «Livets 

Vann».  

Med mat, frukter, bær, nøtter, sopp, grønnskaer, røtter, fugl, fisk, til tidr maur, honning, fisk, og for 

mange kjøtt fra dyr, der sau, kveg, hjort osv, var matkilder, men at her kunne en få i seg gifter også, eller 

medesinsk brukbare midler. Mat var altså vel så, eller mer kompliserrt å være sikker på, enn hva som var godt 

vann. Alt dette var jo del av jorda, eller prossessene, omløpet i naturen, runddansen, slik de så i jord, ild, luft 

og vann, og dettes omløp som virket til å omdannes til hverandre. Jord var allikevel det som kildene, plantene, 

vokste opp av. Og dyr og mennesker levde av dette.  

Så det var ikke bare livspusten, ånderettet som ga liv, ånd, våkenhet og livsevne, sjel, men også vann 

og næring. Slik livspusten og livets ånde var en vitalkraft, livskraft, inne i den luften vi pustet, og som holdt 

oss bevisste, åndelige om vi kan si, så ga også vann og mat oss krefter. Vitalkraft, livskraft. For mange var det 

hele som ett levende vesen, ikke bare fjell, skog, jord, men at inne i dette var enten alt, eller visse bestandeler 

noe med liv og evne i.  

Fra slike ideer har jo både ungdomskilder, livsforlengende vann, ideer om noe som kunne spises som 

ga store krefter, kanskje udødelighet. Etterhvert kunne vi lage ild, vi kunne lage ekstra gode redskaper, og det 

er ikke tvil om at det steinalderen var ideer om magisk steinøks, magisk spyd, for ikke å snakke om pil og bue 

og denne kunsten, med nesten perfeksjonerte buer og piler. Den magiske pil har overlevd til idag kan vi si.  

 Men hva med stoffene, de som lagde ild, de som hjalp oss å få stekt og kokt mat, eller ga oss varme. 

Ilden ble tidlig sett som en av de magiske redskaper for å avlure visse hemmeligheter ut av naturen også. På 

den ene side fant vi det trolig at noen stoffer i jorda var mer næringsrike enn andre, at av alle små korn av sten 

kom de gjerne fra bergartene, eller fra havet som skuret steiner til sand og leire. Noen stenarter måtte være 

mer livsvirkende enn andre, eller magiske, enten som vitalkraft, kanskje beskyttelse.  

Flintestein, med ildens magi i seg, denne kunne vi forme ting med også, foreksempel brenne ut en hul 

stamme til en kano. Vi kunne smelte gull, sølv, ut av ting med ilden. På ett tidspunkt kunne vi plutselig smelte 

jern ut av ilden da vi lagde gruer som ble varme nok. Kort sagt: Vi hadde begynt den alkymiske karriere. Ikke 

bare skulle medesiner kokes ut av planter, som oljer eller pulver, eller drikke. Men vi skulle tilsvarende finne 

det edleste eller magiske inne i bergarter. At vi tidligere hadde lykkestener, eller gjenstander var plutselig ikke 

nok. Nå hadde vi midler til å trenge lenger inn.  

En gang rundt 1000 fkr hadde gull satt seg som en slags verdimål for mange i handel mellom konger, 

folk. Også smaragd og smykkestener, selv kvarts. Men tanken på at vi smelter metaller, og får ild ut av 

bergarter, stein, gjorde at vi lurte på om vår vitalkraft, livsvarmen i oss kunne hente dette som element rett ut 

fra berget ved å skille ut slike stoffer, eller om det ikke skulle kunne gå an å få gull ut av de merkligste stoffer, 

eventuellt kunne omdanne jern, eller andre metaller til gull, eller en bergart, eller annet, kanskje til å 

krystallisere seg til gull.  

Alt med denne fargen inne i glassaktige stener eller der det fantes lignende bergkrystall gull pleide å 

opptre i, så var spørsmålet om en med andre væsker eller med ild, tørking, ja alle tenklioge sett kunne 

eksperimentere for å få gull ut av disse ting. Nå ble alkymiens hovedoppgave gjerne medesin, om så vin/edikk, 

mye annet, men ellers var dette med at det nye verdimål, eller status, at nettopp gull ble ansett som en 

fortryllende ide å fremstille. Men det har aldri lykkes, på normalt vis for atomfysikere eller kvantefysikere 

heller. Riktig nok har enkelte heldige eller oppkonstruerte sikre metoder fått frem litt i den moderne fysikken. 

Men det er langt dyrere prossess enn ekte gull, og svært lite til å gi stor uttelling som gullgravermetode. 

 Alkymien fortsetter fra urtiden og blir vel tildels utprøvende fagområde i Alexandria, antikkens 

kjernebiblioteker og akademier, men fullt mulig også mye fordekt, ikke for allmennheten. Legevitenskap samt 

gull, og andre viktige fenomen som elektrisk, magnetisk, eller krystallegenskap, spørsmål om det var å finne 

magiske stoffer, krystaller stener inne i de forskjellige stoffene. 



 

 

1126 

 En gang var bare røyksignaler magisk nok, det var en tid som gikk til bare det å lære å koke og steke 

riktig, og hvordan ta vare på ilden, eller gjøre opp på nytt. En fase der alt var innstillt på hvordan dyr, planter, 

alt annet virket på ilden, eller kunster en nærmest kunne gjøre med flammer, gnister osv. Men at treverk kunne 

formes slik med ild fant de tidlig ut. Snart var signalgivning en del av livet. Senere blir dette et vesentlig 

ordens-system, samlingspunkt for stammene både sentralt og ved hver tipi eller hule. Ilden, koking, røyken, 

alt ble brukt til å ordne samfunn inn i bedre mønster.  

Med naturens omløp der livspust, varme og ild viste liknende omløp som sol, regn, vekst fra jorda, 

damp fra vannene, ja at dette tilhørte omløpet som vi vi selv var del av, at livspusten kom inn i oss som 

nyfødte, og gikk ut når vi døde, eller at vi døde om den gill ut av oss. Slik var det med vann og næring også, 

og jordsmonn som vi anså som noe planten nesten spiste av, det kunne vi brenne så alt gikk opp i røyk. Røyk 

og vanndamp ble ansett som lufttype, og det blandet seg eller este ut til det ble ren luft, en bekreftelse på 

omvandlingen. Vi begynte å se på de fleste dyr, ikke bare kjeledyr, som venner eller bror, søster, men også 

dyrene som mat var egentlig oftest harmoniske brødre stort sett.  

Vi hadde råd til å gi dyrene kreditt når vi hadde ordnet samfunn. Så det å nyte å se dyreliv, eller å anse 

de som brødre og søstre i ånden, om si livets pust, den samme for dem som vi, deres liv som vårt, at vi anså 

de besjelet, livsegenskap ikke så fjernt fra vår. At om dyret døde, så ble det bedt om unnskyldning for maten, 

og snart også å hjelpe sjelen deres opp til ånden som en tilgivelse fra ånden for vår synd mot dyret, og at det 

ble ansett som høyverdig når dyrets stekerøk steg rett til værs, at ånden kom rett til den høye ånd, hjem til der 

den kom fra.  

Dette etterhvert jord, luf, ild og vann i tilfeller også metall, element-bildet, fulgte med inn i de 

begynnende kulturer og fant lite annen form inntil sumerere, egyptere, babylonere, hettiter, og akhadeere, samt 

mange stammer begynte sine første nørmest labratorier for medesin og smeltedigler for stein og metaller, ja 

endog glasslaging. Nå skulle det gå lang tid før glassblåsing oppstod, men glass fikk de frem uten blåsing. 

Poenget er at nå blir alkymistene fagfolk, proffesjonelle. Ut fra samme prinsipper som de fant i astrologien og 

verktøy, samt ildmetoder, kunne de anvende teknikken i jakten på medesin og magiske stoffer hvorpå gull så 

absolutt ble ansett som ett magisk stoff.  

 I Alkemyen skulle livets vann, eliksir, livsmagiske stoffer, de livgivende stoffer og medesin finnes, og 

likedan naturens magiske hemmeligheter i sten, metaller og jord, og deres omvandling mellom urtilstandene 

de kunne omdannes til, eller omlages til.  

 Dette er innfallsvinklene til Alkemyen, og sett slik er det ikke mystisk. At det magiske, og mystiske 

også kunne gå i både god og ond tjeneste som gifter eller magisk avkrefting av fienden, er vel også rimelige 

tanker om dette. Men at disse var direkte onde, eller gode selv, var ett åpent uenighetsspørsmål hele tiden. Det 

var jo elementer som kunne virke fordervende eller sykdomsfrembringende uten at en alltid visste hva. Vi kan 

tro at det var de som hadde respekt for hva de drev med og de som ikke hadde dette. Vi kan tro at ideen om at 

denne materie eller en viss materie var ond, ond vitalkraft, eller god kraft var tanker en gjorde seg.  

Gjennom antikken skinner denne alkyemyens sol, men ved middelalderen kan det ses som at denne 

faller inn i vitenskapens våpenproduksjon, lager gifter, i det hele tatt slik legevitenskap til tider 

eksperimenterte på  levende folk, om de da var leger i det hele tatt, så forstår vi at Augustin så vitenskapen 

svederstyggelige side og anbefalte fremtiden å forby denne vitenskap. Ved inngang middelalder var ikke 

s¨meget av dette tillat om i det hele tatt. På den anne side er det tydelig at det har overlevd som medesindisiplin 

tross alt, og i det skjulte ikke bare som det. Ideen om gullvekst kan ha vært fremmet av en del i middelalderen 

også. 

 Poenget er at vi her har kildene til alkemyen. Det magiske som deltagelse i det okkulte er ikke alltid 

annerledes enn dette. Men her ses ondt, godt som noe en selv kan være deltager i. Alt fra det å kaste 

forbannelser eller oppheve slike, til det å påvirke noen ondt eller godt, for å livne opp igjen eller som de dør 

av. Det er vel ett ledd i det om å gi og ta sjelskrefter, eller hjelpe en sjel i nød eller til å frigjøre den fra kroppen. 

Når vi snakker om reinkarnasjoner eller ofte eldre tiders om så idag, kontakt med forfedreånder, så inngår det 

okkulte og magiske, og også kjennskap til det mystiske har lignende ledd.  

Til slutt er det klart at også alkymien mer anses som reel mulighet til fakta-avklaring der den sakte 

men sikkert fra 1650 til 1810 går over fra å være alkymi til ren kjemi. Men ses av mange på samme måte da. 

Nå igjen som i vitenskapens tjeneste der biologi og stoffenes egenskaper mest ses som byggestener, arkitektur 

eller strukur, at oppbygningsstrukturer og antatte faste virkningsmønstre skal angi tonen, mekanisk, hvordan 

sette samme og ta fra hverandre: At det er ikke rart ideen om det å skape en Frankenstein dukker opp da både 

atomistisk psykologi og mekanisk verden også tenkt for biologien står øverst på listen. 
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På sett og vis har da atomfysikken århundre overtatt samme ide som alkymistene og våre ur-forfedre 

hadde ideer om i den okkulte, magiske og mystiske kulturen. Å bevirke det uutholdelige er vel ingen avstengt 

vei for noen, men så er det begrenset for andre ting igjen. 

 Kjemi-forskning, atom-teori-forkjempere, gjør at alkymien deles i 2 grener, den ene med demystiske 

ritualers drømme-løsninger, og hvem vet, og den andre er at alkymi-kjemi og atomteorien smelter sammen til 

ekte kjemi i og for, som grunn av atomteoriens funksjoner. Nå begynner grunnstoff-kjemien, og partikkel-

kjemiens tidsalder, og den viser seg mot all annen tro som riktig løsning for alle natur-funksjoner som 

overhode er prøvd ut, av milliarder tekniske og biokjemiske undersøkelser som arv og super-teknologi, 

avlesning av kosmos og partikler og for energimengdenes konstant. 
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Den Hellige ånde og Himmelvogna. 

Den Hellige ånde 
 

 Vi vet fra før at den store verdensånden som omfatter alt og gjennom kretsen luft-vann-jord-ild tilbake 

til luft, og at livskraft og bevissthet skaptes gjennom dette ånde-rett, at livskraft eller vitalkraften kom 

igjennom dette, og dermed evner, sjelsevnene. Denne verdensånden hadde skapt himmel og jord som tegn fra 

naturen, slik som stjernetegnenes livshjuls-anvisninger som veiviser, klokke og forråds-, nærings- og livstils-

anvisning slik. Og matematikken kommer ut av denne anvisning og byttehandel. Å holde orden, kosmisk 

egenskap i ånden. Vitalkraftens sterkeste kjennetegn er omsorgen, at alt ligger til rette i natur-harmonien, og 

kjærlighetsfølelse, som absolutt er en vitalkraft. At kjærligheten slik, og det gode i livet slik, kommer fra 

åndskraften er selvsagt, og gjør sitt til at kjærligheten mellom to mennesker prisgis over alt annet, unntatt det 

som har gitt oss kjærlighetskraften, nemlig den alt-omfattende ånden.  

 Både en del sjamaner og folk ellers tok seg til å prise dette, kjærlighetskraftens innerste vesen og 

opprinnelse i verdensånden, og at det gode liv selv, var mulig om du valgte harmoniens vei, der naturen alt 

var servert med alle goder. Alt det gode, også kjærligheten kom fra Gud. Både Zapfe Longines pris-giving til 

Afrodite, der både kjærlighet og erotikk, stod for den ytterste kos, eller menneske-kjærlighet, men at som giver 

av denne egenskap sier Zappfe, «Afrodite, jeg elsker deg!». På lignende måte vil verdens-åndens kjærlighets-

evne, og at vi følger denne orden verdens-ånden har gitt oss, og harmonien, være det som også gjør at Gud, 

verdensånden, skaperånden og skjebne-lov-ånden, er det gode selv, og selve kjærligheten, den største av alle 

vitale livs-krefter. Med tiden utvikler dette seg på den ene siden til at dette lyses i fred, eller opplyses med 

fred, og slik er hellig, beskyttet, det innerste og viktigste å ta vare på.  

Slik blir det i verdensånden også det prisverdige og hellige, at dette er den hellige ånd. Men å komme 

unna fornuften og ordenslovssansene er vansklig å forklare med dette alene, det må jo ryddes i kaos-

tilstandene. Dette ble de store samfunns store kamp. Alle samfunns myter, eventyr, religiøse historier om 

kampen mellom kosmos og kaos. Enda de fleste kjenner til disse forholdene, forstår de ikke dette helt ut.  

Spesiellt klarer en gjennom Jesus Kristus, nettopp å fremsette dette som at de forskjellige egenskaper 

kommer frem, nemlig at den hellige ånd ivaretar, og Guds bevissthet og fornuft skiller ut hvem som ikke 

følger harmonien, de som lager kaoset, og slik er vredens, hevnens og krigsguden en side av denne samme 

ånd.  

Å skille dette fra hverandre som den rettferdige ånd, og den hellige ånd, legitimerer både skaperåndens 

vitalkraft, kjærlighet, det oppbyggende i verden, og de som ødelegger og må stoppes, irettesettes eller lukes 

vekk. Dette er rettferdighetens dømmende engel, den som slik enhver skal stå til doms ovenfor, sin skaper.  

Fordi han bestemmer når kropp og sjel, ånd skal dras tilbake eller ikke fra kretsløpet, og når om dette 

eventuelt vil være verd lang, kort eller evig straff. Eller frelses til paradiset, der bare det gode selv, harmonien, 

kommer tilbake, og alt kaos er borte.  

At denne velsignelse, dåpen, slik lar den hellige ånd få adgang til seg, egentlig prissettelsen av den 

som alt er der, så håper en at ånden hjelper barnet den rette vei. Denne bønn, eller tilsigelse, høres ofte fra 

prester gjennom deres ord for barnet, og det som nevnes her om Kristus. Kristus er ikke hvem som helst. Vi 

husker sikkert at det gjennom de foregående 3000 år har vært dårlig forståelse fra mange om verdensånden og 

respekten for denne. Alle religionene beskrev vanskligheter i livet eller i naturen, med at det foregikk en 

åndelig maktkamp, gjerne mellom kaos og kosmos.  

På en slik måte har enten skaperguden, eller den som er far til alle guder, skaperguden, en tendens til 

her å være brutal. Han skal vinne over alle fiendestammer. Men han har også en tendens til å bli overgått av 

sønnen. Dette speiler antagligvis de utstøtte eller at faren er hard, at sønnen ikke slipper til, at sønner og døtre 

mener det er på tide å ta ett oppgjør med dårlige forhold, om det ikke da skyldes herskernes sønners 

missunnelse på makten. Gudesønnene pleier her å kastrere sin far, skaperguden, noe som kan tyde på at 

samfunn har hatt herskere med mange koner.  

Eller med ett dårlig forhold til kvinner, og som passer med forbryterne i busk-kastene lang reiseveiene, 

de som dreper og voldtar der ute på haugene, hedene, hedninger eller ville. Skaperguden spiser alle sine fødte 

barn for at de ikke skal ta makten fra han og for å få gudebarnas sjel i seg. Og sønnene kastrerer således til 

slutt skaperguden, faren, for slik å ta over som en rettferdig makt og utøvelse av kamp for bedre orden. Jødene 

hadde gjennom David og andre, liksom en sønn.  



 

 

1129 

Men ikke en sønn som kunne bringe troen på verdensånden slik de så det, slik som Jesus gjør: Fred 

med Alle, Elsk din Fiende og riket ligger i vår bevissthet, den er nasjonen og ikke staten. Bevisstheten tar over 

som fyrstedømme. Og Kjærligheten. Da er det heller ikke så rart at Platon blir den sentrale teolog som Kristus-

kirken tar til seg, og også i høy grad Mohammed, og Islam, selv om Aristoteles hadde stor plass angående 

naturens orden og lovmessigehter. Livsutfoldelsen.  

Jødene får her en endelig sønn. Det gamle testamentet, arven, består, men Det nye testamentet må 

proklameres, at her er det ikke lenger jøde eller greker, men de som går med sannheten, lyset og veien til 

harmonien og det gode, eller de som går imot den. De kristne er født, noe som betyr at de skal følge loven, 

stoppe sumeriske avretninger, tilgi, la gud ta dommene der det er mulig, også fienden skal få en sjans til 

omvendelse. Ingen ting er større enn synderen som snur seg den rette veien. Og her kommer også dommedags-

profetiene klarere frem. Johannes-evangeliet er vel førende her. 

At slik de tidligere verdens-hjuls gullalder i andre religiøse verdens-domener er ønsket tilbake, og 

starter en ny krets, slik leveres her også bildet, eller profetien, sannheten om at den endelige hevn, eller 

oppgjøret mellom kaos og kosmos, det gode, skal stå, der verdensånden overlater roret, arven, til sin sønn og 

styre, og være stridsfullmektig for denne endelige dom over levende og døde i verdensyklusens tidsalder, da, 

som i Indisk skrifter, der Kali er den som fullbyrder dommen i den siste livstidsalderen før den nye gullalderen 

oppstår.  

I det nye testamentet er det forstått som at det er det nye Jerusalem som skal stige ned fra himmelen 

eller gjenskapes på en jord, der dette faller sammen med den egentlige gudsstaten som Platon taler om. Men 

det har ingenting med Platon å gjøre og er helt uavhengig av dette. Akkurat slik hovmod står for fall av 

Anaximander og Solon, nok var kjent siden Sumers storhetstid og i Egypten. Nå blir det regelrett brudd 

mellom Kristne som vil følge loven og Jødene som vil følge Moses. Først etter kirkemøtene samles det i en 

betryggende forening.  

Augustin samkjører jo senere Platon og Kristendommen til det bildet ettertiden i høy grad har av det 

hele. Dette blir også pavestatens forhold til den tre-enighet ut av en og samme ånd som den hellige ånd og 

Jesus, tronarvingen, det godes endelige utløser i kampen mot kaos utgis som den retfferdige stridsånd, dommer 

som vil lyse fred over alle, og så langt det kan rekke elsker sine fiender til de snur om. Hvis ikke er de fortapte, 

og vil ikke frelses til evig liv, den egentlige gode vitalkraft, livskraft og saligheten selv! Salig er likedan som 

svangert. Det forblir der en evig kjærlig følelse som en ikke lenger kommer unna, der ingen sanseform kan se 

noe annet enn skjønnheten selv.  

I sin helhet forklarer dette det meste om grunnen bak begrep som den prisverdige skaper, og hans 

kjærlighet, og omsorg. Denne strømmer gjennom oss også, slik at om vi forstår eller føler rett, så vil vår egen 

omsorgsevne føres tilbake til denne funksjon eller evne i den skapende verdensånds vitalkraft selv. Akkurat 

slik det også ligger en høyere vitalkraft i materiens opphøyelse tilbake til ånden, slik som eter-legemet, gresk 

for den ytterste eterens bevissthet, tross eteren ble nyttet som den livgivende luft, fra egentlig samme 

skaperånd.  

Ånden for livspustet, og som ånden kan blåse vekk som ett pust! Egentlig den materien og den 

kjærlighetslivskraft som den altomfattende ånd skaper og er årsak til. Vi kan utrette mye i dette livet, være 

stolte, eller missforstås, men sier mange: Tenk på den som er arkitekt, årsak til å ha skapt alt det vi studerer i. 

I moderne fysikk knyttes det også forbindelser til årsaken selv, kaos og kosmos, der protoner kanskje 

står for den gode kraft, elektronet er den onde kaoskraft, urolig, og at det endelige ingeniørarbeidet i 

samkjøringene enkelt kanskje forklares av de innerste fysiske lover, samt dettes makt gjennom foreksempel 

Gudspartiklet, Higgins-partiklet. En skal søke lenge før en ser at dette med makt og årsak, senere kaos og 

kosmos-ideer, endelig gir slike tanker.  

 Men det er noe med grad av dårlige og gode egenskaper i materie og i livskraft som sammenlignes 

eller samkjøres her i en slags Aristotelisk formåls-bevegelses-årsak, som skjebnelov i samme åndskraft, 

skaperånden. Den Hellige Ånd ser altså dagens lys lenge før Jesus og evangelistene presenterer dette 

foreksempel gjennom det nye testamentet. Allerede ment som en forpleiende ånd i skapelsen, der Guds ånd 

svever over vannene latent til videreskapelse, fremklalling, oppbygning. 
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Himmelvognen. 

 

Allerede i gamle Sumer der vognen ble oppfunnet, der lenger ikke hundesleden til indianerne farer 

over himmelen, eller egyptens gudsbåt, solen, eller Sumersk gudsbåt, seler over himmelen, så skiftes nå 

verdensåndens symbolske fartøy ut med «HimmelVognen». Allerede erobrere av Ur viser seg i 

himmelvognen, de akhadiske konger, de persiske, og i zoroasthrien tror jeg den er, en religion som starter i 

iransk stamme som forlengelse av samme art som de vediske i india har fra arierne fra slettelandet.  

Zoroastrien har også 600 engler som har ansvaret for å skape hver del i menneskekroppen, og slike 

himmelske hjelpere synes også i babylonsk religion, myte, der de har ansvar for ribbein eller andre organer. 

Den historien er litt spesiell. Adam og Evi i paradis, eller de to første mennesker er jo den Sumerske religion, 

kanskje fra 3500-4000 fkr. Det passer vel godt til DGT skapelses og paradis historie.  

Zoroasthrien hadde, eller har også siden 1600-1000 fkr den lære at alle ligger 3 dager i graven før de 

sjelen farer videre til det himmelske rike. Opp i det guddomelige. Både Orfeusmyten og zoroasthrien er som 

babylonsk og jødisk, mer enn nok erkjennelse for Pythagoras til å mene at vi går tilbake til ånden, altså selv 

blir løftet opp og blir guddommelige.  

Dette er også datidens deduktive bilde av verdenssammenhengene, og virker gradvis like krets-

forklarende idag på mange måter og er ikke helt rivd ned av atomteorienes eller de nye elementærpartiklers 

fremmarsj, som da bare er del av dette kretsløpet. Så derfor er det at ateister ikke helt klarer å hamle opp med 

verdensåndens eller dets vitalkraft og jord-luft-ild-vann-kretsløp, livets tidshjul for verdens gang, og 

stjernetegnenes betydning. Det blir en skjebnens ironi denne tvisten!  

Men Ateisten og Teisten har noe særdeles felles: Ingen av dem setter seg ordentlig inn i betydningen 

eller forekomsten av den andres syn. Ingen av dem setter seg ordentlig inn i sitt eget syn. Dette gjør sitt til at 

de liksom har forskjellige Guder eller Årsaker, enda den må være den samme. De krangler ved hjelp av 

ukyndighet om den samme årsaksforklaring og opprinnelser som ingen av dem har greie på, hverken den 

andres eller sitt eget syn. Den ytterste skrekkangst av missforståelser fører mennesket frem til knyttneven, 

våpen og hevn. Til ingen nytte! Likedan og presse folk inn i korridorer eller skap, til ingen nytte. De står frem 

til vesentlig plage for hverandre. Begge tror løsningen er å f¨sjelen ut av den andres kropp, og erfaringen viser 

at det gjøres ved å knekke kroppen, så blir slik tilstedeværende uønsket livskraft også borte, og man hersker i 

harmonien sin! Det var bedre kontroll ja.  

Men himmelvogna tas stadige skritt lenger, i en akhadisk eller persisk statue med relieffer, altså 

inngraverte tegninger, så synes kongen i sin himmelvogn med sin hørfører som har mektige store vinger på 

ryggen, som ørnens eller kondorgribbens. At dette nevnes blant profeter i gamle testamentet, altså mello 650 

og 450 fkr, forteller at denne nå innføres her for første gang, og dermed at den ikke trekkes av hester. Men 

noen andre vesener. Og det er lys på hjulene, i det som kalles drivverket. Denne drives frem av bevissthete og 

lysene er også øyne på hjulene, at vognen på en måte er bevisst selv som del av åndskraften.  

Denne himmelvognen er forsvaret selv, og den dømmende stridsguds drivverk. Men den er allikevel 

et symbol som gammelt, på solen som driver over himmelen og gir drivkraft til livet og jorden. For å få frem 

liv fra jorden må som grekerne sier, denne jorden også ha livgivende kraft skapt av ånden, og at jorden er et 

levende vesen: GAIA. Vognen er ett symbol på rettfeerdighetens og oppgjørets dag.  

Også da frelse og dommedag. At Johannes utbroderer, eller at det er utbrodert om denne vognen i 

evangeliet, betyr at den heises frem som en ytterste symbol. Under tvil om det virklig er en slik himmelvogn, 

så er den blit symbol også på hentingen av de troende, eller at de troende hentes opp i vognen for å ta striden 

med hedningene. I sanger om himmelvognen så er det ikke sjeldent at ikke-troende ikke forstår hva det betyr, 

at det bare regnes til den endelige freden som er målet med det hele og frelsen.  

Men vikeligheten betyr det også striden og dommedag, samt en ubestridelig tro på at ånden går inn i 

motet vårt, og slik blir fryktesløse kjempere i den endelige kampen. Om noen virklig hater verden som den er, 

og samtidig tror at de har allrettferdighet med seg før dommedagen som utvalgte, så vil de kunne ta striden 

her og nå. Med andre ord en litt farlig situasjon. Her vil lederne i kretsen stagge folket slik noen vil ha striden 

her og nå, og rydde i kaos.  

Vi kan tenke oss lignende med Inkaer som driver handel nordover der de blir kjent med Mayarikets 

byer og soldatvesen. Krigsvesen. Eventuellt også etterhvert slavevesen. Motstanderne. Inkaene frykter disse 

borgere og soldater, og står foran lederne sine med disse Robinson Crusoe og Marco Polo-historiene som 

høres ut som den rene galskap å bygge på, og lederne blir belemret med problemet.  
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Noe må jo gjøres, men hva. Fortelleren snakker videre med befolkningen viss frykt øker, og storsinn 

om likedan øker. Nå maser befolkningen, det er uro, nesten panikk blant noen. Fortelleren har skapt uorden i 

folket. Han har brutt harmonien, og det vil være på sin plass å henrette han offentlig for å skape kritikk av 

ledelsen og bryte folkets, og verdensåndens harmoni.  

 Allerede 2000 fkr kommer folk i slike vogner, uvisst om det er okser eller hester, men jeg tror de har 

lansert hester som trekkdyr nå. Dilligenser fra Sumer og Europeiske ariere, som så lanserer dette i østen, der 

mongoler, kinesere, indiere også får kunnskapen. Hatter, bomullsbukser og hestedilligenser blir liksom moten 

da alle disse flernasjonale, også afrikanere, bygger de første byene i Takla Makan, Sinkiang KINA, 2000fkr. 

Jeg kan gjette på at sibirsjamanisme, kinesisk kultur ellers, indisk, midtøstens og euroasiatisk befolkning her 

har litt av hvert å utveksle om Kosmos og Kaos. Jeg ser dette som en bitte liten verdenskonferanse. Og absolutt 

en menings-utdypning om livshjulet og verdenshjulet.  

 At ut av urgapet, Kaos, har verdensordenen, Kosmos oppstått, at dette kan ha kommet ut av 

denne utvekslingen. Det vil gi den fellesnevner de har for ikke å gå inn på verdensbildenes egne guder og 

gudinner, eller andre skikker, men dette og urhvirvelen i kaosgapet kan de enes om. Og at nettopp hjulet er 

symbol, for hvirvel og sirkel, kretsløpene. Livshjulet! Det er jo etter 2000 fkr at dette virklig fremheves, og 

egentlig skriftlig særlig etter 800fkr, for ikke å si heller nærmere 600 fkr.  

I bakgrunnen har en del vise, og skriftlærde selvsagt hadde dette inne fra kanskje helt inn i 3000 fkr. 

men å samle data, bli viss, utrykke det som lærdom, at det blit læreseter, vel, det ser en mer av generellt først 

etter 600-tallet. Ordentlige skoler ser ut til å starte i grekenland cirka 500 fkr, men bare for de få, borgernes 

barn, der mye guttebarna. Den praktiske lærdom får nok de fleste tidlig gå gjennom. 

Uansett blir Hesiods gjengivelse av den østlige gamle skapelsesmyte skrevet i verdens første egentlige 

bok: Theagonia, cirka 750-25 fkr. 750 fkr er dette en eldgammel skapelseshistorie! Da blir arierne, 

zoroasthrien eller TaklaMakan sannsynnerlig opprinnelse. Ariske Vedaskrift er tidlig ute. Sumersk og 

Akhadisk like tidlig, og Sumersk klart tidligst. 

Hvordan i all verden kan noen akseptere de sumeriske straffe-metoder? Vi kan tenke oss tiden noe før 

Sumer og Babylons folk forenes etter erobring av babylonerne 2000 fkr. I ett landskap rundt 3000-2000 der 

noen få hadde begynt å syssle med skrifttegn av større foret er kjent fra indianere i statene at slike forhold var 

slik, hos mange ny-byggere likedan.  

I Kina og Sovjet etter 2 verdenskrig, likt som deler av USA, og Sør-Amerika, så levde de gamle 

trosberetninger og stammekulturene videre lenge likt som på de sibirske stepper og frem til idag enkelte steder 

i Kina og noen andre asiatiske land. Poenget er at sivilisasjonne slik vi kjenner denne idag stort sett, og teknisk 

sett, har vart i under hundre år. Elektrisiteten kom ikke før gradvis innover distrikter før etter 1900. Først få 

og sentrale steder, etterhvert akselerende til mange plasser. Hele tiden frem til 2-verdenskrig, og vel så det var 

utbygning av strømnett, og vi er ikke ferdige enda.  

At de steder som ikke har trengt endringerm slik som der fisk, kveg og frukter har vokst godt, som i 

midtøsten, Nord-Afrika, trngte man heller ikke endre familieskikkende som lignet de gamle klanene, nemlig 

at de vernet om familien og grupen, stammen, klar til konkurranse med de som ville velte deres samfun. Det 

er denne ære og skikk som var så streng og nødvendig da, og som har ulike vilkår i dag. Men man kastes inn 

fra god stammekultur med hest og plog til at private fikk kjøre og bil-tillatelse rundt 1960 mange steder. Fra 

stamme-æres-kultur og rett over i GPS-alderen med frie, liberale verdier, på mange fronter, tvert i mot tidligere 

levevis.  

Det gamle oppgjørssystemet og hierarki lever ennå. I fult utspring. Det er egentelig ikke så underlig. 
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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. 
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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. 
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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 so 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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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. 

 

BOK DEL 2, må leses! 
 

 

Mange av de viktigste fysiske og vitenskapelige saksforhold som handler om Evolusjon, den 

fysiske natur, med forklaringer finnes i Bok 2 med samme navn.  

Kamos 3 – Bevisstheten DEL 2, Differensialkraften ∂ƒ-Force.  

Fysiske teorier for bevissthets-funksjonen:  

Moral-teori gjelder for både Bevissthet/psyke og kropp.  

Kroppen har ikke hatt en plass i Moral-teori. Altså verdi lik Psyke og Bevissthet. 

Hvorfor alt misbruk har fått så stor plass i verden! 
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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


 

 

1146 

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 
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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 
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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 
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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 
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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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