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Konklusjoner til Kamos Forandringskraften - Differensialkraften 
 
 Du har nå åpnet et dokument som er begynnelsen av den tiltenkte konklusjonen og sammendraget 
av de funksjoner som vi ikke kan komme unna som gyldige for Differensialkraften/Forandringskraften, som 
har blitt til-delt samlebetegnelsen Kamos, en felles-funksjon for kosmos-kaos-tilstandene. 

Avdeling Sammentrekning definitive egenskaper. 
 

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.  
 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 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. 
 
Dette viser en og samme hastighet, en og samme tetthet for alle likedanne volum. 
Dette viser kraft=motkraft, bevegelse=mot-bevegelse, energi=mot-energi, energi 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. 
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, de fysiske lovene 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. 
Påstand: De fysiske formler, beregninger, transformasjon, tilpasses Differensial-felt-kraften. 
Den eneste teorien som har definert energien/energia, drivkraften, styrken, logisk. 
Denne drivkraft-funksjonen mangler 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-prosess. 
Ett Råd! Ta ofte en titt på figurer og lister. Det er få av dem, men informasjons-rike! 
 

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. 
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Generelle ut-dypninger til Kamos 

Partikler og feltkrefter. 
 

 Det er umulig å få en roterende kule i rom med utveksling fra alle kanter balansert i rommet, ut fra et 

rettere felt, gjennom en utveksling i sentrum, uten at dette gir spiral-formede utvekslings-spiraler for å pense 

de kraftlinjer som skal inn, med de som går rettere avsted, og å kompensere utgående felt-linjer, slik at det må 

dannes spiral-formede vekslinger i små, og i stadig større partier, tetthet, innover mot senteret. At et objekt 

som nærmer seg, slik som en meteor eller komet mot et så stort objekt som solen, dermed må få en spiral-

formet rotasjon på banen nær solen. Dette legges til som årsak til denne Einsteins bevegelse. 

Feltvirkningene. 
 

 Vi skal her ikke nevne de rette feltene, eller de gaussiske krumninger som tilsvarende er avhengig av 

de samme proporsjonale krefter av tetthet og akselerasjon. Men vi skal ta for oss de kreftenes volum, tetthet, 

hastighet på feltstrømmen, og nettopp de runde partiklenes og lignende vertikal-virvlende partikler sin kraft-

fordeling innenfor deres kraft-dominans-sone i forhold til rommet. Fremdeles gjelder regelen for at rotasjons-

utvekslingens spiralformede drift virker, men at dette nå balanseres med rotasjonen. Alle rom-krefter virker 

stort sett til å klemme seg innover mot partikkelen fra alle kanter, og innover i partikkelen, som et jevnt 

gjennomsnitt for et eller flere partikler som for så vidt graviterer, noe alle kule-former gjør tydelig målbart. 

 Vi kan se på spennings-tettheten eller gravitasjonstetthetens akselerasjon innover, retnings-tettheten. 

Her vil det ovenfor partikkelens overflate og i retning av sentrum, utvekslingsmassen, være slik at vi halvveis 

lenger inn i partikkelen mellom overflaten og sentrum, se at arealet som felt-tettheten da har fått er 4 ganger 

mer tett i areal enn samme overflate-areal på de innkommende linjene, altså om vi tegner dette som en rund 

kjegle som står med spissen innover mot senteret og har et sirkel-tverrsnitt av overflate-sirkelen i denne kulas 

kjegle-form innover, og gjennom arealet halvveis inne i kjeglen. 

 Dette betyr at vi slik vi lærer, at det er lyshastighet på feltet, det elektromagnetiske, og at det er 

lyshastigheten på gravitasjonstrykk-hastigheten. Dette medfører at tettheten på spennings-arealet eller trykk-

arealet, tiltreknings-arealet på et angitt sted, og slik som forholdet mellom ytre sirkelareal og det sirkelarealet 

som er halvveis innenfor, dermed er 4 ganger høyere. Dette betyr igjen at med en konstant strømning, så vil 

dermed trykket ha økt 4 ganger, men samtidig har trykk-tettheten i linjene økt 4 ganger også. For en motgående 

strømning ville vi merke at motstanden har økt 4 ganger. Eller et objekt i tverr-gående retning. 

Dette igjen betyr at spenningen, strømmen og motstanden som volumstyrker, er en og samme virkning, 

en og samme funksjon, altså den samme punkt, posisjon, kontinuitet, av volum-bevegelses-styrke, og altså en 

og samme feltfunksjon der spenning, strømning og motstand ikke kan skilles fra hverandre uten at helheten 

sprekker. At spenningstettheten øker, mens strøm-bevegelse er konstant, betyr at motstandstetthet har økt. 

Dette er kort og greit tettheten felt-linjene nå har fått. På den annen side så gjelder det samme arealet for 

effekten mellom det ytre og sirkelen halvveis lenger inn i kjeglen:  

Først fordi det samme areal nå har 4 ganger forskjell i effekt, men samtidig også at det i mengde for 

felt-linje-samlingen er samme effekt for hele den ytre sirkelen og for hele den sirkelen som er halvveis lenger 

inn, Og da effekt-tettheten er den samme på samme sted i samme punkter, posisjoner, kontinuitet som det som 

skjer i forholdet mellom den ytre sirkelen og den halvveis lenger inn, så er også effekten det samme som 

spenningen, tettheten, og strømningen i dette arealet i ytterste sirkel og i den halvveis lenger inne i kule-

formen. Samlet energi i hver sirkel innenfor samme volum viser samme energi-mengde. 

Det er denne effekten vi måler som den omvendte square-roten, og som er kvadratisk ved dobling av 

avstander utover, og som gjelder for alle proporsjonale slike forlengelser fra et kraftsenter. Altså ved å dele 

avstanden innover til en tredjedel, eller tredoble avstander utover. Samme kvadrat-formel for trykk, kraft, 

energi-effekt. Styrkens areal. Leibnitz rett i at dette gjelder for alle krefter. 
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Tross at det skjer spiral-vekslinger, og eventuelt hastighetsløkke-utvekslinger som turbulens på veien 

innover mot senterets balanserte utvekslingssone, der likt inn er likt ut av feltenergi, med en form-masse med 

en viss energi som egentlig er den samme effekten vi kan måle ut fra en enhets-sammenligning med et 

måleinstrument, så vil disse virvler og hastighetsløkker ikke gi store tidsforsinkelsen utenom den graden vi 

har av krumning, pensing-utveksling inn, utover som øker prosenten på krumningen til lenger inn vi kommer 

i kula. Volum-effekt-forskjellene skulle fortelle hvor stor, liten, den indre massesamlingen er i diameter, når 

en samlet masse her, lignende planck-balansens masse, skal utrykkes.  

Den store synlige treghetsutvekslingen og tidsforsinkelsen kommer av at utvekslings-senteret henger 

seg opp, og når retnings-innfallet til det rette feltet i rommet står loddrett på fartsretningen, eller allerede ved 

45 grader, så tydeliggjøres tidsforsinkelsen. 45 grader er det som gir motstående rom-retningers kollisjons-

kurs av feltlinjer inn mot et objekt, og det vi oppfatter som loddrett mot senteret. Høyere brekninger klarer 

egentlig ikke hastighetsløkker. Kollisjon er maks brekning.  

Den indre sirkelen og alle feltlinjene som er på vei innover for å være med i denne, vil stå for 

tidsforsinkelsen og treghets-graden til partikkelen, og de første gaussiske krumninger fra romfeltet inn mot et 

slikt objekt vil danne en grad tidsforsinkelse, men det er først ved utvekslingssenteret at tiden i forhold til 

posisjon og hastighet kan regnes som 0. Og da er det ikke tiden, men massens retning relativt til det romfeltets 

hastighetslinjer som bevegelsen her danner en løkke som virker som et 0-punkt.  

Det man ikke er klar over at denne hastighets-utvekslingen egentlig her heller virker som en enhet, 1, 

at den gjelder for et stykke av en rett strekning, der enheten er hastigheten gjennom hastighetsløkken, 

utvekslingsformen. Tiden står egentlig ikke stille, men har en enhets-pause, der energien og bevegelsen og 

tidshastigheten kan regnes inn som den indre massens energimengde. Gjerne en form for potensiell energi, og 

der alt som effekt benyttet av felt til kula, kan regnes til hele massens energi-mengde.  

Altså at vi kan regne en partikkel som en konsentrert bevegelsesenergi, og omsettes til tid, bevegelses, 

lengde og om vi vil volum, og styrke i forhold til andre sammenlignbare styrker, også bevegelses-utretning 

igjen, for eksempel at elektronet går over til vertikalbølgetrykk som lys i rom. Alt kan betegnes som effekt-

styrke-struktur. Virvelen, partikkelen er altså ved samme strømning også tidsforsinkelsesgraden og 

treghetsgraden som følger hverandre som samme proporsjonalitet. Om så omvendt proporsjonale.  

Det gripetaket av tetthet som når to objekter som har tilstøtende feltvirkningsareal sammen, vil nå 

utveksle feltlinjer og gripe tak i hverandre med den økende tettheten av hastighetsløkker og tetthet feltlinjer i 

området og som deres retning, og ved gravitasjonsobjekter slik øke akselerasjonen henimot det som er 

maksimalt mulig i romtrykkhastigheten, lyshastigheten. Det er ikke rart at jeg fikk sjokk når jeg så hastighets-

tetthets-kjegla, og sammenlignet denne automatisk med 4-doblinger av bremse-lengder, ved dobling av 

hastighet. Det brå felt-innfallet, kule-formen, og kjegle mellom overflate og sentrum viser alle lovene. 

Da var det lenger ikke tvil om dette var gravitasjon-kraftens akselerasjon, samtidig som at dobling av 

hastighet gir 4 ganger flere kraftlinjer å bryte i fartsretningen da alt areal alt har konstant tetthet i feltlinjer i 

samme trykknivå oppe på den sirkulære banen som ligger like langt fra sentrum. Bare retningsmengden farts-

tetthetslinjer teller: At det som vi ellers skulle ha regnet som kvadratisk tetthets-økning er det samme, og at vi 

her flytter objektet i samme trykknivå i en og samme retning, og bryter 4 ganger så mange feltlinjer i rettlinjet 

strekk i forhold til en fast gravitasjons-størrelse på stedet. For eksemplet trykket ved havnivået. 

Jeg så da at dette gjaldt for feltspredningen fra en ledning, og videre styrke-fordeling fra et bål, og 

måtte gjelde for elektrisk og magnetisk kraft også, gjennom gaussiske og loddrette utvekslingsretninger i den 

graden som retningen har for effekt-tetthets-retnings-felt-linjer. Kort sagt så gjelder det samkjøring av alle de 

fysiske lover, lys, varme, trykk, spenning, og effekter, bevegelsesenergier. Treghet/tids-forsinkelse. 
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Balansen. 
 

På grunn av like mengder av samme styrke-funksjon overalt med samme bevegelsespotessial-funksjon 

som grunnfunksjon, så betyr dette at alle bevegelser uansett hvilken alltid, og alltid, kun er balanse-bevegelser. 

Dette igjen betyr at en partikkel som dannes altså er en ferdig del av balansen, i alle fall i øyeblikket og så 

lenge trykket er slik som det er i et jevnt felt. Og at kun feltet rundt eller deling eller sammenføyning til andre 

partikler der energiene totalt blir de samme som før hendelsene. Om virvler grunnet balansen treffes der en 

utretning av slike feltlinjer passer, så vil gravitasjonsrommet jevne ut overgangen mellom for mye og for lite 

til en jevn fortsettelse av gjennomsnittstrykket i feltet, og som ved slike utjevninger eller nyskapning av trykk, 

vil danne, produsere nye partikler, eller få partikler og den energien vi er kjent med til å forsvinne.  

Det er ikke gitt at det kun er en retningsvirkende strålingspartikkel som er eneste identifikasjon på at 

det oppstår eller forsvinner partikler. Men et eller annet sted så vil balanseforskjellen ha sitt motstykke. Og 

det er derfor det mest vanlige at en trykkbølge, eller at et trykk-bølge-parr med motsatte ladnings-veier, gir et 

ekko av hendelsen som viser hvilken energier som forlot sin post eller kom til verden. Men en utjevning kan 

bli så perfekt at den kun strekker seg ut uten denne signalvirkningen. En større partikkel er så stort at ut-

balanseringer er nødt for å avgi et tilsvarende manko-bølgesignal. 

Differensialkraftens funksjon, matematikk, geometri og energi-styrke. 
 

Differensialkraftens like-ens funksjon for romtid-energi, tvinger formasjonene til å bli som de blir, og 

dermed tvinger de matematikkens og geometriens referanser, preferanser, til å bli slik de blir. Det er ikke 

matematikken og geometrien som overstyrer denne felt-kraften, men omvendt. Vi finner så enheter for 1, 

aksiomet som jeg har forklart i differensialkraften, og de enheter som kan benyttes som preferansemål, og 

summene av preferanser og bevegelser her, og slik sett så blir matematikken, styrke-beregninger, geometrien, 

det beste middelet vi har for å kartlegge de faktiske strukturer, tidligere og fremtidige utviklings-mønstre, om 

vi vil, banene, forløp. 

G-kraft 
 

Når to legemer utveksler feltstrømmer så vil dette bety at de deler en balansert mengde feltlinjer 

mellom hverandre, og slik sett utjevner den g-faktoren som gjelder som retning mellom objektene, og som 

betyr at g-feltet, rom-kraft-feltet mellom disse har mistet tilsvarende dominans her. Jeg kaller dette for en 

halvering av romvirkning i forhold til trykket rundt objektene ellers, og kan slik sett betegne dette som ½ g 

for denne utvekslingen som trykkforskjell mellom objektene i forhold til trykk-gjennomsnittet til rommet 

rundt ellers i det hele tatt, og ikke bare for trykket inn mot objektene rundt disse.  

Einstein sier samtidig at tiltrekningen mellom 2 legemer virker nøyaktig som at tiltrekning mellom de 

to legemene er dobbelt så høy som den tiltrekningen som gjelder for et legeme som er for seg selv alene som 

g-kraft mellom rommet og legemet. I begge disse tilfellene ved halvering av kraft i mellom disse, eller dobling 

av tiltrekning, så vil hastigheten eller akselerasjonen slik sett dobles mellom legemene. Og denne tiltrekningen 

tilsvarer deres masse og avstand, og som holder det konstante forholdet G-kraft mellom legemer når massene 

og avstander skal balanseres, og som vi kaller G-konstanten.  

Det er ikke noe i veien for at vi her kan operere med begrep som 0,7 og 1,42 også videre, men hva som 

er helt riktig trengs det en Maxwell-beregning til. En god felt-beregner til å se sammenhengene. Og som blir 

differensialligningene. Her har Einstein brukt Maxwells ligninger sammen med Lorents-transformasjons-tid-

forsinkelsen til å beregne effekten mellom to legemer, slik at vi har den generelle varianten av relativitetsteori 

og kraft, bundet sammen. Slik sett må dette beregnings-materialet ligge i Einsteins feltligninger, eller altså 

gravitasjons-ligninger for forholdet mellom to masser, vel med planck-energien. Balanse-masse-formen. Eller 

om vi vil mellom baner, masser, og flere enn to legemer som x3, x4, x3-merket og x-4merket også videre. 

Samling av masser øker felt-tregheten, tross at rommet rundt tar tilbake den tapte energien som felt-

styrke-virknings-lengde rundt objektene. At energi forblir konstant tross at massenes størrelse og vekt har 

minsket. 
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Om de tyngre kunstig fremstilte grunnstoffer. 
 

At differensialkraften og beskrivelsen av dannelsen og vilkårene for balansepartikler i rommet, 

forteller jo også noe om det som skjer når tyngre grunnstoffer dannes, og nøytroner trekker seg sammen i 

størrelse og vekt. Men det forteller også om hvilket høyt trykk eller nøyaktighet av direkte kollisjon som å 

skyte nøytroner, protoner, heliumkjerner, inn i allerede tunge grunnstoffer. Og at et visst høyt trykk kan være 

nødvendig for den stunden som slike stoffer eksisterer i før de spaltes. Om det oppstår synkrone felt-form-

baner på utvekslinger kan visse stabile slike grunnstoffer vare en stund uten det store trykket rundt seg.  

 

Logiske balanse-forhold i felt. 
 

Det er ikke mer energi i et felt enn forholdet i trykkdifferensen som er mellom feltene rundt og det 

lokale feltet vi observerer. Det betyr at i forhold til et hoved-felt-trykk sin balanse-turbulens, nøytral-feltet, så 

ut-arter det seg ikke mer feltenergi og partikkelfelt-energi enn den som tilsvarer trykk-forskjellen mellom 

feltene utenfor og det hoved-feltet vi observerer, og som blir dette feltets ekvivalente og totale feltenergier, 

total-energien, og som da kun kan fordele denne mengden ekvivalent-energi mellom energi-formene.  

Eksempel lys, gravitasjons-partikler, og feltdifferenser som gravitasjons-styrkene, tiltrekning, og de 

frastøtende og tiltrekkende virkninger som ubalanse, som er balansetilpasning, rundt balansetrykksoner, slik 

som der et nøytron deler seg i proton og elektron som finner den balanserte hastigheten og avstanden mellom 

hverandre som del av en nøytralt tilpasset balanse med feltstrømmene i nøytral-feltet. Altså mellom 

gravitasjons-trykket i rommet og partikler og felt som skiller seg ut som ekvivalens-energien.  

Dette blir avgjørende for mengden partikkeldannelse og kombinasjoner av spaltninger og sammen-

smeltninger av partikkelfelt, og da hvordan slik som grunnstofflista vil bygge seg opp i det feltet vi observerer. 

Altså et trykk-avhengig tabell-forhold, fordi under et annet trykk vil fordelingen bli forkortet eller forlenget, 

i antall og størrelse, og symmetri-forholdet som oppstår for stabile og ustabile varianter. Utvekslingen mellom 

nøytralfeltet og partiklene er det som gjør at nøytronene kan fortsette å trekke seg sammen og miste masse 

som nøytralpartikler mens de pakker seg sammen til en nøytronstjerne, og nettopp at presset kan endre den 

lokale formen til partikkel-utvekslings-sonen til nøytronene i retning av nesten kubiske partikler. Lignende 

utveksling rom-felt - nøytronfelt skjer med høyere isotoptall i atomkjerner. Dette er feltbane-beregninger. 

Symmetrioppgaver av kraftfelt med kjente verdier. 

TESLA 
 

Tesla var sterkt opptatt av oppfinnelser, for å utnytte krefter, og for å styre disse, og det var derfor en 

drømmejobb å komme under Thomas Alva Edisons oppfinnelses-verksted. Han forstod etter kort tid at veksel-

spenningen ikke tapte noe særlig energi, mens like-strømmen tapte kolossale mengder energi. Frekvensen ved 

normalspenninger som var relativt lave kunne derimot lett drepe mennesker og dyr. I testene fant han til slutt 

ut at frekvenser på lys, radiostråler, og høye elektriske spenninger med høy frekvens, la seg utenpå ledere, 

fordi de nærmest var mettet eller ikke klarte å utføre denne raske feltvekslingen raskt nok ved innkomst og 

passering gjennom legemer.  

Av en eller annen grunn så er det en balanse for spenningsutveksling i atomer og elektroner som er i 

nøytral tilpasset tilstand, (nøytralbalansen er mitt svar, at tidsfaktoren ikke tillater omvekslingen av mengden 

energi). Dette kan brytes med uhyggelige spenningsstyrker som danner fullstendig kaos i systemene. Men i 

regulerte systemer virker det slik for spenninger under 1 million volt ser det ut til. Tesla ser at dyr overlever 

samme strøm med ekstra høye frekvenser. Han vet hvordan han kan transformere ned frekvensene til bruk i 

teknisk utstyr og husstander. Tesla tar derfor sitter naken på en spole mens direktørene følger med og lar seg 

selv være en motstand eller leder for mellom 50-100.000 volt, og sier at vi må vite hvordan vi styrer dette, så 

går det greit.  
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Overbevist av Tesla så får verden nå veksel-strømmen så byer kan lyses opp, og maskiner være i drift. 

Tesla finner også opp vekselstrøms-motoren basert på for eksempel tre-fase-strøm, nærmest 3 poler i en sirkel 

som veksler på spenningstyrken som et omløp. Tesla derimot, ser ikke ut til å ha noen sikker teori for 

gravitasjonsrommet, feltteoriers grunnlag eller noen videre teorier for partikler og felt. Han ser ut til å godta 

Einsteins feltteorier og beregninger, og det som Bohr, Pauli, Dirac og de andre finner ut av om strøm, 

spenning, kvante-energier for kjemi og fysikk.  

Tesla virker ellers for å være for oppbygning av alt, og som en freds-elsker, og er ikke mer opptatt av 

penger enn at han gir alle sine aksjer til kompanjongen sin for at han ikke skal gå konkurs. Han dør i 1943 

heller fattig, uten å være så kjent av befolkningen på normalt vis, men ser i alle fall utover New-York-Citys 

millioner lysende husstander, og alle fabrikker som er i drift der. Han vet han ga oss grunnlaget for alt dette. 

Men en regelrett teori for grunnstofflista, for de forskjellige felttypene, for gravitasjonsrom, for kosmos 

og partikkeldannelser, det totale energi-regnskapets grunnfunksjon, så finnes det tydelig ingen slik teori fra 

Tesla, utenom at han har innsikt i balanse-energiene som burde kunne vært utformet som en teori, som nok 

ville lignet Einsteins feltteorier.  

Han måtte ha bøyd seg for Planck-Lorentz-transformasjonen i kvantemekanikken og hos Einsteins 

felt-formler. Det er energi-balansen og hvordan vi kan nytte spennings-forsterkere, frekvens-forsterkere, strøm 

og motstands-forsterkere til tilpasningsnivåer, tilpasnings-balansen mellom energier og i virksomme kretser 

at Tesla er det store fantomet. Det er derfor også Einstein sier at de må spørre Tesla om hvordan felt virker. 

 

Dagens forskere 
 

Kvantefysikken bringer oss utover Einsteins og Teslas virksomhets-område i det Einstein, Tesla, Bohr 

og Hawking nettopp finner formler lokalt for disse, men ikke for hvordan transformasjonen og energi-balansen 

holder seg slik som den gjør, eller hvordan oppførselen kan holde seg innenfor et rolig område, når det egentlig 

som bevegelsesenergier skulle ha fortsatt videre av sted. Kvantefysikken forteller at energiene fremdeles 

virker konstante og summen av bevegelser. Det er nettopp bevegelses-energier som er det nye, som ut fra 

Einsteins beskrivelser fortsetter å holde energiregnskapet på plass. Men bevegelsesaktiviteten til kvantefysiske 

partikler gjør ikke det som mekanikken sier og ofte ikke det som tidsforsinkelses-formlene sier heller.  

De gjør transformasjoner som ikke forskerne helt klarer å identifisere gjennom en plattform for denne 

oppførselen. Det blir her mye snakk om singularitet og sirkulasjonsutveksling, om symmetri, asymmetri, og 

om balanse-harmoni til et konstant energi-regnskap. Dette finner de deler av gjennom nettopp partikkel-

energi-testene, og feltspenningene deres. Slik får de denne partikkelmodellen de har på plass. Det vil si nær 

sagt hundre prosent til å stemme, selv om det mankerer noen promille, eller noen prosenter på enkelte tester, 

men som indikerer en total energi-balanse.  

Higgs-eksperimentet gikk ut på å påvise at det var en kildespenning som kunne tilsvare den manglende 

energi som gravitasjonskraft i partiklene. I elektronet. Og som da samsvarer med massen til de andre 

partiklenes energi. At elektromagnetisme, bevegelsesmengde og masse enda en gang var i likevekt, og derfor 

antagelsen av at energiene var konstante og i balanse lokalt her og i verdensrommet. Det som det ikke sies 

noe om er grunnlaget for at det skulle være balanse. Det foreligger ingen teori for selve den universelle 

energien i det kjente universet, og heller ingen bestemt funksjon som danner en slik balanse eller trykk-

funksjon.  

Med andre ord så er Einstein, Bohr, Tesla, Dirac, Hawking, Higgs, CERN, også Ligo-eksperimentets 

forskere, helt uten noen funksjons-teori for dette. Det betyr at harmonien og balansen hviler på en så lenge 

mystisk tro, vitenskapelig eller religiøst, at Naturen eller Gud sørger for balansen. En overbevisning. Og som 

da stemmer med resultater, men ingen grunn, funksjon, årsak-virkning, til hvorfor uansett hvilken kraft de 

henviser til som basis. Funksjonen mangler også logisk forklaring. Felt-teoriene hviler dermed på en antagelse 

av en faktor de ikke kjenner til. Og her kommer kvantefysikerne oppe i samme rotløse forhold som Einstein 

og Tesla. At de vet ikke hva denne gravitasjonskraften er eller hva den kommer av.  
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Kvante-fysikerne har fått samme problem med balansene i feltbevegelser som det Tesla hadde løst 

med den alminnelige felt-balanse-forståelser. Kvante-fysikerne forstår altså nå ikke balanseforholdene 

innenfor det lokale sammenpressede feltet som kvantepartiklene skal veksle energiene innenfor. Kvark-

energiene har det samme problemet. Hvorfor tvinges de til å utveksle lokalt. Her mener jeg differensialkraften 

har løst opp i hvilke forhold som balanserer feltkreftene slik. 

Slik sett kan jeg forstå Arne Næss sitt utsagn om at den moderne fysikkens teoretikere har blitt den 

nye tidens magikere og mystikere. Men selve arbeidet og kløkten til forskerne er som regel formidabel og 

fantastisk. Og vi hadde neppe kjent til hva vi gjør uten dem. Kosmos, mikrokosmos, kroppen vår. 

I min betraktning så er det de lokale forhold av avstand, former, styrker som romslig tid og bevegelse, 

virkninger som er grunnlaget for mine funn hele veien. Også behov, sanser, bevissthet. Men ikke uten at en 

viss sammenheng av informasjon om hva som finnes opp, hvilke som har funnet opp eller ut av fysiske 

tilstander, om hvordan man antar at systemene virker, og funn av partikler og oppførsel, som umiddelbart har 

vært videre orientering om hvordan min egen kraftmodell kan danne balanseforhold til slike fenomener som 

i fysikken og naturen. Vitenskapen og psykologiske funksjoner har vært veiledende, men har ikke løst 

problemet jeg lurte på, der jeg da måtte gå til min egen feltkraft for å forstå en videre reise: 

Kamos - Forandringskraftens forskjells-funksjon, eller som er den samme som Differensialkraftens 

differensierende differensialfunksjon. 

Om sirkel og punkt, posisjon og kontinuitet. 
 

Når vi tegner opp en sirkel for det vi kaller runden rundt stammen av et tre, eller som en bane for et 

elektron, så er ikke dette konsist. I og med at et elektron eller et tre har utstrekningsforskjeller mellom høyre 

og venstre side, opp og ned og til sidene, vil et elektronfelt, et partikkel, ha utstrekning, slik at både elektronet 

og barkens ujevnheter tilsvarer en utstrekning i sirkelbanen. Den sirkelen vi beregner er et gjennomsnittsnivå. 

En elektronbane og en planetbane innebærer hele det rommet som objektet benytter. Slik er det også med 

barken eller omkretsen av et tre. Konsekvensen av dette er at vi får en noe ubestemt virkelighet av bane-

forholdet i den forstand at det faktisk er utstrakt. Vi må benytte begrepet posisjon i stedet fordi denne tillater 

at vi både finner middelpunktet og objektets mer virkelighetsnære utstrekning.  

Hva som er foran og bak, innerst eller ytterst på noe. Men en slik sfærisk sone av sirkler, vil også gi 

en indre posisjon, et sentrum, et sentrum i et tre, i et elektron, eller i et atom, kjernepartikler, som tilsier at 

dette i forholdet til sfæriske sirkler, utstrakte områder, også danner grunnlaget for det slingrings-monnet vi 

finner i et sentrum. Dette tvinger frem en aldri så liten utstrekningssone som posisjon i sentrum av de gitte 

forhold vi sammenligner. På denne måten så kan kvantefysikken skape et noe falskt vilde av omstendighetene, 

rent matematisk og som fysikkformler.  

Det faktiske tilfellet er med størst sannsynlighet da et område som faktisk har en utstrekning i sentrum, 

og at vi får et gjennomsnittlig posisjonert sentrum, med et gjennomsnittlig angitt sentrumspunkt, ikke absolutt, 

mens det i virkeligheten fremdeles kun forholder seg til de sfæriske sirkler fysisk sett med utstrekning som 

må gi en sentrums-utstrekning. Fordelen med at det da må være et utstrakt sentrum er at objekter fanges inn i 

baner, at kreftene danner baner, og at feltkreftene nå kan utveksle mellom objektene, men mest av alt: Det er 

rom for sirkulasjon av kreftene, og transformasjons-kanalene er åpnet.  

En vekselvirkning kan finne sted gjennom en logisk mulighet for vekslinger, i stedet for et øyeblikk 

uten endring, eller et utvekslingsløst kollisjonspunkt som gir 0 rom og 0 tid. Og i en slik indre sirkulasjon vil 

nettopp tiden og veistrekningen i forhold til rom-bevegelsenes rettere retninger rundt faktisk lage en løkke 

som virker som en opp-bremset bevegelse og tids-veilengde i forhold til tid og veilengde i det rettere feltets 

bevegelse rundt denne sirkulasjonen. For at utvekslingen skal finne sted må det være kontinuitet i romtidens 

energivolumer. 
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Trykk-rommets styrke og gjennomtrengnings-egenskap. 
 

Dersom vi ser på gravitasjonstrykket som om dette var trillioner eller kvintillioner grader, kan vi anse 

dette som at massen er helt smeltet, men at trykket er flytende og i balanse. Balansen opprettholdes da lettere. 

Men da det er trykkforskjeller i dette mellomliggende feltet og andre felt på grunn av utveksling fordi det er 

bøyninger eller sirkulasjoner av strømmene i felt, så vil det oppstå hastighets-løkker som virker trege og 

tidsforsinkende i trykk-retningen eller i strøm-retningen, og dette er nok alltid en kombinasjon. Løkkene må 

følge med strømmen. Fra et mindre trykk-område for utvekslinger til større trykk for dette, så vil det dannes 

en motstand i strømretningen også, men hastighetsløkkene er balanse-kraft-virvler som utjevner trykket 

mellom innkommende og utgående vertikale trykk, og motstandsforskjellen i horisontal retningsstrøm til det 

lokale kosmiske feltet. Det dannes partikler og energifelt i den størrelsen som må utbalansere i mengde.  

Dette virker da som å starte med ett utrolig temperaturfelt som slik er flytende og utbalansert, mens 

det allikevel må dannes utbalansering-partikler i tillegg. Mellom disse utvekslinger av slik som lys, elektroner, 

partikler ellers og ujevnheter i felt, kompensasjonsvirkninger i stor-feltet, så må vi altså se for oss at vi må 

lage en temperaturskala på nytt ut fra dette, mellom de energier og masser som har oppstått fra nøytraltrykket. 

Dette er den temperatur-skalaen vi lager som eneste identifiserbare forskjellen hos frekvenser og gravitasjons-

trykk i rommet. Som helt flytende balansert vil disse trykkene, massene, virke som bølger, eller frekvenser 

som klarer å trenge gjennom rommet som den perfekte ut-balanseringen av energiene som er i overskudd og 

underskudd som retninger i kraftfeltet. 

Dette er den logiske forklaringen på at balansetemperaturen ikke registreres, mens forskjellene i energi 

som frekvenser og trykk-temperatur synes mellom energiene som vi finner enheter for. Vi bruker en kjent 

energiform til å måle temperaturer med. Partiklene, energi-forskjellene, har blitt logisk selektive ovenfor 

hverandre. Differensialkraftens funksjon er den absolutte nødvendighet for de virkninger og formdannelser vi 

har i rom ut fra funksjonen, og vil derfor gjøre at de reaksjoner vi finner i den fysiske verden er 

sammenhengende årsak-virkning av nødvendighet og ikke tilfeldighet.  

 

De logiske selektive funksjoner hos partikler kan bygge, og nedbygge, logiske kompliserte systemer 

av fetlvirkninger i alle mønstre, det vil si det som er uendelige av retningsvirkninger i rommet, innover i 

mikrokosmos, utover i makro-kosmos, og her. Det er de samme årsaker som danner balansebanene til 

kosmiske bevegelser i solsystemer, atomer, kvarkelandskap, i galakser og super-galakse-strømmene. Og 

egentlig all fluks til felt, i kosmos, og i den tekniske verdens oppfinnelser, fra mekanikk til kontinuitets-

dynamikk. Men alt har forbindelse i kontinuitet: Hva Newton egentlig fant men ikke helt kunne forstå, som 

Einstein antok, men ikke kunne forklare. Og som er Hawkings og CERNs problem. Differensialkraften. 

 

 

Planck 
 

Finner ikke noe ulogisk med Planck-funksjonen. Absolutt balansert funksjon. Den viser trykket totalt 

i forhold til utvekslings-trykket i rommet og partikkelen, som er balansetrykket til feltkraftens utveksling. 

Derfor er den konstant for alle utvekslings-partikler. At formelen er som den er fra Plancks side, kommer av 

måten han har analysert seg frem til den, mens Diracs fremstilling stemmer bedre, lettere i bruk, med 

bevegelses-energien. Massen står i et slik konstant forhold fordi utveksling foregår i et ganske konstant 

trykklandsskap der disse partiklene ikke klarer å forskyve denne balansen på grunn av sine utvekslinger som 

er for svake til å klare dette. Denne stemmer med små og store utvekslingsobjekter i styrkefeltet de oppstår i. 

Også for partikler som kommer sammen som så fordeler trykket med rommet rundt disse. Planckmassen 

endres, men ikke forholdet mellom feltkraften rundt og trykkutvekslingen, fordi den vil stort sett være samme 

konstant. Å sprenge en partikkel, planck-formen, betyr at planck-energien er tilstede i felt-mengden. Dersom 

vi klarer å finne denne verdien med 50-60, kanskje færre plasseringer bak komma, vil vi se forskjell på trykk-

verdier mellom rom-trykk og planck-trykket kompensert med samme variasjon i frekvens/elektro-

magnetisme, eller gravito-magnetisme, (Pussig at Einstein kunne finne ut av denne felt-typen). Justerings-

resonans der endret verdi tilsvarer den lokale planck-massen. Hva med Van-Allen-beltene?Emergerende? 
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Om kvark-dannelse og partikler som er ferdig balanserte i et gravitasjons-felt. 
 

De forskjellige tilstander som lys, elektroner, protoner og nøytroner, eventuelt nøytrino, og andre 

stråling-partikler, er balansepartikler i rommet. Om presset på et nøytron som har et topp-trykk i 

gravitasjonsrommet blir for stort vil det dele seg opp i ett så stort gravitasjons-partikkel som det er mulig å få 

overhode, og det er slik som den manko dette mister av kraft, nemlig protonet som da er litt lettere enn 

nøytronet. Det trykket som har måttet kompensere som et minste gravitasjons-partikkel, vil for seg selv alene 

virke som et minste overskuddspartikkel som gravitasjons-partikkel i rommet, og skulle her vært sammen med 

protonet som en likevekt i rommet. Men trykket er altså for stort, og dette fører til at det settes en bevegelse 

og en avstand som passer til trykket som nå er balansert fordelt i det samme lokale rommet. Vi har da fått et 

ustabilt hydrogen-atom. Denne balansen ordner rom-trykket, feltkreftene selv innbyrdes ut fra sine avsetnings-

muligheter, mulige transformasjons-energiske utvekslinger.  

Når kvantefysikere finner partikler som kan være sammensatt vil den tilførte energien kunne dele disse 

opp, men om denne energien tilsier overtrykk, vil denne energien avgis igjen, og da vil som regel partiklene 

enten føres sammen igjen eller innta en symmetrisk likevekts-stilling til hverandre som bevegelses-energier. 

Stort sett vil de gå sammen igjen. Er de i et felt der mange slike partikler er kan de omsette feltlikevekt nesten 

på uendelige måter, og da er det ikke noe problem å være delt opp, da mange balansemuligheter for 

balansetrykk kan opprettes selektivt mellom felt-krefter og bevegelses-avstander. 

Men om det er ferdig balanserte partikler eller elementær-partikler som ikke har andre partikler i 

nærheten, så betyr dette at disse ikke kan forlate dette gravitasjons-bestemte trykk-balanseområdet uten ut-

skiftning med noe annet. Nå annet ikke finnes i umiddelbar nærhet, må dette området kompensere alle energi-

formene selv. Dette betyr at når fysikere angriper, vil spalte en allerede balansert partikkel, 

elementærpartikkel, så vil dette virke slik at det øyeblikkelig vil dannes motstrømmer for å balansere 

forholdene lokalt. Det betyr med andre ord at vi angriper en balanse som ikke har noen avsetningsmuligheter 

med andre energier. Motstrømmene kan være fordelt som nøytralpartikler, negative og positive elektriske 

partikler, eller som likedan som anti-partikler, motstrøms-partikler og med negative og positive elektriske 

ladninger som har motsatte eller likedanne spinn. Denne likevekten for gravitasjon og elektromagnetisk effekt 

er slik vi ser dette oppført som i listen over kvark-fordelings-partiklene ved spaltnings-forsøk. 

 

 

Men en gang for alle: 
 

Du vil ikke klare å få disse partikler som oppdelte i nye partikler lokalt i et jevnt gravitasjons-trykk og 

som et balanse-landskap som ikke kan erstattes øyeblikkelig med andre mengder tilsvarende energi, uten at 

disse vil holde en lokal like-vekt-forbindelse i feltbølge-landskapet. De vil virke som virvler som sprenges i 

et sluk, som da vil føres sammen igjen. Dette ligner veldig et jevnt atmosfærelag, der vi kan sprenge noe slik 

at det oppstår virvler som stormer og orkan-øyne, men der trykket balanserer seg i samme trykkområdet til at 

kaos-virvler og kosmiske strømmer tilpasser seg hverandre igjen tross uroen de var utsatt for. Det samme skjer 

med kvarkene. De må tilbake til en felles feltstrømning igjen fordi det ikke finnes noen avsetnings-energier 

som kan erstatte energi-sentrets balanse på grunn av det samme som Einstein kaller relativ samtid, at et område 

har sin lokale samtids-energi og at årsak og virknings-lengder og energi-mengder er slik ikke mulig å erstatte 

i tide. Hele rom-trykk-balansen totalt er ferdig balansert før utvekslingen skjer overhode, og virker da i mange 

tilfeller som Bohrs tvilling-partikler, selv om det også kan være enkle partikkel-dannelser. 

At annen relativ samtids-energi ikke er klar til å skifte ut, rekker å erstatte energitapet på stedet der 

spaltningen foregår, annet enn igjennom at de lokale spaltninger selv må innordne seg igjen som eneste 

energier som kan kompensere gravitasjons-balansen. Hva tok plassen, utvekslet med feltenergiene da mens 

de var spaltet et lite stykke fra hverandre. Selvsagt gravitasjons-rom-kraften like for like. Og der er derfor 

gravitasjonsturbulensen blir slik at de føres fra hverandre og inntil hverandre igjen etter spaltningen. Her er 

gravitasjonsturbulensen med i utvekslingen som skaper arten antivirvler, antipartikler og de elektromagnetiske 

styrkeladninger hos de angitte kvarkene. 

 

 

 

 



 17 

 

Konflikten mellom lokale og kompenserende avstand-feltkrefter: Mellom gravitasjonsobjekter og 

gravitasjonsrommet, balanseutjevningene. 
 

 Det er faktisk lignende forhold der rommet representerer et nøytralt balansert trykk lignende i et 

spesielt atmosfærisk lag eller et bestemt dybdenivå i havet, ikke minst om vi tar atmosfæren som et samlet 

trykk-forhold med nivåregulering i høyden, men der mengdene ikke slipper unna den sonen luftlaget befinner 

seg i. Her kan virvelvinder og til og med kulevirvler oppstå. Opp-ned-drift, og sideveis utveksling. En bølge 

forsøker faktisk å danne kule-form på vei opp fra overflaten. Når soler, kometer, meteorer danner seg som 

runde former, så er dette under et trykk, en mengde masse som overgår spenningstrykket mellom de kjemiske 

forbindelser, eller den fysiske gravitasjonsstyrke lokalt for de mindre områdene i forhold til den store 

mengdens gravitasjon i samme objekt. I et balansert gravitasjonsrom med slike feltpartikler og feltobjekter så 

kommer da også balansegrensen for masse-samling som da vil overstige forholdet mellom romtrykket og 

partikkelkreftenes bindingstrykk. Her vil mengden meteorer, og store kometer nettopp bryte sammen og danne 

kule-former. Også dette vil være noe lunde deformerte kule-former der disse ligger akkurat rundt grense-

nivået for dette. Men selv jorda og steinplanetene har jo nettopp såpass med berg og daler slik at vi ser at dette 

enda ikke er et overtrykk i forholdet til gravitasjons-romtrykket. Det er derimot soler og sorte hull.  

 

 Utover disse innleggene her, vil jeg gjerne spørre lesere, forskere, at har dere en bedre forklaring 

enn det denne Differensialkraften henviser til som konstant energi i likedanne utveklinger og et fast 

topp-trykk for alt, fordelt i mindre styrker feltstrømmer som danner enda mindre trykkstrømmer inne 

i seg likt som et gravitasjonsturbulens-felt med partikler som ikke overgår trykket, men balanserer i 

dette som kompensasjoner og selektive felt-virkninger. For meg så virker plutselig alle feltkrefter helt 

logiske, fult forståelige, at det lett lar seg gjøre å se sammenhenger som stadig virker i overenstemmelse 

med alle de fysiske lover som samme kraftutvekslinger automatisk og logisk danner. Gravitasjonskraft, 

feltkrefter som frastøtning og tiltrekning dannes logisk ut fra Differensialkraften. Og den består ensidig 

av en og samme kontinuerlige differensierende differensialfunksjon, en forskjell som samtidig blir 

forskjell fra seg, en logisk funksjon som alene danner en likedan romtid-energi-utveksling. 

 Styrken er differensierings-prosessen, vekst-funksjonen som blir ekspansjonskraften som 

fordeler seg utvidende og innskrenkende. Akselerasjons-faktorene til feltkreftene: Effekt-gradene. 

Seleksjons-funksjonen. En og samme logiske kontinuitets-kraft. I alle fall som: Funksjonen! 

 Dette henger på greip: Er overført på begrep! Tydelig en logisk sammenligning. 

 

 

 

Lavt romtrykk og partikler 
 

Om lave forskjeller mellom romtrykk og partikkelfelt, hastighetsløkker. 

 

Lave trykkforskjeller mellom romtrykk og partikkel-felt-trykk vil skape rom-turbulens der 

hastighetsløkkene vil søke å balansere seg ut, rette seg ut, slik at energi-transporten går nå lettere, og de 

gaussiske krumninger vil dominere. En felt-superledning. Det betyr at alt vi sammenligner med sterk 

kjernekraft og Planck-tilstander utsettes for utretninger som oppløser partikler, atomer. Det vil være større 

dannelse av lys, elektroner og positroner som veksler og omdannes mellom hverandre og som varierer 

frekvens med turbulens-trykket. Slike soner kan også sikkert stabilisere seg, men det skal ikke noe til for at 

omdannelser mellom felt og partikler oppstår. Om rommet kommer i balanse vil også partikkelfordeling bli 

stabilt. 
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Videre i Tillegg 4 til Kamos 2 Differensialkraften 
 

Partikkeloppførsel, egenskaper, og de fysiske lover, grunnstofflista. 
 

Partiklene virker i forhold til romgravitasjonen som en sfærisk zener-diode fordi når en og samme 
hastighet, gravitasjons-strømmen, blir 4 ganger tettere, så betyr det at spennings-tettheten er 4 ganger 
tettere, større, men da er også strømningstettheten som er motstanden blitt 4 ganger tettere, og 
motstanden har økt 4 ganger. Og det er dette vi merker som motstandstettheten i en virveltrakt av vann 
eller virvelvind, at det blir vanskeligere å komme inn i strømmen, fordi den slår deg 4 ganger hardere.  

Det er altså ohms lov som fungerer gjennom hele prosessen, og som likedan gjelder for den totale 
ekspansjonskraften til altet, et uendelig kosmos, der vi kan sette både spenningen, motstanden og 
strømmen til verdien 1 for hver av disse. Dette endres kun ved at noen utløpende linjer danner 
hastighetsløkker, det vil si utveksling, der disse danner en virvel som til slutt har like stor tetthet som det 
rundt og dermed danner partikkelets fossa, ytre kule-form, og en jevn trakt fortetning inn mot 
utvekslingssenteret.  

Dette følger nå den akselerasjonen vi finner for kraft-sentra, en lednings varme og spennings-
virkning rundt den, og den radierte strålingsstyrken, samt det samme for kollisjons og støtkraft ved 
dobling av hastigheter som gjør samme nytten som halvering av avstander der feltet står for en fast 
hastighet. Tettheten, tidsforsinkelsen, effekten, spenningen, motstanden, tids-forsinkelsen, 
akselerasjonen, alt stemmer med dette, samtidig som det er konstant energi, for styrken og mot-styrken, 
altså bevegelses-mengdene, bevegelses-volumene. 

I senteret av virvler og kule-former, finnes det en likevektig mengde inn og ut av virvelsenteret og 
kulesenteret, en indre virvel-balanse i likevekt, og som danner en indre kule-form med en viss del av den 
totale massen som er på vei fra det ytre av en kule til dette har kommet opp til utsiden av kulen igjen, og 
kun denne treghetsforsinkelsen i utvekslings-strømmen er det som danner den lille prosenten forskjell vi 
måler som gravitasjon eller feltstyrke i andre spenningsforhold. 

Vi består ikke av overskuddspartikler som gir har over-press gravitasjon og som ikke trenger å spise. 
Vi består av underskudds-partikler, vakuum-partikler, der gravitasjonen først går inn, og beholder det lille 
underskuddet i differens som vi måler. Derfor må vi spise for å fungere. Dette er nesten sant. I 
virkeligheten er hel-heten energi alltid konstant, men retningen har noe å si, så dette kan være årsaken. 

Spiralvirvling av objekter. 
 
Når feltlinjene i rommet skal utbalansere en trykk-endring, og som en full rotasjon, her med tanke 

på en kule-form, på-fallende gravitasjons-virkning, så har denne utvekslingen fra begynnelsen av alt 
krumninger fra mer rettlinjet bane, og innover mot objektet i stadig proporsjonalt, og inn mot rettere 
innfall mot et senter der vi måler et sig innover som vi kaller akselerasjonen til felt-tettheten, og der vi 
bruker den omvendte square-rot-ligningen for halvering og dobling av avstander der vi finner fjerdedeler 
eller kvadratiske tetthets-effekter.  

Dette betyr også at vi fra begynnelsen av har en rotasjonsgrad fra det ytre til det indre av et slikt 
utvesklingsobjekt med den tetteste delen av dette i balansesenteret, formen til den indre partikkelen, 
som ofte kalles planck-massen. Denne totale rotasjonen, virker altså først sidelengs før den blir overtatt 
av partikkelen eller objektets felt-dominans til forskjell fra romkraftens dominans. Den passerer fossa-en, 
en slags horisont, et partikkels hode hals der kulen i sentrum er føttene, grunnen. Det faste holdepunkt.  

For at kolliderende eller vekslende styrke-forhold skal endres i innløpet mot en partikkel så må de 
rettere linjen lage knekksoner, altså hastighetsløkker som kan veksle denne styrken mellom en 
utenforliggende og innenfor-liggende bane.  

 
 



 19 

Vi får da denne forklaringen på at de gaussiske punkter, eller sammenlignbare punkt-referanser 
matematisk, og proporsjonalt som Gauss og Einstein benytter i beregninger. Disse områder kommer med 
tydeligere ombrekninger som vi som posisjoner kan si regulerer seg balansert inn med proporsjonale, 
eventuelt logaritmiske inn-kortninger på vei innover i feltet. Om vi strekker ut en hastighetsvirvel, og 
spesielt mellom to parallelle feltlinjer som skal gjøre utveksling med hverandre som knekksoner, så kan 
dette, og ganske sikkert, skje ved at en utstrekning av en slik hastighet-løkke, vil være lik en spiralbane.  

Energien virker da slik at den gradvis kan skifte ut energi mellom to hastighetsfeltbaner som er 
inntil hverandre. Dermed vil denne skape en skrulignende feltvirkning rundt et objekt, og som innover et 
godt stykke på vei kan virke roterende på objektet som har kommet inn i partikkelets dominante kraftfelt. 
Rommet klemmer seg altså inn mot senteret av objektet som en rotasjons-sammensnøring, Utad vil et 
objekt som nærmer seg ha direkte retning ut fra bevegelse, og til slutt rett inn mot en radikalt større masse 
enn seg. Men like nær denne horisonten, vil rotasjonskreftene drifte objektet litt sideveis.  

Om et objekt som solen, virker på en liten meteor, betyr dette at romkraft-driften av 
rotasjonsfeltet er så sterkt at utvekslings-banene og retningskoordineringen til objektet vil påvirkes av a: 
Selve tyngdekraft-forskjellen som kan gi en spiralform på banen da dette virker akselererende og 
retarderende som høyde-forskjell, mellom for lavt og for høyt for balansebanen til objektet, og samtidig 
vil denne utvekslingen av feltbaner, spiralutveksling av kraftlinjer her være så sterke at dette gir målbar 
innvirkning på rotasjonen og objektet vil få en synbar spiral-formet bane inn mot det store objektet.  

Altså romfeltdrift grunnet gaussiske vinkler inn mot objektet, og fordi det er utveksling av 
feltkraftlinjer for at krumningen skal være praktisk mulig, så vil dette gi en spiralvirkende effekt på tyngde-
objektene. Vi kan se noe lignende i vannstrømninger, i fosser, steinete driftsområder i en elv. 
Vanntrykkforskjellene skaper en spiralformet overtrykksdrift av vannet oppå de buede strømningene i 
vannfallene. Dette er masse-kraft-utveksling mellom trykkstrømmene i vannet, masse i fart, og 
tyngdekraften. 
 Jeg er ganske sikker på at dette er årsaken til den spiralform som Einstein legger frem om 
objektenes vandrings-bane der meteor, komet, som nærmer seg solens dominans-felt, eller eventuelt 
Jupiters felt, og så trekkes inn i dette, som beregning av disse baneforhold. Alle objekter har slik et 
rotasjons-innfall og hele felt-mengden gir en spiralutskiftning samlet effekt av samme rotasjonainnfall av 
feltlinjene for de utveksler seg gjennom spiral-ut-strekte hastighetsløkker.  

At hastighetsløkker er ikke bare en klar fullstendig sirkle. Det er alt fra tvinninger av kraftlinjene, 
til knuter, til buer lignende strengtoner på et instrument, til virvelgang og spiraler, korketrekkere, og 
endelig til vertikale virvler asymmetrisk, til symmetriske, eventuell slikt som betegnes med to 
brennpunkter, elliptiske og sirkel-runde baner. Så oppstår pol-trykte kuler, og til slutt omtrent perfekte 
vertikalfeltsirkelbaner og kule-formede feltlinjebaner.  

Planck-massen er sikkert ganske perfekt slik fordi det er full balanse, men forstørret opp til vår 
verden vil nok en slik flat-klemmings-grad finnes, lignende polære tilstander i forhold til ekvator på jorda. 
En vei, eller som da blir to veier i motsatt retning på samme linje, så vil vi få en flat-klemming. Også slike 
effekter påvirker noe av spiralgange-effekten.  
 

Kometer, meteorer og deres atom-eksplosjon. 
 
 At kometene eksploderer, atomeksplosjon, skyldes altså at gravitasjonstiltrekningen distraherer 
og forskyver atomkjerne-ladningenes gravitasjons-sentre, nok til at elektroner og spaltninger skjer for å 
kompensere balansen. En kjernefysisk reaksjon starter altså, eller kan starte lenge før et objekt når gass-
laget til en planet, og er ikke avhengig av oksygen. Og oksygenet som kometen møter er ikke nok kjemisk 
energi til å forklare den kjernefysiske reaksjonen. Dette er en gravitasjons-påvirket ubalanse-sprengning. 
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Dobbeltpendler som Merkur. 
 

At banen er elliptisk er balanse forståelig nok. Men at den pendler opp og ned, vagger i omkretsen, 
spesielt mye på den ene siden, er fordi tyngdepunktet i innkommende bane fanget inn av solen, har 
trukket den så nær seg på den ene siden, men ut fra hstighet, tyngde og nærhet, ikke nok til at den faller 
ned. En ny balanse kommer til der banen kommer litt langt ned på den ene siden, noe som slår ut stort i 
retning på den andre siden. Det dannes en vaggependling rundt et middelplan for vaggende adferd, eller 
middelplanet for hele banen uansett tidslengde, inntil denne er opphevet av energitap i forhold til solens 
kraftvirkning der denne vil sende planet ut eller svelge denne. 
 

Dilemma kraft – bevegelse. 

Kraft eller bevegelse, bevegelsesrom, romtid 
 

 Det er velkjent at alle tidligere enn Newton, og Newton selv, Leibnitz, og senere forskere har ment at 

den fysiske verden med sine bevegelser, felt-virkninger har blitt forstått som kraft, styrke, energi, en slags 

drivkraft i bunnen av alt dette.  

 De som skiller seg ut fra kraft-begrepet som fast argument, er Anaximander med sitt uendelig alt-

virkende bevegelse, et slags relativt tid-rom, men med gjenstridighet, og Anaximenes som elev som mente at 

alt kvalitativt i dette også var kvantitativt, og at alt dette utvekslet, og slik dannet former. Han mente at det 

måtte finnes en fast konsistens som kunne fortynnes og fortykkes. Utveksling og fortynning, fortykning som 

gjenstridighet minner allikevel om kraft-virkningen. Pythagoras definerer tall som urstoffet, og at summene 

av alle bevegelser går opp i opp og er konstante, og setter slik bevegelsen som tall-urstoffets virkeliggjørelse. 

Aristoteles mener at bevegelse er alle årsak-virkningers årsak, spesielt en absolutt og endelig drivkraft-kilde, 

energia. Mengdene som produseres er da mengdene energi. Platon holder seg kun til former, men henter 

Demokrits bevegelse inn for å skape sitt teologiske kosmiske helhets-bilde. 

 Vinci, Brahe, Kepler, Galilei, Bacon og Descartes foretrekker å kalle dette kraft, og utenom de to 

første, så er dette bevegelses-kraft, ment som med de samme lover for alt fysisk/objekter, i hele universet. 

Både bevegelse og kraft er observasjoner. Og her kommer Einstein inn i bildet. Vi har laget oss til dels 

kunstige, men nyttige sammen-lignings-funksjoner som begrep om arbeid, arbeidskraft, Newton og Watt, og 

der damp, gasstrykk, tyngde-mengder, samt varmemengder har vært med på å teste ut slike størrelser 

matematisk. Selv Bertrand Russell er inne på det Einstein nå plutselig mener, at kanskje det ikke er noen kraft 

i det hele tatt, kun bevegelse. 

 Denne sammenhengen kommer først frem når det er klart at lyset har en konstant hastighet, og at det 

ellers vise seg at bevegelsessummer virker som like konstante mengder energi. At det kun er endringen som 

betyr noe, bevegelsen. Men samtidig slår det Einstein at gravitasjonen, og dennes akselerasjon, kanskje da 

også bare er bevegelsens akselerasjon, eller kort og godt at gravitasjonen kun er akselerasjonsbevegelse. Av 

alle sammenligninger mellom objekter og feltkrefter, tiltrekningsbanenes økende styrke, som er økende 

avbøyning av bevegelsen, at dette kun er bevegelses-balanser i et bevegelses-regnskap.  

 Einstein forsøker seg med å sette en tenkt ro som et absolutt 0-punkt for trykk eller temperatur. Og det 

man mener å kjenne til, at lyshastigheten er konstant og høyeste kjente hastighet på virkningsfelt, og 

utgangspunktet at summen av energier og overgang mellom energier gir en konstant energimengde, altså 

summen av masser og energier totalt innenfor målbare områder. At masser og elektromagnetiske forhold 

virker proporsjonalt har Maxwell og Gauss-Weber funnet ut. I tillegg har Lorentz funnet ut noe om 

tidsforsinkelse som trer inn i bildet ved høye hastigheter nær lysets ved eksperimenter med elektroner.  

 Ut fra den kraftstyrke som er oppgitt skal nå Einstein med hastigheten c, med 0-temperatur, og med 

konstant energi-masse-omvandling som er proporsjonale nå finne gravitasjonslovene og feltlovene der 

tidsforsinkelsen er knyttet til masse og energi som innvirker på hverandre, at feltstyrke og masse øker i visse 

proporsjoner ut fra hva annet som finnes i nærheten. Han finner dette proporsjonalt, og kan stadfeste at E=mcc.  
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Men ikke uten Lorentz tidsforsinkelsesformel som gjelder et legeme alene, og er den spesielle 

relativitets-teorien, men som reguleres i en ny proporsjonal når to eller flere legemer kommer inn i bildet slik 

som i den generelle gravitasjons-teorien, og som regnes til den generelle relativitets-teorien. Hele tiden med 

Planck-faktoren som alltid øker proporsjonalt med massene, partiklene.  

 Det Einstein gjør er at han benytter en like viktig og riktig sammenligning som det kraft-rommet viser 

av virkninger pr areal, som det nå bevegelsen virker som i samme arealer. Vi kan si at det er et nøye 

proporsjonalt forhold mellom kraftstyrke og bevegelse. Og dette kommer aldri unna bevegelsesfaktoren. 

Einstein antar at gravitasjon og akselerasjon er det samme. Han vet ikke. Men nye tester viser at akselerasjonen 

endres i nøyaktig samme grad som bevegelsesmengdene, og slik anser han dette som et faktum, at gravitasjon 

er akselerasjon. Dette virker likt for elektromagnetiske lover og gravitasjonen.  

 Formene og regnskapene stemmer med hverandre. Det er romslige objekter, forflyttet posisjonelt i 

rommet, at alt endrer stilling så sant vi identifiserer noe, og virkningene vises ved bevegelse og utstrekning, 

der bevegelsen som hastighet kan skiftes ut med sammenlignings-bevegelsestakten tid/klokke, noe som må 

beregnes ut fra treghetsendring i bevegelsene. Regnskapet kommer aldri unna det vi fysisk kaller lengder og 

rom, og de kommer aldri unna bevegelsesfaktoren som kan beregnes som tidsfaktoren for bevegelsenes 

avbøyninger og hastighetsendringer i retninger. Det er dette som har blitt betegnet som romtiden, fordi denne 

viser da til treghetsforskjellen også.  

 Hvorfor bevegelsen er der, og hva vi observerer bevegelse som, eller hvorfor to rombevegelser skulle 

avbøye hverandre, sier ikke Einsteins fremstilling noe om. Likedan er det med Bertrand Russells bevegelse, 

at i den fysiske verden, at alt er bevegelse. At alt er i bevegelse er greit nok. Men dette forklarer ikke at 

bevegelsen skulle bygge romutstrekningen eller rommets tilstedeværelse, og forholdet rom og bevegelse. Her 

ligger det noe skjult i det Russells utsagn tar som underforstått utgangspunkt i. At alt er bevegelse gir heller 

ingen kommentar om forskjeller i bevegelse, eller hvorfor summene skulle være konstante, eller at de skulle 

være lik kraft-mot-kraft, bevegelser og motbevegelser.  

Hva hindrer eller avbøyer en bevegelse, hvorfor er den der og deltar som virkninger og hvordan 

produseres og bibeholdes rom. Russell og Einstein aksepterer her romtiden, og ut fra geometri-matematisk 

regnskap med et gitt utgangspunkt i måle-verdier vi har laget, så stemmer romtid-former og formler i fysikken 

helt eksakt med hverandre: Begge lager like proporsjonaliteter for den andre. At form-endring, romtidens 

former og utvekslinger, skaper de samme forhold av fysiske lov-formler, som det fysikk-lov-formlene skaper 

av romtid-endrings-former. Einstein setter opp disse på hver side av likhetstegnet, der begge skal endre seg 

med samme faktor, og beviser at disse er like. 

 Først: Hvordan observerer og identifiserer vi bevegelse i det hele tatt? Vel vi ser at det blir en forskjell, 

eller at det er en vedvarende forskjells-prosess, det vi kaller en endring. Endringen, altså en forskjell i posisjon, 

eller en forskjell som er kontinuerlig, er det vi merker, oppfatter, slår fast en bevegelse som. Vi ser en bevgelse, 

vi husker bevegelsen, vi snakker om bevegelsen. I utgangspunktet så vet vi ikke annet enn at vi gjenkjenner 

en bevegelse, gir den et navn som gjenkjennelse, husk, utrykk når vi gjenkjenner den, kalt bevegelse. Navnet 

bevegelse, og de fleste definisjoner på bevegelse, gjenkjennelsen ved navnet eller gjenkjennelsen ved synet 

eller hudfølelser, hørsel, kun identifiserer at det er bevegelser til stede. 

Navnet og gjenkjennelsen av bevegelse forteller oss: Aldri om hvorfor bevegelsene er der, hva som 

egentlige utløser bevegelsen fra noe annet, at det må virke slik, og det forteller ikke hva bevegelse er. Vi kan 

ikke si om bevegelsen er en kraft, en funksjon, kun bevegelse, eller en bevegelses-kraft. Men vi har forsøkt 

oss på alle variantene uten hell med å kunne definere funksjons-kilde, avgjørende årsak til bevegelse, eller 

kraft, og da også i forhold til utstrekning og hastighetslengder, altså begrepet tid i fysisk sammenheng. Vi kan 

ikke si om det kun er bevegelse eller kun er kraft, eller begge deler, og hvilken funksjon som må være til stede 

for at denne skal oppstå og virke sammen med noe annet! 

 Altså: Einstein og Bertrand Russell har ikke noe sikkert utgangspunkt for å kunne avgjøre hva 

bevegelse er, kraft, bevegelse, eller kraftbevegelse. Med andre ord: Bevegelsen og utstrekningens årsak eller 

virkemåte, grunnfunksjon er ikke forklart ved det forskerne eller vi alle oppfatter er tilstede: Bevegelse. Men 

min observasjon av at det er forskjell eller en kontinuerlig forskjells-prosess forteller allikevel at uten denne 

forskjellen som da gir endring, og gjerne som utstreknings-sammenheng, som selv er en forskjells-funksjonell 

oppbygning, der en snurrende energiball, garantert også lar utstrekning og bevegelse gå i ett i samme punkter, 

viser en romtid-forskjell ved bevegende former og felter.  
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 Når Newton sier at vi har kraft og motkraft, og at bevegelsene er konsise i forhold til dette, for eksempel 

en rett bevegelsesvei på et objekt, en kraft, inntil den blir påvirket av en annen kraft, så forteller heller ikke 

Newton hvorfor bevegelsen og kraften påvirker hverandre, eller om bevegelsen er kraft og kraft er bevegelse, 

noe han viser ved å ta rom som uavhengig av stoff, og tid som uavhengig av stoff. Berkeley angriper Newton 

her: Vi får ikke tid uten hastighet, som er bevegelse ganger vei. Altså både bevegelse og rom, der bestemte 

intervaller kan kalles tid-tagning. Om samme takt gjentas med endring av hastigheten blir tiden annerledes. 

Altså har vi lagd en klokke. På samme tid har da gjenstanden tilbakelagt en kortere eller lengre avstand enn 

tidligere, eller den har blitt hengt opp i en sirkulasjon langs veistrekningen, samles opp eller utveksles i like 

mengder, noe som ville virke som en treghet, og smalet konsentrasjon av bevegelsesmengde. Om bevegelse 

og treghet er det samme slik Einstein utrykker vil vi da ha et feltvirkningsobjekt for eksempel gravitasjons-

objekt. 

 Om derimot utstrekning og bevegelse henger sammen i alt fysisk som objekter og felt, så forblir dette 

en bevegelsesutstrekning, eller romtid-formasjon, og vi kan da ta Einsteins gravitasjonslover som et faktum 

for at disse gir like verdier som de fysiske lover, og slik sett kan vi kalle alt romtiden, eller rom-bevegelsen. 

Denne viser at det er et likt styrkeforhold mellom utvekslende energier mellom alle energiformer, og at 

mengden volumtetthet og bevegelsesmengden er proporsjonale, slik at rom og bevegelse utgjør en enhet. Med 

romtiden får vi et omvendt forhold i et system som da viser treghets-økninger ved de samme objekter. Og 

dette er perfekt for energiregnskapet matematisk og geometrisk. Og for formlene i fysikken. 

 Hvordan romutstrekning og bevegelses-funksjonen er knyttet sammen som et og samme produkt kan 

hverken Russell, Einstein, Dirac eller Hawking forklare.  

 Problemet til Einstein er at kraft-begrepet er skiftet helt ut med volum-bevegelsesmengden, der rom 

ikke regnes som den egentlige styrke eller kraft. Dette betyr videre at bevegelsesmengdene tar over hele 

jobben. Nå trengs egentlig ikke kraftbegrepet mer, da tallene og lengdene lager samme form som de fysiske 

formler. Bevegelsen blir et parameter, om vi vil paradigme-funksjon. Akselerasjonen og gravitasjonsmengden 

viser samme proporsjonale verdier. Dette er ikke nok til å definere at bevegelse  er lik det samme som 

akselerasjon og gravitasjon, eller at gravitasjon er lik kun bevegelse, eller rombevegelse i den formen at kraft 

eller styrke, eller tetthet forårsakes av en drivkraft, eller en funksjon, felles-funksjon, mellom-stadium-

funksjon som får frem alle disse faktorene som utstrekning, bevegelse og styrke. 

 I alle fall. Ett sted mellom 1905 og 1917 forsvant sakte men sikkert ideen om at alt har kraft og 

motkraft, at til en kraft finnes en motsvarende mengde motkraft, slik som er nødvendig for en utvekslings-

tilstand, og at all kjent energi ble regnet til en konstant bevegelsesenergimengde der kraft til dels som 

grunnfaktor ble borte. Den er nå kun et produkt av den gitte energi av bevegelse, utstrekning og 

akselerasjonen. Akselerasjonens plass betyr allikevel at denne ikke forteller mer enn kraft eller styrke, eller 

bevegelses-årsaken. Kilden til denne nye akselerasjonen er fremdeles i det blå og borte. Ekstra borte når alt 

følger kraft-motkraft, men det gjør lenger ikke universet.  

Nå benyttes den kjente energien alene eller summen av disse til å forklare seg selv.  Kraft-påvirkningen 

av universet avgikk ved døden mellom 1917-1940. Kun bevegelsesenergier, i form av romtid med en gitt 

konstant energimengde er tilbake. Ingen kjenner mer til utvekslingens årsak eller tilstedeværelse som en mulig 

videre faktor i et enda større system, og om ikke i en enda mindre grunnfunksjon som kan danne en slik faktor.  

Med kun seg selv som sammenligning kan alt omformet til gravitasjon, og kun kjent utstrekning og 

bevegelse, slik sett i forhold til et 0-punkt, kun fortelle det Hawking forteller: At vi får 0 rom og tid, og 

uendelig styrke, men ingen forklaring overhode. Både Einstein og Hawking gikk vekk fra denne singulariteten 

fordi det var umulig å få en romtid-funksjon tilbake eller en formelsammenheng. Dette betyr error. Vanvittig, 

ikke mulig. Løsnings-løst. 

 Forklaringen måtte være en annen: De skylder begge på en usymmetrisk oppførsel i løps-gangen som 

bommer så vidt på ett fast punkt, noe som øker muligheten for en sirkulasjonsutveksling. Men det finnes ikke 

noen faktor eller funksjon som de kan henvise til som lar en fast masse, elelr tenkt ut fra oppdagelser, en 

eksistens som kun består hver gang av ny mengde masseoppdagelse, at dette er alt og skal forklare sin egen 

begrensede massefunksjon. Både bevegelsen og utstrekningen om den ikke fantes måtte dannes differensialt 

og fungere også differensialt. Men andre ord uten at det kan avleses som en begrensningsfaktor. Om denne 

ble født som en total fotskjell, eller faktisk evig er en total forskjell så vil denne totaliteten innebære en samle-

funksjon av utstreknings-differensialfunksjon og differensierende bevegelses-differensial-funksjon, altså en 

likeverdig aktiv romtid, som virker differensierende altså som et ekspansjonstrykk overalt som vil utveksle i 

like mengder. Uansett størrelse så ville denne utveksle likedan likt som kraft og motkraft.  
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Den har drift, og indre vekst av bevegelsesutstrekning danner et ekspansjonstrykk som er likedan men 

utveksler, altså danner de relative romtidstyrkeformene som har relative og balanserte utvekslingspotensialer 

og selektive virkninger som dette, mellom felt og partikler og innbyrdes felt og innbyrdes partikler. 

Om dette er på grunn av en kraft, en styrke, en drivkraft-funksjon for bevegelses-mengdene, eller 

styrken, sier ikke denne avgjørelsen noe om, og er helt utelatt fra å uttale dette på grunnlaget av at akselerasjon 

og gravitasjon viser proporsjonale verdier. Kraft og bevegelse, det ene eller andre, eller at begge er samtidige 

funksjoner i den fysiske verden, er altså ikke verifisert ved uttalelsene om disse tilstandenes proporsjonalitet. 

Hva kommer problemet, feilen, miss-forholdet av? 
 

 Først og fremst fordi den nye antagelsen av at konstant energi i universet kun forholder seg til den 

observerbare energien, og den observerbare utstrekningen som alltid regnes som alt som finnes av fysikere og 

matematiker. Og at det alltid er bare hvor denne mengden har oppstått fra i bevegelsesretninger og energier 

de observerer. Konsekvensen er at oppdagelsen av enda mer skaper problemer. Bedre instrumenter gir stadig 

et større univers.  

Med en konstant energi for romtiden, bevegelsesutstrekningen som en gitt fast verdi, så vil 

matematikere og fysiskere lettere falle i fellen som der de regner sammentrekninger og utvidelser i forhold til 

et punkt, der romtiden forsvinner og energien er uendelig. Og som Einstein og Hawking kan konstatere ikke 

gir formler og fysiske tilstander tilbake som svar på regnestykket. Dette betyr altså den fatale mystikk og 

håpløshet i seg selv. Og da må det være en annen faktor som har startet det hele. Men igjen sitter man kun 

igjen med at dette er Gud eller en Natur-Kraft-Funksjon, som da er naturlig eller mulig logisk tross alt? 

 Det som er den store feilen er at vi matematisk -geometrisk gis en konstant verdi, energi, forhold 

mellom energier som at dette ikke kan endres i bytte med andre energier hva posisjon og mengder angår, og 

derfor at det vi lokaliserer tas for det endelige gitte. Matematikerne og forskerne vil da med sine formler i kun 

teoretisk og lokale tester av disse verdier, konstatere at regnestykket kan gå i 0, og da skape den samme 

euklidske punkt-singularitets-funksjonen der paradigme-funksjonen forsvinner.  

At vi som bevegelse og som matematisk punkt uten utstrekning, dermed får en bevegelses-

forsvinnende tilstand, at eventuelt bevegelsesgrunn eller drivkraft forsvinner, i tillegg til at motkraften ikke 

finnes. Utstrekningsløst punkt, en gitt verdi for energi totalt, og bevegelse uten kraft, drivkraft, endrings-

funksjons-grunn er det som skaper problemet og sender fysikerne ut i en gal teoretisk verden, på villspor.  

 Behold kraft-motkraft, tenkt som bevegelsesenergitetthet og som, drivkraft-komponenter, og sett ikke 

en gitt grense for energien utenom den ekvivalente energiutvekslingen som konstant, og tenk ikke at tallet 

eller 0-en er en utstreknings-løs fase, men heller en del av en bevegelsesstrømning vi da strømmer i takt med. 

Om vi er i samme nøytrale fase som kraftbevegelsen så vil energien virke rolig, eller utjevnet i en felles kraft-

strøm der energiforskjeller oppstår som ubalansen mellom felt og der feltforskjellen som oppstår er den 

balanserte mankoen i balansen. 

 Einstein blir stående rådløs for hva som da utløser en gravitasjons-funksjon med de forskjellige 

ekvivalente fordelinger fordi dette nettopp minner kun om kaos. Men kosmos-kaos er to tilstander av den 

samme funksjon av romtid-energier relativt som vi kan rote til eller ordne, mens rotet, storm-senteret, stort 

sett er en perfekt balanse-utjevning, og at det samme rotes til og ordnes igjen balansert som forholdet kaos-

kosmos. Nå vet vi hvorfor Einstein lenger ikke finner et holdepunkt, eller at Hawking gjør det.  

De fjernet kraft-motkraft forholdet, eller bevegelser og motbevegelser til det objektet de studerte. De 

har ingen gyldig grunn til dette, annet enn kravet om at vi ikke kan ha mer en saksforholdene vi kjenner, og 

de har her brukt fysiske formler og målinger, samt matematikk og geometri fra til dels oldtiden for å skjære 

vekk det unødvendige med Ockhams barberkniv, og da slått spedbarnet ut med badevannet. 

 Om vi ikke kjenner tilstandene finnes kun et svar. Vi vet ikke om det er kraft-motkraft, bevegelses-

energi og mot-bevegelses-energi til universet. Men det betyr ikke at bare den ene da er. Begge deler kan være 

tilfelle. Vi kan ikke utelate den andre muligheten. Grunn: Fordi alt annet har oppført seg slik til nå: Til 1900: 

Da bestemte bevegelsen, utstrekningen og styrketetthet, bevegelses-akselerasjons-tetthet til å ta over rollen 

som allviter, og kraften ble, som grunn til hendelses-forskjell i bevegelse og romfordelinger, å kastes. 

 Det eneste vi har å gå på i dag er at rommet, bevegelsen, tiden og styrken ikke er analysert: Med unntak 

i Differensialkraften. Bør gjennomgås. Dette er samme grunnen til at forskjellige modeller ikke forstår hva de 

deriverer, og hva deres derivasjon er en del av.  
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Hvordan denne delen ser ut i vår verden som forhold til det det ble derivert fra. Kort sagt omvendt 

derivasjon: Gir dimensjoner som ikke har mening som annet enn i vår egen fullstendige dimensjon. Der en 

dimensjon gir alle dimensjoner: Grunnen til at matematikerne og andre kan danne seg alle former og fantasier 

ubegrenset. 

 Jeg er hundre prosent sikker på at de ikke forstod dette på grunn av nettopp denne elimineringen av de 

nevnte leddene her. En gitt samle-sum, ingen motvirkninger eller utvekslinger i forhold til dette gitte, at de 

skjærer vekk alt det som ikke observeres direkte eller matematisk fra det gitte. De mangler da helt denne 

faktoren for et helhetlig omløp. Tilstanden kommer av konflikten mellom at mystisk kraft, eller noe mindre 

logisk oppgis som grunn til ganske konkrete forhold, og som Natur-tro, kontra at noe kan gripe inn å snu på 

alt de vil, slik mange religiøse tror, at Gud kan omgjøre alt, men til vanlig lar han naturen gå sin til dels vante 

gang, men er årsak selv til årsak og virkning som vi oppfatter.  

Denne konflikten mellom mer tilfeldige innskytelses-årsaker etter behov eller lyst, behag, og de 

konkrete analyser av lover og omløp som viser noe annet, er årsak til eter-konflikten og en mer observasjons-

kritisk informasjons-nedtegnelse der kun naturen antas å inneholde all informasjon, skapt eller ikke. Det siste 

gir en grunn til at mange religiøse har antatt evolusjons-læren som et ledd i en mulig historie som kan virke i 

overenstemmelse med alle kjente data i organisk biologi, genetikk og i fossilførende lag tvers over jorden, der 

Darwin utløste en ganske sikker linje for dette.  

 Eter-konflikten er den som ligger tettest opp til det gamle begrepet livskraft, og den alkymistiske pre-

kjemi av mystisk karakter, der lykke, ulykke, ondt, godt, ungdomskilde og livets vann, krystaller og hvordan 

få lagd gull av kvikksølv eller annet var noen av målene. Men selv her gjøres det funn i menneskets biologi, 

behov, psykologi, og bevissthets-evne som viser til like gode forklaringer på samme spørsmål, og videre 

biokjemiske og genetiske funksjoner som innvirker. Eteren som strakk seg fra tykk nær livløs materie, til en 

høyere bevissthet, er iboende i eter-begrepet.  

Etter 1800 med atomalderen så fikk eteren en langt mer trolig sammenheng som en fysisk sammen-

holdende kraft, uten at man av den grunn glemte liv og bevissthet som et uløst funksjonsproblem I 1900 var 

slik sett eteren en fysisk kraft, men tilhørende Gud eller en Alternativ urkraft som hadde egenskapen til liv og 

bevisst i seg som en mystisk uløst gåte. Altså under tvil som løsbar hva årsaken gjaldt. En veldig diffus fysisk 

kraft, med unntak på et område:  

At den bibeholdt en opprettholdelsesbalanse, en kraft-motkraft-funksjon, og at den gjennomsyret alt, 

altså la grunn for balanseforhold. Men da samme lover i naturen kunne utledes ved sammenligning med andre 

energiformer, ble kraft-motkraft tatt vekk til fordel for bevegelses-energi. Da felt, styrke, virkninger fremdeles 

er tilstede veksler begrepet om å være som en kraft og rene bevegelsesenergier som forskerne sier. Men det 

forklarer ikke driv-kraft-funksjonene for bevegelse og styrke, med unntak av tettheten til den naturlige 

bevegelsesveien for romkraft og former som er trege i formlene og modellen som også Einstein har lagt frem. 

At noe er naturlig er ikke automatisk logisk begrunnet ved en slik naturlig bevegelsesvei. Man mangler grunn-

funksjonene. 

 Dermed blir man nødt til å ta nye dybdedykk for å se funksjonene slik Damman mistenker: At det 

finnes en immateriell, ikke så lite mystisk, årsak bak tid og rom. Men dette betyr ikke at søkelyset han s er 

feilrettet. Og det kan være at vi finner forståelige funksjoner nettopp her slik som ved differensialkraften.  

Er litt kvass her: Materiell, åndelig, immateriell forteller oss i utgangspunktet ikke noe om funksjons-

grunnlaget til det nevnte. Bare at vi går og finner funksjoner som stemmer med det vi har gitt slik navn, ikke 

hva som driver disse igjen. Thompson hadde vel også en kraft-mot-kraft-forestilling: At med den nye 

bevegelsesenergi-isoleringen uten en motkraft, så mente han at: Desto verre for kosmos. Noe har blitt skjært 

vekk, blant annet mulighet til dypdykking. Og Einstein arresterer seg selv, burer seg inne her, og får etterhvert 

følgesvenner i dette innburede landskapet: Dirac, Kvantefysikere. Derimot: Hans relativitetsteorier og 

feltteorier er riktige. At vi får tillegg er ikke rart da vi forsker. Jeg tror Bohr er sterkt inne på en absolutt utbredt 

balanse som ikke stanser ved vårt observerte univers, og at han arbeidet med motkraft-teoretisk utprøvelse.  

Hva jeg kjenner igjen dette på er at enkelte utsagn om distansevirkninger er inne i bildet og som kun 

kan skyldes en annen balanse enn den vi har observert. Mens en ensidig tvilling-par-dannelse som eneste 

mulighet, der mener jeg han går for langt, og at Einstein har rett i at om det er manko på en virvel i en strøm 

så kan det dannes en til i mellom og ikke bare to. Eller om strømmen retter seg ut at virvelen opphører. Hos 

Bohr må alltid to opphøre. Begge har rett i at 1 og 2 finnes. Men Bohr ser noe skeptisk til kun denne ene. 
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Differensial-funksjonens bygge-trinn 
 

 Vi har kommet frem til hvorfor absolutt ingenting er umulig, og forskjells-løst, og at det motsatte er 

eneste mulige eksistens, væren, helheten, altet. Vi har identifisert alle formene som finnes for tid, bevegelse, 

virkning, at noe skjer, kan skje, hendelser er ensbetydende med en forskjells-funksjon, eller forskjells-natur-

egenskap. Vi fant i samme punkter, kontinuitet, posisjoner, helhet og del at rom, alle dimensjoner, størrelser 

som finnes her har slik forskjells-natur også. I ulike utprøvninger av helt ulike, annerledes dimensjons-forhold 

som oppgis som ukjent, fant vi også en lignende tvungen differensial-funksjonalitet, om de finnes.  

En lengre ut-prøvninger av former, virkninger, egenskaper og evner for materie og bevissthet, viste 

seg likedan, også som tanker, forestillinger, sammenligninger, begrepet forståelse, bevisst oversikt, 

orienterings-grader, og for behov, følelser, stemninger, sanser, samt fysiske og bevisste handlingsforløp. At 

kjent eller ukjent, så måtte det logiske eller mystiske ha sin virkekilde, eller selv ha en virkekilde inne i seg, 

og derfor at kjent og ukjent egenskap derfor viser en forskjells-funksjon. Mest bestemt som virkende årsak-

virkning fra noe gitt, til noe annet, fra det forrige til det neste. Vi kan selvsagt rygge også, men det er ut av 

posisjonen vi er i, eller vekk fra tilstanden vi er i, til neste tilstand. Ett spesielt tids-begrep om dette som ikke 

kan endres. 

 I utgangspunktet er dette både et logisk og meningsløst svar som funksjoner, sett i forhold til behov, 

forståelse, fordi vi må ha en sammenheng i noe for å forstå noe. Men i det vi eliminerer alle slike forskjeller, 

så forsvinner også alle de egenskaper og dimensjoner, bevissthet og materie, Ånd og Natur. Alt blir forskjells-

løst: Absolutt ingenting: Ingen forskjell, ingen like eller ulike, ikke to like, ikke to ulike, ikke årsak, ikke 

virkning, ingen forskjell at noe kan ta form, egenskap, virkelighet eller mulighet. Ikke noe tomt som kan fylles, 

ikke noe fullt som kan tømmes, ingen tomhet eller fullstendig oppfylt funksjon, styrke.  

Som forskjells-løst og umulig, så kan kun altet, det værende være mulig i stedet. Derfor Kan vi utrykke 

det slik, at i stedet for det umulig forskjells-løse, så er kun en virkelig total forskjells-funksjon årsak til det 

neste, at størrelser og mengder oppstår i alle dimensjoner og egenskaper som virkning, bevegelse, hendelse, 

at noe skjer. Dette skaper den enhetlige funksjonen i mangfoldet. Fordi det motsatte kan kun være helt for at 

noe umulig ikke skal kile seg inn i mellom noe. Det motsatte må også være like helt og full over alt. 

 Brukt om kun begrepet rom, utstrekning, lengde, og om bevegelse eller virkning, som virker på det 

neste, eller gir det neste, likt eller ulikt det som er, så kan vi tenke oss at disse som fysiske egenskaper skulle 

tenkes være forenlige med hverandre funksjonelt. For å kunne se for seg dette, kan vi tenke oss at noe er 

overalt og endrer seg, og ved fortsatt endring utover dette omdannes til ett trykk.  

Fra en grunnfunksjon vil det bli enda tydeligere om vi tenkes oss at absolutt ingenting var, men 

plutselig så ble denne forskjellen utstrekning og forskjellen bevegelse født fra samme punkt, med denne 

differensierende differensialfunksjon i seg funksjonelt, virkende. Bevegelse kan ikke forklare utstreknings-

bygningen og utstrekningen kan ikke forklare bevegelsesvirkningen. Men dersom de var samtidige kunne de 

hjelpe hverandre frem i en lik takt. Dette blir det samme som å si at det finnes en slags mellom-funksjon 

mellom bevegelse og rom, eller tid og rom.  

Som en absolutt forskjells-funksjon, differensial-funksjon, en forskjell som blir forskjell fra seg, så 

betyr dette at total forskjell som grunnfunksjon gir vekst/differensiering til både bevegelse og til utstrekning 

samtidig. Og i like store mengder. At utstrekningsdimensjonen og bevegelses-dimensjonen, altså romtid-

funksjonen oppstår på likt, lignende en felles vekstfunksjon fra en og samme forskjells-funksjon. Denne 

fortsetter å differensiere seg likedan, uten at det foregående av seg slutter å virke, slik at vekst-potensial av 

rom-bevegelse-utvikling fortsetter.  

 Fordi slik virker da funksjonen. Denne ville virke som, fungere som en vekst-funksjon. En romtid-

vekst-differensial, sett fra funksjonens innside, selve virkningen, drift-funksjonen. En slik fødsel uten videre 

motstand ville øyeblikkelig kunne anses som å nå uendeligheten i utstreknings-rom, bevegelsesrom, og da kan 

den ikke vokse mer. Den vil da kun kunne vokse på innsiden, at den virker som sin indre ekspansjonsfunksjon, 

og danne ett trykk. Som samme differensialfunksjon så vil den danne et absolutt og likedan trykk overalt, og 

som en og samme funksjon så vil punktet, posisjonen og kontinuiteten i like mengder ha likedan trykk.  
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Vi har da fått et absolutt trykk som lenger ikke kan vokse mer. Romtiden har endret seg fra en 

bevegelsesutstrekningsvekst til en romtid-ekspansjonsfunksjon, et uendelig eller absolutt trykk: Trykket, 

spenningen 1(og samme overalt). Da denne funksjonen nå ikke kan vokse mer i bredden og høyden, det vil si 

i utstrekning og indre trykk, og allikevel har vekstpotensialet i seg, ekspansjonstrykkets funksjon, som ikke 

mister seg, energien konstant, så vil denne kun kunne utveksle med seg selv som like mengder kraft og 

motkraft.  

Dette betyr at romtidmengder skifter plass, og da som fortetninger og utvidelser av virvler, der tetthet 

og utvekslingshastigheten er styrken, energien til de samme objektene. At denne romtid-kraften danner 

romtid-former inne i seg som utvekslingsstrømmer, og vil holde seg ganske likedan i størrelser om de er i en 

likedan tett trykkstrøm, lignende kosmos og dens partikler slik vi kjenner disse.  

 Det som er viktig i denne sammenhengen er å se at det på alle deler av vekst-formenes endelige 

begrensing der dette nå må skifte vei for endringsprosesser, det vil si at som uendelig, ikke kan vokse mer, 

som indre vekst, trykk, der samme funksjon gir et uendelig eller absolutt trykk, og i begge disse titlene gir 

balanse eksakt, så vil utvekslingene også utveksle i like mengder balansert, og derfor kan vi slike formler som 

i fysikken eller hos Einstein med like mengder omvandlingskraft fra en energiform til en annen. Her er kraft 

og motkraft like fordi den underliggende kraftbalansen alt er likedan og balansert på forhånd.  

Dette harmonerer med de fysiske energiformene og med lovene, med det som kalles naturlige 

bevegelsesveier for feltkrefter i rom, eller for rombevegelsesfeltene, eller romtid-energiene. Også at kraft er 

lik motkraft, at bevegelsesenergier er lik bevegelsesenergier. Det stemmer med fysiske formler og 

romtidformene til Einstein, den generelle relativitetsteorien og Gravitasjon og feltligningene hans. Og stort 

sett med de senere kvantenergiformer vi har funnet også. 

 Konsekvenser 
 Ett av konsekvensene av slike virvler, eller der like meget møtes fra alle kanter i rom, kulevirvler, 

kunne gi meg et godt bilde av hvorfor masser som skal øke farten gjennom samme strømmen de er lagd av 

også øker tiltrekningsmengden at masse øker med hastigheten. Men formler og tall tenkte jeg ikke på. Bare at 

alt nå var begripelig. Også logikken som den samme funksjonen skaper i alle sine varianter i en fysisk verden 

og som likedan passer for bevissthetens logikk, selv ukjente systemer.  

Nå skjer det noe spesielt etter 1979 da oppdagelsene kom. I 2013, etter 34 år(19 år etter at boka kom 

ut), henter jeg frem min egen kraft-teori for å sjekke balanser, fordi de andre modeller jeg hører om mangler 

en sikker faktor her. Dette kom både av biologi-lesning, av moralske balanser i religion og filosofi, og til dels 

mangel på balanserende argumenter for vitenskapsteorier, men også da bevisstheten i begrep om følelser, 

behov, tilpasning, sansning, og selv intuisjonen manglet denne logikken. Og etter 36 timer med min egen teori 

i juli 2013 fant jeg plutselig sammenhengen mellom alle de fysiske lovene ut fra samme kraft-teori. 

 

 Om figurer og skisser:  
At jeg begynte med å se uendeligheten som rette bevegelseslinjer, men da de måtte veksle ville hele 

denne danne en sirkel som var i midten. Her tegnet jeg inn tenkte universstørrelser, galakser, jorda, atomet, et 

partikkel, og så slik at det stemte med innfall og utfall, utvekslingen til objektene. Men en virvel kan ikke i 

samme kraftlinjer klare å dekke plassen overalt for slike virvler, derfor må dette fordele seg lokalt som store 

og små utvekslings-samlinger. Dette førte til en rekke utprøvelser av lokale felt og hva som betinget at virvler 

oppsto innenfor et lokalt felt. Plutselig finner jeg at balansen er så nøyaktig at det på et visst nivå av dannelse 

av slike må være svært små enheter i bunnen, og slett ikke mye slikt i et lokalt felt.  

Inne i det lokale feltet kan derimot mengder samle seg, slik som tyngre atomers partikkelmengde, eller 

galaksehoper. Men i det en liten partikkel har et stort trykk rundt seg, så blir overgangen inn til denne temmelig 

brå. Her går omtrent likedanne styrkemengder inn og ut og jeg tegnet dette og påviste at linjene ut, linjene 

inn, og de linjene av feltet som var rett som ble trukket inn i virvlene var like brede. Akkurat her i ytterkanten 

av objektet, kula, så fikk vi en fossa, en ytre overflate en grense mellom rommets dominans og partikkelets 

dominans over feltlinjer. Og i sentrum var den egentlige utvekslingskulen. Hvilket også de betegner som 

planck-massen. 
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 Det er når jeg tegner inn tenkte objekter som kan fanges inn av denne ene, liksom at elektroner befinner 

seg rundt en atomkjerne, at jeg får ideen om det kan være interessant å se hvordan tetthetsforskjellen på to 

baner kraftlinjer innover ser ut. At et elektron er på overflaten, og ett er halvveis lenger inn. Jeg tegner en 

kjegle fra sidene til denne ytterste, innover mot sentrum, som da fanger inn yttersidene til sirkelen til 

partikkelen halvveis lenger inn.  

Da jeg oppdager at forskjellen er fire ganger tettere der inne, altså bare en fjerdedels areal får jeg sjokk. 

De samme feltlinjene hos gravitasjon styrer jo bremselengder. Om jeg dobler farten på bilen så er 

bremselengden fire ganger så langt. Jeg halverer avstander innover samtidig med at jeg dobler hastigheter og 

bremser. De samme tallene uansett hvor lange rekker. Dette betyr at dette er gravitasjonen. Men også 

akselerasjonen, og nå vet jeg hvorfor de blir like.  

Min modell gir en grunnfunksjon der alt har samme hastighet, en og samme bevegelse, en og samme 

tetthet, en og samme lengde for disse. Det betyr at like volummengder bevegelse utveksles med likedanne 

volummengder bevegelse. Kjegle-formen forklarer både tettheten, ohms forhold, akselerasjonen, effekt-

endringen, spenningsforskjellene, og samtidig ved utveklingen og dens mengde, det samme objektets treghet 

og tidsforsinkelse, altså massen. Helt sinnssykt. Samtidig er energien konstant og kraft og motkraft likedan, 

at bevegelsesenergiene tilsvarer hverandre. 

Dermed må jeg vise til sammenligninger på nytt fra samme kraften, Kamos – Forandrings-kraften, 

som jeg nå valgte av fysikkgrunner og beregninger, samt det engelske navnet på forskjell, og da kalle Kamos 

– Differensialkraften. Denne har fremdeles sine logiske funksjoner i hevd som følge av alle slag forskjeller 

som funksjonen kan danne.  

 Sammenligninger ble plutselig svært enkle å gjøre. Det kreves allikevel det samme slitet med å lære 

seg enkeltfeltenes formler utenat, men nå gjelder de i alle fall for kjente forhold. 

 De gaussiske flate-punkter og Einsteins, at punkter er fiktive, bare regn, kan altså skiftes ut med 

differensialkraftens hastighetsløkker, eller som utstrakt danner krumninger og spiralvirvler, eller flatere 

virvler og kule-virvler. Eksempel lys, elektroner, nøytroner, turbulens-felt, de fysiske felter og deres 

krumninger. Der bevegelsesbaneformene og formlene viser samme verdier. E=mcc + de formene som 

romtiden danner der en felles likedan faktor mellom formler og romtid-former gir de samme mønstre og 

virkningsstyrke. Dette er kontrollert til gangs. 
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Til grunnfunksjonen 
 

Differensialkraften Teller og Nevner 
 

 Følgende er et middels helhjertet forsøk å illustrere en oppfatning en uvanlig vei, og som med sine 

mulige overenstemmelses-svikt, allikevel kan få leseren, matematikeren, til å oppfatte den romtid-funksjons-

varianten jeg forsøker å forklare. 

 

Vi kan tenke oss at det absurde svaret, sammenlignings-grunnlaget, konklusjonen, på hva rom, 

dimensjon/er, avstander, retninger, alle tenkelige former for væremuligheter kun var at det var forskjell, altså 

, opp og ned, det forrige og neste, enheter, like og ulike i alle former og proporsjonalitet, i alle annerledesheter 

av verdener, dimensjoner, selv begrepet enhetlighet: I forhold til ingenting, i forhold til alt annet, i forhold til 

sitt eget innhold.  

Når lignende gjelder for bevegelse, forandring, tid, vekslinger, virkninger, signaler, kommunikasjons-

former, at noe kan skje eller skjer: Det er at det blir en forskjell fra den tilstanden som er, var, til det som blir. 

All hendelse, handling, reaksjon, begrep som skape, danne, vilje, bevissthet, at en forskjell oppstår. Når alle 

kan føres tilbake til forskjell, ja da undres vi.  

Nå vil disse dimensjoner, verdener, forandrings-egenskaper selvsagt gjelde for all materie, bevissthet, 

egenskaper og evner. Nettopp derfor disse begrep er dannet. Men allikevel så opptrer styrke, tetthet, et 

vanvittig spekter med former, men felles er allikevel forskjells-egenskapen som gjør at være-enhetene og 

forandrings-enhetene er de formene som egenskaper ved alle former telles opp i. Enten det er Dantes 

himmelske komedie, svartmaling av den fysiske verden, eller naturfysiske egenskaper som rom, bevegelse, 

styrke/energi, og deres felles prosess-sammenligning av samme egenskaper, som er tid. 

 I den fysiske verden finner vi stort sett ut av hvordan alle funksjoner forholder seg i gjennom 

undersøkelse, og der vi bruker rom, lengder, tid, og hastighet, der bevegelse og lengdevei er del av dette, og 

bevegelsen er avgjørende fysisk. Men vi kan si at alle disse endringsformer berører begrepet virkning, enten 

som posisjonsendring eller styrkevirkning, og til nå finner vi alltid begge deler som faktisk hos alt fysisk. 

Begrep som meter, sekund, kilowatt, tyngde, kilowatt, og temperatur, samt lys, brukt om elektromagnetiske 

krefter og gravitasjons-fall-kraften, tiltrekning og frastøtning når det gjelder slike saker. 

 Fra den fysiske siden, natur-fysikk, så har vi rom som lengde l, tid som en faktor ved bevegelse ganger 

vei, altså meter i sekundet, der lengden l og tid, sekundet s, er sammenligningsfaktor.  

 Vi behøver ikke å ta med enhetene når vi snakker om lengde, rom som måles som punkt, linje, flate, 

kubikk, og heller ikke hastigheter som i tillegg er bevegelsesforskjeller, men kun oppgi dette som b for 

bevegelse og virke-endring i lengde. Så kan vi tale om former og egenskaper, evner utført i rom som 

energistyrker, energiformer med endringer i posisjon og formforskjeller.  

Vi kan da kalle kraft og trykk som kg eller amper, gravitasjonsmengde og elektromagnetisk effekt, energier 

som formene har som styrke, der Einstein fant at omregningen mellom disse er E=mcc, lyshastighet som en 

slags konstant her. Poenget er at vi trenger bare styrken kilowatt for alt dette, og fellesbetegnelsen er styrke-

formen, bevegelses-energien, altså energi, E.  

 Når vi da tar for oss lengde, sekund, energi som l-s-e, og sammenligner dette får vi forholdene for det 

vi kaller romtid-form-produkter og deres styrke. Om vi like gjerne kaller lengden x, sekundet y, og energien 

z, så vil alle disse tenkes å ha en enhet med et tall. Om vi endrer disse enheter for hver av dem slik at tallet 11 

passer inn som felles enhet her, forstått som at 11 enheter av hver nå skal tilsvare posisjonen til hverandre, at 

de er i samme punkt, posisjon eller kontinuitet, så kan vi si at disse 11 enheter fordeler seg over henholdsvis 

lengde, sekund, energi. Det vi får er 11/x, 11/y, 11z, på samme sted, for eksempel samme punkt.  

Vi kan sikkert sette opp dette slik at vi har 11(x,y, z). Dette er egentlig teller og nevner, slik at vi kan 

si at samme 11 enheter skal fordele seg over x,y, z. Altså 11/(x,y,z). Disse, rom, tid, styrke, er i samme punkt. 

Og vi oppfatter det som den samme energi, produkt, her i punktet. Det er en teller på 11 som fordeler seg over 

et punkt, produkt, xyz.  

Om vi nå vet at 11 betydde den forskjell som det er snakk om fra alt annet, og her i punktet, eller en 

viss kontinuitetslengde, rom, som 11 i teller, og xyz som produkt, så vil vi like gjerne kunne sette 11 som et 

enhets-begrep, og snu formelen slik at xyz for hvert punkt eller likedan kontinuitet, fordeler seg i graden 11 

som nevner. Romtid-energien fordeler seg da over likedanne forskjeller som felles egenskap, enhet. 
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 For tetthet avstand, bevegelsesmengde, og formene, samt styrken, så har vi delt opp dette produktet 

som om de ikke hadde med hverandre å gjøre, mens den eneste muligheten vi har er å regne de i alle 

sammenhenger som et produkt, eller så forsvinner jo en av faktorene fra gjenstanden. Uansett punkt, posisjon, 

kontinuitet. Dette vil 0-stille hele formelens virkemulighet som fysisk objekt. Også fordi det er å gange 

enhetsverdiene med 0 for hele mengden, som da blir borte. 

 Poenget med denne sammenligningen er at vi finner forskjells-egenskapen som samme nødvendige 

egenskap for alle disse i samme punkt, og der rommet, punktet, tiden, bevegelsen, virkningen som 

energistyrketettheten, i samme punkt som egenskaper ved enhver fysisk form. Samme forskjell-egenskap 

benyttes til dannelse av enheter som tall og enheter som måle-enhetene. Eks 1 m/s. Og så styrken til det som 

beveger seg. Men det som er felles som produkt og enheter er forskjells-egenskapen. En virkende aktiv fysisk 

gjenstand er nettopp avhengig av slik egenskap for å kalles fysisk, slik som nevnt her.  

Med å sette telleren som forskjells-egenskap som nevner får vi hvilke størrelses-grader som de andre 

enheter nå fordeler seg over i samme posisjoner eller kontinuitet. På dette tidspunktet kan vi si at nevneren 

gjelder alt, en total forskjell, og så kan vi spørre om dette er en sum eller et produkt, at om det er oppdelt i 3 

faktorer, eller egentlig er en og samme faktor, egenskap.  

Og det er dette som menes med total forskjell, at det er en kontinuerlig forskjells-funksjon, en forskjell 

som blir forskjell fra seg alle veier, og endrer seg fra sin egen posisjon, noe lignende som en vekstfunksjon, 

ekspansjons-funksjon, men som fullt utvokst alle steder ikke kan tilføres eller fortapes noe mer, og kun kan 

endres gjennom utvekslinger, drifts-funksjonen. Slik sett er dette meningen med den differensierende 

differensial-funksjonen, at den er absolutt, og virknings-fungerende.  

At det endres fra det forrige til det neste, som en sammenhengende årsak-virknings-rekkefølge som 

balanseres gjennom hele seg, og fra det forrige til det neste. Balansen må re-ordne seg og dette skjer gjennom 

vekslinger mellom det vi kaller kosmos og kaos-veksling. Men for en gitt orden vil kaos altså oppfattes som 

et ustyrlig rot av det samme som var ordnet. Kaoset igjen er egentlig en super-sortering av innordning for at 

ikke ordenen skal brytes. Å holde årsak-virkning i opprettholdelsen av seg.  

Om du klarer å se denne snu-operasjonen fra at telleren som forskjellene, en bestemt forskjell, blir 

omgjort til nevner, at brøken settes på hodet, så kan dette mulig være den riktige løsningen på samme 

forholdet. De er alle del av samme struktur i alle punkter. Slik er det likegyldig hvem vei dette står. Men den 

som setter forskjells-egenskapen som nevner gir gradene av de ulike romtidstyrkeforholdene for hver 

likedanne deler rom-mengder med tid, bevegelse og energi. Og det er gitt som konstant energi. Dette er 

absolutt en kontroversiell logisk tanke-rekke, men kan stemme. Den harmonerer med tilstandene. 

Differensialkraften skaper de fysiske lover. Den kunne ikke annet slik den virker enn i alle fall å danne 

disse. Videre er den årsak til at forskjellene like og ulike oppstår, og alle mulige energiformer, eller feltkrefter, 

kraft-strukturer. Det er denne grunn-energien som gir styrken som de gradene forskjellige dimensjoner vi 

ellers ikke har funnet godt hold til enhetene for. Drømmer, fantasier, science-fiction, innbilninger, 

forestillinger. Med andre ord så er denne kraftlike funksjonen fullt mulig årsak til bevissthetens sammen-

lignings-funksjon, og styrkeforskjellene i behov følelser og stemninger. Og bevisstheten og det fysiske danner 

muligens det mange ikke vil tro, et felles produkt ut fra samme kraft.  

Men samtidig så er bevisstheten en gjenspeiling av fragmenter vi husker, eller som aktuelt pågår som 

sanser, følelser, behov, stemninger ut fra likedanne funksjoner, og det fysiske, som samler seg ikke så ulikt 

som Leibnitz ide om kraftsentra. Og slikt kan vi ha, men det blir liksom blåst opp først når noe hender, at 

informasjoner samler seg, sentrerer seg, gir en resonans-virkning som sammenlignes med våre faste rutiner 

av behov og opplevelser, og behov som har oppstått. At lystsentra og angstsentra er i refleksjon med husk, og 

med aksept-endringer, en tidlig grad lyst-angst-sortering med både arvelige utgangsfunksjoner og 

miljøendrings-påvirkninger. Det som hender er at lyst-angst er aksept av at noe virker bra eller dårlig, og som 

kan endre sin akseptgrad med tiden til det bedre eller verre for personen.   

Det fragmentale samles i en bevissthet som har en styrkelengdegradvirkning på informasjonsbølgene, 

som sammenblandes med andre informasjonsbølger der bevissthets-sentrene som rekonstruerer sitt innhold 

og kriteriestyrker, dermed vil danne en kontinuerlig holografisk-virkende resonans som blixter sine 

informasjoner tilbake til aktuelle behov, refleksivt til lyst-angst-aksept: At nå stemmer det overens, og tanke-

konsentrasjons-bilde svekkes til fordel for neste aktualiteter. Bevisstheten bygger ubevist opp kontinuiteten 

for romslighet og bevegelse og årsak-virkning, oversikt-orientering, årsak-virknings-rekkefølger, som ellers 

kun lokaliseres i den fysiske verden.  



 30 

 

Fordi bevisstheten mangler sine rekonstruksjonsdata, så ser vi ikke dette kontinuitets-spillet annet enn 

oppfatter det slik. Men det betyr fremdeles at Cern—ur-innbyggerne fremdeles bruker kritt til å skravere flater, 

og samtidig at romslige 3-d, 4d-bilder fremstilles av grafiske bildeprogrammer som virker film-aktige fordi 

både øyet og bevisstheten har flashvirkningslengde på bildene som kommer og derfor ikke trenger å lage 

svarte opp-rom mellom bildesekvenser som har hastighets-utveksling nok, slik som om bildene skifter 24 

ganger i sekundet,  

Flashvirkningen av kraft opprettholder kontinuitetsvirkningen slik effekten i det virkelige fysiske 

rommets krefter er fordi disse er konstante energier uansett hendelse, og kontinuerlige i romtid-formasjoner. 

Å våkne er at styrken kommer inn i bevissthets-sentraene og blåser opp kraft-felt-ballongen, løfter på plass 

den scenen Rudolf Steiner ser på. At han har scenekonstruksjons-funksjon forstår han ikke.  

Hvor scenen og operasjonen kommer fra og av, forstår han ikke, og uttaler seg derfor ikke om dette: 

Kun hvor han mener informasjonene kommer fra, og hvordan de stokkes der, og om noen vil holde en 

korrespondanse gående. Hegel, og også Blavatsky, og mange fortidige visjonære, er langt på vei den moderne 

fødsel for denne begrensede forestillings-reaksjonen. Evig mystisk grunnløs funksjon som henvises til den 

uforståelige kraft for vår bevissthet, hos skaperen. Men den nysgjerrige har sjansen til å stille de rette spørsmål, 

utover det gitte! Forestillingen er en slags endelig feiekost for et brysomt spørsmål. 

Kommentar til Grunnstofflista 
 

 En kommentar til teori for grunnstofflista er ut fra en feilaktig oppfatning av at leseren tar det for gitt 

at balanse-forholdene kan mettes i romfeltet i relasjon til partikkelfeltene. Dette betyr da at hvert atom med 

stigende nummer således vil gi kjernepartikler med litt mindre størrelse og litt mindre vekt, og slik mister en 

liten masse som gravitasjons-romfeltet tar opp i balanse mot partikkelen. Dette betyr da at vi finner disse 

vektøkningen som helt proporsjonale i energi med stigende rekkefølge. Russeren Mendelejev så at dette fikk 

et ganske nøytralt ytre der edelgassene var, for så med neste tyngre begynne på nytt med elektronspenninger 

tilsvarende 1 til 7, 1-8 i ytterskallet.  

Han så at noen proporsjoner manglet, og dermed lagde han den grunnstofftabellen der noen plasser 

med jevn økning i vekt manglet, og han sa at vi ville finne disse, og det gjorde vi. Men hverken økningen av 

vekten, eller systemet til grunnstofflista har altså en grunnleggende funksjons-teori bak seg. Fordi kvantetall 

og avstander er målte verdier, og slik dannes det teorier for de ulike frekvensforhold, elektroner og kjerner 

samt isotoper, nøytroner, som fremdeles proporsjonale forhold, mens nøytronet, elektronet, lyset og protonets 

virkning og forhold til mengde lokalt er ukjent, utenom de grunnstoffer vi har funnet.  

Min teori går spesielt ut på at avstand mellom partiklene og størrelsen, mengden av disse i økende 

gruppering for stigende atom-nummer skyldes at rommet og partikkel-felt-mengden balanserer og tilpasser 

seg til hverandre. Når det ikke er flere større stoffmengder rundt et atom, betyr dette at det er en øvre grense i 

et tomt rom for hvor mange partikler og hvor mye treghets-energi som kan oppstå, og slik at rommet blir 

mettet ved et visst nivå. Om det dannes høy symmetri vil vi kunne få ekstremt stabile isotoper fordi 

kjernekreftene bruker hverandres feltkraft i et felles omløp. Ellers vil det være likedan med stor asymmetri 

etter vekt, trykk og spenning og avstander mellom elektronskall, slik at det da svært lett kan gi spaltning av 

atomene som da danner to eller flere andre grunnstoffer. 

 Kvantetallene kommer selvsagt av trykkendringer og mengden elektroner som slik gir et ganske 

bestemt forhold innad i hvert atom og isotop, om vi vil mulig ioner, så dette er også en tilpasnings-kvote, ved 

siden av at et atom med 3 elektroner og et med 5 elektroner kan danne en ganske nøytral forbindelse. Eksempel 

på denne oktettregelen kan skyldes det jeg har tatt opp om en nøytron-tilsvarende kraft i hver lignende posisjon 

rom, som igjen vil tilsvare forholdet 1-4 eller 2-8. Det er her snakk om balansetilpasningen til trykket. Alt 

dette tok jeg altså for gitt at leseres forstod. 
 Einstein må benytte seg av Plancks formel med den manglende massen, hv=E, som skyldes treghetens 

utvekslings-form, og Lorentz formel for tidsforsinkelse som stadig øker som elektronets treghets-reaksjon mot 

gravitasjons-motstanden, enten det gjelder gravitasjons-feltets gjennomsnittstrykk eller partikkelfeltet rundt partikler, 

masser i rommet. Og her må energi-økningens, treghets-økningens proporsjonalitet beregnes gjennom sammenlignende 

beregninger av energier i forholdet mellom lys-energi og masse-energi, som rommets gjennom-trengnings-motstand, 

rom-gravitasjons-trykkets trykk-tetthet. Det er snakk om en egen kurve for det nivået der elektronet er i ferd med å gå 

over til lys, eller lys over til elektroner, antagelig ved de oppgitte 521 mega-elektron-volt.  
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Denne fungerer da med hastigheten mellom 2 eller flere gravitasjons-objekter også som nærmer seg 

lyshastigheten da trykk-presset i rommet mellom 2 eller flere Lorentz-tids-forsinkelser, altså bevegelseshastighets-

endringer, utveksler, og må beregnes i samlet mengde. Den mer nøyaktige korrigeringen hos Einsteins bevegelses-

energier, felt-energier totalt, ga svaret på Merkurs Pendel-bevegelser, og nettopp ved bruk av Merkur som korreksjons-

mål. At romtrykket er jevnt og høyt, og balansert, er også årsaken til at de geometriske bevegelsesretninger er så i 

overenstemmelse med biljardkulenes retninger, og kvante-tallet som balansen mellom partikkelfordelinger i samme 

balansetrykket. Blir trykket for høyt så sprekker objektet, slik som uran-atomer og høyere numre, om de ikke finner 

bestemte symmetriske isotop-balansetrinn. Trykkstyrken kan allikevel sprenge objektet.  

I et turbulent rom-felt vil gaussiske krumninger komme inn å skape energiforskjeller som samler eller sprenger 

balansene. Krumninger og endring av hastighetsløkker og hastighets-spiraler vil fort kunne gi partikkel-endringer, 

spaltning, opptak av energi. I et høyt balansert jevnt romtrykk vil altså partiklene være stabile og ha like fordelinger i 

høy grad og forholdet Planck-konstant og frekvens-energi, og plankmasse-energi vil være likedan fordelt mellom alle 

partikler og gi en konstant vi kan følge. I et lavt romtrykk med høy turbulens, ujevnt felt vil partiklene oppføre seg 

jevnlig slik som endring av romtrykk, slik at partiklets energifrekvens og planckmasse endres variabelt, selv om 

konstantforholdet beholdes, men massen, energien endres jevnt slik som lys, elektroner og positroner endres lett ved 

mindre endringer i romtrykket. 

 Legges til teorien om grunnstoffer: Som viktig. 

Øker mengden atomer som er samlet endres romstørrelsene tilsvarende og verdiene som tvinges frem 

av trykket totalt fordelt mellom utvekslingen mellom gravitasjon og gjenstander, objekter, solsystemer, 

soler, galakser og hoper av disse, sorte og hvite hull, og den utskiftende balansekraften, en ny treghet 

som trer inn som friksjon til gravitasjonsfeltene, og som i alt det som til nå har blitt nevnt dermed 

bestemmer banene til strukturene i romfeltene. 

Videre tillegg til grunnstofflista. 
 

 Også noe som en har antatt på forhånd. Dette har jeg kjent til i over 45 år. At sammenfallet og 

eksplosjonene til tidlige soler tilbake i tid har produsert ett trykk som igjen under trykket sammen-fører flere 

atomkjerner eller partikler slik at tyngre grunnstoffer opp til jern-atomer dannes. Også kjent fra alle populær-

serier og enkelt-episoder i TV og senere på Internett. Jeg kjente til dette fra rundt 1976-77. Disse data og 

senere måling av spekteret til jern i slike eksplosjons-skyer, er noe jeg har stolt på og har hatt høy tillit til. Det 

betyr ikke at jeg slutter meg blindt til de versjonene vi hører av big-bang-forløpet.  

Her mener jeg at noe fungerer annerledes enn de valgte teoriene. Om det konsekvent skulle føres fra 

et slikt senter, velger jeg utvekslingsfelt-sirkulasjonen jeg selv henviser til, og denne ville også ha ført til en 

felt-suppe ganske nær sentrum, der partikler begynner å skille seg ut, men har for høy tetthet og varme til å 

kunne danne stabile partikler slik som atomer. Det vil heller ikke grunnet den store tettheten som er ledende 

for balanseforskjeller og kunne anta at det ikke enten er en jevnere frekvens i hele systemet, eller at den også 

kan vare variabel konstant på grunn av ut balansering.  

Det kan tenkes andre modeller for det som foregår enn big-bang, men før eller senere vil også disse 

tilhøre en utvekslingssirkulasjon for masser og energier som presses sammen og som vi ekspandere utover 

igjen. Partikkeldannelser vil skje i alle krumningsrom etter balanseprinsippet for mengden på et bestemt 

trykknivå. Når videre slike nye soler bryter sammen og eksploderer kan det dannes tyngre grunnstoffer enn 

jern. Slik som opp til uran, plutonium. 

 Slik sett så dannes disse under trykket, men forholdet i grunnstoff-lista bygger allikevel på mengder 

av nøytroner og protoner og elektroners balanse i forhold til rommet slik jeg viser til der. Vi har lignende 

press-soner som nøytronstjerner der gravitasjonen er så høy at denne gir sammenklemte protoner og elektroner 

som igjen blir nøytroner som igjen ikke har motstand mot andre nøytroner slik at nøytronmassene samler seg 

til inntil-liggende nøytronpartikler, til en slags super-nøytron-kjerne. Her vil også masser utenfor trekkes inn 

i objektet og fungere som en sterk støvsuger gjennom rommet, der vi får lignende gass og sluk som lager 

striper av slikt inn mot nøytronstjernen, og som kan suge på en annens sol eller klodes atmosfære eller masse. 

 I vårt solsystem er altså disse partikler alt ferdig tilrettelagt slik at vi nesten kunne oppgi dette som en 

fjerdegenerasjons-fase solsystem. Det som er et stort problem og beregne, og der bare matematikere og visse 

fysiske eksperimenter kommer til, er hvordan feltet balanserer seg ut inne i nøytronstjerner. Presset og 

tettheten feltlinjer er så stor at disse nær sagt kubiske nøytronene som felt er til dels mulig, men det foregår 

en utveksling som er annerledes enn denne formen her.  
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Flere mindre eksempler med balanseforslag inne i en annen galakse om større objekter lignende 

pulsarer er bare eksempler, fordi disse sikkert er nøytronstjerner eller små sorte hull som må utveksle en 

balansert energi med noe i nærheten som virker som en jevn dynamo for dette. Men energimengdene stemmer 

med samlingene av grunnstoff-numre, kvantetall, fordelings-felt-styrken som skal til for skall og de bindinger 

som kjemiske elementer nå danner med elektroner til hverandre, protonfeltet er jo også med her. Når et ensomt 

atom er tilstede så vil dette virke forskjellig på romtrykket.  

Det ser ut for meg til at grunnstoffer opp til karbon har lettere fordelingstrykk i samme retning som 

nøytronet har, like ved trykkgrensen, og at elektron og proton i hydrogen derfor blir lettere enn med bare 

nøytronet. Nøytronet alene vil derimot få overtrykk, men ikke sammen med en viss tungde andre partikler slik 

som i helium og litium og Bor, der vi har cirka 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, som fordeling elektron, proton, nøytron. 

Ved Karbon så virker det som at trykket er likt med romtrykket slik at ligger på grensen På grunn av at vann 

består av to hydrogen på et oksygen-atom og vi så fordeler mengden partikler på dette rommet virker det 

lettere enn Karbon, der 2 karbon dekker samme volum.  

Vann vil derfor oppføre seg annerledes grunnet at det ved ionisering eller ved gassform blir lettere enn 

romtrykket. De som er lettere vil kunne spaltes. Hos helium er tettheten kjerne, elektroner og symmetrien 

akkurat holdbarnok til at bindingsstyrken overvinner romtrykkets mulighet til å spalte dette opp ved normalt 

trykk som på jorden, eller utenfor denne. Det må energi til  i alle fall. Men da is danner en vinkel vil volumet 

synke mer, og er nok årsaken til at is utvider seg, fordi volumet, gjennomsnittstrykket blir lavere enn 

romtrykket. Vann varierer mellom over og under trykk-middelverdien sammenlignet med et nøytrons-

romtetthet. Partikkelmengde pr volum samling. 

 Radioaktive emner som for eksempel uran og plutonium vil være utsatt for problemer i rommet ved 

siden av de andre grunnstoffene som er lagt ut med et vist mellomrom, en cm mellom hvert. De tyngste 

grunnstoffene er utsatt for et stort romtrykk for en slik samling, og hadde grunnstoffene vært samlet i en stor 

massenhet som en klode, så vil felles tyngdekraft og felter kunne fordele seg mellom hverandre og ikke bare 

til egne partikler i et uran som er alene i rommet. Dette kan kun fordele seg til gravitasjonsfeltet i rommet. 

Dette vil gjøre at romtrykket snart vil knuse, altså dele eller spalte noe ut av uranet.  

Det betyr ikke at levetiden for spaltning er stort annerledes i rommet enn på en planet, men et enslig 

uran har dette trykket på seg og det skal mulig mye mindre energi til for å spalte dette. Romtrykket fortsetter 

gjennom planeter også, derfor virker det som at vi har 99.9 prosent tomrom, men det er altså det romtrykket 

som ikke trenger å være med i utvekslingen. Utvekslingen er den synlige gravitasjonskraften og 

styrkeforskjellen som merkes som feltstyrkefordeling utenfor objektet. Vi får ikke større grunnstoffer i det 

alminnelige romtrykket før de gjennomgår en annen enorm trykkprosess som slikt kan dannes av, men 

romtrykket må også tåle disse.  

Balansetrykket i rommet ser ut til lokalt og generelt ut til å bremse opp for sammen-holdelse av større 

enheter. Vel, noen enheter er å finne som har stabile isotop-symmetrier som kan klare dette. Men min påstand 

er at romtrykket normalt ikke tåler høyere trykk enn de øverste grunnstoffene før de spaltes og at aktiviteten i 

kjernen og i elektronskallet er på grunn av denne balansen. Disse stoffene ligger utenfor normalområdet for 

med symmetrien sin til å tåle romtrykket og vil da få den gjennomsnittlige halveringstiden de får. Mister en 

partikkel nøytroner her vil et lavere grunnstoff kunne sende tilbake for eksempel en heliumkjerne. De er 

urolige fordi de deres tetthet er høyere enn det partiklene klarer å trekke seg sammen, slik at virvelen, 

hastighetsløkkene oppløses.  

 Hele denne forklaringen er grovt skissert da det ikke er nøyaktige tabeller annet enn de vi kan henvise 

til, og som heller ikke er gjengitt her slik som alle verdiene en kjenner til fra grunnstofflista og fra videre 

tekniske og kjemiske eksperimenter med egenskaper.  

 Hva som egentlig skjer med utvekslingene inne i nøytronet og i sorte hull er altså et problem. Vi kan 

bare beregne dette godt, og med de gode data man har kan man sannsynlighets-beregne partikler og anti-

partikkel-fordelinger og ut fra dette benytte astrofysiske målingsdata for å kontrollere påstander.  

 Men grunnstoff-lista holder mål for oss. Det som gjør at grunnstoffene og denne listen med 

proporsjonale verdiskalaer ikke har hatt noen teori er fordi det ikke har kunnet finne begrunnelsen til stoffene 

slik som at felttrykket rundt slike er en deltager i dannelsen av slike, og selve romtrykkets egentlige trykk 

relativt til partikkelenergi-volumet, altså som 20 partikler pr kubikkmeter rom og lignende forhold.  
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 Grunnstoff-liste-teorien går ut på at det er samme balanse i feltrommet som danner partiklene og 

mengden partikler og deres størrelsesforhold, og som videre danner grunnlaget for kombinasjons-forholdet 

hos disse, og også de fysiske lovene i samme rom-tidform som samstemmer med fysikklovene og feltavstander 

for styrke vi finner der, og som derfor viser fordelinger og kvanteverdier slik vi beregner disse. Jeg er hundre 

prosent sikker selv på at denne lys-felt-oppførselen, og elektron-graviterende partikkel, nøytronet som likt 

trykkbalansen, og protonet som elektronverdien lavere enn trykket, som balanseforhold er riktig, og at 

helheten tross måten tyngre grunnstoffer dannes på og hvordan og hvorfor de spaltes, følger samme 

balanseskala.  

Kort sagt at dette er grunnlaget for grunnstoffliste-teorien. Så lenge ingen andre har kommet på noe 

fornuftig om partikkelbalanse og dannelse og grunnlaget for deres splittelse slik, så holder jeg denne teorien 

opp som grunnlag for, og logisk grunn, for at partikler og atomer dannes slik de gjør og følger lovmessige 

balanseverdier, der tall og geometri alltid vil ha en liten misvisning i forhold til helt faste verdimål for dette. 

Men de er holdbare og retningsorientert mot total energi, konstant energi, som slik våre lover antyder.  

I sin helhet vil selve formelen stemme, slik som U=RI for egentlig både massetrykk og  elektro-

magnetisme og lys. Vi må altså egentlig omregne verdiene for gravitasjon til nettopp lys, eller elektro-

magnetisk frekvens, altså Amper da. Eller elektronvolt. Energi. Da vil vi også se hvor stor forskjellen er 

mellom rom-trykkfeltet og en slik spenning lettere. 

 Det har ikke så stor betydning som den forskjellen vi finner ut mellom sorte hull, lyse hull og rommet 

rundt disse, eventuelle gravitasjonsbølger, eller rommet rundt partikler og kloder ellers. Disse differensene vil 

styre det vi opplever i ualminnelige lange tider. Men vi kan eksperiment-beregne med romverdier i håp om å 

se når et trykk blir for stort, og når det er for lite til å beholde våre partiklers mengde pr kubikkmeter. 

Avogadros Lov for gasser: 
 

Konstanten ble innført etter at Avogadros lov for gasser ble etablert.  

Ikke av Avogadro selv. Han fant aldri et slikt tall. 

Loven sier at samme volum  

ved samme trykk og temperatur  

vil alltid inneholde det samme antall partikler,  

- uansett hva gassen består av. 
1 lier, kubikk-desimeter Volum 

Vil ved samme TRYKK 

Vil ved samme Temperatur 

Ha likt antall partikler. 

Avogadros tall er den numeriske verdien av konstanten, betegnet med NA*. 

Avgjørende for både trykk og temperatur som er proporsjonale i isolerte systemer og følger en skala 

når volum minsker eller øker, trykk minker eller øker, temperatur minker eller øker. 

Om 1 liter har 1 trykk på 1 tonn og en temperatur på 100 grader, så vil dette gi som standard mål gi 

likt antall partikler uansett hvilke blandinger partikler vi har i denne beholderen. 

Samme volumtrykk ved samme temperatur dannes av likt antall partikler uansett hvilke stoffer vi har i 

blandingen, elektroner, karbon, hydrogen, klor, jern, magnesium, fosfor, nitrogen eller oksygen, eller metan, 

adenin, sukker, hva som helst molekyl, dersom dette er i gassform. 

Dette betyr at om en temperatur er 1 million grader som vi vil ha opp til 1000100 grader så må vi legge 

til 0,001 promille av denne molekylmengden 100 ganger for å få 1000100 grader. 

Antallet molekyler i mengden må komme an på sammenligninger med vekt og størrelse etterhvert som 

sammenligningene har blitt flere og bedre for å sikre at vi får riktig Avogadros tall. 

Ved angivelse av proton, nøytron, elektron, hydrogen-vekt, heliumvekt, oksygen-vekt, og vekten av 

vann, samt energi og gravitasjonsmengden her, så kan man finne ut cirka hva riktig tall for Avogadros mengde 

er, og slik angi en konstant for temperatur og volumtrykk-temperatur-forskjeller i samme volum, med antallet 

partikler, og sammenligne dette slik at en finner et tall for de forskjellige temperaturer. Dette dividert på 

mengden, eller en masse i et slikt gasstrykk, vil da vise et tall, Avogadros tall, mengden partikler som da er i 

en gass-blanding. 
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 Dette betyr igjen at beskrivelsen av differensialkraften, der det er en og samme tetthet, en og 

samme bevegelsesmengde for alle like volum, som bevegelses-energi-enheter, dermed stemmer til en 

viss grad med Avogadros antagelse eller lov. Og med masse og energi-mengden ved disse tilfellene. Det 

dannes et proporsjonalt likedan forhold, som må fordeles på mengde og trykkutveksling, og som gir en 

til dels konstant proporsjon. 

 Samtidig vil bevegelses-treff-frekvensen kunne være litt variert og noe man sikkert har målt i 

mange tilfeller ved temperaturer som ikke er svært lave eller høye, fordi ved høye og lave temperaturer 

er frekvensene sikkert mer jevne. Ved oppvarming og avkjøling i temperert sone, eller mellom 15 

grader og 300 grader kan sikkert temperatur-forskjeller påvises i enkelte tilfeller for mange like 

eksperimenter.  

En partikkel kan nemlig gå dobbelt så langt før det får en treff på et annet partikkel, og noe 

ganger kan det bli ekstrem-tilfeller i tidsforskjell på temperaturstigning og avkjøling. Det handler også 

om hvilke omliggende elementer som holder gass-volumet. Men energi-vekslings-summen er 

konstant. 

Dette igjen stemmer med Thomsens antagelse om at bevegelses-summene er konstante. 

 

Det logiske og allikevel merkelige, er jo at vi finner en sammenheng med frekvens av støt, og da 

frekvensøkning i strålingen. Samtidig er dette en del av problemet med varmestråling som ikke lot seg forene 

med temperaturskalaen før man fant ut av kvante-fordelingen fra fysikken, og da fungerte temperaturskalaen 

som den skulle. Om mot det blå og det røde spekteret som tidligere viste omvendt energi-virkning ved tester. 

 Her sliter man litt med temperatur-konstanten, fordi denne er usikker ved enkelte frekvenser, tross at 

den samlede energien blir riktig, at her lønner det seg å sammenligne energi i bestemt infrarød frekvens med 

cesium-målet, og så med lys-energien for å få temperatur til å virke som en formelfaktor eller konstant. 

Forskjells-funksjonen. 
 

 Forskjells-funksjonen, forskjell, differensial struktur, differensial grunn-struktur, er en klart tydelig 

deduktiv bygge-struktur i både kosmos-strukturer og i kaos-struktur, der vi ser orden og i uorden, og er den 

klart avgjørende delen for relativiteten, at noe er relativt, logisk relativt, og for at 2 skal oppstå, altså 2 like og 

2 ulike. I et regnestykke med 2 mulige svar, slik som at 1-1=0, og der -4+4 = 0, har vi lov til å sette opp begge 

sammen slik: 1-1=0=-4+4. Men om en matematiker, andre, kan nytte, bruke denne 0-en til at -4+4=0, tenker 

de lett at de senere kan bruke denne på svaret 1-1=0 også. Dersom det virkelig er bare en 0, så kan denne ved 

flytt bare brukes på den første siden. På den andre siden står det igjen 1-1=Ingen tegn. I virkeligheten må vi 

ha to stykker 0 her. Dette klarer ikke en gang matematikere å se. Det er kun når vi fysisk må flytte på tallet at 

vi merker at vi mangler noe, slik funksjonen 2 like og to ulike gir.  

 Forskjells-funksjonen som bygge-funksjon, med-funksjon, differensial struktur er med i alle romslige 

dimensjoner, alle dimensjoner, størrelser, andre sammenligninger vi gjør, og i alle endringer, at noe skjer, 

hendelser, tid, bevegelse, virkninger, og i alle våre begrep om gjenstander, fysiske ting, tanker, forestillinger 

som vi kan sammenligne med noe annet, for eksempel noe og ingenting. Det eneste tilfelle er dersom alt, noe 

er, er/væren, ikke fantes, ikke eksisterte, fordi da vil dette også være forskjells-løst, uten virkelighet og 

mulighet, uten noe som kan fylles eller tømmes, fylt eller tømt, helt eller tomhet. Her finnes det ikke to like, 

to ulike, ingen preferanser eller referanser, ikke noen egenskap eller evne. Ikke noe neste eller forrige, ikke 

noen årsak eller virkning. 

 Forskjells-funksjonen er med som tid, rom, bevegelse og virkning/styrke-funksjon, i alle disse 

egenskaper vi kan nevne i en fysisk rom-verden, fordi vi ved neste og forrige, i forhold til et punkt, en posisjon, 

en kontinuitet, sammenhengende rom, gjenfinner dette for eksempel i en snurrende ball, at den fysiske 

egenskapen, dens styrke/energi, strukturform, og dens rom-destinasjon som punkt, posisjon, kontinuitet, og 

dens bevegende posisjon inn og ut av samme punkter/hastighet, (vei ganger bevegelse), og dens tidspunkt for 

alle disse pr punkt gjelder de samme punkter, posisjoner, kontinuitet, at hver del av ballen befinner seg der 

denne gjør som en kontinuerlig veksling fra det forrige til det neste. Endring i romslige egenskaper følger 

nøyaktig samme funksjonen alle veier noe deles eller kommer sammen. Det vil si alle former og egenskaper. 
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 Vi finner det samme ved bevisstheten. At alt vi tror og vet, oppfatter, er en forskjell alene i tilstanden, 

og samtidig referanse for like og ulike i sammenligningen, at vi finner dette sammenlignbart som kjent med 

noe fra før, eller at vi finner dette ukjent. Vi merker at vi ikke har en slik sammenligning på lager og det utgjør 

en tilstand av mangel på en slik som vi ser, i forhold til det vi ser. Altså benytter vi oss av en eksistens av 

gjenstand og ikke-gjenstand i posisjonen der vi ikke ser den, mangelen, og for at den er i en aktuell posisjon.  

Dette er gjenkjennelsens sammenligning av lik, ulik, kjent, ukjent. Her er sammenligningen enten i 

bevisstheten eller et annet sted som kommer til bevisstheten som signaler, eller så er det husk, minne, 

erfaringen, som har begrepet, opplevelsen, følelsen som gjenkjennelses-lagring. Det er nytteløst å snakke om 

fremmede eller kjente dimensjoner eller egenskaper uten denne funksjonen. Det samme gjelder for alle 

matematiske og språklige, symbolske og kryptiske egenskaper, for ikke å snakke om alle de logiske variabler 

som finnes. 

 Som eksistens, tilværelse, virkning, og som funksjon, reel funksjon, så kommer vi ikke unna dette. I 

bevisstheten, friheten og tvangen, er denne funksjonen medvirkende og dominerende, fordi uten denne 

forsvinner rett og slett enhver preferanse for fysisk og bevisst verden, vilje, følelse, stemning. At vilje-drift og 

bevissthets-funksjon kan opphøre, betyr ikke at egenskapen som endret ikke fremdeles finnes som en slags 

strukturform, selv om egenskapens funksjoner er slutt so den virkning bevissthet eller vilje klassifiseres som. 

 Kort sagt, Bevissthet/Ånd, Fysisk verden/Materie/stoff/energi, er alt avhengige av denne medvirkende 

funksjon som vi merker bevisst og fysisk. Den er en reel virkningsfunksjon i all virknings-tilværelse. Å tale 

om fremmede dimensjoner gjelder det samme: Annen funksjonsstruktur, størrelser, mål, dimensjons-

oppbygning, eventuelle egenskaper vi kunne identifisert som kjent eller ukjent fra en virknings-funksjon som 

gir forskjellen virkning, årsak-virkning av ukjent funksjon. Virker mystisk. Forskjell-funksjonell oppbygning. 

 Slik sett blir den både konkret og abstrakt, da vi alltid kan påvise den. Å sammenligne er med stødige 

mål og med ustødige mål, noe vi gjør både bevisst og teknisk. Nøyaktighet og likhet vet vi at det er så som så 

med. At vi straks: ikke alltid kan garantere sikkerheten for at vi har unngått å se noe, eller lagt mere til en det 

som er i sakens natur eller virkelige egenskaper bevisst og fysisk. Vi kan jo ta feil?! At både dialektisk og som 

enhetsverdier i mål, så kjøres det inn en knivskarp Ockhams barber-kniv rundt kantene til preferansene som 

vi tar utgangspunkt i. 

Einsteins Rom-tid lik Fysikk-formlene. Kommentar, kritisk innvending 
 

Einsteins rom-tid, space-time og den samme formasjons-utvikling av fysisk-matematisk-geometriske 

lover med styrke-tetthet, her begge med akselerasjonen m/s2, ut fra ms, ville aldri ha virket om ikke Einstein 

tok formene han så, og ut fra de fysiske styrkemålinger, bevegelses-energier finner en sammenligningsfaktor 

som han kan sette inn i rom-tid-formenes «naturlige bevegelser». Begge disse, rom-tid-formene og 

bevegelses-energi-tetthetene blir som ekvivalente energier å regne, når man ser på en konstant energisum.  

Men forklaringen til de fysiske lover og også rom-tid-formenes faktor fra de fysiske lovene som et 

visst utgangspunkt begge opptegnes eller opp-regnes fra, en felles faktor-sammenligning mellom disse to, 

nærmest en konstant, så ville aldri disse vært mulig om det ikke var for at styrken, bevegelses-energien skaper 

disse krumningene, og denne vekst-/ekspansjons-funksjon, trykkenergien, blir forklart av Differensial-kraften. 

Uten differensialkraftens ms som utgangspunkt for utvekslinger i like mengder, og som vekst/ekspansjons-

trykk for styrke, energi, og bevegelses-energi, så ville aldri noen forklaring til et mangfold i ekvivalens for 

spredte energier i rommet, og m/s2 ha oppstått. Dett skaper motvirkende ekvivalente gravitasjonsfelt, og 

turbulens-trykket som differensen mellom feltene som den lokale trykk-styrkens balanse-energi-rom. 

Høyeste oppmerksomhet: Om innleggene i dette tillegget frem til hit 
 

Disse innleggene er ikke helt perfekte, og medfører ikke konsekvent riktighet i alle tilfeller, men er en 

brifing over flere emner som påvirker en felles balanse. De er allikevel veiledende, og lettest er det for 

matematikere, geometri-beregnere, kjemikere, fysikere, kvantefysikere og astrofysikere å finne ut av hvilke 

av disse som virker mer konstante og i overenstemmelse med målbare energier og vekslinger. På slutten av 

dette dokumentet vil jeg igjen legge inn samlesummene forkortet over konsekvenser, konklusjoner, bevis-

satser, sammenligning og oversikt over Differensialkraftens energimatrise og fysikernes energi-matrise. 
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Differensialkraftens oppførsel. 
 

 Differensialkraften fremstår som en kontinuerlig utstrakt utstrekningsbevegende vekst-funksjon som 

grunnet uendeligheten ikke kan vokse mer, og med indre vekstfunksjon inntil et uendelig trykk, absolutt trykk, 

som så utveksler. Likedan som en absolutt konstant kraft eller konstant energi, med like meget kraft, mot-

bevegelses-energi. Dens egenskap er en og samme hastighet, en og samme bevegelse, en og samme tetthet, 

ett og samme trykk, som utveksler. Når denne da utveksler så oppstår formasjons-forskjellene, spesielt som 

balanse-utvekslinger slik som virvler og kule-virvler i rommet. Med balanse, absolutt likevekt, kunne vi tro 

at formasjoner ikke fantes, men utvekslingene mellom de rette bevegelser og de kolliderende tilpasser seg 

jevnt gjennom krumninger inntil balansen mellom disse skjer gjennom sirkelen, sirkulasjoner, som gått kan 

være spiraler, skru-formet, eller som gaussiske logaritmiske kurver, krumninger som tilpasses 

trykkforskjellene likt som de vi finner som de fysiske lover som dannes av de samme krumnings-funksjonene.  

En absolutt rett og kolliderende funksjon vil gi forskjell som minner om vannrett og loddrett, og gir en 

absolutt sirkulasjon som er perfekt. Når alle steder er med i denne prosessen vil det alltid være en liten forskjell 

mellom en rett, en kolliderende, og en utvekslings-sirkulerende virvel-formasjon som ut-balanserer disse to. 

Det betyr at alt rom er krumt, og at flere eller færre sirkulasjoner, partikkel-formasjoner, vil dannes innenfor 

gitte mengder og lengder i et slikt rom. I og med at trykket er absolutt og bevegende, utvekslende, så vil dette 

trykket, spenningen, oppføre seg som en flytende masse. Flytende kraft. Flytende energi, og som gir 

grunnlaget for balanseutvekslingene som transformasjons-overganger mellom energistrukturene i rom, eller i 

lokale rom, der energiene vil være ekvivalent tilpasset hverandre.  

 Slike krumninger og ut-sirkulasjoner, turbulens-egenskapene, gir oss feltretnings-forskjellene, og 

dermed også preferanse-objektene i felt-landskapet. Vi kan like gjerne sammenligne rom-massen som en 

absolutt tetthet, absolutt temperatur, i den forstand at vi kan sammenligne denne med at en varme er så høy at 

alt stoff smelter, også partiklene som grunnstoffer og rom-energier har, og likedan med tettere og tynnere 

feltkrumninger av energi, spenning. Men lokalt vil det nå inntre et forhold der ut-sirkulasjoner og krumninger 

oppstår som balanseutjevninger, og der feltet og partikler vil fordele sin energi ut fra hvor de befinner seg i 

trykkrommet, hvor høyere trykk reduserer partikkel-ut-sirkulasjonen mot at feltet absorberer og utvider seg 

tilsvarende likt som en konstant energi.  

Med dette skapes preferanse-felt og preferanse-energi-virknings-formasjoner, objekter, som da 

forholder seg balansert til hverandre i strømmen, men to eller flere partikler, spesielt flere av samme art, vil 

kunne danne alle de bevegelsesforskjeller som sfærisk er mulig med kraftbalanser; i teorien uendelig mange, 

altså logiske funksjoner, selektive styrkeforhold i rommet så sant de utbalanserer seg mellom hverandre og 

rommet rundt disse. Partiklene blir altså veldig aktive om de kommer i et lands-skap med makne, men kan 

danne likevektige nøytralt balanserte formasjoner eller splittes for å opprette balansen.  

 Dette betyr også at om vi vil anse det hele som en varm flytende absolutt masse, så vil utvekslingene 

skape lokale felt-tetthetsutvekslinger som varierer i tetthet med sirkulasjons-størrelsene, og det lokale rommet 

vil ha lokale felt med sine videre lokale ut-vekslings-sirkulasjoner, partikler. I sentrum av slike sirkulasjoner 

vil balansen mellom mengden utskilt rom-trykk og det totale trykket i samme felt-rom, kompensere seg som 

balanserte energi-mengder som kan virke nøytrale utad fordi denne energi-mengden benyttes til 

sirkulasjonsformasjonen i senteret, altså likt som med planck-størrelsen, og er årsaken til at denne energien 

ikke synes aktivt utad, annet som den totale gravitasjonen vi kan måle i retning av objektet.  

Alle partiklers og virvlers indre vil balansere seg likt ut fra trykket og være i overenstemmelse mellom 

feltstyrker vi måler rundt disse totalt, og partikkel-energiene, altså partikkel-form-felt—energien. Dette er 

årsaken til at alle partikler tilpasser seg som en geometrisk og matematisk konstant ved sammenligning av alle 

partikler i et lokalt felt-rom, eller synlig kosmos i observasjoner. Derfor stemmer konstanten så godt i 

beregninger. Vi må da se alle energier i et felt som ellers er nøytralt balansert, som at dette under krumninger 

danner en ny feltenergi-endring, og nye preferanseobjekter, ut-balanseringer som partikler i dette feltet, og 

som da betyr at vi må benytte disse preferanser til å lokalisere egenskaper ut fra dette.  

Vi må da danne ny temperatur-skala i samsvar med de lokale forhold fordi dette oppstår som synlig 

for oss først med utveklingspreferanse-forskjeller kun i dette feltet, og vi må finne de lengder, størrelser, 

hastigheter, og virkningsfelt som balanserer med hverandre på nytt som de nye måleenheter vi da finner å 

kunne sammenligne med hverandre. Konsekvensen er slik vi i dag har våre måleenheter ut fra en lengre 

historisk forbedring av målestandarder. 
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 Vi finner i stor grad ikke den totale motkraften, eller kraftutvekslingen, men vi finner ut hvilke 

forskjeller som gjør seg gjeldende mellom de kosmiske felt som berører hverandre rundt vårt synlige kosmos, 

og de interne forskjellene som oppstår i vår ekvivalente energi-modell ut fra dette. Lokale krefter og mot-

krefter. Men de er sterkt influert av omliggende kosmiske kraftfelts utvekslinger, som for oss betyr meget for 

graden av partikkel-dannelses-mengden.  

Årsaken til mengden energi og masse ekvivalent i rommet er altså denne forskjells-graden av 

krumningsbalanser som vi finner i vårt kosmiske felt, og det samme gjelder for graden av partikkel-mengder 

og energi-utvekslinger uansett feltlandsskap i uendeligheten, eller alle andre kosmiske tenkelige felt når de 

finnes. Og dette er alltid de fysiske lover som konsekvens av kratt-typens oppførsel. Vi skal merke oss at vi 

ikke er like gode på de turbulensforhold som gir overgangen mellom energi-formene, fordi selve dannelses-

krumningen av et nytt energi-mønster, altså fra en energi-tilstand til en annen, medfører en omvandling som 

virker mer kaotisk og har mange ganske hurtige vekslingsfaser. Vi har ofte ikke instrumenter so er gode nok 

til å oppfange hele strømnings-om-balanseringen mellom de to energier, og vil lett identifisere dette som kaos-

tilstander, selv om det er balansert ordens-innretning. 

 Altså ut fra et nøytralt feltlandskap oppstår dermed gjennom dette interaksjoner som gjør at vi 

oppdager og måler temperaturer på nytt innenfor dette nye preferanselandskapet, likt som alle de nye målene 

vi danner oss for egenskaper i dette samme feltlandskapet, lignende våre standard-mål. Denne felt-

beskrivelsen passer gjennomgående for hele modellen totalt og også for grunnstoff-listas oppførsels-varianter, 

for kvante-energier og kvark-partiklers felt. Det er ikke kunstig at vi tvinges til å forutse mange av disse minste 

verdier gjennom matematisk-geometriske beregninger, i og med at måleutstyrets observasjoner kommer til 

kort i mange av disse prosessene.  

Partikler fødes og dør, mens energiene er konstante. Men en utvekslingsvirvel vil kunne bestå i 

uminnelige tider slik som lysets og eventuelt et elektrons reise gjennom det meste av vårt synlige kosmos. At 

trykkturbulens i romtrykket og et partikkel, at endring i dette da gir samme turbulens-utvekslings-felt, slik at 

gravitasjonsbølger og lys oppfattes som like raske, er fordi de dannes av samme felt-utvekslings-grad i lokalt 

turbulens-felt. Nøytronstjernekollisjoner, sorte hull som smelter sammen, til dels også på grensen til det 

samme med den lokale sterke kjernekraftens utveksling mellom to partikler som må dele en del av den felles 

utvekslings-strømmen, til planck-massen også altså, og derfor partikkelmengdens sammentrekning og 

forminskning med energi-økning i gravitasjonsfeltrommet rundt dem i tilsvarende grad. 

 

Forskjell og differensial. 
 

Forandringskraften eller Differensialkraften. 
 

 Forandringskraften har en total forskjells-funksjon som grunn-funksjon, hvilket betyr en kontinuerlig 

vedvarende forskjells-funksjon som danner forskjell fra sin tilstand. I fysisk sammenheng med tanke på rom 

og bevegelse, er dette umulig uten at forskjellen utstrekning og forskjellen bevegelse, endring, virkning, som 

forskjell fra sin tilstand som er vedvarende og kontinuerlig, samtidig ikke fungerer som en vekst-funksjon.  

Begrepet forandringskraft for denne rombevegelses-funksjonen som samme funksjon, vekst, endring, 

passer på norsk meget godt som utrykket forandringskraften, fordi som utvokst vil den ikke kunne vokse 

mer utover uendeligheten og kan kun vokse innvendig til et absolutt trykk, som da kun kan fungere videre 

gjennom utvekslinger av like store mengder bevegelses-utstreknings-trykk/spenning, styrke, kraft!  

Bevegelses-energi-former. Utrykket forandringskraften passer altså godt videre med både svensk, 

norsk, og dansk språk.  

 Internasjonalt, på latinsk, engelsk, amerikansk og syd-europeisk, fransk, spansk, (jeg tror russisk 

og arabisk fra gammel gresk og romersk kultur har adoptert samme utrykk), så vil begrepet differens være 

begrepet for forskjell. Her vil da den samme totale differens bety i fysisk sammenheng for utstrekningsrom 

og bevegelses-tid-virkning, funksjon, være at utstreknings-differensial og bevegelses-differensial i samme 

funksjon gir en utstrekningsdifferensial som endrer seg, og som er vedvarende og kontinuerlig, hvilket bety 

at denne ikke kan skille bevegelses-vekst og utstrekningsvekst fra hverandre, og der de som samme funksjon 

hjelper hverandre likt punkt for punkt, posisjon for posisjon, lengde for lengde, romslighet for romslighet, og 

vil da virke som en kontinuerlig vekst-differensial, en differensierende differensial-funksjon.  
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Som uendelig kan dette ikke vokse mer, men kun vokse innvendig som et ekspansjonstrykk ut fra 

samme indre funksjon, til det er et likedan og absolutt trykk, balanse over alt. Denne vil så videre kun kunne 

endres, utveksle gjennom likedanne balanserte utvekslinger lignende kraft-motkraft, bevegelses-energier og 

like store mot-bevegelses-energier. Samtidig som en konstant energi.  

Den vil da kunne kalles en differensierende differensialfunksjon som absolutt og totalt vil virke som 

en differensierende differensial-kraft, sett samlet i begrepet differensialkraften. I begge tilfeller er det 

Kamos-Forandringskraften og dens forskjells-funksjon, en forskjell som blir forskjell fra seg som er samme 

funksjon og utgangspunktet for avdekningen av den funksjonelle naturen denne skaper, danner, og som logisk 

sett aldri er født, alltid har eksistert, og alltid vil fungere slik overalt. 

Kamos Et gyldig vitenskapelig modell-begreps-navn 
 

 Begrepet Kamos brukt her i sammenheng med forskjellen like og ulike, eller som kjent og ukjent, 

orden og uorden, altså kosmos og kaos, benyttes her slik at det samme som det er orden i kan vi rote til, og 

det som er rotete kan vi ordne tilbake til orden. Til hvert tilfelle vi kan tenke oss for bevissthet og vitenskapens 

fysiske forhold, og naturen, kan vi tenke oss at det samme kan variere mellom ordnet og uordnet tilstand. For 

systematiske strukturer, oppbygninger, så vil selvsagt da kaos skape problemer, og i verste fall virke 

ødeleggende på ordens-strukturer, altså naturbalanse vi er vant med og for fornuft og bevissthet, selv følelser, 

vilje og det vi mener er det gode. Men i utgangspunktet er dette to tilstander i samme type-grupper av 

egenskaper som noe tilhører.  

Vi kan derfor si at den samme eksistens varierer mellom to tilstander, at helheten og enhetligheten 

variere mellom to tilstander. Både kraft og motkraft kan vise samlet ordens-balanse, men de kan også vise seg 

som samlet uorden. Mengden er den samme, og slik sett, at energien er i behold. I og med at vi alltid er vitne 

til at orden og uorden varierer i det samme og kan variere i alt mellom disse to tilstander, så kan vi se at 

kosmos, orden kan gå over i kaos, uorden. Variasjonene mellom kosmiske og kaotiske tilstander for samme 

egenskaper, betyr tross alt at en dypere funksjon ligger til grunn for egenskapens eksistens og endrings-

egenskaper. Det er denne funksjonen det henvises til når orden og uorden slås sammen som sum av tilstander 

vi har, og som oppstår fra samme funksjonsegenskap som kan endres mellom de to tilstander.  

Det er derfor helheten totalt slik jeg har valgt dette, er blitt slått sammen av kosmos-begrepet og kaos-

begrepet til begrepet kamos, mest fordi det er den mest lettleste kombinasjonen av disse bokstavene, og lettest 

å si i forhold til andre kombinasjoner jeg prøvde på, og vi assosierer lettest kamos med både kosmos og kaos. 

Kamos er altså et tilfeldig nyvalgt ord, begrep for den samlede funksjonen orden og uorden av alt, eller av det 

samme, og er slikt et helt enestående begrep ment for funksjons-forklaringer.  

 

Dette skiller seg klart fra begrepet som Wikipedia opplyser om, og kryssord-bøker, eller en 

mengde litteratur om religion og guder, slik som det vi kan lese fra wikipedia slik som her: 

Kamos (eller Kamosj[1], hebraisk Kemosh) var hovedgud for moabittene.[2] Kamos var nasjonal krigsgud.[3] 

Kamos nevnes i Bibelen i 4. mosebok (21,29) «fortapt er du, Kamos folk», Dommernes bok (11,24) «hva din gud Kamos lar 

deg», 1. Kongebok (11,7) «en offerhaug for Kamos» (11,33) «tilbedt Astarte og Kamos», 2. Kongebok (23,13) «Kamos, 

Moabs vederstyggelighet» og i Jeremias bok (48,7) «Kamos skal gå i fangenskap», (48,13) «Moab ha skam av Kamos» og 

(48,46) «fortapt er Kamos folk».[4] Kamos er nevnt på Mesjastelen som må ha stått i et nybygd tempel for guden.[5] Det står 

på steinen at Mesha, Kemosh-Khans sønn, konge i Moab anla denne helligdommen for Kemosh i Kir-Hareshet.[5]  

Krigsguden skal altså gå i fangenskap. 

En eller flere fra en intern gruppe sier, mener, og har kanskje rett, i at boken Forandringskraften er nesten uleselig 

for ganske mange. Men for interesserte som klarer å holde en mengde informasjon som en tålmodighet for en oversikt sin 

skyld, så er utbytte enormt. Men det må være at noen virkelig søker etter dypere funksjoner for væren, rom, bevegelse, 

virkning, hvorfor fast og ikke-fast substans fungerer, eller natur, logikk, kropp, bevissthet. Avgjørelsen her tas av ikke-

fagkyndige, og retter seg til elev-standens standard-læring. Boken inneholder hele tankegangen frem og tilbake i sakene. 

Petit: Vi ser her at egentlige og riktigere begrep er eldre, slik som hebraisk Kamosj og kemosh, og er nevnt 

som moabittenes krigsgud, om offer, om vederstyggeligheter henholdsvis i 4 mosebok 21,29, i Dommernes 

bok 11,24, 1. Kongebok 11,7 og 11,33 der Astarte og Kamos nevnes i sammenheng. Videre i Jermeias bok 

48,7 og 48,13 og 48,46. Om fangenskap, skam, fortapt er Kamos folk.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Kamos#cite_note-LundesBibelleks-1
https://no.wikipedia.org/wiki/Moab
https://no.wikipedia.org/wiki/Kamos#cite_note-AscheKonv1970-2
https://no.wikipedia.org/wiki/Kamos#cite_note-ElwellBibelguiden-3
https://no.wikipedia.org/wiki/4._mosebok
https://no.wikipedia.org/wiki/Dommernes_bok
https://no.wikipedia.org/wiki/1._Kongebok
https://no.wikipedia.org/wiki/2._Kongebok
https://no.wikipedia.org/wiki/Jeremias_bok
https://no.wikipedia.org/wiki/Kamos#cite_note-Illnobibelleks-4
https://no.wikipedia.org/wiki/Mesjastelen
https://no.wikipedia.org/wiki/Kamos#cite_note-Barstad-5
https://no.wikipedia.org/wiki/Kamos#cite_note-Barstad-5
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Også Mesistelen man mener var fra gudens tempel. Der står det Mesha, Kemosh-Khans sønn, konge 

i Moab anla denne helligdom for Kemosh i Kir-Hereshet. Heller ikke forveksles med andre slike like 

betegnelser som: Kamos -Wrought Iron -TWOTHIRDS: Our Kamos shirt is perfect all year round. As a top 

layer on warmer months or first layer on colder ones. A classic fit and pattern, never goes out of style. Eller 

med KAMOS. The Korean Academic Multimode Open Survey (KAMOS) is conducted three times per 

year in South Korea. This national panel. Eller Kamos; betegnelse for WarCraft.  

 

Alle andre betegnelser virker noe fjernt fra den opprinnelse jeg legger for dagen. 

 

Dette har ført til et informasjons- og opplysnings-hierarki rundt begrepet Kamos litterært og religiøst, 

historisk, hvilket har ført til at dette begrepet i omdannet form, som vestlig betegnelse, Kamos, nærmest har 

en slags enerett på dette begrepet som «en kamp mellom det gode og det onde, eller definisjons-del av det 

onde», eller som tittel-begrep og navn på litteratur og guds-figur som bærer navnet Kamos i sin sammenheng. 

Egentlig verdens-anerkjent betegnelse for så vidt. Vi ser at begrepet ellers er synonymt med fiende, ondt, 

makt, demonisk og ikke så rent lite meget religiøst interesse-stoff. Fra film i dag: Super-populært! Men hva 

som henger med funksjon og virkelighet er ikke gjennomgående definert. 

 Men som sagt så er det alltid rom for nye ord i et språk, og nye definisjoner, og langt mer tilfeldig 

valgte bokstav-sammenhenger for slikt. Kamos brukt om forandringskraften og differensialkraften har ingen 

egentlig sammenheng med den tidligere historiske og makt-fordelingskamp som navn og begrep benyttes som 

i tidligere skrifter, men helt klart som en samlebetegnelse for den samme omdannelse som skjer mellom kaos 

og kosmos, orden og uorden som samme egenskap går i gjennom, og er et navn for grunnfunksjonen i 

forandringskraften/differensialkraften.  

Altså det som eksisterer som kan variere mellom orden og uorden, der kaos og kosmos er slått sammen 

til begrepet kamos uten å ha noen forbindelse til tidligere skrifter. Dette er såpass særegent at om dette navnet 

forstyrrer leseren kan han/hun gjerne bytte det om for seg selv eller sin gruppe til et mer positivt assosiert 

begrep som passer. Navnet og gjenkjennelsen forteller ikke noe. Det er funksjonen som teller.  

 Men nå er begrepet såpass innarbeidet i boka, i universitets-biblioteket eller i fagvitenskap, og i 

nasjonal-biblioteket, at det er lite som Google, Wikipedia, eller andre kan gjøre fra eller til historisk med at 

dette er et begrep med egen eksistens og definisjon med like stor gjennomslagskraft som det tidligere 

historiske gude-erklæring eller halvguder, eventuelt demoner har fått som betegnelse i et likt utrykk av navn. 

 Jeg hevder her at det samme begrepet, likt med to språk som har gitt forskjellig navn til begrepet 

en «kopp» som vi kan drikke av, at forskjellen på begrepet Kamos nevnt for denne kraftmodellens fulle 

funksjon, og slik det er brukt som begrep, definisjon og navn på de gamle guder og deres oppførsel, 

ikke må forveksles, og at det skal være hevdet over tvil at denne kraft-modellen ikke skal gi gjenstand 

for fortolkninger spesifisert som sammenblanding og sammenligning av kraftmodellens navn og de 

gamle religiøse historiske skrifter og elementer knyttet til dette. 

I dette tilfellet er det ikke samme begrep som har likedan navn, men to forskjellige saker som 

ikke har noe med hverandre å gjøre som bærer samme navn. Ikke en gang det om vi skal se de mer 

riktige og eldre betegnelser for dette, med unntak av at gresk eller latin kan ha endret dette religiøse 

gudenavnet til Kamos ganske tidlig: En språk-forsknings-sak. 

 Men: Kamos – Forandringskraften, og Kamos – Differensialkraften, er altså begrep som har 

samme livets rett språklig som det skjønnlitteratur og religiøse skrifter har, og her i vitenskapelig og 

bevissthets-forskningens sammenheng.  

Kamos, Forandringskraften, eller Differensialkraften, eventuelt, Forandrings-kraften/Differensial-

kraften, henviser til balanse i energier, styrkekraft, tetthet, romslige bevegelses-summer, som slik sett inngår 

i, eller danner de fysiske lover og former/egenskaper vi har funnet, og er den tredje modellen som viser noe 

av den samme natur-funksjonen.  

Vi har Einsteins romtid-formasjonsmodell som er ekvivalent med de fysiske lovers formdannelses-

virkninger og objekt-formasjoner, som er ekvivalente eller like, og som viser til en konstant energi-balanse, 

en konstant energi.  
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Det samme gjør differensialkraften som en logisk variant, men også deduserbar, for samme type romtid 

og de samme fysiske lovene vi har, og energi-omdannelsene mellom alle disse. Slik sett er det nå 3 modeller 

som viser det samme. (Også «Det samme», og «Tao».). Vi skal trolig kunne begynne å stole på denne 

harmoniske balansen i tilværelsen hvor vi ellers kan være så uheldige å komme mitt inne i en kaotisk 

omdannelse: Tristhet og ulykke uansett form. Kamos viser det helhetlige og det enhetlige som en kontinuerlig 

tilværelse, og kan inkludere en fellesbetegnelse ny-definert i begrepet «Altet» som innebærer enhver 

overskridelses-forestilling også. Gjelder om noe finnes uansett tid, øyeblikk, evighet, årsak, virkning, eller 

utgår som eksistens-egenskap. Kamos er for eksempel ut fra sin funksjon, dømt til å danne de fysiske lover! 

Uten tenkning, filosofisk fase, undring, søk, sammenligning og tilpasnings-undersøkelser, så ville ikke 

en vitenskapelig eller bevissthets-sammenlignende modell ha oppstått slik som dette. Denne er ikke en 

hindring for hverken religiøse, filosofiske, vitenskapelige eller i grunnen natur, og politiske ideologier, men 

supplement. Den krever undersøkelse av begrepet moral og ansvar på nytt! 

 

Det kosmiske felt. 
 

 I grunntrekk er relativitets-teori-forholdene og relativitets-teori, teorier, gjennomgått i den første 

boken, Kamos – Forandringskraften, og videre ut fra dennes grunn-funksjon som betingelse for at de relative 

funksjoner oppstår. Videre er også deler av en mer fysisk rettet relativitets-teori begrunnet i «hoved-

oppgaven» med hastighets-løkken som en balansefaktor for felt, krumninger og partikkelformer, for deres 

utvidelse og sammentrekning, om masser som trekker seg sammen og som øker med hastighet og felttrykk. 

Den samme hastighets-løkke og krumning ligger til grunn for den mer bastante påstand, utsagn eller naturlige 

logiske konsekvens og som er deduserbar med sanser og måle-apparater ved beskrivelsen av at det er 

hastighetsløkken som er årsaken til feltet, eller bevegelsesretningenes, masseobjektenes, treghet og tids-

forsinkelse. 

 

 I et mer jevnt kosmisk felt vil da ganske likedanne størrelser, maks-størrelser og minimums-størrelser 

for partikler som for-planter seg gjennom rommet eller danner treghetspartikler bli logisk tilfelle. Og dette 

stemmer med all kjennskap til de fysiske lover for massenes elementærpartikler, partikler. Med kvante-teori 

og med Einsteins relative teorier. Hastighetsløkken dekker både Einsteins og Dirac´s, Plancks og Lorenz´s 

teorier og beregninger for de vertikale og sfærisk kule-formede partikler, og deres utvekslingsmasse, planck-

energien, og den totale rette og kolliderende feltfunksjon som de gaussiske krumninger, proporsjoner, 

logaritmer. Med andre ord så vil denne differensialkraftens forklaring som logisk funksjons-årsak til felt og 

partikkel-dannelser og deres utvekslings-energier, bety at vi kan se en logisk sammenheng i hvordan og 

hvorfor slike partikler med mer bestemte størrelser, sammensmeltninger og spaltninger oppstår i et jevnt 

kosmisk felt. 

Om så den samme teorien benyttes for en kosmisk felt-utveksling, om så det er andre omliggende 

lignende felt, så vil en ekspansjons-modell også ha proporsjonal utveksling for den delen av nivået, 

strekningen fra et utvekslingssenter som alt vi registrerer i dette nivået hat av partikler og masse-energier, 

feltenergier, bevegelses-sum-energier, ekvivalente energier. Men selv om det samme laget fra et gitt senter 

fortsetter å ekspandere, så vil også denne partikkelenergi-fordelingen holde seg til dels proporsjonal over 

lengre tidsrom. Her spiller det ikke noen rolle om et ekspanderende univers retarderer sin hastighet eller øker 

sin hastighet, uansett om vi sammenligner med lysets hastighet eller ikke, eller hva som helst annet.  

Med forskjellige feltutvekslinger og felttrykk-retninger så vil slike univers kunne endre form og endre 

retninger på sine baner og indre strukturer, fleksibelt og balansert med de gitte styrkeforskjellene som helheten 

av det indre og ytre rom, avstander, som det kosmiske synlige universet endrer seg igjennom. Med andre ord 

så vil disse forholdene stort sett stemme med utgangspunktet ved et objekt, den spesielle relativitets-teori, og 

der objekter og felt korresponderer og utveksler de samme feltlinje-bevegelser mellom hverandre slik de gjør 

i den generelle relativitets-teorien og da med de Einsteinske felt-ligninger og gravitasjons-teori i samme 

sammenhengen, likt med det Dirac og Hawking til sammen har funnet ut.  
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Diracs spesielle med Planck for både ytre felt-virkning og masse-objekt-felt, og Hawking med 

påvisning av at generell gravitasjon gjelder i makrokosmisk forstand ved gravitasjon, antigravitasjon, 

gravitasjons-partikler og anti-gravitasjons-partikler, stort sett beregnet og bevisst gjennom Hawkings-

strålingen, og ved astrofysiske målinger rundt dette. Vi ser videre at sorte hull som smelter sammen eller 

nøytronstjerne-kollisjoner gravitasjons-beregnet oppfører seg normalt i et slikt balansert felt ved sine 

bølgefordelinger av ut-balansering til rommet over store avstander. At masse-summen trekker seg sammen, 

og at overskuddet fordeles balansert til gravitasjonsrommet utenfor objektet i sammen mengde energi som 

virker tapt i objekt-sammensmeltningen.  

 Jeg finner det ganske rimelig å påstå at differensialkraft-funksjonen, og dens endelige utvokste 

struktur, dermed følger opp og begrunner relativitets-teoriene, og partikkel-fordelingsforholdene og deres 

proporsjonale størrelser i forhold til hverandre ut fra de forholdene som råder for jevne lag, og de endringer 

som skjer ved ujevne lag, og da også for transformasjonsligninger og transformasjoner fysisk for felt-energi-

overganger mellom de ulike energiene som vi finner i fysikken og samtidig danner de fysiske lovene som vi 

finner her, vist gjennom innføringen i differensialkraften. Det er et arbeid uten sidestykke astrofysikere og 

kvantefysikere har lagt for dagen ved siden av de som har funnet lov-sammenhenger ved sammenligninger og 

utprøving, og sette opp fysisk-matematiske og fysisk -geometriske modeller for dette.  

Med den konklusjon at det må være en fast energimengde som fordeler seg, slik som i Einsteins 

ekvivalente energi-omvandlinger som en konstant energi, og det samme som fysikere har kommet frem ti ved 

isolerte eksperimenter i de forskjellige fysiske grener, og som en sum av energier mellom kaos-fysikk og 

kosmos-fysikk som viser at samme energimengde er intakt. 

 Kort sagt: Jeg har ingen grunn til å tvile på at differensialkraftens versjon stemmer med dette. På den 

annen side ville en uendelighet som skulle utveksle med kun et sentrum ikke rekke dette om vi sammenligner 

med samtids-utvekslinger, eller årsak-virknings-hastigheter for de relative samtids-funksjoner forskjellige 

steder, om det ikke var for at en uendelighet må fordele disse utvekslinger i mindre delpartier, slik at disse i 

stor og liten skala er likedan fordelt gjennom et uendelig univers. Enten vi selv er i størrelsesvekst, forminskes, 

eller ikke aner hvilken størrelse vi egentlig har på oss selv. Vi må benytte sammenlignende mål som er mest 

stabile ut fra det utgangspunktet vi befinner oss i, vår egen fysiske verden for så å sammenligne med alt annet, 

og teste våre ideer, teorier, eller avdekke slike. 

 Einstein, Hawking, også Ligo-eksperimenter og Cern-eksperimenter, partikkel-modellen vi finner, har 

slike sammenlignende undersøkelser som grunn for en viss grad av verifisering eller avdekning av 

proporsjonale forhold. Vi har ikke så gode teorier for turbulens-overgangen mellom de ordens-formler, stabile 

energiformer vi har og transformasjonen mellom energi-formene, selv om enkelte har lyktes å beskrive og 

vise en del av disse transformasjonsforholdene. Det samme er årsaken til at elektromagnetisme og 

gravitasjonsteori ikke har en helt avklart felt-teori som binder disse sammen, slik at vi ser det for oss, altså 

kan verifisere helhet i en slik overgang.  

Men energiene viser at felt-størrelsene er tilsvarende hverandre, ekvivalente, men det er alt da også 

den logiske konsekvensen av et uendelig kosmisk felt som utveksler i følge logikken til differensialkraften, 

og der utstrekning, bevegelse og vekst/styrke/tetthet i utvekslinger av denne funksjonen også lagt for dagen, 

som et og samme felt, der de lokale overganger fremdeles er vanskelig å forklare sikkert med 

differensialkraften. Men det er logisk på sin plass at det er mønstre også å finne her. 

 On så er det ikke bare ekvivalent lokalt, men en generell kraft-mot-kraft-modell som gjør en helhetlig 

utveksling av kraft og motkraft gjennom utvekslinger som danner grunnlaget for en universell fysisk 

vitenskapelig relativitets-teoretisk modell, og som er hel, og ikke bar ved et lokalt krummet felt-retnings-

univers som vårt, som kun dekker deler av energi i utveksling i det rommet dette befinner seg i. 
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Funksjonen 
 

 Sammendrag av Bok 1: Kamos – Forandringskraften, Differensialkraftens grunn-funksjon. 
  

Funksjonen virker slik at den hele tiden aktivt produserer seg. 

 

Denne funksjonen er en total forskjell, en total differensialkraft, en forskjells-egenskap som blir 

forskjell fra seg, altså en differensierende differensial-funksjon. I og med at alle egenskaper, uansett, rom, 

utstrekning, tid, virkning, bevegelse, endring, utvekslinger, at noe skjer, hendelse, er en forskjell fra det som 

var, og også fysiske egenskaper, stoff, fetl i naturen som veksler mellom forskjellige energi-tilstander, og 

samtidig at tetthet endres mellom gravitasjonsrom og objekter, at det ellers endres mellom fast, flytende og 

gassformer, at det omdannes mellom elektriske, magnetiske og gravitasjonsfelt, så viser dette romslig 

romendrings-egenskaper, altså utstreknings-bevegelser, jevnt aktivt virkende ut fra sin tetthet, styrke-endring, 

virknings-forskjeller slik. 

 Med andre ord at dette er en funksjon som virker forskjellig gjennom hele seg selv, og dermed virker 

som en ulikhet. Men da det er samme funksjon som både som enhet og helhet, totalt er samme type funksjon, 

og kontinuerlig, men som likedanne enheter er helt lik seg selv tvers igjennom i bevegelse, styrke, tetthet, 

volum, og derfor gir den eneste muligheten for ren proporsjonalitet, balanse, likevekt mellom sine 

omdannelsesformer, så vil denne ene og samme konstante energi også kunne sies og kun være det like, det 

samme.  

I Tao har de rett med at navn og gjenkjennelse ikke forklarer en funksjon, kun at den er der. Men denne 

har altså som med alt vi kjenner til dypere funksjoner som vi forsker i. At det vi peker på er en spesiell blomst, 

betyr ikke at vi kjenner til hvilke jordsmonn, temperatur, vann, sol, som denne planten trives best i, og heller 

ikke at vi vet noe om planteceller og dens livsprosesser ellers. Da blir det vanvittig mye å sette seg inn i. 

Plantens arv og miljø. Videre dens fotosyntese og stoffskifte, fordi planter har stort sett begge deler. 

Fotosyntesen alene er jo en del av et stoffskifte, energi-omvandling. Men Tao kan funksjons-beskrives. 

Om vi eliminerer alt, også begrep om ånd og materie, fysisk og bevisst, kraft, romtid, bevegelse, 

endringen, virkningene, drivkraft, alt som virker som en forskjell og ikke, så fjerner vi virkelighet og mulighet. 

Vi får et absolutt ingenting som ikke har forskjell, ikke to like ikke to ulike, ingen årsak-virkning, ingen 

mulighet eller virkelighet. Ikke noe som kan tømmes eller fylles, er tomt eller fylt. Vi får et umulig absolutt 

ingenting uten forskjell, mulighet. Det eneste mulige som blir igjen om tilværelse ut fra dette er at vi har en 

virkelighet som er den mulige totale forskjell, en funksjon som inneholder alle de samme egenskaper overalt 

som en kontinuerlig egenskap. Denne forskjells-kraften, differensialfunksjonen, danner så like og ulike, tol 

like, to ulike, og uten denne kan ikke dette skje. Det å skje, hendelse, endringer, bevegelse og virkning er 

umulig uten nettopp en slik forskjells-funksjon.  

Uten denne forskjells-egenskapen får vi ikke egenskapen rom, volum, utstrekning, retning, heller ikke 

tid, bevegelse, virkning, endring eller utveksling, heller ikke like og ulike i dette, og heller ikke de forskjellige 

egenskaper og endringer som bevisste og fysiske referanser har. Vi får altså ingen av de logiske funksjoner, 

men med forskjell får vi alle logiske funksjoner som like og ulike, som kan sammenlignes, proporsjonalitet, 

like og ulike som kjent og ukjent, gjenkjennelsen, husken, sammenlignings-funksjonene som merker 

forskjellene, slik som bevisstheten som er en sammenlignings-prosess som merker forskjellene årsak-

virknings-rekkefølger, oversikt og orientering. Likedan årsak til forskjells-virkning hos følelser, behov, 

sanser, stemninger. Det er en meget ekvivalent likhetsfunksjon i bevissthetens sammenligningsfunksjon, og i 

den fysiske verdens tilpasnings-funksjon: Nemlig hva som passer sammen og er lik, ulik.  

Vi kan gå tilbake til funksjonen, nemlig at den virker som en aktiv ulikhets-funksjon gjennom hele 

seg, men med samme grunnfunksjon. Som samme absolutte kontinuerlige funksjon så vil den som enheter, 

som kontinuitets-forskjell, være lik, den samme og sammenhengende funksjon hele veien, enten vi anser det 

som begrenset eller ubegrenset, uendelig tilværelse, eksistens, væren.  

Om det ikke fantes noe, og slik ingenting her er definert, at vi skulle tenke oss denne funksjonen født, 

så ville utstrekning ikke forklare bevegelsen, og bevegelsen ikke forklare utstrekningen, men som samme 

funksjonene hjelper de to hverandre frem som en rom-bevegelses-vekst-funksjon.  
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Den ville straks vokst til det uendelig, ubegrensede, men da den så ikke kan vokse mer, så blir den 

begrenset, og alt videre vekst foregår på innsiden. Med lik vekst av samme funksjon overalt, betyr dette at den 

endres til en ekspansjons-funksjon som så danner et uendelig trykk, kraft, styrke, tetthet. Men da denne 

funksjonen har slik egenskap, den differensierende differensialfunksjonen, så vil den hele tiden produsere seg 

selv. Det betyr at når den er uendelig kan den ikke fylles mer, eller tappes mer, men som grunnfunksjon så er 

denne virkningen konstant, at den forsøker å fornye, presse på, endre seg utover sin tilstand.  

Dette går ikke fordi alt; alt er fylt. Men den indre drivkraften virker fortsatt like funksjonell. Denne 

virkende produksjonsfaktor, virker derimot til at u som er i ganger r, den indre motstand mot seg selv som er 

1, sin egen spenningstrykk som er 1, og den flytende strømmen, utvekslingsstrømmene som er likedanne som 

bevegelsesmengder, styrkemengder, rett og slett virker som en flytende masse ved smeltepunktet og den virker 

som aktiv produsent ved at alt utveksler.  

Den differensierende differensial-funksjon, en forskjells-tilstand som endrer seg, blir forskjell fra seg 

fortsetter og bli ulik seg slik, men alt er fremdeles det samme grunn-funksjonelt. Det er slik denne funksjonen 

passer både til buddhismens «Det samme», og til «Tao». Og selvsagt til vitenskaps-funksjoner. Natur-

funksjoner. Den skaper romtid-formasjonenes utvekslinger og interaktive endrings-virkninger, hendelsene. 

Som funksjon er det samme virkning som gjelder for punkt, posisjon og kontinuitets-funksjoner. 

Dette er en aktivt produserende funksjon som fordi det alt er fylt, driver utvekslingene, og opprett-

holder sin eksistens med sin indre funksjon. Gir både-og, enten-eller, eksklusiv-eller, ikke, og, eller, eller ikke, 

ikke-og, både-og, og lik, er lik, ulik, gjenkjennelses-gradene. Husk og bevissthets-sammenligningen. 

Dette gir årsaken til romtiden og dens krumninger, tetthet, treghet og tidsforsinkelser, og produktet 

rom-tid-stoff-bevegelse-styrke-former. Ellers kunne ikke en ball som snurrer hatt sitt stoff, styrke samme sted 

som tid og bevegelse og energi er på samme plass.  

Boken gir slik sett også da en Erkjennelses-teori, en vitenskaps-hypotese, der hastighets-løkken for 

treghet og tids-forsinkelse nevnes. Hvordan Forandringskraften skaper romtid-objekt-virkninger som årsak.-

virknings-rekkefølger inne i seg selv. Og funksjons-årsak til logikken, drivkraft. 

Sammenligningen, oversikt, orientering, sammenstillingen. 

 

Sammendrag av bok nr. 2 Kamos 2 - Differensialkraften 
 

Kamos 2 – Differensialkraften er samme kraftfunksjon. Men denne gir også da beskrivelsen av 

hvordan likevektige drivfunksjoner som balanserte utvekslinger danner jevne og ujevne felt, og hvordan 

partikler dannes i en slik kraft. Videre hvordan utvekslingen danner fossa, og kule-form til partiklene. I dette 

innløpet av utvesklingen avsløres alle de fysiske lover vi kjenner, fordi det er alt mellom den rette linjens 

bevegelsesstyrke-retning og den kolliderende loddrette bevegelsesretningsstyrke, og en energisk likevektig 

utveksling som den sirkulasjonen, sirkelen, som er utvekslingsbalansen mellom rett og loddrett, kolliderende 

bevegelse.  

Den viser således hvordan et tenkt jevnt felt mellom andre felt, danner overtrykk, undertrykk som 

grunnet det store romtrykket som egentlig er balansert allikevel slik vil danne overtrykk og undertrykk som 

partikkeldannelser. Disse er først på linje med utvekslingsretningen og bundne partikler i rommet. Men om 

mindre trykk, vakuum rundt disse utveksler med dem, så vil partiklene utveksles med rommet, og det dannes 

da selektivt logiske energipartikler som følger med strømmen. Og undersøkelsen av disse ga de fysiske lover 

vi kjenner. Den viser også treghets-dannelsen og tidsforsinkelsen i masser i forhold til romtrykket. 

Vi må tenke oss at det vi kaller tomt rom, og det vi kaller faste partikler blir invertert, negativ-løsning 

på det vi tenker som fast og fritt rom-bevegelseskraft. At likt et negativ-fotografi, at det vi oppfatter som tomt 

er fyllt, og det som vi oppfatter som fast er boblevirvler i denne samme kraften. Virkningen vil da bli nøyaktig 

lik for oss slik som vi kjenner stoffene rundt oss fysisk. Denne boken viser at differensialkraften skaper kraft 

og motkraft, bevegelsesenergier likt motbevegelsesenergier, og balanserte bevegelses-utvekslinger slik vi har 

i krumningsrommet, altså som ekvivalente energi-omforminger, og de forskjellige mengdeblandinger som 

grunnstoffer uorganiske og organiske overgangs-koblinger. Grunnlag for evolusjon.  

Boken viser altså den fysiske verdens funksjoner og dets grunnfunksjonelle basis. 
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Det vil komme ett tillegg 3 som viser alle figurer og lov-sammenhenger i den forbindelsen. Videre 

vil det da så langt det går bli en forklaring av matematikkens og geometriens historie, og forklaring til fomlenes 

relasjoner, altså romslig sett hvordan vi kan se forholdene med synet vårt, hva som sammenlignes for eksempel 

i fjerdegradsligninger, eller i Einsteins formler. Til i dag har ikke forskere vært i stand til dette, og de kommer 

vel neppe til å gjøre det om de oppdager hva som sammenlignes. Det samme gjelder forklaringer til den 

matematiske historien og geometrien. Noe lignende gjelder for språk, og det vil tas opp under bevisstheten. 

 

Sammendrag av bok nr. 3 Kamos 3 – Bevisstheten 
 

Denne viser den samme funksjonen som grunnlag for de logiske og fysiske forbindelser som virker 

inn på bevisstheten gjennom sanser, behov, følelser, stemninger, som like og ulike, kjent og ukjent, 

gjenkjennelse og sammenligning, husken, og bevissthetens sammenligningsfunksjon som en mer eller mindre 

holografisk styrkefelt som med resonans-virkninger dannes som de samme logiske funksjoner som vi finner i 

den differensierende differensialfunksjoner, kun teoretisk eller også tenkt praktisk, deduktivt, målbart og 

etterprøvbart, funksjonelt. 

Boken vil ta opp og lage sammendrag, oversikt, over våre grunnleggende bevissthetsrelaterte 

funksjoner og bevissthets-funksjonene. Den vil også vise eksempler på forskjellen mellom faste og ikke faste 

holdepunkter for begrep som moral, de forskjellige former for dette, kritisk analyse og konklusjon på all 

tidligere moralfilosofi, videre alternativet til dette. Grunnet kroppens funksjoner som kilde til det meste av det 

vi opplever i livet, altså som sanser, behov, følelser, stemnings-forhold, at det er kaldt eller lukter vondt, så 

vil vi også komme inn på biologien og evolusjonen gjennom dette, ord om teknologi, hjerneforskning.  

 

 

Bok 4 er påtenkt, og er jo det egentlige hoved-målet. 
 

Bok 4 vil bygge på alle disse 3 første for å forklare noe spesielt om samfunn og individ, om bevissthet 

og miljø, om vanskeligheter og løsninger. En tenkt modell av et funksjonelt samfunn som ikke driver rovdrift 

på seg selv og miljø. 

 

Vitenskaps-filosofi. 
 

Til Differensialkraften: At det er absolutt utstrekning, at det er absolutt bevegelse, at det er absolutt 

tid, at det er absolutt hastighet, at det er absolutt styrke-tetthet, energi. At det er absolutt utveksling. Alt gitt 

ved den differensierende differensialfunksjonen til forandringskraften, differensialkraften, her kalt Kamos. 

Denne kan også kalles total forskjell, som samme funksjon overalt, og danner et absolutt uendelig 

ekspansjonstrykk som derfor utvekslende fungerer som absolutt bevegelses-energi, som i utveksling betyr 

absolutt balanse, også i bevegelsene, volum-bevegelser, og som lik tetthet pr likt volum, og som gir at kraft er 

lik motkraft eller at bevegelsesenergier er lik mot-bevegelsesenergier.  

Dette gir automatisk ohms lov for helheten og at utvekslinger endrer grunnformen m/s som basis-mål 

til m/s2, akselerasjons-faktoren. En absolutt utveksling mellom rett bevegelse og kollisjon, mellom vannrett 

og loddrett, gir en utvekslingsvirvel, sirkel, som er grunnlag for balanserte virvler og kuledannelser i rom. Og 

da de fysiske formler som U=RI, Alle effektlovene, gravitasjonslovene og transformasjonsbasis mellom 

energiformene, og all krumning går gjennom hastighetsløkker, virvler, utvekslingsformen, som vi gjerne 

kaller turbulens eller friksjon.  

Når da bevegelsen krummes så oppstår tidsforsinkelsen og tregheten, og som i våre partikler dannes 

som utvekslingsløkker, utvekslings-sirkulasjoner. I denne fremstillingen så blir tid og bevegelse motsatt 

proporsjonale størrelser i hastighetsretning, da utvekslingen relativt virker stillestående i utvekslingssirkelen. 

Slik sett virker bevegelse og motstand som at tiden tar en pause, men tis og bevegelse må sammenlignes med 

rett og loddrett, med romslig volum, lengde, og slik sett danner dette begrepet hastighet. At hastighet er både 

tid og vei, altså tids-mengde og veistrekning, altså rom og bevegelse, og vi sammenligner dette med før 

krumning finner sted, lignende en euklidsk rett linje for alle referansesystemer, men som vi ofte utelater å 

forklare i koordinatsystemer for bevegelsesromslige formasjoner.  
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Tiden virker altså til å opphøre når bevegelsen går inn i en absolutt hastighetsløkke. Krumningene 

dannes av og opprettholdes av hastighetsløkkene som trykk-proporsjonale soner, brekkpunkter som følger 

lignende som de gaussiske logaritmer, og er ikke nødvendige å ta med, men for partikkelfysikken er de 

nødvendige å ta med. Fordi hastighetsløkkene som utvekslingsbevegelse er svaret på Gauss punkter og 

Einsteins krumning, og massedannelse av energi. Når bevegelsen gjør utveksling så dannes energi, massen, 

til forskjell fra en ferdig balansert likevektig nøytral felt-mengde i romtid-verdenen. 

Det nye som har skjedd etter denne bokens tilkomst er merkelig nok at den formelle logikk har endret 

seg fra form, til virknings-form, noe alt Arne Næss, Spinoza, kan ha vært årsak til. Videre at bevegelse har 

skiftet definisjon til endring. Begge tilfeller harmonerer da mere med forskjells-funksjonen, differensial-

funksjonen til kraftmodellen jeg presenterer. Astrofysikk, partikkel-fysikk, kvante-fysikken, kan ha arbeidet 

med begrepet endring: Det hendte noe, hendelsen, slik Einstein, Dirac, Hawking, har benyttet som et ofte 

benyttet begrep, og som til dels er allment akseptert.  

Men ingen av disse dekker både romtiden og energien samtidig, selv om en anser regnestykkene som 

bevegelses-energier, altså en slags styrke, kraft, virknings-effekt. Funksjon som gir endring, utstrekning og 

som samme tidspunkter i masse-punkter, eller i kontinuitet og utveksling.  

I dag er altså bevegelse et begrep som virker forklart synonymt med begrepet endring. Også i 

definisjoner, eller hos den formelle logikk. Videre ansers form og virkning lenger ikke adskilt, slik at begrepet 

rom og energi, rom og tid forbundet til bevegelse, hendelse, er sammen-ført i en ny velkjent antagelse, aksept, 

at ingen former uten også virkning, definert som virknings-former i den formelle logikk, eller i alle fall i 

vitenskapen generelt. At det er feltkrefter, effekter, uansett hvilken partikkel eller felt eller hendelse som 

inntreffer som vi observerer, som enhver endring uansett. 

En funksjon som beskriver et samlet funksjons-begrep for samme punkter, posisjoner, og en 

sammenhengende kontinuitet for det samme, er det eksemplet forandringskraften, Kamos, sin funksjon 

beskriver. Som en type vekst-endrings-funksjon så virker forskjell, differensiering som både 

utstrekningsdannende, bevegelses-dannende, styrkedannende, og gitt ved at det for hver bit endring også er 

tiden til endringen.  

At tid, romposisjon, bevegelsens dens, styrken, er akkurat hva vi finner i samme punkt, også som 

fysiske formler, geometri, matematikk, og som samsvarer med beregningene i Einsteins gravitasjonsfelt-

ligninger, feltligninger og hans E=mcc, med en antatt konstant lyshastighet som en topphastighet som energi 

i et system, altså hans relativitets-teorier, romtidfeltkraft-sammen-ligninger. 

Dilemma kraft – bevegelse. 
Kraft eller bevegelse, bevegelsesrom, romtid 

 

 Det er velkjent at alle tidligere enn Newton, og Newton selv, Leibnitz, og senere forskere har ment at 

den fysiske verden med sine bevegelser, felt-virkninger har blitt forstått som kraft, styrke, energi, en slags 

drivkraft i bunnen av alt dette.  

 De som skiller seg ut fra kraft-begrepet som fast argument, er Anaximander med sitt uendelig alt-

virkende bevegelse, et slags relativt tid-rom, men med gjenstridighet, og Anaximenes som elev som mente at 

alt kvalitativt i dette også var kvantitativt, og at alt dette utvekslet, og slik dannet former. Han mente at det 

måtte finnes en fast konsistens som kunne fortynnes og fortykkes. Utveksling og fortynning, fortykning som 

gjenstridighet minner allikevel om kraft-virkningen. Pythagoras definerer tall som urstoffet, og at summene 

av alle bevegelser går opp i opp og er konstante, og setter slik bevegelsen som tall-urstoffets virkeliggjørelse. 

Aristoteles mener at bevegelse er alle årsak-virkningers årsak, spesielt en absolutt og endelig drivkraft-kilde, 

energia. Mengdene som produseres er da mengdene energi. Platon holder seg kun til former, men henter 

Demokrits bevegelse inn for å skape sitt teologiske kosmiske helhets-bilde. 

 Vinci, Brahe, Kepler, Galilei, Bacon og Descartes foretrekker å kalle dette kraft, og utenom de to 

første, så er dette bevegelses-kraft, ment som med de samme lover for alt fysisk/objekter, i hele universet. 

Både bevegelse og kraft er observasjoner. Og her kommer Einstein inn i bildet. Vi har laget oss til dels 

kunstige, men nyttige sammen-lignings-funksjoner som begrep om arbeid, arbeidskraft, Newton og Watt, og 

der damp, gasstrykk, tyngde-mengder, samt varmemengder har vært med på å teste ut slike størrelser 

matematisk. Selv Bertrand Russell er inne på det Einstein nå plutselig mener, at kanskje det ikke er noen kraft 

i det hele tatt, kun bevegelse. 
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 Denne sammenhengen kommer først frem når det er klart at lyset har en konstant hastighet, og at det 

ellers vise seg at bevegelsessummer virker som like konstante mengder energi. At det kun er endringen som 

betyr noe, bevegelsen. Men samtidig slår det Einstein at gravitasjonen, og dennes akselerasjon, kanskje da 

også bare er bevegelsens akselerasjon, eller kort og godt at gravitasjonen kun er akselerasjonsbevegelse. Av 

alle sammenligninger mellom objekter og feltkrefter, tiltrekningsbanenes økende styrke, som er økende 

avbøyning av bevegelsen, at dette kun er bevegelses-balanser i et bevegelses-regnskap.  

 Einstein forsøker seg med å sette en tenkt ro som et absolutt 0-punkt for trykk eller temperatur. Og det 

man mener å kjenne til, at lyshastigheten er konstant og høyeste kjente hastighet på virkningsfelt, og 

utgangspunktet at summen av energier og overgang mellom energier gir en konstant energimengde, altså 

summen av masser og energier totalt innenfor målbare områder. At masser og elektromagnetiske forhold 

virker proporsjonalt har Maxwell og Gauss-Weber funnet ut. I tillegg har Lorentz funnet ut noe om 

tidsforsinkelse som trer inn i bildet ved høye hastigheter nær lysets ved eksperimenter med elektroner.  

 Ut fra den kraftstyrke som er oppgitt skal nå Einstein med hastigheten c, med 0-temperatur, og med 

konstant energi-masse-omvandling som er proporsjonale nå finne gravitasjonslovene og feltlovene der 

tidsforsinkelsen er knyttet til masse og energi som innvirker på hverandre, at feltstyrke og masse øker i visse 

proporsjoner ut fra hva annet som finnes i nærheten. Han finner dette proporsjonalt, og kan stadfeste at E=mcc.  

Men ikke uten Lorentz tidsforsinkelsesformel som gjelder et legeme alene, og er den spesielle 

relativitets-teorien, men som reguleres i en ny proporsjonal når to eller flere legemer kommer inn i bildet slik 

som i den generelle gravitasjons-teorien, og som regnes til den generelle relativitets-teorien. Hele tiden med 

Planck-faktoren som alltid øker proporsjonalt med massene, partiklene.  

 Det Einstein gjør er at han benytter en like viktig og riktig sammenligning som det kraft-rommet viser 

av virkninger pr areal, som det nå bevegelsen virker som i samme arealer. Vi kan si at det er et nøye 

proporsjonalt forhold mellom kraftstyrke og bevegelse. Og dette kommer aldri unna bevegelsesfaktoren. 

Einstein antar at gravitasjon og akselerasjon er det samme. Han vet ikke. Men nye tester viser at akselerasjonen 

endres i nøyaktig samme grad som bevegelsesmengdene, og slik anser han dette som et faktum, at gravitasjon 

er akselerasjon. Dette virker likt for elektromagnetiske lover og gravitasjonen.  

 Formene og regnskapene stemmer med hverandre. Det er romslige objekter, forflyttet posisjonelt i 

rommet, at alt endrer stilling så sant vi identifiserer noe, og virkningene vises ved bevegelse og utstrekning, 

der bevegelsen som hastighet kan skiftes ut med sammenlignings-bevegelsestakten tid/klokke, noe som må 

beregnes ut fra treghetsendring i bevegelsene. Regnskapet kommer aldri unna det vi fysisk kaller lengder og 

rom, og de kommer aldri unna bevegelsesfaktoren som kan beregnes som tidsfaktoren for bevegelsenes 

avbøyninger og hastighetsendringer i retninger. Det er dette som har blitt betegnet som romtiden, fordi denne 

viser da til treghetsforskjellen også.  

 Hvorfor bevegelsen er der, og hva vi observerer bevegelse som, eller hvorfor to rombevegelser skulle 

avbøye hverandre, sier ikke Einsteins fremstilling noe om. Likedan er det med Bertrand Russells bevegelse, 

at i den fysiske verden, at alt er bevegelse. At alt er i bevegelse er greit nok. Men dette forklarer ikke at 

bevegelsen skulle bygge romutstrekningen eller rommets tilstedeværelse, og forholdet rom og bevegelse. Her 

ligger det noe skjult i det Russells utsagn tar som underforstått utgangspunkt i. At alt er bevegelse gir heller 

ingen kommentar om forskjeller i bevegelse, eller hvorfor summene skulle være konstante, eller at de skulle 

være lik kraft-mot-kraft, bevegelser og motbevegelser.  

Hva hindrer eller avbøyer en bevegelse, hvorfor er den der og deltar som virkninger og hvordan 

produseres og bibeholdes rom. Russell og Einstein aksepterer her romtiden, og ut fra geometri-matematisk 

regnskap med et gitt utgangspunkt i måle-verdier vi har laget, så stemmer romtid-former og formler i fysikken 

helt eksakt med hverandre: Begge lager like proporsjonaliteter for den andre. At form-endring, romtidens 

former og utvekslinger, skaper de samme forhold av fysiske lov-formler, som det fysikk-lov-formlene skaper 

av romtid-endrings-former. Einstein setter opp disse på hver side av likhetstegnet, der begge skal endre seg 

med samme faktor, og beviser at disse er like. 

 Først: Hvordan observerer og identifiserer vi bevegelse i det hele tatt? Vel vi ser at det blir en forskjell, 

eller at det er en vedvarende forskjells-prosess, det vi kaller en endring. Endringen, altså en forskjell i posisjon, 

eller en forskjell som er kontinuerlig, er det vi merker, oppfatter, slår fast en bevegelse som. Vi ser en bevgelse, 

vi husker bevegelsen, vi snakker om bevegelsen. I utgangspunktet så vet vi ikke annet enn at vi gjenkjenner 

en bevegelse, gir den et navn som gjenkjennelse, husk, utrykk når vi gjenkjenner den, kalt bevegelse. Navnet 

bevegelse, og de fleste definisjoner på bevegelse, gjenkjennelsen ved navnet eller gjenkjennelsen ved synet 

eller hudfølelser, hørsel, kun identifiserer at det er bevegelser til stede. 
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Navnet og gjenkjennelsen av bevegelse forteller oss: Aldri om hvorfor bevegelsene er der, hva som 

egentlige utløser bevegelsen fra noe annet, at det må virke slik, og det forteller ikke hva bevegelse er. Vi kan 

ikke si om bevegelsen er en kraft, en funksjon, kun bevegelse, eller en bevegelses-kraft. Men vi har forsøkt 

oss på alle variantene uten hell med å kunne definere funksjons-kilde, avgjørende årsak til bevegelse, eller 

kraft, og da også i forhold til utstrekning og hastighetslengder, altså begrepet tid i fysisk sammenheng. Vi kan 

ikke si om det kun er bevegelse eller kun er kraft, eller begge deler, og hvilken funksjon som må være til stede 

for at denne skal oppstå og virke sammen med noe annet! 

 Altså: Einstein og Bertrand Russell har ikke noe sikkert utgangspunkt for å kunne avgjøre hva 

bevegelse er, kraft, bevegelse, eller kraftbevegelse. Med andre ord: Bevegelsen og utstrekningens årsak eller 

virkemåte, grunnfunksjon er ikke forklart ved det forskerne eller vi alle oppfatter er tilstede: Bevegelse. Men 

min observasjon av at det er forskjell eller en kontinuerlig forskjells-prosess forteller allikevel at uten denne 

forskjellen som da gir endring, og gjerne som utstreknings-sammenheng, som selv er en forskjells-funksjonell 

oppbygning, der en snurrende energiball, garantert også lar utstrekning og bevegelse gå i ett i samme punkter, 

viser en romtid-forskjell ved bevegende former og felter.  

 Når Newton sier at vi har kraft og motkraft, og at bevegelsene er konsise i forhold til dette, for eksempel 

en rett bevegelsesvei på et objekt, en kraft, inntil den blir påvirket av en annen kraft, så forteller heller ikke 

Newton hvorfor bevegelsen og kraften påvirker hverandre, eller om bevegelsen er kraft og kraft er bevegelse, 

noe han viser ved å ta rom som uavhengig av stoff, og tid som uavhengig av stoff. Berkeley angriper Newton 

her: Vi får ikke tid uten hastighet, som er bevegelse ganger vei.  

Altså både bevegelse og rom, der bestemte intervaller kan kalles tid-tagning. Om samme takt gjentas 

med endring av hastigheten blir tiden annerledes. Altså har vi lagd en klokke. På samme tid har da gjenstanden 

tilbakelagt en kortere eller lengre avstand enn tidligere, eller den har blitt hengt opp i en sirkulasjon langs 

veistrekningen, samles opp eller utveksles i like mengder, noe som ville virke som en treghet, og smalet 

konsentrasjon av bevegelsesmengde. Om bevegelse og treghet er det samme slik Einstein utrykker vil vi da 

ha et feltvirkningsobjekt for eksempel gravitasjons-objekt. 

 Om derimot utstrekning og bevegelse henger sammen i alt fysisk som objekter og felt, så forblir dette 

en bevegelsesutstrekning, eller romtid-formasjon, og vi kan da ta Einsteins gravitasjonslover som et faktum 

for at disse gir like verdier som de fysiske lover, og slik sett kan vi kalle alt romtiden, eller rom-bevegelsen. 

Denne viser at det er et likt styrkeforhold mellom utvekslende energier mellom alle energiformer, og at 

mengden volumtetthet og bevegelsesmengden er proporsjonale, slik at rom og bevegelse utgjør en enhet. Med 

romtiden får vi et omvendt forhold i et system som da viser treghets-økninger ved de samme objekter. Og 

dette er perfekt for energiregnskapet matematisk og geometrisk. Og for formlene i fysikken. 

 Hvordan romutstrekning og bevegelses-funksjonen er knyttet sammen som et og samme produkt kan 

hverken Russell, Einstein, Dirac eller Hawking forklare.  

 Problemet til Einstein er at kraft-begrepet er skiftet helt ut med volum-bevegelsesmengden, der rom 

ikke regnes som den egentlige styrke eller kraft. Dette betyr videre at bevegelsesmengdene tar over hele 

jobben. Nå trengs egentlig ikke kraftbegrepet mer, da tallene og lengdene lager samme form som de fysiske 

formler. Bevegelsen blir et parameter, om vi vil paradigme-funksjon. Akselerasjonen og gravitasjonsmengden 

viser samme proporsjonale verdier. Dette er ikke nok til å definere at bevegelse  er lik det samme som 

akselerasjon og gravitasjon, eller at gravitasjon er lik kun bevegelse, eller rombevegelse i den formen at kraft 

eller styrke, eller tetthet forårsakes av en drivkraft, eller en funksjon, felles-funksjon, mellom-stadium-

funksjon som får frem alle disse faktorene som utstrekning, bevegelse og styrke. 

 I alle fall. Ett sted mellom 1905 og 1917 forsvant sakte men sikkert ideen om at alt har kraft og 

motkraft, at til en kraft finnes en motsvarende mengde motkraft, slik som er nødvendig for en utvekslings-

tilstand, og at all kjent energi ble regnet til en konstant bevegelsesenergimengde der kraft til dels som 

grunnfaktor ble borte. Den er nå kun et produkt av den gitte energi av bevegelse, utstrekning og 

akselerasjonen. Akselerasjonens plass betyr allikevel at denne ikke forteller mer enn kraft eller styrke, eller 

bevegelses-årsaken. Kilden til denne nye akselerasjonen er fremdeles i det blå og borte. Ekstra borte når alt 

følger kraft-motkraft, men det gjør lenger ikke universet.  

Nå benyttes den kjente energien alene eller summen av disse til å forklare seg selv.  Kraft-påvirkningen 

av universet avgikk ved døden mellom 1917-1940. Kun bevegelsesenergier, i form av romtid med en gitt 

konstant energimengde er tilbake. Ingen kjenner mer til utvekslingens årsak eller tilstedeværelse som en mulig 

videre faktor i et enda større system, og om ikke i en enda mindre grunnfunksjon som kan danne en slik faktor.  
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Med kun seg selv som sammenligning kan alt omformet til gravitasjon, og kun kjent utstrekning og 

bevegelse, slik sett i forhold til et 0-punkt, kun fortelle det Hawking forteller: At vi får 0 rom og tid, og 

uendelig styrke, men ingen forklaring overhode. Både Einstein og Hawking gikk vekk fra denne singulariteten 

fordi det var umulig å få en romtid-funksjon tilbake eller en formelsammenheng. Dette betyr error. Vanvittig, 

ikke mulig. Løsnings-løst. 

 Forklaringen måtte være en annen: De skylder begge på en usymmetrisk oppførsel i løpsgangen som 

bommer så vidt på ett fast punkt, noe som øker muligheten for en sirkulasjonsutveksling. Men det finnes ikke 

noen faktor eller funksjon som de kan henvise til som lar en fast masse, elelr tenkt ut fra oppdagelser, en 

eksistens som kun består hver gang av ny mengde masseoppdagelse, at dette er alt og skal forklare sin egen 

begrensede massefunksjon. Både bevegelsen og utstrekningen om den ikke fantes måtte dannes differensialt 

og fungere også differensialt. Men andre ord uten at det kan avleses som en begrensningsfaktor. Om denne 

ble født som en total fotskjell, eller faktisk evig er en total forskjell så vil denne totaliteten innebære en samle-

funksjon av utstreknings-differensialfunksjon og differensierende bevegelses-differensial-funksjon, altså en 

likeverdig aktiv romtid, som virker differensierende altså som et ekspansjonstrykk overalt som vil utveksle i 

like mengder. Uansett størrelse så ville denne utveksle likedan likt som kraft og motkraft.  

Den har drift, og indre vekst av bevegelsesutstrekning danner et ekspansjonstrykk som er likedan men 

utveksler, altså danner de relative romtidstyrkeformene som har relative og balanserte utvekslingspotensialer 

og selektive virkninger som dette, mellom felt og partikler og innbyrdes felt og innbyrdes partikler. 

Om dette er på grunn av en kraft, en styrke, en drivkraft-funksjon for bevegelses-mengdene, eller 

styrken, sier ikke denne avgjørelsen noe om, og er helt utelatt fra å uttale dette på grunnlaget av at akselerasjon 

og gravitasjon viser proporsjonale verdier. Kraft og bevegelse, det ene eller andre, eller at begge er samtidige 

funksjoner i den fysiske verden, er altså ikke verifisert ved uttalelsene om disse tilstandenes proporsjonalitet. 

 

Hva kommer problemet, feilen, miss-forholdet av? 
 

 Først og fremst fordi den nye antagelsen av at konstant energi i universet kun forholder seg til den 

observerbare energien, og den observerbare utstrekningen som alltid regnes som alt som finnes av fysikere og 

matematiker. Og at det alltid er bare hvor denne mengden har oppstått fra i bevegelsesretninger og energier 

de observerer. Konsekvensen er at oppdagelsen av enda mer skaper problemer. Bedre instrumenter gir stadig 

et større univers.  

Med en konstant energi for romtiden, bevegelsesutstrekningen som en gitt fast verdi, så vil 

matematikere og fysiskere lettere falle i fellen som der de regner sammentrekninger og utvidelser i forhold til 

et punkt, der romtiden forsvinner og energien er uendelig. Og som Einstein og Hawking kan konstatere ikke 

gir formler og fysiske tilstander tilbake som svar på regnestykket. Dette betyr altså den fatale mystikk og 

håpløshet i seg selv. Og da må det være en annen faktor som har startet det hele. Men igjen sitter man kun 

igjen med at dette er Gud eller en Natur-Kraft-Funksjon, som da er naturlig eller mulig logisk tross alt? 

 Det som er den store feilen er at vi matematisk -geometrisk gis en konstant verdi, energi, forhold 

mellom energier som at dette ikke kan endres i bytte med andre energier hva posisjon og mengder angår, og 

derfor at det vi lokaliserer tas for det endelige gitte. Matematikerne og forskerne vil da med sine formler i kun 

teoretisk og lokale tester av disse verdier, konstatere at regnestykket kan gå i 0, og da skape den samme 

euklidske punkt-singularitets-funksjonen der paradigme-funksjonen forsvinner.  

At vi som bevegelse og som matematisk punkt uten utstrekning, dermed får en bevegelses-

forsvinnende tilstand, at eventuelt bevegelsesgrunn eller drivkraft forsvinner, i tillegg til at motkraften ikke 

finnes. Utstrekningsløst punkt, en gitt verdi for energi totalt, og bevegelse uten kraft, drivkraft, endrings-

funksjons-grunn er det som skaper problemet og sender fysikerne ut i en gal teoretisk verden, på villspor.  

 Behold kraft-motkraft, tenkt som bevegelsesenergitetthet og som, drivkraft-komponenter, og sett ikke 

en gitt grense for energien utenom den ekvivalente energiutvekslingen som konstant, og tenk ikke at tallet 

eller 0-en er en utstreknings-løs fase, men heller en del av en bevegelsesstrømning vi da strømmer i takt med. 

Om vi er i samme nøytrale fase som kraftbevegelsen så vil energien virke rolig, eller utjevnet i en felles kraft-

strøm der energiforskjeller oppstår som ubalansen mellom felt og der feltforskjellen som oppstår er den 

balanserte mankoen i balansen. 
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 Einstein blir stående rådløs for hva som da utløser en gravitasjons-funksjon med de forskjellige 

ekvivalente fordelinger fordi dette nettopp minner kun om kaos. Men kosmos-kaos er to tilstander av den 

samme funksjon av romtid-energier relativt som vi kan rote til eller ordne, mens rotet, storm-senteret, stort 

sett er en perfekt balanse-utjevning, og at det samme rotes til og ordnes igjen balansert som forholdet kaos-

kosmos. Nå vet vi hvorfor Einstein lenger ikke finner et holdepunkt, eller at Hawking gjør det.  

De fjernet kraft-motkraft forholdet, eller bevegelser og motbevegelser til det objektet de studerte. De 

har ingen gyldig grunn til dette, annet enn kravet om at vi ikke kan ha mer en saksforholdene vi kjenner, og 

de har her brukt fysiske formler og målinger, samt matematikk og geometri fra til dels oldtiden for å skjære 

vekk det unødvendige med Ockhams barberkniv, og da slått spedbarnet ut med badevannet. 

 Om vi ikke kjenner tilstandene finnes kun et svar. Vi vet ikke om det er kraft-motkraft, bevegelses-

energi og mot-bevegelses-energi til universet. Men det betyr ikke at bare den ene da er. Begge deler kan være 

tilfelle. Vi kan ikke utelate den andre muligheten. Grunn: Fordi alt annet har oppført seg slik til nå: Til 1900: 

Da bestemte bevegelsen, utstrekningen og styrketetthet, bevegelses-akselerasjons-tetthet til å ta over rollen 

som allviter, og kraften ble, som grunn til hendelses-forskjell i bevegelse og romfordelinger, å kastes. 

 Det eneste vi har å gå på i dag er at rommet, bevegelsen, tiden og styrken ikke er analysert: Med unntak 

i Differensialkraften. Bør gjennomgås. Dette er samme grunnen til at forskjellige modeller ikke forstår hva de 

deriverer, og hva deres derivasjon er en del av. Hvordan denne delen ser ut i vår verden som forhold til det 

det ble derivert fra. Kort sagt omvendt derivasjon: Gir dimensjoner som ikke har mening som annet enn i vår 

egen fullstendige dimensjon. Der en dimensjon gir alle dimensjoner: Grunnen til at matematikerne og andre 

kan danne seg alle former og fantasier ubegrenset. 

 

Balanse-forhold i Differensialkraften 
 

Om samlende og splittende funksjoner i differensialkraften. 

 

 Vi har i forhold til differensialkraften noe som tyder på en absolutt kraft, som ved utveksling gir en 

absolutt kraft og mot-kraft som da blir tvunget til å være i balanse og likevektig. I et endelig, eller uendelig 

hav som ikke kan endre seg mer som utstrekning og bevegelsesmengde, eller som trykk-mengde grunnet 

samme funksjon, basis-funksjonen den differensierende differensialfunksjon som absolutt forskjells-

egenskap, og som en kontinuitet grunnet at det er samme funksjon som har denne utbredelsen, så vil dette 

fungere som en balansert utvekslingskraft, utvekslings-spenning, utvekslings-trykk, som i bunn og grunn er 

samme funksjon.  

 Vi ville kanskje da ha trodd at det kun ble to utvekslinger lignende en 8-talls-sirkulasjon, men på grunn 

av at utstrekningen er en kontinuerlig forlengelse av kraftens hele bevegelsesmengde, så er ikke alle 

bevegelser samme sted, men alle steder. En balansert utveksling rekker ikke fra den ene siden av uendeligheten 

for å kompensere noe på et annet sted, slik at utvekslinger vil skje i bredt monn og lokalt alle steder for å 

kompensere dette balansert og likevektig. Dette betyr at vi får mange vinkler, mange bevegelsesretninger, 

mange relative styrke-sirkulasjoner av den mengden som fordeler seg i forskjellige retninger som da virker 

som sterkere og svakere utvekslinger.  

 Dette fører til at vi får ulike steder som lokalt ikke virker proporsjonale fordelt ved første øyekast. 

Dette virker videre som at vi får ulike fordelinger av kraftvirvler lokalt. Vi snakker her først og fremst om de 

minste enheter vi klarer å oppfatte i et univers, verdensrom, i elementær-partikkel-fysikken. Vi kan senere se 

på omgivelsenes styrkeforhold og dermed se at det er forskjell på forspenning av alle partikler i forhold til 

resten av universet og at ingen partikler blir likt forspent, selv om de kan ha ganske lik energi-verdi grunnet 

et rom med svært likt trykk i utgangspunktet lokalt. Eller om vi anser det univers som vi kan oppfatte som 

lokalt, alt vi kan observere.  

 I forhold til lignende struktur-forskjeller ut i rommets kraftnatur som finnes utenfor det synlige 

universet, så vil i langt større mengder av kraft-sammenligninger vise hvorfor utenforliggende felt skaper 

forskjell som proporsjoner inne i vårt lokale univers, da de utenforliggende og også mindre lokale mikro-

universelle forhold dominerer hvor balanser oppstår som virvelpartikler. Og det er også forklaringen på 

hvorfor de fordeler seg så forskjellig.  
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En partikkel blir ikke fritt før det kan utveksle en bindende feltstyrke-strømning der en 

partikkeldannelse kan finne sted, uten at lignende vakuum-/trykk-forhold av mindre eller større størrelser 

klarer å mette denne utveklingen med omliggende rom, slik at det oppstår en kompensasjon mellom styrken 

utenfor og styrkene innenfor det lokale univers. Konsekvensen vil da være at en partikkel enten forsvinner, 

oppløses, eller at den vil utveksle som en frigjort partikkel som passer til trykkforhold-balansen i det lokale 

univers-rommet. Våres lokale felt-univers. 

Nå vil disse partiklene ikke bare følge en proporsjonal fordeling med andre partikler som er frigjort i 

det samme univers fordi de alt har blitt styrt av omliggende roms innvirkning på hvor balanseforholdene 

oppstår. De virker altså u-homogent fordelt i rommet, ikke ulikt et heterogent felt. Men i det alle partikler 

kommer under et lignende trykkforhold så vil de også fordele seg etter hva som er romslige trykkforhold, alt 

som vandrende med strømningsretningene til trykk-kraften.  

Og disse oppstår da som trykkbølger som kan vandre mellom mindre utvekslinger lignende lys, eller 

som konsentrasjoner for balanse i bevegelsesrommet på en slik måte at de danner en balanse med det lokale 

trykket i rommet. Slike trykk vil fordele seg proporsjonalt som hvor store enkeltpartikler blir, lignende slik 

som nøytroner som balanserer akkurat, og med protoner som mangler litt balanse som kan kompenseres med 

en avstand til den minste trege enhet som balanseres som et utveklingstrykk-partikkel i forhold til det vi kan 

kalle kuleformede virvler, treghets-partikler, masse, slik som elektronet.  

Nøytronet kan dele seg opp i et elektron og et proton med motsatte ladnings-virkninger, og slike kan 

også føres sammen igjen til et nøytron, og det er da ikke så rart at en slik ladnings-størrelse vandrer mellom 

nøytroner og protoner i en kjerne fordi deres felt er utvekslings-forbundet i feltlinjene. 

 Når partikler oppstår, og da i balansert mengde, men ikke som strukturert proporsjonal posisjon i 

forhold til en jevn fordeling av partikler i en mengde, så vil dette føre til at disse partikler som er virvler av 

det samme feltlandskapet vil få ut-over-virkende eller inn-over-virkende dra-kraft i strømmen som er balansert 

i romkraften lokalt eller i universet vi observerer. Disse har nå blitt selektive partikler i forhold til hverandre 

i strømmen, og de vil slik grunnet inn og ut-vekslingen i samme strøm, søke opp hverandre. Inntil balansen 

av konsentrasjonen til virvlene er i takt med romkraften rundt dem.  

Altså at to elektroner vil søke hverandre inntil kraftspennet mellom dem oppveier tiltrekningskraften 

som balansert mengde trykk, og vil da frastøte hverandre om de kommer nærmere hverandre. I utgangspunktet 

skal dette bety at to elektroner har en middelavstand til hverandre der gravitasjonstrykket og det elektriske 

feltet deres er i nøytral likevekt. Men bevegelser i rommet ellers vil bety at de aldri kan stå stille, at de over 

tid, eller hurtig, vil kunne komme for nær hverandre eller trekkes fra hverandre på grunn av andre innvirkende 

feltkrefter rundt dem.  

Det samme gjelder for protoner. Også nøytroner må oppleve dette, at trykket endrer seg slik at det 

kommer i ubalanse og deler seg, eller omvendt føres sammen slik at andre partikler danner et nøytron. Grunnen 

til deling må være fordi romtrykket enkelte steder, også lokalt, kan sive inn og blåse opp nøytronets trykk til 

et overtrykk, og at det ser ut at denne romkraften rundt dem ganske stabilt over tid rundt 13 minutter deler alle 

enslige nøytroner opp i et elektron og et proton. 

Grunnen til at jeg skriver dette, er fordi jeg vil vise at det vi oppfatter som enslige partikler som ikke 

er proporsjonalt fordelt etter våre beregningsmetoder for rommet, grunnet manko på felt-observasjoner som 

kan fortelle oss dette gjennom observasjon og alminnelig beregninger, allikevel blir selektive valgpartikler i 

strømmen lokalt, og vil søke opp hverandre.  

Splittelser og sammen-føringer er slik sett ikke vanskelig å forstå. Men vi sammenligner jo alltid alt 

rundt oss gjennom faste referanser og stabile forhold, og der vi finner like og balanserte strukturer. Dette betyr 

at vi ser etter like, og i mindre grad etter ulike. Vi oppfatter kun de like som balanse, selv om kaos-forskning 

og kosmos-forskning viser at det er lik mengde energi i disse to gruppene.  

Dette er årsaken til at vi finner det rotete at vi har forskjellige uforklarlige oppførsler blant 

himmellegemer og kvantefysikkens oppførsel, eventuelt kvark-fysikken. Kvarkfysikken er dele-forsøk hos 

partikler som alt har en tilpasset balansetrykkplass i forhold til romtrykket lokalt, og vil derfor ikke uten videre 

gå utover å samle seg på nytt for å danne samme balanse, mens det nok kan finnes utvekslingsmuligheter 

mellom slike partikler. Ikke minst i eksempler der partikler og antipartikler møtes.  
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Eller at vi overdriver eller underdriver trykket rundt partikler i eksperimenter, som nettopp med 

grunnpartikler som er balansert i rommet, de som danner kvark-delingen som samler seg igjen. Den relative 

energien og den konstante energien er i full overenstemmelse med at E=mcc allikevel, og Einstein kan neppe 

noe for at det er lokale feltutligninger ved kvark-eksperimenter, fordi de stemmer med hans kraft-modellen 

allikevel, uten at han har fått arbeide med kvark-fysikk.  

Teoriene og ligningene kan jo da ikke fortelle akkurat denne utvekslingen, men det hører allikevel 

innenfor hans feltlignings-domene som under-felt i samme kraftmodell.  

Vi har kun vår egen sammenligning av like og ulike å gå ut fra når vi sammenligner hva som skal 

forstås som proporsjonalt forståelige forhold. Og slik sett holder vi oss til enheter som skal passe med bygge-

strukturer en for en av slike partikler som samler seg og samle-gruppen blitt mal for hva som er likt og ulikt, 

eller grad proporsjonalt. For eksempel at en mengde stein, mineral, grunnstoffene våre som samlemengde, og 

som enhet av disse i den mengde de fordeler protoner, elektroner og nøytroner.  

Kort sagt at de allerede samlede strukturer blir mal for hva som er proporsjonalt. Slik sett blir den 

enkelt-partikulære fordelingen i rommet uglesett som proporsjonalitet, og får en urettferdig dom, 

fordømmelse, fordi allerede deres eksistens som en lokal partikkel i en lignende trykkstrøm, forteller at de er 

med i balansen vår. Her velger jeg heller å forsvare partiklene enn å forsvare fysikerne.  

Takket være at fysikerne har sammenlignet bevegelsesmengdene til masser og partikler gjennom 

Newtons og Einsteins formler, og E=mcc, så har de kommet frem til at energien er konstant lokalt og derfor 

at det er en balanse til stede. Men de har ikke en god forklaring til at disse partikler kun er ekvivalent i energi-

fordeling, men ikke er proporsjonalt fordelt, og kommer ofte frem til at det er en tilfeldig fordeling av partikler, 

som om det skulle være et rot. I utgangspunktet er det ikke rot, fordi disse har sine balanser i feltkraften 

uansett, og dette krever en høyere sammenligning-form en den som fysikerne til nå har brukt.  

Dette er slik som det må være, og neppe bare slik som fysikernes beregninger som stort sett står for 

nyttebruk og makt-overtakelse av kosmos, som er noe utopisk. Den samme tankegangen om hyrde-

virksomhetens makt over alt, er den samme som ideologier adopterer, med den følge at vi kan utslette vårt 

grunnlag for levelige forhold på jorden, gjennom krig, forurensning, og overforbruk på bekostning av de 

betingelsen vi selv lever av. 

For enkelte er svaret kun at dommedagen er satt, og kan like gjerne komme i min tid, for hva de tror 

på kommer foran enhver fornuft av oppgaver vi egentlig burde hatt som moralsk riktige: Altså hensyn og 

bevarelse av oss i en verden vi finnes i her og nå. Dette kaster man altså på bålet. Og det er god grunn til å si 

at mennesket vet lite. De følger sine behov som er langt overdrevne. 
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Differensialkraften og andre fysiske teorier 
 

Differensialkraften og de andre fysiske teoriers lover og modeller. 

 

 De som ikke er inne-forstått med Differensialkraftens funksjon vil sikkert bli meget overrasket over 

de følgende påstander, mens de som er forskere i atomfysikk, kvantefysikk, felt-fysikk,vil derimot ha en 

forståelse for utsagnet. 

Differensialkraftens funksjon og virkemåte fungerer slik at det er like mengder volum, med like 

mengder tetthet, energi, og like mengder bevegelsesmengde for de samme volum som kan sammenlignes. 

Som utveksling virker dette lignende kraft og motkraft som likevektige balansefunksjoner, og som en konstant 

energimengde. 

Jeg hevder derfor ganske resolutt at alle de kjente lovene som vi først og fremst holder oss til, kan 

føres inn inn-under Differensialkraftens modell. Dette gjelder Einsteins gravitasjons- og feltligninger, og hans 

E=mcc, samt Planck-konstanten, Lorentz-transformasjonen, og Diracs ligninger for antipartikler og partikler 

som benytter planckfunksjonen både på feltet rundt og selve partikkelfeltets, altså partiklets energi, og hans 

modellen av de to hastighetsløkkene, rotasjonsløkkene, og videre også kvantefysikkens partikkel-verdier som 

teori for fysikkens og kjemiens funksjoner, samt videre Hawking generelle relativitetsteori for de kosmiske 

størrelser og Hawking-strålingens begrunnelser, og selvsagt den lokale reaksjonen til oppspaltning i  kvark-

teoriens balanseregnskap som følger E=mcc. 

Dette inkluderer Galilei og Newtons formler korrigert etter nye data. Dette er inkludert alle temperatur-

lover, termodynamikken, og teorier, gasslover, væskelover, lover for faste stoffer, og uansett alle de store 

himmelobjekter, svarte og hvite hull, samt gravitasjons-bølge-teorien med de faktiske målinger av dette reelt 

som i Ligo-eksperimentene, likeså for nøytronstjerne-kollisjoner og kosmiske eksplosjoner ellers av store 

energier på linje med disse. Det gjelder selvsagt alle de elektromagnetiske lover for magnetisme og elektrisitet, 

lys- og optiske teorier, de frekvensmodeller vi benytter innenfor all radiostråling, og partikkelkombinasjoner 

som vi har i grunnstoff-fysikken, den generelle atomfysikken, kvantefysikken, kvark-fysikken.  

Det gjelder selvsagt alle gravitasjonsteorier, den spesielle og generelle relativitetsteori og den generelle 

gravitasjonsteori. Av de fenomener som ikke er forklart men oppdaget slik som ulike sider av styrkeforhold 

som ikke kan forklares med vårt kosmiske felt alene, eller også begrunnelser for opprinnelsesteorier så langt 

vi kan avdekke disse, samt gravitasjons-fluks i rommet, så mener jeg at dette er belagt og forklart ved 

oppførselen til Differensialkraften. Dette innebærer alle matematiske, geometriske, og logiske modeller, i og 

med at logikken følger som grunnbasis i den samme rom-tid-energi-likhet som Differensialkraften fører, og 

som balansert likeverdig utveksling som en konstant energi.  

Kort sagt den eneste modellen som kan garantere proporsjonalitet i og for matematiske og geometriske 

forholds ekvivalens, hvorpå random tid, bevegelse, romutstrekning, og styrkeenergi er umulig for både kaos- 

og kosmos-teorier. Ut fra dette finner jeg ikke noen annen løsning enn denne, Når alle teoriene er innført under 

Differensialkraften så vil vi se at det er likeens ekvivalens for alle disse sammenlignet med Differensialkraften 

selv. Dette gjelder også Einsteins romtidformasjoner som ekvivalente med de fysiske lovers styrkeforhold ett 

hvert sted i tid. 

 Også Cern-modellen og dets balanser passer inn under denne Differensialkraftens strukturer, og gir 

god uttelling for denne.  

 Det hele er forskjellen mellom å velge punktet og partikkelen som fast, u-om-gjørlig, om til en kraft 

som er absolutt og like hard, men flytende i sin oppførsel med overgang mellom alle mulige aggregattilstander 

mellom preferanser som ikke fungere bare som nøytrale trykkfelt, eller en absolutt kraft som er i balanse uten 

preferanser å forholde seg til. Differensialkraftens utveksling er en evig produksjon av preferanseobjekter som 

kommer og går som omdannelse i forskjellige feltformer. Kraft-former, altså vekslingen mellom 

energitilstander og der alle transformasjonene forklares som delfunksjoner av eller absolutte hastighets-løkke-

sirkulasjoner, utvekslinger som forklarer også de gaussiske punkters utvekslingsmåte, og som reguleres 

mellom hva feltet må ta over og partikkelen må ta over under ulike trykk og i utveksling med andre partikler. 

 Utregninger og tester vil vise at alle disse lovene fungere som ekvivalente med hva Differensialkraften 

har som funksjon i lignende feltutvekslinger som de vi kjenner. 
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 Grunnen til innføringen er selvsagt at om all tetthet, alle punkter, kontinuitet, alle bevegelse, all styrke, 

er den samme for alle punkter og kontinuitet, og for alle samme volum utstrekning som er like i mengde som 

sammenlignes slik Differensialkraften tilsier, og denne utveksler som et absolutt trykk, så vil ethvert sted ha 

likeverdig balanse som konstant energi for alle bevegelser og motbevegelser av slike feltlinjers totale 

utvekslingsmengde. Dette betyr at i en mest mulif rettlinjet kraft med utvekslinger så tilsier balansen at det 

også er små enheter som er utvekslingsobjekter grunnet at balansen ellers er omtrent i likevekt, fordi alle 

ubalanserte forhold ville straks innrettet seg så balansert som det er mulig å få til. 

 Ved å tegne opp utvekslinger mellom den rette linje og den loddrette som er kollisjonen, så vil man 

finne ut at dette danner utvekslingsløkkene som også blir hastighetsløkker. Mellom den rette linje og det vi 

kan kalle den loddrette linjen, kollisjonen, så er det utvekslingssirkelen som er den absolutte utvekslingen. 

Mellom disse, den rette og den loddrette, og sirkulasjonen finner vi alle krumninger mellom disse stadiene 

som kan kalles gaussiske utvekslinger, men dette er også krumninger og sirkulasjoner som ligner 

korketrekkere, spiraler, ovaler, hva som helst av slike sirkulasjoner som utligner trykkendringene 

proporsjonalt som de matematiske logaritmer og de geometriske mønstrene, fordi disse løkkene i de gaussiske 

krumningene fordeler seg proporsjonalt balansert etter trykknivåene.  

 Ved å tegne en rettlinjet feltfigur, og så tegne inn en krumning av strømninger innover i en virvel inntil 

denne når den innerste sirkelen, så vil man se at dette fungerer, ikke så ulikt turbulens i flytende væske, og at 

strømningstettheten eller tiltrekning i retning av området vil fungere som ganske rettlinjet mot sentret mellom 

to slike objekter som trekker på hverandre på grunn av strømnings-retningene, slik som innover inn mot alle 

gravitasjonsobjekter.  

Ved å tegne kun den innerste sirkelen og se at en flate på overflaten med en lik flate halveis lenger inn 

i figuren, så vil man se at denne dekker kun ett fjerde-del av arealet, i alle fall når vi tar en kuleform som 

eksempel eller mengde som skal til senteret i en mer konsentrert vertikal virvel, litt mer flatelignende, lignende 

lys. Det som skjer nå er at vi ved å sammenligne neste trinn vil får en skala som viser at hver halvering av 

avstanden innover i denne sirkel-kulen, vil gi bare nye fjerdedeler areal, og det betyr at tettheten på feltlinjene 

øker i graden 1-4.16-64-256.  

Om vi tegner en bil på overflaten som hele tiden dobler hastigheten og bremser, i det kuleoverflaten 

står akkurat vannrett på den loddrette retningen innover i kulen, altså samme avstand og hastighet, men at vi 

dobler hastigheten på et areal som flyttes, så vil vi merke at bilen bremser med lengde fordoblingen som er 

lik 1-4-16-64-256 ganger lengre. Fordi så mye mer endres forskjellen i trykket som må utøves på grunn av 

hastighetsforskjellen og hvor mange feltlinjer som blir brutt for å bremse bilen.  

Dette betyr at økningen i formelens tetthets-areal er lik akselerasjonens kraft, samtidig som at 

bremsingen er retardasjonens kraftmengde. Med andre ord. Det er gravitasjonskraftens oppførsel som er 

avslørt, ikke bare tallverdien deres. Men samme figur går inn mot hastighetsløkkens sirkulasjonsutveksling 

som da gir tidsforsinkelsen og treghetens totale mengde i det samme proporsjonale forholdet.  

Altså massens treghet og tidsforsinkelsesfaktoren som beror på om et legeme er alene eller at flere 

legemer deler på felt-linjene i samme område som gjør at de mater hverandre og objektenes masse blir mindre 

fordi de trenger mindre mat, og at også skrumper i størrelse, mens den totale mengden feltkraft utover i rommet 

utenfor disse, og summen av massene forblir konstant i mengde, at energien er konstant og den samme.  

I tillegg kan man da se at dette også er effekt-økningen, akselerasjonen, trykket, tettheten, spennings-

forskjellen, og at alle sammen i hver bidige bit har er-liks-tegn mellom hverandre da noe annet er umulig. 

Med kvarker så er romnøytraliteten mettet balansert ved partikkelen slil at splittelsen ikke gir rom for å forlate 

balansesenteret noe gravitasjonstrykket som kan være 1x10 i50 ganger høyere enn trykkpartiklenes med og 

motstrømninger, partikler og antipartikler. Med andre ord da samtids-balansen ikke kan erstattes av andre 

partikler og energier så må denne balansen gå tilbake til den balansetrykkformens middelverdi som det lokale 

romfeltet hadde, og so erstattet denne prosessens tap i sentrum en stund.  

Altså alminnelige feltlover, og til dels allikevel kan ligne gravitasjonslovene, men så langt bare 

identifisert som at E=mcc er i behold som viser at det er et balanse-prosess-fenomen. Alt dette er grunnlaget 

for at de forskjellige lover kan identifiseres som et system som ser ut akkurat slik som vårt. At om det ikke er 

to like forspenninger i altet, så betyr dette at den forspenningen vi har er oss, og at en slik har 

differensialkraften som da også har en slik løsning, må være oss, vårt fysiske lov-univers sin endringsprosess.  
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Begrunnelsen for at Differensialkraften, Romtid-formene, og de Fysiske formler er like. 
 

Hver sirkel vi tegner innover rundt ett masse-objekt viser samme mengde energi. Dette betyr at det er 

tettheten på felt-linjene som er energi-endringen pr volum.  

Dette betyr også at tettheten=styrken=kraften=effekten=bevegelses-energien. Det er ikke slik at 

begrepet styrke eller kraft kan velge en annen proporsjonalitet enn det bevegelses-energi-effekten har. De er 

like. De er samme funksjon. Den samme effekten utveksler som massens form, indre form. Altså det samme 

som Planck-balansens form-energi, og som står i forhold til effekten av alle sirkler innover inntil 

gravitasjonskraften i rommet og partikkel-form-energiens tetthet er i balanse.  

Dette betyr at hver partikkel har sin egen Planck-masse. Planck-massene er altså ulike. Det er 

balanseproporsjonen som er lik som proporsjonalt balanse-forhold. Det er ingen Planck-kvante. Kun en 

planck-verdi som utløser seg i forhold til nøytraltrykket i rommet og gir en partikkelform eller frekvens som 

skiller seg ut. Denne balansen er temmelig lik lokalt, men i og ved store masser endres energi-mengden med 

avstand og massestørrelser rundt objektet, og dermed frekvensen, hastighetsløkkeutvekslinger i feltet. 

At frekvensenergier som i lyset vil mangle den delen som vi finner igjen inne i balanseformens energi 

i hastighets-løkken, utvekslings-sirkulasjons-mengden, masse-energien i sentrum av en partikkel, en masse, 

og utvekslingen er i sin helhet massens treghet og tids-forsinkelse, og er derfor proporsjonal med de energier 

vi beregner og måler. Dette betyr også at økende treghet innover mot sentrum danner hastighets-løkker som 

gaussiske krumnings-løkker, og forklarer areal-retnings-brytningen og turbulensen, altså den virvlingen, 

spiral-effekten som blir rundt det roterende legemet, eller rotasjonen hos partiklenes ytre veksling med 

omgivelsene, eller hastighetsløkkenes utveksling med feltlinjene utenfor seg.  

At legemer tilpasser seg både tiltrekningsretningen mellom legemenes sentrum, og den summen av 

bevegelses-rotasjon som skapes av utvekslings-områdets sirkulasjon. Her kan vi tenke på Einsteins eksempel 

på hvordan et legeme gir en vaggende rotasjon og retnings-endring når et legeme påvirkes av et annet, slik 

som en komet eller meteor som nærmer seg solen. Den samme krumningseffektens hastighetsløkker finnes da 

i en proporsjonal mengde i krumningsrommets gravitasjonskraft i rommet rundt solen eller et legeme.  

Unntatt fra vanlige utvekslinger er det når alle slike hastighetsløkker må tilpasse seg flere objekter og 

gravitasjonsfelt-retninger i rommet, fordi partikkelmassen ikke er i balanse med rommet og må fordele 

spenningen som kompensasjon mellom deling av partikler som tilpasser seg balansert med rotasjon rundt 

hverandre, slik som når et nøytron deler seg i et elektron og et proton og derfor danner et hydrogen-molekyl.  

Er balansefordelingen mulig mellom andre balansetilpasninger så kan elektronet og protonet skille lag 

med retning mot en annen selektiv utvekslingsforbindelse blant alle energier i samme mengde som partikkelen 

kan tilpasse balansene med i det lokale rommet. I andre tilfeller vil også hastighetsløkker oppstå grunnet 

trykkendringene, eller bli rettet ut, oppløse seg som en del av gravitasjonsfelt-rommets strømnings-felt-styrke.  

Om områder er langt fra hverandre er balansen slik ganske øyeblikkelig i den forstand at rommet ved 

et absolutt trykk alt er ferdigbalansert, slik at to objekter langt fra hverandre eller et partikkel som deler seg, 

om så et partikkel og anti-partikkel, så vil energiforbindelsen, bevegelsesmønstret kunne danne parallelle 

vridninger, felt-oppførsel, på grunn av at denne balansen ikke har annet enn mettede energier som ikke rekker 

å tilpasse seg samtids-utvekslingen, altså årsak-virknings-bevegelsen lokalt på grunn av avstand til de to 

legemer som skal kompensere balansen i rommet.  

Her tvinges de til å holde kontakten som er i et allerede balansert mønster. Her skulle man tro at det er 

understrømninger som går langt hurtigere enn det vi normalt kan måle, og at rommet og partiklene er tvunget 

inn i en slags sluseeffekt. 

Da Differensialkraftens lover og proporsjonaliteter faller sammen med de lover vi har funnet, og 

romslig og styrkemessig er lik Einsteins romtid-figurer som er ekvivalent med de fysiske lover fysisk-

matematisk, og de fysiske lover stemmer med dette, så er dette grunnen til at jeg mener at disse lover kan 

innføres under de logiske lov-strukturer til Differensialkraft-teorien. Beregningene blir like. Men det betyr at 

basisfunksjonen gir riktig funksjons-forklaring. Og logikken og de selektive funksjoner. 

Når vi tar Termodynamikken som utgangspunkt, tar vi varmestråle-frekvenser som utgangspunkt, og 

det som Einstein viser av energi når vi utsetter en ledning for lysstråler, og den strømmen dette produserer i 

en ledning, altså den fotoelektriske effekt han fikk Nobelprisen for, som sammenligning med varmefrekvens-

stråling og den energien vi kan beregne her.  
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Da E=mcc, så kan lyset i en bestemt frekvens beregnes som energi, og denne energien stemmer når 

masser tar opp lys-energien med at E=mcc. Om vi snur formelen på hodet vil vi finne ut at c=E/mc. E for c er 

da Ec-tot=E-Pc-tot=Ecv+E(Phv/plancken). Alle effektlover og energier kan omregnes til frekvensenergier 

som lys eller radiobølger. Da lys eller radiobølger er det minste man måler som en konstant faktor, trykk som 

energi-virkning som en stabil faktor, så benyttes denne til å omgjøre alle lover, energi-størrelser til å passe til 

termodynamikken ut fra den forutsetning at varme-frekvenser og frekvenser ellers forstås som samme energi, 

og andre energi-frekvenser om-forstås som varmeenergier og termodynamikk.  

Konsekvensen er at man kan utlede at det er ulik fordeling av masser og energier i rommet, selv om 

energiene i rommet fremdeles forholder seg til at E=mcc. Derfor er det ikke noe å undre seg over at dette 

fremdeles stemmer lokalt. Det er hastighetsendringen som saktere eller hurtigere som ekspansjon av eller i 

rommet som er undringens største problem her. Men det mener jeg skyldes utvekslingen som da er en relativ 

faktor mellom vårt kosmiske felt og motkreftene til feltene rundt det kosmiske feltet. Balanseforholdet vil da 

beholdes. At energien er intakt, og at c-trykk-vandring og E-masse fortsetter å utveksle i balanserte mengder.  

Men det er ikke slik at alle massers energi og forskjellige lover viser sin effekt kun med frekvenser, 

men vi kan lage frekvensapparater og kalkulatorer i måleinstrumenter som kan gjøre om beregningene, slik at 

det i høy grad stemmer. Problemer er det nok av. Men alle energiformer er tilsvarende, at vi kan omregne 

disse til den ene typen sammenlignbare energi-lov av en bestemt type.  

Dette skjer når den manglende massens energi-mål skal beregnes slik som det manglende leddet i 

CERNs partikkelenergi-modell for partikler og antipartikler og hvilke partikler disse kan deles opp som. Da 

må man utsette massepartikkelen for en ustabilitet som viser hvilken maks-energi som frekvens, som 

elektroner, eller elektromagnetisk spenning som dette avgir for den samme massens effekt, som utgjør det 

manglende leddet masse eller energi i sentrum av partikler, som da viser seg som Higgs-effekten.  

Det som har skjedd er at man sprenger planck-massen uten at den kan forlate nøytral-trykkets område 

som er balansert ved samme hastighets-løkker som er dannelsen av partikkelen og man får et ustabilt felt som 

veksler i alle retninger, samlet som de negative og positive strømningsretninger for utvekslingen, som da blir 

elektro-magnetiske kvarker, og/eller nøytral-masse-kvarker som masse-partikler og anti-masse-partikler.  

At disse ofte får en positiv eller negativ vridning fremover eller bakover både på elektromagnetismen 

og på massen er ikke pussig. Men de kan ikke forlate balanse-nøytralsonens sentrum fordi det ikke er tidsnok 

for lyset eller andre partikler å utveksle denne energien på grunn av samtids-relativiteten, det vil si at 

sprengningen er for lokal til at andre energier rekker å stabilisere forholdet, og at disse energiene i turbulens 

må opprette balansen selv med sitt eget felt, og derfor samler seg igjen som den opprinnelige partikkelen.  

Hawking kjenner selvsagt både Einstein, Plancks, Lorentz, og Diracs formler og kan beregne 

strålingsenergi-forholdet i forholdet til sorte hulls masser og bevegelses-retninger, og hans konklusjon og 

beregning viser da at det må være mot-strømmer, hvilket vil si anti-gravitasjon og antipartikler, fordi tettheten 

tilsvarer en viss mengde anti-partikler eller antimasser om vi sammenligner forskjellen mellom frekvenskraft 

og planck-kraft.  

Når så målinger og observasjoner viser tydelige tegn på slik stråling, kalt Hawking-strålingen, så kan 

både dette regnes som tilfelle i overenstemmelse med E=mcc, og at den generelle relativitets-teorien er i 

overensstemmelse med det kosmiske rommets galakser og driften mellom slike objekter ut fra hva vi har målt 

som energier, og slik sett ivaretar Einsteins gravitasjons-formler. For nøytraltrykkets lokale enkeltpartikler så 

vil balansetrykket hindre at partikler hastighet og delinger følger de videre lovene for bevegelser mellom 

legemer fordi balansen må utjevnes lokalt.  

Derfor oppfører ikke kvarkene og deler av trykkpartiklene seg normal i atomkjerner og som balanse i 

atomskall helt nøyaktig som Einstein sier, noe som er delvis forklart av Dirac, men nok en gang beregnet 

eksperimentelt av Einstein, men ikke benyttet på partikler som må stabilisere seg lokalt. Denne balansen 

trenger derfor en mer grunnfunksjonell forklaring slik som i differensialkraftens teori. Balansen og samsvaret 

med E=mcc er i behold, og også energi-beregningene i CERNs standard-modell for partikler, spenninger, 

masse, kvark-partikler og Higgs-effekten. 

At partikkelen svinger i form og størrelse som grafisk fremstilling, er fordi det er ubalanse i feltrommet, 

men som kompenseres som rotasjons-svikten mellom rommet og partiklene i nøytralt lokalt rom, hvilket betyr 

at det foregår en kompensasjon mellom romfeltet og partikkelfeltet/ene, som skaper en tilpasningsbalanse, uro 

både i rommet rundt og i partikkelsonen der partikkel-delingen foregår. 

R. Bergersen: Kamos/Forandringskraften; fysisk/fysikken/Natur-lov; Differensialkraften ∂-Force. 

 



 56 

Rom-trykket Relativt trykk 
 

 Differensialkraftens grunn-funksjon virker slik at den kan oppfattes som en uendelig, eller total, eller 

absolutt ekspansjons-faktor. Altså et ubegrenset trykk i den forstand at denne som uendelig ikke kan vokse 

mer, og slik øver et endelig trykk på seg selv, og med bevegelsesfaktor blir en absolutt hard kraft, men som 

virker flytende og utvekslende for det det ikke finnes noen annen motstands-faktor i det indre av kraften. Slik 

sett virker bevegelsen som bevegelses-volum-mengder som utveksler i likevekt som balanserte krefter og som 

en konstant energi. 

 Dette betyr at alt er fylt opp til maksimal kraftstyrke, felt-energi. Men i alle grader som finnes av 

utvekslinger så vil alle disse balansere seg til en likevekt. Slik sett kan vi oppfatte relative bevegelsesmengder 

slik vi kjenner dem, i den driften som et kosmisk felt tilhører i den trykkforskjellen som dette feltet har relativt 

til andre trykkfelt-retninger, som at det bare er promiller av hele rommets kraftbevegelse som er avsatt til en 

utvekslings-retning slik son strømningen som vårt kosmiske rom-felt har. En nesten usynlig faktor i mengden 

trykk. Men lokalt er dette all den bevegelse vi har til rådighet.  

 Dette betyr da det samme som at vårt felt holdes fast innenfor ett visst relativt endrende volum av 

feltlinje-tetthet, styrke, i forhold til hvor mye denne kraftlinje-mengden sprer seg ut eller trekker seg sammen 

i balanse med utvekslende felt fra romkraftens totale mengde og andre utvekslende felt som dette må balansere 

med som har møtende drift-retninger på samme nivå av trykk som vi har lokalt. Altså om universet 

ekspanderer eller trekker seg sammen, eller forholder seg tilnærmet stabilt. Det samme gjelder formen på et 

slik lokalt kosmisk område.  

Dette kan brettes på nesten alle mulige måter, da forholdet mellom trykk og preferanser vil gi lokale 

balanseforhold i de fleste tilfeller som kan ligne en partikkelverden, det vil si at det grunnet tvunget 

balansering kun kan gi mindre utvekslings-enheter i et felt som har en retning fordi dette er utvekslings-

balansering av feltets trykk-bøyning, krumning. 

I og med at forholdet mellom likeverdige utvekslinger balanserer seg og at mer eller mindre kan 

komme til som energi i den lokale driftsretningen, så vil dette også føre til at vi er utsatt for en endring i trykket 

over tid, altså av bevegelses-volum-mengder tilført den samme strømningsretningen, i forhold til andre 

sammenlignbare felt vi utveksler med.  

I og med at denne ekspansjons-kraft-funksjonen til rombevegelsen, eller den differensierende 

differensial-funksjonen, så vil alt som i utgangspunktet er den rette bevegelsen, straks møte samme funksjon, 

og da har vi de kolliderende fartsretninger, og dermed det som kan sammenlignes med den rette vannrette 

bevegelse av volumtetthet/styrke, og den kolliderende, loddrette volumtetthet/styrke, som i utgangspunktet 

betyr at vi har utvekslende retninger.  

Den rette og den loddrette, motgående kraften vil avbøyes for utveksling balansert, og dette danner 

hastighetsløkkene, som ideelt ville vært en perfekt balansert sirkel. Men retninger fra alle kanter i rom vil 

gjøre at de fleste sirkulasjoner er mengder i ulik utveksling hos objekter grunnet romretningenes 

driftsretninger som vil gjøre virvler, kulesirkulasjoner oftest litt ovale klemte eller strekte. Men balanseringen 

vil være en del av resten av felt-utvekslingen totalt i landskapet.  

Poenget er at det fra det innerste i denne kraftnaturen er nødt for å bli grunnvirvler, fra det minste og 

til det største som kompensasjoner og balanse-utveksling i denne kraftnaturen. Følgende vil gi alle relative 

trykkforhold. Dette betyr at et balansert felt slik som vårt lokale kosmos-univers som utgjør 1 promille, (visuell 

hjelpe-forestilling), av hele kraften, vil forholde seg balansert og virke nøytral tross den indre turbulensen av 

slike kraftvirvlers tetthet i kraftrommet.  

Der dette ikke er utjevnet helt, eller krumningen er for stor grunnet omliggende felt og krumningen i 

retningsstrømmen som utvekslingsbalanse, så vil det oppstå lokale tids-forsinkelser og utvekslinger som vi 

kaller partikler, trege objekter i kraftrommet. Disse får en balansert mengde som skal til for de ulike 

utvekslings-mengder i forhold til en proporsjonalitet i kraftrommets spenningsforskjell som passer til 

utjevning og som må krummes, og hva som må fordeles i og av slike partikkelmengder som splittelser og 

sammen-smeltning for at det er riktig rom-balanse-energi logisk.  
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Dette betyr at rom-kraften kalt rom-gravitasjonen har en indre utjevnet turbulens-balansering som kun 

utveksler for den nøytrale balansens skyld, men ikke som det samme rommets utveksling av partikler. 

Utvekslingen av partikler i dette rommet er det overskuddet som må balansere det som er igjen av alle 

feltkraftretninger og krumninger av feltretningen vår.  

Konsekvensen er at det dannes partikler som retter opp ubalansen i det samme kraftrommet, og har 

selektive feltretninger som ligner virvler i en kraftstrøm, men ikke kan overgå denne balanse-justering uten at 

om den blir for sterk der disse vil frastøte hverandre i stedet for å tiltrekke hverandre. Utvekslingen i 

romturbulensen er jevnt balansert inntil de møter overskudds-drift-objekter som krumnings-balanse-partikler, 

som underskudd og overskudd av rommets eget balanse-trykk-justering i forhold til nøytral-balanse-kraften i 

rommet.  

Kort sagt så vil dette bety at vi har et relativt og endringsbart romtrykk vi kaller gravitasjons-

trykkrommet, og som lokalt vil ha en balansetilført mengde selektivt balanser-bare partikler som tiltrekker og 

frastøter hverandre, og der romtrykket og partikkelfelt ikke kan utjevne dette proporsjonale forholdet uten at 

det kommer andre feltfaktorer inn og påvirker destinasjonen til partikkelen eller det omliggende rommets 

trykk.  

Vi har da et relativt trykkrom, med relativ fordeling balansert av partikler, og som kan endres med 

trykkendringer i rommet, og som kan balansere og fordele partikkeltrykkvirvler slik at disse balanserer 

energien med hverandre som ved splittelse og sammenføyning av partikler og avstanden som balansefelt 

mellom slike bevegelige partikler. Romtrykket vil utjevnes gjennom partikler på vandring, og det eneste vi 

sitter igjen med er den lokale akselerasjonsforskjellen for utvekslingsfeltet som danner partikkelen.  

Men endrer vi hastigheten på partikkelen endrer vi denne i forhold til turbulens-kraftretningen rommet 

har selv, og da vil vi måtte endre feltenergien til partikkelen også, som da gir en topphastighet for turbulensen 

i rommet som partikkelen selv består av, slik at dens maksimale hastighet er romstrømningshastigheten til 

gravitasjonsturbulensen, drifts-forflytningen av hele feltet kosmisk sett. Nå vil partikkelen øke eller senke felt-

linje-utvekslingen og feltlinjetettheten, eller svekke denne i forhold til retningen og trykkforskjellen i rommet 

grunnet andre objekter som skal balansere med seg og med romtrykket rundt disse da partiklene her må 

utveksle feltlinjer.  

Eksempel er binding av typen sterk kjernekraft fordi det oppstår 8-talls-lignende bindinger av 

strømninger av gravitasjon og antigravitasjon, det vil si inn og utstrømning av begge partikler som deler en 

viss mengde av feltlinjekvoten med hverandre likt to virvler. Massene blir da mindre i masse, og rommet rundt 

overtar mer av feltenergien da det ikke kreves så mye for å opprette to like virvler sammen som hver for seg. 

Oppløses disse må volumassen øke og feltlinjemengden øker igjen fra romenergien og til partikkelenergien.  

At partikler forflates i fartsretningen når de nærmer seg romtrykk-turbulens-driftshastigheten, så er 

dette fordi det lokalt ikke er stor forskjell på hvilken vei driften har, men at turbulensen i romtrykket er 

temmelig fast i likevekt og like sterkt lokalt i alle retninger, nøytraltrykket. Dette påvirkes av selektive rom-

felt-partikler, masser, sorte hull, all annen masse som møtes som utvesklinger i rommet.  

Kvark-energi-veksling i nøytral-balansetrykket har jeg forklart i differensial-kraften. Oppførselen er 

ut fra normaltrykket i rommet som ikke kan utveksle balanseenergien uten at det føres sammen igjen grunnet 

romtrykk-balansen. Samtidsrelativiteten, betyr at det er årsak-virkningsrekkefølge mellom partiklene, og 

andre partikler rekker ikke frem for å kompensere kvarkenergien, og de føres sammen i balanse med 

romtrykket. Hastigheter og bevegelser i feltet er for smått og raskt til at vi kan måle feltlinjeutjevningen, 

transformasjonsturbulensen fra ubalanse-faktor kommer til og tilbake til balanse-faktor. 

Jeg håper jeg med dette har klart å forklare hvorfor over tid, og i forhold til andre felts styrke, at jeg 

har forklart hvordan vårt rom-felt er et relativt romtrykk, et relativt gravitasjons-turbulens-trykk-felt, og at det 

vil være i endring tross balansert feltenergi. 

Det absolutte trykket i rommet totalt kan oppfattes som en uendelig hastighet. Balansen er alt til stede 

som ferdig trykkbalanse for utvekslings-turbulens. Dette fører til at vi kan få heterogene eller homogene felt-

trykk-utstrekninger i rommet i forhold til partikler som kommer sammen eller deler seg.  
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Slik sett vil en forstyrrelse eller spaltning kunne gi parallelle partikler i motsatte retninger for 

utvekslings-energien der disse er i fase eller ikke helt i fase. Dette endrer da også metnings-lengde og avstand, 

samt refleksive konsekvens-retninger der partiklene bremser opp grunnet masse-balansen i dette området, og 

vi får noe forskjellig mønster på balansebevegelsen der partikkeldriften opphører bevegelsene sine som 

balansert partikkel i rommet eller som opptak i andre energi-masse-former og feltformer. Når vi bevisst uroer 

balansen til en partikkel eller flytter på dette, flytter vi dette i forhold til balansen i rommet, naturen.  

Dette kan ikke skje uten at en tilsvarende motkraft må innstille seg. Se eksperimenter med sterke 

kondensatorer, stearinlys og lysbuer. Om et elektron, lys, skal skytes ut av en kanon, så har denne energien et 

eller fler balanserte masse-felt eller objekter som dette balanserer med, og også at dette balanse-energi-

området kan skifte til andre balanse-felt-områder. At det er ikke i alle tilfeller vi får samme reaksjonen. Her 

har både Einstein og Bohr rett selv om de var uenige i om det var hundre prosent stabilt eller absolutt ustabilt.  

Med disse transformasjoner i felt så svikter også matematikken ofte og de fysiske formler, fordi 

overgangene rekker her alle veier. Vi har kun det lokale metningsfeltet, romenergiens turbulens våre partikler 

består av som referanse. Og som driftsmengde. Dermed lokaliserer vi ikke de utvekslende romkraft-felt som 

vårt kosmiske felt utveksler med. Det eneste vi kan oppdage dette på gjennom observasjon er 

hastighetsretninger og fart, det vil si at vi ikke kan forklare hvorfor galaksemasser kan dreie seg og ha 

hastigheter opp mot lysets, samtidig fordi denne kraften er så stor at gravitasjon og andre energier ikke kan 

sammenlignes med denne store kraftvirkningen.  

Bare en utvekslende motkraft kan klare denne utvekslingen. Men vi kan også merke oss at en sakte 

bevegelse og en rask bevegelse tilsvarer at passering av et punkt, posisjon, ansett som kun rom, utstrekning 

som står stille, eller likedan en flate som står stille, tilsvarer en bevegelse i forhold til en ikke-bevegelse, der 

liten og stor fart i forhold til fordeling over en slik stille utstrekning eller punkt tilsvarer uendelig hastighet 

matematisk.  

Vi kan gjøre det samme med en svak eller sterk energi som skal ligge over samme punkt eller 

kontinuitet som er stillestående, kun rom, tomhet, at både den svake og den sterke energien delt på punktet 

eller flaten gir matematisk og fysisk formeloppsatt, en uendelig energi i punktet eller kontinuiteten. Hele 

problemet løser seg om vi antar en uendelig trykk-kraft, der rom og tid, rom-bevegelsen, romtetthet-

bevegelsen, volum-bevegelsen er en samlet funksjon i kraften. 

En total utveksling som er balansert løser altså opp i alle våre forestillingers motstand. 

Kommentarer til CERN forskning 
 

 At CERN nå har kommet frem til, og funnet ut at; Felt-energien er lik partikkel-energien, og oppfører 

seg i ekvivalent takt med dette, ved at E=mcc, Hvilket vil si at hele partikkel-energien kan forklares ved hjelp 

av felt-energien, og oppfører seg slik helt inn til Planck-energien som tilsvarer en balanse-proporsjonal 

funksjon for felt-kraften også, er en revolusjonerende nyhet sammenlignet med Differensialkraftens 

konklusjoner. Dermed er man ikke på tvers av hverandre.  

At de også da antar at det kan være samme feltkraft som omveksler feltstrukturene som partikkel-

endringer og felt-endringer gjør at de går for at det er mest sannsynlig en og samme feltkraft. Med andre ord 

at de konkluderer med at det kan være snakk om en og samme feltkraft bak all energi og de fysiske lover og 

fysiske forhold i naturen, kosmos, men at tilstanden som driver dette og balanserer kreftene er en gåte.  

I Differensialkraften vil motkraften si seg selv, slik at det ikke er noen tvil om at denne funksjonen 

med ekvivalens og balanse vil fungere som de fysiske lover og felt-akselerasjoner, eller at vi får tilstander 

som at E=mcc, eller at vi har en konstant energi å forholde oss til.  

Videre at det krumningsrommet og de hastigheter vi finner sombevegelseshastigheter og energi-

endringene da og at masse og felt utfyller hverandres energi-forskjeller i forhold til en konstant energi, er da 

helt absolutt i overenstemmelse med de funn vi finner for kvanter, kvarker, rom-energi, gravitasjon, alle trykk-

forskjeller og spennings-forskjeller vi kjenner som tetthet, volum, masse, energi-totalen. 

 Noe videre kan jeg ikke forklare uten at dere setter dere inn i Differensialkraftens grunnfunksjon og 

trinn som en slik modell for kjent fysisk tilværelse og grunnfunksjoner som bevisstheten har som preferanser 

og referanse-forhold som logiske funksjoner. 

 

 Roger Bergersen 

 Kamos – Forandringskraften Fysisk versjon for fysikken; Kamos – Differensialkraften 
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Hastighets-løkken 
 

Gir Planck -formen og bevegelses-tid og retning, hastighet, akselerasjon. Gir 
tregheten og tids-forsinkelsen 

 

Differensialkraftens funksjon virker som en kontinuitets-funksjon, sammenhengende, eller det vi 

kaller kontinuerlig, en kontinuitets-funksjon, eller et kontinium, (kontinum), som Einstein kalte dette. I 

Differensialkraften så fungerer begrepet forskjell ut fra samme punkt eller kontinuitet, nettopp som en udelt 

funksjon, altså en forskjell som fortsetter uten at det er avbrudd i enkeltpunkter, men som at veggene til 

punkter er tatt vekk. At forskjells-funksjonene som like og ulike ikke er separerte deler er slik ofte et nytt 

begrep for mange. Normalt betyr skille, utskillelse, og forskjell at noe virkelig har delt seg helt i punkter eller 

funksjoner, som egne objekter mer eller mindre uavhengig av andre preferanser.  

I Differensialfunksjonens forskjells-funksjon så er egenskapen sammenhengende, slik at der det er tid, 

bevegelse, virkning, der er det også rom, utstrekning, og stoff, energi-virkning/egenskap(objekt). Denne kraft-

typen virker slik at like deler, mengder, volum energi overalt, fordeler seg i balanserte utvekslinger, og dermed 

i mange formasjoner likt med hvor mange retninger rommet tillater som egentlig er ubegrenset med unntak 

av at mot-bevegelses-energier gis den ene halvdel av plassen.  

Men dette betyr at mindre feltstrømmer også eksisterer og at alle strømmer ikke utjevnes kun på samme 

plass, men gjennom større og mindre utvekslinger overalt. En slik absolutt trykk-kraft, feltkraft som en 

sammenhengende funksjon, kontinuitet for rom. Tid, energi, og endringsmengde, vil virke som en flytende 

utvekslingskraft som alltid er balansert i kraftmengden sin en konstant energi. Som uendelig kan den ikke 

vokse mer, og blir som vekst omgjort til et trykk, en trykk-kraft, et absolutt trykk, med samme kraft-styrke 

som vi etterlyser hos et absolutt hardt stoff. 

Det vi kaller turbulens og trykk-balanser 

 At i et flytende trykk der original-trykket er det samme pr punkt og for like mengder kontinuitet, så 

opptrer dette som virvler, kule-virvler, som spiraler og korketrekkere, som krumninger av alle slag og 

utveksling mellom spiralbaner og alle former for sirkulasjoner, ellipser, etc. Om det ikke var likedan mengde 

av tid, bevegelse, virkningsstyrke og lengde/volum i grunnplattformens funksjon som det neste og det forrige, 

at disse er like, så ville vi ikke hatt proporsjonalitet, og random tid, bevegelse, styrke, egenskapsform, ville 

ikke gitt proporsjonalitet hverken for kosmos eller kaos, at kaosenergi er lik kosmos-energi. 

 Virvler, turbulens, oppstår fordi den rette bevegelse og den kolliderende bevegelse, altså vannrett og 

loddrett, gir sirkulasjons-utvekslinger for utvekslingene av kraft-feltlinjer. I rommet inn mot slike så vil det 

oppstå krumninger som tilpasser seg gjennom virvelutveksling mellom feltlinjer innenfor og utenfor 

hverandre slik at bøyningen blir mulig og proporsjonale med kraft-trykket, balanseutvekslingen i rommet for 

feltstyrkens feltlinjer og for objektet som befinner seg i balansefeltet i sentrum av partikkelen som er 

utjevningen mellom det indre og ytre romtrykket der utvekslinger foregår.  

Dette tvinger partiklene eller felt-bøynings-utvekslings-posisjonene til å tilpasse seg balanserte 

logaritmiske proporsjonale avstander i forhold til gjennomsnittstrykket i rommet og partikkel-utvekslingenes 

form-utveksling, kalt den egentlige partikkelen. 

Det er dette som gir, og erstatter de Gaussiske koordinater, Einsteins koordinater og proporsjoner, 

logaritmer grunnet balansen i feltene, og krumningene i romfeltet. Bøynings-sirkulasjonene tilpasser seg 

hverandre som trykk-endring mellom feltlinjeretningens trykk-områder lignende press-grad for at en 

utveksling skal finne sted, som også er proporsjonal fordeling i lengderetningen. Dette gir også utvekslingen 

like for like i energi. Dette er likedan grunn-plan for Diracs partikkel-anti-partikkel-formler. 

Hastighets-løkken som er grunnlaget for tidsforsinkelsen og treghets-masse-energi som proporsjonale 

størrelser, er også felt-linjenes trykk og treghets-utveksling på veien inn fra den rettere bevegelse og til  den 

krumningen som feltlinjene har inn mot objektet, og som til slutt balanserer med rom-trykket som alt er til 

stede, og denne gir også en beskrivelse når både ett og to sirkulasjoner utveksler, slik som proporsjonaliteten 

i Planck-formelen.  
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Da alle partiklene tilhører samme kraftrom og balansetrykk, så vil de forholde seg til hverandre og 

romtrykket noe lunde likt, som gir balansen mellom trykket og utvekslingsformen, altså at utvekslings-

formens energi er likt proporsjonal mellom krumningsfeltet-trykket innover mot partikkelsenteret og 

formsenteret som er planck-energi-formasjonen. Under forskjellige trykkforhold så vil proporsjonaliteten 

beholdes i beregningen av formen i forholdet til effekten av feltkraft rundt disse fordi balansen blir lik for alle 

utvekslinger stort sett.  

Partiklenes balanse-funksjon i forhold til felt-trykket i ett større balansefelts trykkrom, blir da temmelig 

konstant forhold. Og dette gir oss Planck-konstanten, en konstant som betyr at trykket også må være jevnt 

som totalsum, og som ett utrolig høyt trykk i trykkrommet partiklene dannes i. 

Den, hastighets-løkken og dens omgivelser, gir grunnlag for at romformene blir som de blir ved 

bevegelses-energier og forholdet seg her som at E=mcc, som viser forholdet mellom energiene vi finner. 

Hvilken proporsjonalitet som er nødvendig for dette. 

 Differensialkraftens funksjon er tvungen, som kan forstås som nødvendig, og kan ikke gi en tilfeldighet 

her, en random tid, rom, bevegelse, energitetthet, eller en random samlet romtid-bevegelses-energi-tetthet 

under endring, utveksling. Dette er mitt svar på at årsak-virkning innfinner seg som det gjør i rekkefølger som 

det neste uansett hvilken posisjon som er utgangspunktet og det samme gjelder for en uendelig hastighet eller 

trykk, da dette følger det neste som endring uansett.  

At svaret er at det ikke er tilfeldig slik man tror naturen er mekanistisk, mekanisk, men følger en 

flytende sammenhengende kraft-funksjon som er likevektig og balansert utvekslet. Det er nødvendig så sant 

nødvendig forstås som en tvungen balansert endring i en konstant energimengde som er lik overalt. Det er 

bare utvekslingenes feltlinjer som har endringsbare styrker, tetthet geometrisk og som skyv-kraft, dra-kraft, 

tiltrekningskraft og frastøtningskraft. Den har sin opprinnelse i den differensierende differensialfunksjonen til 

differensialkraftens basisfunksjon. Og som en logisk virkende kraft/energi. 

Derfor blir tid, rom, bevegelse, energi, og geometriske og matematiske mønstre, fysiske lover, 

proporsjonale størrelser. Fordi enhver minste eller gitte del av hver funksjon har like meget av de andre 

funksjoner som rom, tid, bevegelse, energi, og form-utveksling balansert som en konstant energi-mengde. Ett 

absolutt trykk som virker som en flytende aggregat-tilstand, der alle fasthets-grader virker som utvekslings-

felt-linjer. Volum-bevegelses-energier har tilsvarende motgående volum-bevegelses-energier. 

 

 

 

 

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 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 all masse, alt vårt faste kan gå over i lys. 
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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 feltutvekslinger 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 

differensialkraftens 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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Summa: Differensialkraftens Absolutte konsekvenser og konklusjoner: 
 

Samle-sum av de konklusjoner som jeg mener er absolutt ufravikelige i forbindelse med 

Differensialkraftens oppførsel som veiledende for de fysiske romtid-bevegelses-energi-former vi har 

lokalisert.  

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 trykkbelastningen 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. 

Om en kjenning, virkning, føling, kan virke som et ledd mellom 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. 
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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. 
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Sannsynlig logisk forsknings-kvalitet 
 

Over hele verden skrives det bøker. Mange av disse er eventyr, science-fiksjon, romaner, historie-

gjengivelser, om oppdagelser og oppfinnelser. Mange av disse er religionshistorier også, kanskje mest slike 

opplevelser sammen med 2000 religioner og kanskje 10.000 sekter, lokale varianter av tro. Religionsbøkene 

bibler, skrifter. Disse gjennomleses av mange, og samles omtrent som lov og forskrifter krever, i biblioteker. 

Kongelige eller nasjonale biblioteker. 

Historier av alle slag i samtid og fortids-historie blir analysert av mange fordi de er interessert i det 

som har hendt, og etter å få vite, forstå en mest mulig sannferdighet om historien og kulturene. Blant annet 

brukes nedskrevne historier om navn og stedsnavn med historie til å gjengi geografiske kart verden over. 

Mange forsker også direkte på naturen, hvordan den virker som kan registreres, og adferds-forskning på dyr, 

planter og mennesker i alle mulige situasjoner, og om hva som er felles. 

Hvordan skal biblioteket kunne vurdere hva som er litteratur, fag, tilhørende hva, og av hvilken dybde 

og kvalitet, hva som medfører riktige forhold og uriktige utlegninger. Vel: Bibliotekarer har ofte en god og 

lengre utdannelse på universitetet. Universiteter har tillat vitenskap siden 1900. De har fått beskjed om å 

kommunisere stoffet og klassifikasjons-grad med de forskjellige fagvitenskapene. Og fagvitenskapene har fått 

beskjed om å kommunisere med andre universiteter og høyskoler innen alle tekniske fag, fysikk-fag, 

uavhengige laboratorier, og de som har praktisk erfaring med natur og kultur-verdenen, og landet rundt.  

Dessuten studerer de skriftene fra de første kjente bøker i verden, all oldtids-litteratur, mytiske sagn, 

skikker, tro, viten, og alt som er produsert gjennom middelalderen frem til ny tid. Videre har de ajourført så 

og si alt fra 1600, enten det er i pavens bibliotek av tilgjengelig, alle andre biblioteker og trykkerier, og funnet 

store mengder skrifter som er trykt illegalt, svart marked, eller som er nedskrevne brev og skrifter som handler 

om historie, kunnskap og vitenskap, selv alt de kan finne av eventyr og humor, og overtro eller science-fiksjon. 

Fagfolket som vurderer dette stoffet, og også kultur-hus, hva som er populært hos folk, samt skriftlige 

rapporter som ofte er ukjent for de fleste, og som ikke regnes som faglig lærestoff, selv om de kan inneholde 

slikt, men som fagområdene sorterer i rekkefølge ut fra hvilken verdi, nøyaktighet, hvor godt stoffet regnes til 

å være, fra lister der bok 1 som dukker opp er høyest i klassifikasjonen, og videre en mulig begrenset eller 

reduksjonistisk kvalitet eller omfang på stoffet som kommer etter, sortert i en rekkefølge, der de siste bøkene 

som regel krysser fagfelt, eller kanskje heller tilhører i større grad et annet fagfelt, eller er snakkis-bøker som 

er relevante drøftelser rundt det temaet som det sorterer unner. 

Fagvitenskapen må innstille hvilket stoff de mener har best klasse om et tema, enten det er lett eller 

vanskelig å tilegne seg stoffet.  

Vitenskapen og dermed universitetene, faglige vurderinger av eksperter i stoffet tar for seg følgende 

undersøkelser og klassifikasjoner av all litteratur som gjennomgås i 3 klasser. Stort sett verden over: 

Fag-litteratur 

Skjønn-litteratur 

Uklassifisert litteratur 

Samt klassifiserte utilgjengelige rapporter, skrifter som sorteres under foregående 3 tema: 

 

Det norske universitets fagutvalg og faglige vurdert, klassifisering av stoffet, er grunnlaget for 

hva slags klassifisering stoffet har på universitets-bibliotekene som er knyttet til hverandre. Videre så 

vil denne universitets-klassifiseringen av stoffet være veiledende for nasjonal-biblioteket og hoved-

biblioteket for all publikasjon som tar hensyn til faglig vurdering av stoffet, da i stor grad klassifisere 

slikt stoff i ganske lignende grad hos bibliotekene, og ellers, som egnet grad for undervisning for 

forskjellige utviklingstrinn for utdannelse. Her er med andre ord ikke det hele fremstilt, eller de 

vanskeligste spørsmålene og oppgavene. Ofte kun hva man trenger for å utføre ett fagfelt/yrke. 

I enkelte tilfeller kan enkelte land sette all sin religion og sin politikk først på alle lister, og så 

videre gradene i vitenskaps-klassifikasjon under dette igjen. En religiøs stat som gjør slik kan også lett 

kanskje sette bøker som evolusjon sist, eller sette bøker som ikke behager på indeks; gjemt bort, ulovlige 

bøker, bøker folk ikke må se, vite om innholdet i. 
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Norge, Australia, England, til dels USA, India, De fleste land i Vest-Europa, Frankrike, 

Tyskland, muligens Spania og Italia og Hellas, og de universiteter som i Asia følger opp vestlig 

klassifikasjon, Japan, Sør-Korea, Kina til en viss grad, Russland til dels, Store deler av Afrika og Sør-

Amerika, Canada. I stor grad er dette det mest utbredte klassifikasjonssystemet i verden, og som Norge 

følger, og dette er det som kalles DEWEY-Klassifikasjonen. 

Målet til Dewey var å klassifisere all litteratur til gruppene og fagene de hørte hjemme i, og etter 

den graden fullstendighet og avklaring som temaene hadde, både som tilegnelse og som riktighet etter 

logiske beskrivelser. Begge deler kan være brokete begrep, og gå på bekostning av hverandre, men selv 

om stoff kan være vanskelig  å lese, så får de stort sett en ganske så god plass i gruppen de hører hjemme 

i og i nærheten av behandling av samme tema, og der graden, plassen de anses å høre hjemme i her. 

Høyt eller lavt på listen. 

Dewey ville altså klassifisere og sortere all menneskelig viten. Han delte det i 10 klasser.  

Det overraskende er at all skjønnlitteratur for det meste gikk utenom faglitteraturen om det ikke 

var svært dokumenterte forhold og kunne havne i historie eller fag-grupper. Likeens så finnes det mye 

uklassifisert stoff, og som slik sett enten ikke er vurdert, eller man ikke finner den riktige plasseringen 

til, og , eller, som venter på en rimelig klassifisering av slik måte å legge frem noe på. Om dette stoffet 

er relevant så langt så er svaret nei, ikke godt nok, eller ikke ferdig vurdert. Her kan det finnes gullkorn. 

Slikt stoff kan også godt være anklager, fortellinger som «ikke tåler å se dagens lys» fordi det er 

ille, eller tullete, og hvem vet, kanskje det er pornografisk stoff som slett ikke er rent faglig. Nå kommer 

svært mye med i slike saker under aviser og magasiner, publikasjoner, og er dermed under en annen 

avdeling enn det fag-litteratur og skjønnlitteratur er. Se tidsskrifter og magasiner, med mer. 

 

MEN: Det er kun vurdert ferdig som fag-litteratur av et utvalg, at en bok får en DEWEY-KODE. 

DEWEY-KODE GIS TIL DEN SOM ER VURDERT AV ET FAGLIG UTVALG. 

 

Fagvitenskapen deler litteraturen hovedsakelig opp i  

 

Et 1. felt som skjønnlitteratur som kan være selvbiografier, sanne historier og opplevelser, alle 

romaner uansett slag, alle underholdningsbøker, humor-bøker, fantastiske saker. Disse kan handle om moral, 

vondt og godt, politikk, ideologier, behov, ønsker i livet, sorg, glede, hva som gikk galt, hva som gikk bra. 

Historiene kan like godt være oppdiktet, og ha stor betydning for moral, etikk, for estetiske smak og behag-

opplevelser eller orientering og hjelp for slike følelses-betydningsfulle saker, og kan være til hjelp for kinst 

og oversikt over behov og sanse-opplevelser. Det finnes både selvbiografiske og selvopplevde saksforhold i 

skjønnlitteraturen, men som sagt også etter frtitt valg oppdiktede og usanne historier, om det så er løgn. 

Et 2. felt er religion, teologi, tros-lære, tradisjoner, kulturenes skikk og bruk, altså etiske og estetiske 

leve-regler. Både poltikk og religion tar opp lover og regler, jus, juridiske lov-verk om rettferdighet, lov og 

dom, eventuelt erstatninger om skader og straffen. Moral. Men ikke så rent lite også makt-styrende skrifter, 

der religiøse forestillinger har som mål å styre andre, en verdens hyrde-elite, eller en makt-dominans som kan 

gå et dårlig ærend også. Her varierer mye mellom bløff og fakta. Men den røde tråden er at det er et felles 

stoff som setter det gode og regler, lover, moralsk rettferdighet i et slags høysete med mer eller mindre god 

justis. 

 Et 3. felt er stort sett filosofi og filologi, der prinsipper og tolkninger vil tilnærme seg hva som virker 

klart eller avklarende om forskjellige tilstander, altså dersom vi tar utgangspunkt i at det er slik vi oppfatter 

noe, og fordyper seg i dette, og her kan enkelt-ord, definisjoner, hele samfunns-bygninger bli grunntrekk og 

struktur i forklaringer til menneskenaturen, naturen, økologi, hvordan samfunn skal bygges opp, forsøk på å 

se forbindelsen i noe, og svært mange omfattende vurderinger og sammenligninger gir grunn til å forske slik 

at filologi, tolkning, og ekte forskning og mulig start på en vitenskap blir konsekvensen. 

 Underfelt 3b Politikk, (ideologi og behov), regnes som en praktisk virke-funksjon i samfunn og blir 

en del av virkeligheten fordi vi etterlever det eller innfører denne. Politikk bygger ofte på spesielle ideologier, 

av ulik struktur for å fange inn hva det er behov for. Om det er en person alt skal dreie seg om, eller hele 

folket, og organisering av lovverk, økonomi, adferd og gjøremål, oppførsel-orden, hva som er tillat eller ikke, 

alt fra despoti til anarki, fra tvang til full frihet, uansett konsekvenser.  

Politikk kan sortere både under religion, filosofi, ideologi, og vitenskap, da den berører alle disse 

emnene, men ofte ikke så dekkende som disse feltene dekker sitt stoff selv. 
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 Det 4. er Vitenskap. Vitenskap er å bli sikker på alt fra betydningen av et symbol, signal, ord, begrep, 

fysiske og bevisste funksjoner i naturen og i adferd, kommunikasjon, og ikke minst hvordan alt i den fysiske 

natur virker. Vitenskapen har hatt sterke krav om at en sak skal kunne undersøkes av en annen, beregnes, 

testes om igjen, og at lover, matematikk, geometri, mange forskjellige forsøk helst skal bekrefte om noe er 

riktig eller ikke, riktig i alle tilfeller, eller riktig i bare få tilfeller.  

Dette gjelder for all forskning, og at noe går galt, ikke virker på denne måten, er ledd i vitenskapens 

forskning, at en feil er med å korrigere kursen. For naturen har vi en helt utrolig bekreftelsesmengde for de 

hundre grunnstoffene som finnes og deres 3 hoved-partikler samt lys, og andre mer sjeldne partikler, kvante-

beregninger og kvark-forskning, samt feltenergier fordelt over 2 viktige feltområder, elektromagnetisme og 

gravitasjon, samt spesiell oppførsel for sterk kjernekraft. Vi har her forskjellige oppfattelser om grunnlaget, 

basis for dette. 

 Men alle fysiske lover og teknologi, oppfinnelser og bruksdata for naturressurser og kultur-endringer, 

samt kosmos og oss får sine faglige undersøkelser. I vitenskapen må noe helst belegges ganske så sikkert, 

dersom det ikke da er mange motstående hypoteser som har svak grunnmur, forklaring. 

 Denne vitenskapen skal si fra om når det virker som at det er faglig vurdering som er god nok til å 

holdbar virkefunksjon for fagene, enten det er politikk, religion, idehistorie, filosofi og filologi, språk-

forskning, viktig skjønnlitteratur, romaner og oppdiktet litteratur, tanker om de forskjellige hendelser i verden 

og historien, og kanskje med verdifulle forslag og avsløringer.  

Ett 5. En del litteratur er så usammenhengende eller så tvetydig at det ikke er helt på det rene hverken 

hva det sier noe nytt om, eller kan benyttes som veiledning, eller hva man skal klassifisere det under som noe 

av betydning, og slik litteratur går under uklassifisert litteratur. Denne litteraturen kan godt hende ikke er 

gjennomgått faglig nok enda heller, og at noen av disse får en god plass som anerkjent fagvitenskapelig stoff 

senere. Mye av den uklassifiserte litteraturen er bøker, innhold, som man enda ikke har fått opp i dagens lys 

som eldre forskning, eldre skrifter, eller også viktige historiske og vitenskapelige utsagn, funn, eller ikke har 

klart å få tid til å klassifisere enda. Hva som er bra saker eller dårlige på informasjon kan være ganske usikkert 

frem til nå. Det finnes mye som blir holdt unna offentlighet, og mye som settes på indeks, det vil si gjemmes 

bort i utilgjengelige kroker, og som det selvsagt ikke sies noe om, og derfor er ukjent gjemsel. 

Det letes altså med lys og lykter av fagfolk om det er noe det er nytte av, eller som de kan klare å få til 

å fungere som brukbart lærestoff, eller hjelpelitteratur, eventuelt som regnes som mer enn godt nok, eventuelt 

så betydelig om en del av faget at det ikke kan utelates som et faglig stoff, selv om det kun er definisjon av et 

ord, eller et spesialområde under et annet fag. 

6. Underavdeling av filosofi og psykologi, i den forstand at vi snakker om veldig endringsbare og 

forskjellige funksjoner for folk og samfunn samt natur, slik som samfunnsvitenskapene.  

Det kan være en helt vitenskapelig sikkerhet, men da en person kan endre seg eller miljøet, så kan det 

fort bli en omstilling av følelser og adferd, levevis, slik at psykologi, sosiologi, samfunnsvitenskap, 

statsvitenskap, blir modeller, erfaringer, men som plutselig kan endre seg, tross at det kan komme tilbake eller 

oppstå hos andre som korte eller lange intervaller orden og oppførsel, kommunikasjon.  

Slik blir filosofi og vitenskap en god del av psykologien, der bevisste og fysiske tilstander kan 

balanseres mange veier på godt eller vondt. Det er mange tilstander her som en ikke lett kan skrive faste lover 

for, men at vitenskap kan fungere sterk inn på alle virkefelt i samfunnsfagene. 

 Mens klassifiseringen stort sett handler om plassering, og grupper bøker skal være i, og også 

hylleplassering, så kan det være informasjon om dybdegrad med i nummereringen. Men her tar fagfolk 

generelt over arbeidet noe eter skjønn og vitenskapelig logisk sammenheng eller hvor god litteraturen kan 

være som veiviser og underholdholdning. Hva fagfolket selv har skrevet og godtatt, og videre hva de anser 

som viktig, gjerne tverrfaglig vurdert, er hva som forventes som pekere for begrepet relevans. Relevans betyr 

hvor aktuelt stoffet er med avklaringer i forhold til et gitt tema, eller for å bli kjent med tema.  

 Når vi undersøker slike biblioteker på relevans, så finner vi også mye fra eliten i fagene. Vi kan se her 

hvilke bedømmelser de gjør av hverandre, og som en rekke andre slutter seg til eller sorterer under som tema-

grupper for godkjent eller avklart. Sympati eller erkjennbare forhold. Det er dette som relevans går ut på. 

 Ut fra alle vitenskapskriterier som er relativt gode sammenligninger for holdbarhet i stoff, kan vi si at 

dette fungerer en god del bra. Men her står vi foran tolknings-forhold. 
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Sannsynlighet, felt-krefter, nærhet og fjernhet 
 

Kraft-felt virker på hverandre med den graden av styrke som kommer an på balansestyrken til kraft-

feltene. Vi kan ta et eksempel der krefter virker alle veier i rommet. I dette rommet er det en stor masse. Dette 

vil fordele seg etter stoffenes masse, ved siden av deres elektriske og magnetiske egenskaper. Lys og 

gravitasjons-turbulens virker inn ut fra sin tetthet og frekvens, hvilke metninger vi har i partikler og i rommet, 

og vil fordele seg etter en slik grads-skala, og med bevegelses-endringer, for eksempel posisjoner for det vi 

måler slik som på en roterende klode, jorden eller annen planet, måne. 

Når felter endrer posisjon vil feltene i en balansert grad påvirke hverandre og vi kan få forhold som 

påvirker oppdrift og synkende effekt. At noe kommer under press, eller fortynnes. Om et objekt er på vei ned 

mot jorden, så vil massen eller elektromagnetiske felt virke slik at dette påvirker feltstrukturen rundt møtende 

objekter eller oppdriftsstrømmer. Nå vil dette føre til at oppstår motstrømmer mellom objekter, og som må 

balanseres. Tettheten i feltene øker kanskje da slik at oppdrifts-felt plutselig kan endre retning til synkende 

feltområde inne i et annet oppdrifts-felt, grunnet massetiltrekning, kollisjon, elektromagnetisk virkning. I slike 

tilfeller så kan den ene loven om oppdrift for eksempel påvirkes slik at vi får en synkende sone i et område 

der denne skulle stige, og vi får en synkende bulk i oppdriftsfeltet.  

Dermed blir ikke den homogene balansestrukturen lengre lik med loven for denne som alt er i en 

balansert stilling, struktur, lenger like gyldig alene. Den påvirkes av en annen energi-felt-lov eller flere energi-

omvandlinger. Konsekvensen er at det blir slik som Hume sier om sannsynlighet, at nærhet og fjernhet, eller 

vanen med en lov, en oppførsel, slett ikke lenger oppfører seg slik vi forventet alene. Eksemplet til Hume 

forholder seg da til en relativitet, og i fysisk sammenheng kan dette ligne mye av Einsteins relativitets-teorier, 

men oftest i mer ordnet ny-balanse enn det Hume tenkte seg.  

At det er ikke like tilfeldig eller vilkårlig upåvirket. Det som er klart er at vi da får en fast lov som 

sprekker, og at det fysiske oppfører seg alt annet enn forventet. Det kan få motsatte retninger, og det kan forbli 

i samme posisjon selv om det skulle blitt flyttet videre. Dette er noe Tesla opplevde med veksel-strømmen, 

der spennings-frekvens er for stor til at allerede mettede balanseposisjoner skal kunne ta imot en høy energi, 

som da vil passere eller måtte balansere på utsiden av ledninger, utsiden i begge retninger av en kraft-kilde 

for innkommende og utgående energistrømmer. 

Sannsynligheten befinner seg innenfor en balanse-utveksling mellom feltkrefter og deres masse-

preferanser, eller treghets-preferanse-forskjeller. Slik sett kommer sannsynligheten også innenfor en 

likevektig energi-balanse-lov, selv om den kan virke kaotisk der vi ikke klarer å følge alle utvekslingene, men 

oppdager at energien fra en balansert, kosmisklignende ordensfunksjon, kommer i urede, uro, inn i kaos eller 

uorden, men beholder et snitt av energi-utvekslinger frem og tilbake som slik balanserer prosessen, 

turbulensen, og de partikler som må kollidere og skifte retninger, der summen av bevegelser og felt-endringer 

gir en sum balanse energi som er lik med den som ble styrt inn i ett kaos-mønster.  

Når dette har balansert seg igjen med forholdene rundt kaoset, oppstår det ordensmønster vi kan måle 

igjen, og da finner vi at energien fremdeles er den samme som kommer ut som den som ble puttet inn. At 

energien er konstant og i behold. Dette fungerer selvsagt relativt og ekvivalent med hvilke andre energikilder 

som kan utveksle under prosessen, slik at energi kan bli forflyttes til et annet sted lengre unna som balanse i 

mengden kraftfelt som kan utveksle balansert med dette igjen i prosessen.  

Slik kan en finne at massekraft og feltkraft har økt eller minket i et kosmos-kaos-område ved at et 

annet lignende kraftfelt har utvekslet en del av energien til et annet område ved at summen av energibalanse 

er opprettholdt for begge områdene. Det vi kaller manko eller overskudd lokalt har da blitt fordelt på to 

lokaliteter som tilsvarer samme sum energi som de to områder hadde til sammen fra begynnelsen av.  

Eksempler her kan like godt være at et nøytron deler seg i et proton og et elektron, som i tillegg 

balanserer med avstand og bevegelsesenergi for å kompensere balanseenergi mellom objektene og det 

«nøytrale» rom-felt-trykket rundt disse to objekter. Vi har lignende forhold for hver kvark i delingsprosessen 

og samlingen av denne som foregår innenfor et til dels isolert balansefelt for utveksling i nøytral-kraft-rommet 

der ingen annen felt- eller partikkelfelt-kraft rekker å kompensere balansen utenom kvark-mengdens felt. 
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Sannsynligheten fungerer innenfor alle de grader av logisk like og ulike som gir en balanse-energi, og 

slik sett er sannsynligheten som alle faser av avvik kun en logisk funksjon. Men tross alt med uendelig av 

muligheter for retningsfordelinger, og med hensyn til de fysiske forhold som kan oppstå som kjente, og med 

en promille-prosent av dette, i tillegg uforutsette mulige påvirkninger, kanskje større avvik, så kan man 

bergene en sannsynlig mengde energi-korrigeringer av bevegelser og retninger ovenfor ett gitt energi-mål. 

Humes uttalelse var at det det ikke i alle tilfeller måtte skje det som man hadde tiltenkt seg, hadde som 

vane, eller som fast ordensstruktur i en formel, en fysisk lov. Men dette skyldes altså relativiteten ti balanse-

forholdene i en fast energikraft. Han har rett, men ikke rett i at det ikke finnes faste holdepunkter for 

preferanser og vilkår totalt sett.  

At alt er i endring og at alle felt må strukturere seg etter dette, er noe Hume, Russell og Næss må 

innrette seg etter. Men her holder ikke Einsteins ide om kun uro, eller Russells ide om at alt bare er bevegelse, 

for at en skal finne holdepunkter for balanse og oppførsel i romtid-energi-formasjonene. De må holde seg til 

tilnærmingen, ekvivalensen matematisk og geometrisk, med de mulige avvik som det ikke er mulig å holde 

orden på til enhver tid ettersom forskningen når nye trinn i oppdagelser og metoder. Her er det beregningen 

som tilnærmer seg at vitenskapens forskere kommer frem til at det trolig er hundre prosent balanse i naturen i 

forhold til summen av alle rotete og ordnede feltkrefter. Likedan som at man fant harmoni, balanse og likevekt 

i naturen sett fra et sjamanistisk ståsted i den mytiske tiden, ved overgangen mellom steinalder og by-kulturer. 

 

Sannsynligheten vår kommer tydeligst til klarhet som begrep for oss gjennom at nettopp logiske 

tilstander og forskjeller er virkninger. Det er logiske sammenligningsfunksjoner for også virksomme 

hendelser som da er endrings-funksjoner. Vi kan kalle dette de justerbare funksjoner, begrepet justering, 

alle forsøk på tilpasning bevisst og fysisk. Vi kan kalle dette å kalibrere, innstille, måle ut, finne likevekt, 

balanse, harmoni, forholdene i gradene av orden og uorden, finne grader, og forstyrrelses-grader.  

Vi finner det samme igjen i begrepene reparere, lage, skape, oppfinne og oppdage, all gjøren, og 

ved alle prosesser av prøving og feiling. Ved å teste ut, øve seg, prøve seg, vil vi merke hvor vi finner balansen 

når vi skal forøke å lære å gå., kjøre, skrive og regne. Våre karakterer er ofte et eksempel på nettopp 

sannsynlighets-graden vi har hos våre forventninger. Slik kan ofte fort snus på hodet, mens gjennomsnittet 

ofte bruker lengre tid på omstilling i de store mengder. 

Sannsynligheten er også en del av erfaring og tilvenning enten denne skjer hos oss selv eller ved 

tekniske maskiner, ny robot-hukommelses-digital-teknologi. Sannsynligheten er en tilnærming til det som 

enda ikke er helt klarlagt eller avgjort. Til nærmere likevekt vi har, så vipper noe frem og tilbake slik at det 

ikke er lett å avgjøre om noe blir 1-0, 0-0, 0-1, 1-1, enten det er fotball eller digitalteknikk.  

Om skålen med vann vipper frem og tilbake, og mest kun den ene veien, så burde det skvulpe mer 

denne veien, men ikke om det kun er akkurat til kanten med vann, og at noen få vipp den andre veien gir en 

ekstra skvulpehøyde. Vi forventet ikke dette av normalen, og vi må bare innse at den med minst effekt-

gjennom-snitt ga resultatet.  

Dette er også problemet med å sammenligne med alt vi finner, vår bevissthet og jeopardy-maskiner, at 

vi tar sammenlignings-materialet, ord, nyheter, fakes, tema, pop, sladder, som adresse-sjekk, SYNTAKSEN, 

uten garanti for at det bare er et svar. Dette kalles syntaks på fagspråket og gjelder språk, kommunikasjon, 

tekniske innordninger som databehandling, og som ligger i bunnen av alt fra mekanikk til laserteknologi, 

radio.tv, mobil, gps-signaler, Korreksjons-funksjoner!  

Dette er hos bevisstheten det vi kaller orienterings-funksjoner på god likhet med det som i østlog 

filosofi og østlig religion kalles «veien», «tao». Vei-valg. Det gjelder hva, hvor, hvordan, og som helhet 

hvorfor. Egenskap, endrings-mulighet/virkning, og hvor denne kan finne sted og retning. Det ligner også 

buddhismens det samme, for hva som blir opplyst, oppøvd, frem til et endelig mål der saks-forholdet opphører 

og at det neste står for døren, og der alt lenger ikke kan avkreves mer, der det neste blir tomheten. Målet. 
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Magnet-felt og retninger, og sannsynlighet 
 

Når gravitasjonsrommets virvelkrumninger bøyer inn og danner et gravitasjons-objekt, eller et område 

i et magnetfelt, så kan vi få en slik kule-form som jorden som roterer, der det er en viss spiraleffekt på linjene 

inn i objektet, og som en utveksling av kraftlinjer inn og ut av objektet. Ovenfra et balansert spinn, en rotasjon 

rundt aksen til et objekt, og under-fra, så vil innfalls-gravitasjonen ha forskjellig og motgående retninger. For 

at tyngden, massen, energien ikke skal øke i objektet må det skje en utveksling i objektet og som tømmer ut 

samme kraft av området i balanse. For ellers ville objektet bli uendelig tungt og stort fort, eller at massen, 

feltkraften, energien i rommet forsvant.  

På denne måten vil også elektromagnetiske effekter måtte kollidere og kompensere, balansere effekter, 

men er ikke nøytrale, men i ubalanse og denne energien må kompenseres blant de masser og felt, samt 

feltpartikler som finnes lokalt, opptrer lokalt, og vil gi trykkendringer som sprer seg frem og tilbake i 

akseområdet og med bevegelses-virvlingen, rotasjonsretningen til kloden. Dette medfører at det dannes 

strømninger og mot-strømninger i den indre massens feltvirkninger, og vil da rive løs elektroner, og danne 

ioner, kjemiske omforminger, og ut fra trykk raffinerte grunnstoffmengder og oppdrifts-endringer.  

Poenget er at det oppstår elektromagnetiske felt som virker i akseretningen, og som grunnet varme, 

oppdrift, styrken av mengden elektromagnetiske felt og strømmer, vil presses mot aksen og mot det området 

med minst bevegelsesenergi slik som polene. Noe av dette vil også møte overflaten rundt objektet, og ut i 

rommet i den forstand at andre partikler i rommet, men ikke minst at også gravitasjonsrommets trykk selv er 

et felt som fortetter seg inn mot objektet og skaper en romslig friksjon.  

Det dannes da ved siden av solen og andre planeter, månens tiltrekningskraft et mønster, og som vil 

danne en elektromagnetisk effekt som vi kaller van-Allen-beltene. Det magnetiske feltrommet rundt jorda, 

som også er elektro-magnetisk. Det som ikke kan mettes i utvekslingsenergi øyeblikkelig blir vandrende 

partikler slik som polarlys, der elektroner vandrer mellom polområdene og gir fra seg forskjellige frekvenser 

lyskvanter inntil balansen eller masser utjevner og opptar elektronet.  

Ande strømninger av samme ulike mengder energi fungerer langs hele aksen og opp mot overflaten 

alle veier på jorda, og vil utjevnes der det kan balanseres, med unntak av når det ikke er ro nok til dette, der 

balansefeltene ved overflaten må utjevne feltstyrkeforskjeller i atmosfæren, og også med energier ute i 

romfeltet rundt jorden. For eksempel lyn, eller også varmetrykk, som lava og jordskjelv, synkende partier av 

jordskorpa. Både månen influerer på dette, og store partier av underjordisk fjell løsner ned i mantelen, og 

dermed endrer balanse-utvekslingen av feltkrefter. Alt dette endrer også fasongen og sammensetninger av 

mineraler på jorden, naturbevegelsene, ved siden av solens gravitasjon og varmen, energimengden derfra. 

I alminnelige magnetiske felt som med magneter og elektromagnetiske ordninger i strømkretser, 

inkludert strømmen selv, er felter og felt-objekter som energier som utveksler. Da det ikke er masse-enheter 

som rekker å utveksle energien til objektene som danner slikt felt, eller i gravitasjonsfeltet lokalt, så må 

feltendringene kompensere balansert på stedet og danner da motstrømmer. Og denne formen foregår gjennom 

hastighetsvirvler og ulik grad turbulens av feltlinjeutvekslinger.  

Disse kan balansere seg til et endelig energinivå, en fast magnetstyrke, med poler. Slik mengde energi 

i en retning vil balansere seg i lik mengde i en annen retning. Mengden balanse lokalt er gitt ved hvilken 

mengde energi som kan forlate stedet i form av varmeenergi, friksjon, eventuell avsetning av spenning over 

tid til spole-lignende og kondensatorlignende effekter lengre unna, som også godt kan være alminnelige 

mineraler, gjenstander rundt magneten. Alt forutsatt at det er avsatt en fast mengde spenning mellom stoffene 

inne i magneten eller som påført magnetstyrke eller elektrisk strøm.  

Trykk og varme kan påvirke dette også. Poenget er at utvekslingen mellom rommet og ledninger 

magneter lokalt vil ligne vannstrømningstrykk der strøm og motstrøm lager sirkulasjoner, turbulens og 

balanse-utjevnende utvekslinger av retninger i forhold til nøytraltrykket og formen på magneten og dens 

magnetiske soner, styrke-størrelse, styrke-tetthet. 
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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.  

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.  
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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.  

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. 
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 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. 

 

 

Differensialkraftens viktigste funksjon 
 

 Vi må være klar over at denne ekspansjonskraften som grunnstruktur er absolutt som styrke, 

utstrekning og endringsfunksjon, bevegelse, og at den er en kontinuitet, og at den før eller som grunn-funksjon 

for utvekslinger er en ferdig balansert kraft, energi, styrke. Kort sagt: At den er fullstendig tett, men bevegelig, 

og dens eneste bevegelse er den som kan skje innvendig igjen som balanserte likevektige utvekslinger: At det 

er resultant-endringen. Når vi har utvekslinger har vi avbøyninger, krumninger, virvler og kulevirvler.  

Vi har uansett som endringer av alle disse typer, preferansedannelsene, at noe skiller seg ut som 

forskjeller som to like og to ulike, og at det med konstant balanse alltid blir proporsjonale forhold ut fra dette 

saksforholdet. Dette gjelder uansett ved en total forskjell også for bevissthetens differensierings-funksjon og 

dens preferanser, forestillings-dannelser som et produkt av differensieringen og grunnlaget for differensiering 

som bevissthet, følelse, tanke, anskuelighet, oppmerksomhet, visjoner og ideer, oppfinnelser og oppdagelser 

og finnes som grunnlag hvert eneste sted, så langt der slike funksjoner kommer sammen i samspill, sammen-

ligning, tilpasning. 

 Når en kraft slik er ferdig balansert, konstant mengde energi som er likedan overalt, så utveksler den i 

like mengder energi. At kraft er lik med motkraft. Men det betyr også at utveklingene bygger seg ut på graden 

av det som utveksles, og som slik blir et gyldig felt, med forskjellig grad av styrke, tetthet for hvor vidt og 

bredt disse feltlinjene spres og samles. Dette feltet skiller seg altså ut fra et annet felt, enten det er ett voldsomt 

stort og sterkt utvekslingsfelt, eller et svært tett slikt ett, eller om det er aldri så lite eler svakt.  

Hvorvidt vårt synlige kosmiske felt er et sterkt eller svakt felt på denne måten er det ikke godt å si. Det 

er det feltet som skiller seg ut som må danne preferanser i seg for at det skal oppdages. Når vi har ett trykkfelt, 

så er det ikke så lett å avgjøre hvilke andre trykkfeltfunksjoner innvendig og utvendig som korrigerer det feltet 

vi har lokalt. Dermed så har vi bare de preferansene i feltet som kan sammenlignes med hverandre, da resten 

av feltet er balansert selv som et utskilt felt, eller en utskilt trykkturbulens, lignende et visst væsketrykk.  

Dette feltet vil ha en balansert nøytralitet, men ha preferanse-objekter fordelt etter balanseforholdene 

som jeg har vist kan bli selektive ved at de ikke ødelegger totalbalansen rundt feltet. Så langt er de frie til å 

påvirke hverandre med sin styrke i den lokale drifts-strømmen, det lokale feltet. Balansen er altså den selektive 

styrke-funksjonen som står over partiklenes styrke-former av energi. Men med et nøytralt kraftrykk der 

objektene, preferanse-ut-balanseringene blir små, og har avstand mellom seg, så vil disse også være de som 

har den utskilte energiforskjellen vi merker.  

Dette betyr at vi måler preferanseobjektene mot hverandre, og får et forhold mellom de ekvivalente 

energiforholdene som proporsjonale. Men vi avgjør ikke av den grunn hvilket trykk eller hvilken energi det 

lokale nøytrale feltet har. Vi kan etter hvert mulig regne ut dette trykkets relative høytrykk opp mot partiklenes 

trykk. Men vi kan ikke måle det nøytrale trykket sitt trykk i forhold til andre bakenforliggende trykk innenfor 

den samme arena og det absolutte trykket totalt sett, og samtidig kunne si hvilken gradstyrke det lokale feltet 

egentlig har.  
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Vi er nødt for å ta tak i en preferanseformasjon vi kjenner og lage målestokker og styrkegrader ut fra 

dette som enheter og sammenligne energiene hvilket vi har gjort, og kommet frem til at det er i 

overenstemmelse med at E=mcc for disse. Men dette er i slekt med at det er en konstant energi i alt, og at 

bevegelses-formasjonene utgjør forskjellen i gradstyrker. Kort sagt: At vi ikke kan avgjøre hvordan krefter 

og motkrefter virker for dannelsen av et nøytralt felt annet som at vi kan måle de preferanse-forskjeller som 

er i feltet som en samlet eller om-formelig ekvivalent energi. Vi er selv en del av, og ved måleinstrumenter, 

en del av den samme feltvirknings-oppbygningen, enten vi måler gravitasjon eller antigravitasjon, partikler 

eller antipartikler, men tross alt med energi-regnskapet i behold. Arne Næss henviser også til en øst-europeisk 

kaos-forsker som sier: At vi er selv av samme kraft som vi måler. 

Når alt må balansere slik, så vil det nok merkes at det skjer mer enn det vi kan forklare ut fra spesielle 

energier vi merker, men vi vil allikevel finne at balansene stemmer med hverandre. Når vi ikke synes at vi 

gjør dette skyldes det at vi ikke har tatt nok hensyn til faktorene vi burde eller har oppdaget, eller at en annen 

utveksling er i ferd med å utveksle med det feltet vi er i. Vi kommer ikke unna balanse-energiens lov for 

fysiske forhold. At energien er en og absolutt, som en trykkfelt-væskelignende feltstyrkeformasjon som 

utveksler balansert likevektig. Aggregat-grunnformen. Den fysiske loven er balanseloven for samme tetthet, 

styrke: Vi har bare tilnærmings-ekvivalens, mens ∂-Force gir både lov og uro i fysiske transformasjoner. 

        

Roger (Hermansen (farsnavn)) Bergersen (født Lunner Oppland Norge). 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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Definisjon av begrepet Virkning 
 

Som bevissthet, så må denne sammenlignings-funksjonen merke en forskjell. Uten å merke en forskjell 

fra den tilstanden som var, vil vi heller ikke merke en virkning. Å merke noe utgjør også en forskjell fra den 

tilstanden som var. Det fungerer likedan som fra det forrige, inkludert tilstanden som er, til den som blir, det 

neste, slik at noe merkes. Å merke noe, uansett om det bare er en følelse, en anelse, en endring i sinns-

tilstander, så fungerer dette slik som med helt klare signaler, bilder, visjoner, med full oversikt, at det 

forskjellen som er funksjons-egenskapen til at vi merker noe, like som ulike, kjent, ukjent. Derfor kalles også 

dette fra svakeste anelse til det sterkeste oversikts-utrykk, av Spinoza, for intuisjonen, (en logisk funksjon).  

Hos Bertrand Russell fungerer det samme som begrepet fornemmelser, at vi merker noe. Både Spinoza 

og Russell bemerker ikke begrepet å merke noe, spesielt tydelig. Men det å merke noe er en endring, en 

forskjell, og er også slik som funksjon, at det er virkning, eller virkningen. Intuisjonen virker både som 

bestemte og ubestemte virkninger som er en endring i tilstanden til bevisstheten. Ett eller annet tidspunkt og 

i en egenskap, så er denne forskjellen en forskjell i tilstanden, bevisst, fysisk, eller ved det ukjente. 

Slik sett gjelder begrepet både ånd og materie, abstrakt og konkret, materielt og immaterielt, Det  

gjelder for all endring og former, og også for begrepet endring. Tid, bevegelse, endring, forandring, hendelse, 

virkning, funksjon, akt, aksjon, handling, begrep som skape, danne, gjøre, det at noe kan skje, og at noe skjer, 

så må det være inkludert forskjells-begrepet fra første stund, og i alle deler av prosessen og som årsak til at 

noe skjer eller kan skje. Av den grunn må vi kalle dette en forskjells-funksjon som virker som en forskjell fra 

slik tilstanden var. Virkning er altså en forskjells-funksjon, og slik sett er virkning og funksjon det samme. At 

de utgjør en forskjell fra noe annet, eller fra den tilstanden noe befinner seg i bevisst og fysisk. 

Forskjell er også grunnlaget for alle de logiske satser og varianter, sammenligningen av to like og to 

ulike, noe og ikke-noe, så uten forskjell får vi hverken logikken eller virkningen. Disse følger alltid av 

hverandre, men alltid samtidig. At å virke må være inkludert i eksistensen fra begynnelsen av eller for alltid, 

evig, bestandig, fordi det ellers ikke ville være noen funksjon som kunne startet. Å starte er en aktiv forskjell 

fra den tilstanden som er eller var, eller som det neste.  

I en fysisk verden, eller i en verden som ikke inneholder bevissthet, funksjoner som er, eller kunne 

vært en virkelig verden, tilværelse, eksistens, har samme funksjons-karakter for virkning. Om noe virker så er 

det en forskjell fra den tilstanden som er, eller var, og til den som blir. Virkninger berører enten det objektets 

tilstand, eller saks-forholdet som det henvises til, eller også det objekt, saks-forhold som berøres av noe som 

virkning, som da er en forskjell for objektet, eller det objektet møter, eller det samme for saks-forholdet som 

berøres, eller både objekt og saks-forhold, det vil si at det skjer en endring utover den tilstanden som er, en 

forskjell fra slik tilstanden var. Dette gjelder alle fysiske saks-forhold, eller energier, enhver tilstand også for 

ubevisste funksjoner.  

Begrepene fra og til, bygger på den samme forskjells-funksjonen som virkning, funksjon, som endring 

av tilstand, slik at fra og til er avhengig av det forrige og det neste, forskjells-funksjonen som kan benyttes 

som hendelse, virkning, funksjoner, aktivitet, bevegelse, og begrep som energi, kraft, styrke, det som utgjør 

en forskjell. Det betyr at alle logiske satser, forskjells-funksjoner, er inkludert i all tilstand og endring av 

enhver tilstand. Også endringen, funksjonen, virkningen, og selvsagt forskjells-funksjonens funksjon. 

Da vi ikke klarer å sette forklaring til hva begrep som ånd og bevissthet sikkert består av, og at vi ikke 

klarer å sette forklaring til hva materie eller natur, minstedelene og virknings-muligheten er i dette, at en teolog 

ikke vet hva ånd er og en atomfysiker ikke vet hva materie er, så må det før eller siden bli klart at vi ikke 

kommer lenger enn at slike begrep må funksjons-forklares. Hva slikt går ut på. Ett hvert navn vil kun bety det 

Aristoteles kalte regress: At vi ved ett hvert kallenavn for gjenkjennelse av noe, ikke kan forklare hva det 

bevisste og det fysiske, materien, hva dette egentlig er. 

 Virkning er en endring av, eller i, eller utover et objekt, og kan ikke registreres av annet om ikke 

virkningen når det andre, et annet objekt, bevissthet, kraft-felt. Virkningen må gjøre en forskjell på noe annet 

for å merkes, og for å virke på noe annet. Fysiske krefter, energier, styrker, bevegelses-moment, vil ikke 

fungere sammen som noen aksjon, reaksjon, om ikke det utgjør en forskjell i og hos andre objekter, felt, 

fysiske tilstander. Det finnes neppe: Noe som er ekskludert virkning, at det ikke på en eller annen måte kan få 

en virkningsforskjell, eller er aktivt virkende som en tilværelse som er en endrings-tilværelse. At forskejllen 

er eksistens, tilværelsen, inkludert forskjells-funksjonen som vi kaller endring, drivkraft, at tilstanden blir 

forskjell fra seg, selv om det ikke blir noe mer eller mindre av helhetens eksistens. 
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 I differensialkraften er det innerste som funksjonsbasis både funksjon, virkning og forskjell samtidig 

som en og samme funksjon: En virkning og en forskjells-funksjon er her en og samme funksjon. Den fungerer 

som en forskjells som blir forskjell fra seg, altså en differensiert funksjon som ved samme funksjon 

differensierer seg også. En differensierende differensialfunksjon. Ikke så ulikt det at en maskin lærer seg ved 

prøving og feiling, eller at vi lærer av erfaring.  

 Å virke, virker, virkning; er en eksistens som endres. Det er væren med en forandring. Som sum eller 

produkt kan dette like så godt være konstant mengde, eller konstant energi, drift, drivkraft-funksjon. Stort sett 

så er det noe, en preferanse, forskjellen fra intet, eller en differensiert funksjon relativt til sin størrelses-struktur 

eller til noe annet, som er en eksistens, noe værende, som er, som endrer seg. At som regel vil virkning være 

en endring som tilværelse, at det er noe å endre seg i, at endringen blir mulig og ikke er stivt og endringsløst.  

Virkning er slik sett en forskjells-egenskap, forskjells-funksjon, som kan endres, og slik sett med en 

endringsfunksjon, som en forskjell fra slik tilstanden er, var, og til slik den blir, fra det forrige til det neste, 

som lik eller ulik tilstanden som er slik som med bevegelse, at det kan være en maken endring som sist, eller 

en ulik forskjells-mengde å sammenligne med.  

Virkning er at noe som er endres i tilstand. Virkning vil enten virke som endring av innholds-

differensen eller som en virkning utover den tilstand som er ved at virkningen påvirker noe annet, og et av 

disse eksemplene er som utveksling eller at for eksempel kraft-felt, styrker, påvirker hverandre. Virkning er 

en forskjells-funksjon som blir forskjell fra seg, en differanse som differensieres. Økende styrke, bevegelse, 

fortetning, minskende tetthet, indre posisjons-endringer, endring i preferanseforhold, slik som i bevisstheten. 

I all sammenlignings-funksjon og tilpasnings-funksjon. 

 Å virke vil som eksistensen av alt, inkludert alle begrep om Gud og Natur, og alt mellom himmel og 

jord, være noe som er en inkludert eksistens-egenskap, i og med at en eksistens virker. Det som er til virker. 

Dette kunne ikke væren noe for, og dette kan ikke det at noe ER noe for. Det ville vært nytteløst. Det er det 

som er som virker. Har en funksjon for endring. Det er også kun preferansedannelser i en slik væren som så 

kan virke eller bevirke noe.  

At en bevissthet først må eksistere og virke før den kan bevirke noe, slik at bevisstheten og også en 

tenkt egenvirkende naturfunksjon, at det i begge tilfeller er slik at preferansedannelsene slik kan virke som 

handling eller virke som fysiske lover. Følelser? Det er reaksjoner på andre styrker, der følelses-styrke og 

kombinasjon av flere følelses-styrker danner forskjellige virkningsgrader ut fra hva som påvirker hverandre, 

og det er ikke lett å sammenligne de mer fastlagte feltlover dirkete med blandinger av feltvirksomhet som er 

aktivt fordi dette er aktive transformasjonsfelt. Er aktive, følelser. Aktivitet og reaksjon, aksjon, handling, 

bevegelses-funksjoner ellers, samt felt-styrke-virkninger av alle typer, virker i den mengden kraftfeltet, 

energimønsteret fungerer. 

 Virkning er alt en eksistens-funksjon, samme for hva, som opprinnelig eksistens-funksjon. Den 

endelige virkningen er en eksistens-funksjon som gjør en forskjell, endring, der eksistens og virkning ikke 

kan skille lag som funksjon. Det er samme funksjon som en differensierende differensial-funksjon. Det er ikke 

en ikke-eksiterende eksistens som virker. I så tilfelle så er virkningen en eksistens.  

Men det at noe virker endres, forklarer ikke rom-dimensjonal utstrekning, eller preferanse-plattformen 

som dimensjoner ellers for hvilke verdener som helst, det vi kan identifisere som plass, oppholds-sted, enten 

det er regnet som utstrekningsløse dimensjoner, likt et punkt uten utstrekning, eller om det er uendelig og evig 

kontinuerlig foranderlig i utstrekning. Bevegelse, styrkevirkning, vil ikke forklare det værens-dimensjonale, 

og det dimensjonale forklarer ikke bevegelsen og virkningen, eller kontinuitet, årsak og virknings-funksjonen.  

Derfor må man identifisere en felles differensial for virksomhet og eksistens. Altså for eksempel rom 

og bevegelse, rom og tid. Der struktur av dimensjon, og der struktur av virkning, bevegelse fungerer, så er det 

samme eksistens som er værende og i en endringsprosess. Slutningen er at kun fellesnevneren kan identifisere 

et slikt produkt av væren, endring og egenskaps-saks-forholdene. Altså at rom-tid-energi-formasjoner i 

endring kun kan forklares som produkt om det er samme funksjons-basis for punkt og kontinuitet.  

Kort sagt at det er en differensial eksistens som differensierer seg. Og denne differensialfunksjonen 

kan som absolutt kun endres som en utveksling inne i helheten til funksjonen. Noe virker fordi eksistens virker, 

Har endingsfunksjonen i seg som opprinnelsesfunksjon, og som ikke er født, men alltid er til stede, og kan 

ikke slettes, altså en evig, bestandig funksjon som eksisterende endring. 
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Uten differensial funksjon, forskjells-funksjon kan vi ikke få to like eller to ulike, bevisst eller fysisk 

sammenligning eller fysisk funksjon. Da vil det ikke bli noe som kan skje som en forskjell eller virke. 

Eksistens må være en forskjells-egenskap, en differensialfunksjon, som så virker som en forskjell, som 

virkning eller bevegelse fra den tilstanden som dette er i. Og en slik eksistens kan ikke annet enn å være, for 

så å endre seg i like store mengder som det som er, dens samlede potensiale, omgjort til virkelig tilfelle, en 

virkende eksistens. VIRKE-LIG-HETEN, betyr VIRKE-LIKHETen.   

Denne virkeligheten handler ikke om hvilken mening vi har om den, og er heller ikke med i 

diskusjonen om hvem som har et rett forhold til fakta og virkelighet. Fortolkningene. Denne virkeligheten 

handler kun om den tilstanden at noe i det hele tatt virker, før vi kommer til hvilken ide, mening, diskusjon, 

årsak-virknings-forklaringer om slikt. Å snakke om begrepet å virke, virkning, funksjons-logikk slik, er noe 

helt annet enn alle de forskjellige meninger som vi har ut fra egenbehov, og bevissthets-reaksjoner, våre sinns-

stemninger, riktige og gale valg, enten vi snakker om ondt, godt, angst, glede, trygghet, normalitet og galskap, 

nytte-praktisk, eller holdbarhet. 

Hvor likt noe er med slik noe virker på ordentlig: Eller slik det faktisk virker. Det betyr at vi rett og 

slett lurer på hvordan noe fungerer, funksjons-sammenhengen så langt vi har behov for utdypning av dette. 

Behovet derimot har ikke noe med om hvordan alt virker, da behovet er en redusert del av virkelig eksistens. 

Er vi bare opptatt av mat, betyr det ikke at vi finner ut av hvordan vi tenker eller har holdbare sosiale forhold, 

eller klarer å finne opp noe teknisk. Det forteller ikke en gang om hvorfor vi er sultne, og bakgrunns-funksjon. 

Vi kan si at dette handler bare om mening, men mening er jo enhvers egen diffuse oppfatning av hva 

som er årsak-virkning. Vi tror lett og uten å tenke: at årsaken og virkningen alltid er der, og at denne er den 

vi tror det er, selv, eller avfeier et spørsmål med; at alt har årsak og virkning; og omsetter dette til at det 

betyr at alt har mening. Nei: Det er årsaker til at vi har de meninger og utgangspunkter vi har som de 

forskjellige oppfatninger av hva som er tilfelle i saks-forhold.  

Men det er ikke synonymt å si at enhver mening er virkelighetens årsak og virkning, hverken om 

vi snakker om bevisstheten eller den fysiske natur. Derfor blir ofte begrep som at alt har mening, et likegyldig 

svar for at man ikke har interesse for saks-forholdene, som er om årsak og virkning. At alt har årsak og virkning 

forstått som mening og som vi da ikke har interesse for årsak og virkningen til, og slik sett at meningen blir 

meningsløs. At meningen, som årsak-virkning, er død, likegyldig.  

Men faretruende nok om vi ikke tenker rett, så betyr dette også at vår oppfatning av hva som er mening, 

årsak-virkning, hva som er tilfelle, meningene våre, årsak til krig, vold, død i mange tilfeller, hvilket det ikke 

skulle eller burde være. De gjensidige ødeleggelsene. Slik sett kan man faktisk finne ut at egen mening ikke 

er holdbar generelt. Di mening er da en potensiell draps-maskin, og ikke en løsning av det generelle problemet. 

Selvforsvar, nød-forsvar, nødverge, er selvsagt et akutt spørsmål som vi må vurdere i hvert tilfelle. 

En annen meningsytring handler om forståelse og behov. Behovene kan dominere eller være så akutt 

viktig at det ikke er rom for forståelse av årsak og virkning hele tiden, eller at gjøremål eller frustrasjon 

ødelegger for dette, fordi vi må dekke andre behov først.  

Den andre årsaken er forestillingene våre. Fra drøm, mareritt, innbilning, fakta, erfaring, vitenskap, 

hva som helst, som kan virke manglende ovenfor de spørsmål vi kan stille, og nettopp ikke forstår meningen, 

sammenhengen, nytten eller at det skulle være forklaringer til saks-forhold på en slik måte at noe går opp for 

oss, at vi våkner for å se en sammenheng i noe, eller i et spesielt saksforhold.  

Hva vi alt mangler å forstå, eller mangler for å forstå noe, eller har behov for i stedet, er årsak til hvor 

stor motivasjon og hensikt, oversikt, orientering vi kan få gjennom å sette oss inn i visse saks-forhold, og ikke 

minst når vi kommer til det punktet da tilværelsen selv blir satt under lupen, slik som eksistens og virkning. 

Vi kan ha plager og psykiske tilstander som langt overgår fordypningstrangen til å forstå vår tilværelse. Dette 

som her er nevnt kan allikevel gå på bekostning av våre eksistens-vilkår. Dette vet vi ganske mye om.  

At selv om det vi ikke visste heller ikke er noe vi har vondt av, så kan dette faktisk gjøre vondt for 

andre eller oss selv i vårt videre løp.  

 Det som tidlig slo meg, var at det var en slags underliggende stabilitet i forhold, en slags harmoni, tross 

alle ulykker om vi kan si det slik: Eksistensen eksisterte jo, beholdt seg, enten den var skadet eller ikke. Omvi 

slo mer vann på bakken fordelte vannet seg som en slags likevekt. Vi hadde noe som fikk fallretningen til å 

være loddrett og noe som balanserte noe slik at vi fikk vannrett. Og vi hadde kolliderende trykk med vann 

som trykk eller sug, som dannet vannvirvler, sirkulasjoner.  

 



 80 

 

Ved å høre om kraft og motkraft, som tilsvarte hverandre slik at vi akkurat hadde styrke til å løfte noe, 

og at vi trengte mer styrke for å løfte noe høyere eller som var dobbelt så tungt, noe jeg selv erfarte, og andre 

sa, så var begrepet kraft og motkraft etablert i meg som et tilværelses-fenomen. Men ikke slik at jeg lærte at 

alt var slik, fordi dette måtte jeg finne ut mer av selv, fordi tid, bevegelse og virkning var ikke forklart noe 

sted. 

 Med Newton og Einstein stiller det seg annerledes. De har fått utdelt en avlevert godkjent offentlig 

modell for hvordan universet ser ut. Newton holdt seg til kuleuniverset, men hadde tanker m en uendelighet. 

Einstein holdt seg til kuleuniverset og til og med singularitets-modellen. Først senere da man finner ut at det 

kanskje er et ekspanderende univers så bytter han til BigBang-modellen. Han finner også ut at tidligere ideer, 

også som en ny variant godt kan ha tro på at universet er en uendelig målestokk, og det er noe lignende 

Hawking gjennomgår: Fra singularitet, konstant energi, kraft og motkraft, det vil si bevegelsesenergier og 

motbevegelsesenergier. 

 Jeg søker meg ikke akkurat inn etter formler og slike utgangs-modeller vi har for kuleunivers eller 

endelig og uendelig, selv om jeg neppe klarer å tenke meg en lukket ende til rom. Jeg søker grunnfunksjonen 

til rom, tid, bevegelse, egenskaper, styrke, og finner en fellesnevner, og denne er lik for hvert punkt uten 

forskjell samme hvilken av disse grenene vi skal finne minste del for i punktet eller i kontinuiteten. Denne gir 

en forskjells-funksjon som ekspanderer uendelig og kan ikke vokse mer, og konsekvensen er at det så blir en 

absolutt lik kraft-motkraft-utveksling i en konstant energikraft.  

 Det er denne modellen som utforskes for utvekslingssirkulasjoner og med den konsekvens at man 

finner utvekslings- parametere, det vil si kraft-forskjells-styrken som virker inn i objektet og som tilsvarer alle 

de fysiske formler vi kjenner med de samme akselerasjons-differanser som i Newtons og Einsteins formler, 

eller alle de fysikere som har kommet med formler i det hele tatt, iberegnet det som kalles logaritmiske 

proporsjonaliteter. Oppdagelsen skjer omvendt vei og uten objekter fra måling, annet enn den kjente bremse-

lengde-loven med økt dobling av hastighet og bremselengden da.  

 Det er derfor ikke samme oppdagelsesvei eller oppdagelses-metode. Her fungerer bare funksjonen jeg 

henviser til og balansen, samt logikken, utprøvelsen av de forskjellige mønstrene som tvinges frem. Så må jeg 

se etter om det er noe som ligner retningen mot fysiske objekter. Dette må følge balansen, og som dermed blir 

de geometriske og om vi vil matematiske mønstrenes grunnlag. Først når en rett felt med et innen-for-liggende 

trykk og uten-for-liggende trykk er rettest mulig balansert, og skal gjøre avbøyning, så forekommer det at en 

slik hastighetsløkke dannes på feltstrekningen. Og den er brå!  

Den er ikke stor, og har lite energi i forhold til romtrykket. Dermed blir gradsforskjellen til 

akselerasjonen innover lik tettheten på feltlinjene innover og det er denne jeg undersøker: Den viser 

forholdet ved dobling av avstand eller sammentrekning som alltid fordeler seg som 1-4-16 også videre, 

og som den omvendte square-rot som nyttes til alle akselrasjonsformler. Men dette forholdet stemmer 

også med dobling av hastighet lignende tetthetsforskjellens halvering av avstand i feltlinjer innover i et 

objekt.  

Bremselengden viser ved stadig dobling ved lik friksjon det samme: 1-4-16 ganger lengre 

bremse-lengde. Da forstod jeg at hastighetsløkken danner både akselerasjonen og gravitasjonens 

styrke-økning, og virket for en bremselengde som var i samme avstand fra et senter samtidig som den 

doblet hastigheten, fordi den måtte bryte 4 ganger flere feltlinjer for å bremse opp. Og dette er likt som 

hastighet i andre potens. Men det er også det samme som at cc i mcc er en slags bremse-terskel, formel.  

Differensialkraften dannet altså med lik tetthet pr likt volum med en og samme hastighet overalt 

som utvekslinger, virvler og sirkler og for krumninger, de fysiske lover vi kjenner fra 

elektromagnetismen og gravitasjonen og ett hvert annet felts virkningsmuligheter oppdaget som 

uoppdaget. 

Vi kan si det slik at sluttsummen til Newton og Einsteins formler møter Differensialkraftens 

proporsjonalitet den andre veien: Fra den indre grunnfunksjonen til helheten av Differensialkraftens 

totale funksjon som preferanseformasjoner, energier. Dette er jo ett sjokk. Men logikken sier også at 

RANDOM tid, bevegelse, romutstrekning, styrkekraftenergi-formasjon ikke er mulig, og at bare med 

likhet i grunnfunksjonen punkt for punkt, så kan like og ulike være proporsjonale størrelser. 

Matematisk, geometrisk, fysiske lover, rom-form-krumnings-bevegelser tilsvarende fysikk-

formlenes styrke. Og denne kan påvises ved Differensialkraften som en nøyaktig likedan sammen-

ligning. At romtiden, fysiske formler, og grunnfunksjonen til ∂-Force som logisk funksjon, er like. 
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Begrepet PI 
 

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, pythagoreerne 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.  
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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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Differensialkraftens Univers Fysisk Kosmos 
 

 Differensialkraftens funksjon ligger her til grunn for en beskrivelse av hvordan univers dannes. Eller 

mer riktig, omdannes og utveksles, og utveksler innvendig, hvilke relasjoner det har til sine omgivelser. 

Da alle retninger må utveksle rom-tid-kraften i like mengder alle veier, betyr dette at vi får en balanse, 

en likevekt i utvekslingen av den totale mengde bevegelses-energier. Dette betyr at vi kan få alle slags relative 

konfigurasjoner innvendig i en slik tilværelse av en absolutt romtid-differensial-modell. Dette fremtrer som 

en trykk- eller felt-virknings-tilværelse som romtid-formasjoner under endring. Da for store avstander ikke 

kan dekke lokale utvekslinger i tide, samtids-problemet til årsak-virkning, må utvekslinger også skje lokalt, 

og er årsaken til felt-utvekslingers proporsjonale balanse-utvekslinger som virvler og sirkulasjoner, virvel-

partikler og kulevirvel-partikler, som vi også kan kalle trykk-partikler. 

Alle disse virvler og partikkeldannelser dannes av forskjellen mellom alle feltkrefters summa i forhold 

til hverandre til enhver tid for alle posisjoner i energi-rommet. I utgangs-punktet betyr dette også at vi får med 

oss alle relative forhold, som like godt kan beskrives som uendelig med romtid-formasjoner. Her kan like godt 

også hvem som helst form dannes ettersom hvilke krefters styrke som møtes. Alle felt krummer seg i en liten 

grad, og videre til enhver kraftigere krumning som oppstår i fullstendige utvekslinger. Dette betyr at det må 

dannes utvekslings-sirkulasjoner inne i ett hvert felt som utbalanserer krumningen i ett eller annet stadium, og 

det dannes treghets-styrke-utvekslinger med tidsforsinkelser i forhold til det gjennomsnittlige feltets drifts-

retning, drifts-hastighet. 

Alle felt vi altså danne partikler og som er avhengige av forskjellen i driftssoner og retninger som må 

balanseres innvendig i et felt, og som et forhold mellom et absolutt feltstyrke-rom som er med innvendig og 

utvendig for alle felt. At det er begrenset alle steder hvor mye en utskilt feltretning kan klare å trekke seg 

sammen i sirkulasjoner før de møter en likevekts-motstand for feltretningene og må utveksle, og likedan for 

det feltet som partikler som sirkulasjoner dannes av. Det blir altså en påvirkning fra alle ytre felt av den relative 

kraft-felt-retningen som har utskilt seg som det vi kaller et lokalt felt, enten det gjelder rundt partikler eller et 

helt universelt felt, et kosmisk samhørighets-felt. Et lokalt observerbart universelt felt. 

De relative forskjeller i feltstyrker betyr at en feltstrøm kan ta form som kuler, virvler, som 

ekspanderende eller sammen-trekkbare modeller, og at det fra avstand like godt kan ha form som de fleste 

geometriske figurer, eller ligne en mark som bukter seg, eller en pannekake, At kraftstrømmen grunnet endring 

i kraftfelt rundt seg kan starte å synke igjen innenfor et ekspansjonsfelt. Vi snakker her om også univers, 

kosmiske felt-modeller som utvider seg og eventuelt som trekker seg sammen. 

Lokalt innvendig i et kosmisk felt virker det relativt annerledes. Feltkraften lokalt må fordele sine 

styrkeforhold så balansert og proporsjonalt som mulig grunnet balansen, likevekten i helheten av kraften. Her 

kan det komme frem en mengde modeller der for eksempel en utveksling virker slik at den er smal i den ene 

enden, og bred i den andre enden innenfor et visst tidsrom av utvekslingen.  

Dette betyr også at fordelingen proporsjonalt i dette strekket må utjevnes så balansert som mulig over 

den styrken som feltlinjene har i den utskilte kraften. Utvider rommet seg i den ene enden så vil fordelingen 

av partikler også bli bredere, men kan forårsake at det dannes flere også av disse, fordi størrelsen må tilpasse 

seg trykket som er meget høyere enn partikkel-balansemengden, og en flat-klemming av partikler tvinger frem 

en fordelingsmengde som krever spaltning av hvor mengden partikkelsirkulasjon skal fordeles. I motsatt fall 

der trykket øker og er smalere kan den samme felt-mengde bety at det er kortere rom mellom partikler, eller 

at de samler seg i denne sonens balansetrykkutjevninger proporsjonalt.  

Med proporsjonalt må vi her tenke oss at dette direkte kan sammen-lignes med Gaussiske krumninger 

og Einsteins krumnings-felt-rom. Men her virker proporsjonaliteten altså gjennom sirkulasjons-balanse-

utjevninger i stedet for gjennom kun en matematisk-geometrisk flate-areal-punkt-modell med en viss 

proporsjonalitets-avstand for avbøyninger, brekninger, slik Gauss mener, eller som Einsteins modell, og at 

ganske meget tyder på at vi må over i Diracs modell for utveksling i en nøytraltrykk-sone for feltet i forhold 

til partikkel-dannelser.  
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I Diracs modell, og i likedan i Tesla og Bohrs beskrivelser, så kommer det ikke frem noen klar teori 

for mot-kraften. Faktisk ingen spesiell kjent univers-modell i det hele tatt. Vi står da bare igjen med at alt ser 

ut til å forholde seg til en konstant energi, uten å vite hvordan motkreftene virker, om de er der. I 

Differensialkraftens romtid-modell er det ikke snakk om annet enn at den er der fullt balansert da andre 

alternativer ikke finnes i denne kraft-modellen.  

Det er kun lokalt at vi da opplever et brudd så balansert besynderlig at vi ikke kan forklare den fordi 

det er involvert kraftutvekslingsbalanser som vi ikke har fått tatt rede på enda som påvirker eller fungerer i 

den lokale sonen: Altså i partiklenes verden og i det store observerte kosmos. 

For å komme nærmere noe som kan ligne vårt univers og de inntrykk vi har av dette, så må vi tenke 

oss to modeller som kan ha med hverandre å gjøre. At en sirkulasjonsutveksling er til stede er alt gitt som 

grunnlag rundt partikler og kosmiske virvler uansett størrelser, også langt utover det vi kan tenke oss i forhold 

ti vårt eget kosmiske univers sin måle-stokk.  

Men slike felt-sirkulasjoner under trykkendring og trykkretninger, vil kunne danne nye 

feltutveklingssoner mellom seg, enten som det vi tenker oss som en slags antigravitasjonsstrømretning eller 

en gravitasjonsstrømretning som fortetning av feltlinjesirkulasjoner eller en utspredning av slike, og derfor 

ligne et styrkefelt som utsettes for vakuum eller trykk. Det vil si at en lokal aktivitet øker som en balansert 

utveksling av like mengder vakuum og trykk, men at et av disse følger best med i kraftstrømretningen og vil 

da bli slik at en av partikkel-retningene vil virke balansert mindre i antall og virkning enn de som går 

motstrøms av kraftstrøm-retningen.  

Vi kan da tenke oss en sone mellom andre felt som slik danner en liten virvel eller sirkulasjons-sone 

som balanse i summen av flere store felt. Om trykket øker så vil denne sirkulasjons-strømmen bli tettere og 

vokse seg større. Sett fra et lokalt ståsted her vil det virke som universet vil utvide seg fordi det dannes partikler 

motstrøms i dette ekspanderende feltet. Trykket kan også anses som lignende en indre sone som danner et 

virvelfelt omliggende som et visst tykt lag utenpå flere lag som er med innenfor og utenfor hverandre i 

ekspansjonssonen.  

Her kan et tenkt rettere felt med et utvekslingstrykk gjennom seg, og et et kulelignende skall-lag som 

er med i en utvidelse, virke som at de har turbulens inne i seg, slik at både det rettere feltet et sted lokalt i et 

annet univers sitt område, og det lokale ekspanderende universet med både en grunn til partikkeldannelser 

gjennom hele ekspansjonens-strekket, har dannet partikler, men også at trykksonen til en virvling i et visst 

sone-lag innvendig og lokalt danner trykkpartikler.  

Om vi vil kunne vi også fått en modell der den indre trykk-aksen gjennom et visst lag i en 

ekspansjonsprosess, ville ligne en kule med et visst lag som var med i utvidelsen av denne kulen, og der ti 

prosent er avsatt for det vi kan kalle et synlig kosmos: At denne sonen kan danne en midtre trykk-utvekslings-

sone som danner partikler fra sentrum av den gjennomgående aksen. Men stort sett så er dette balansestyrken 

gjennom hele laget kulen rundt i dette laget. 

Modellen av en trykkforskjell som grunnlag for en ekspanderende feltutveksling som vokser i styrke 

og utbredelse, en voksende, ekspanderende romtid-feltsone er altså fint mulig og en av de beste typiske 

balanseeksempler, og vil uansett modell vi velger ha lignende paralleller når noe foregår som har med partikler 

eller en felles feltkraftmengde som skal kompensere balanser av felt gjennom feltutveksling.  

Kort sagt: Om det dannes en ekspanderende modell, eller som et virkelig felt, ville jeg valgt denne 

modellen der tiltagende vekst av samme energikraft som utvekling danner en et stigende trykk som utveksling 

som en sirkulasjon og voksende ekspansjon av utvekslingen mellom de ytre kosmiske felt og det nyfødte 

lokale kosmiske feltet. At det er derfor alt kan akselerere eller retardere ut fra hvordan balansen er i alt 

omliggende rom og til den videre utvekslingen fra startsonen så danner en feltstyrkevirkning som skilles ut av 

en balansert kraftsone mellom andre kosmiske feltkrefter.  

At strukturene i gjennomsnitt holder likedanne nivåer tvers gjennom hele den store kraften som 

absolutt størrelse, er det mest trolige, slik at det egentlig ikke er noen avgrensning mellom univers. Det er bare 

transformasjons-endrende trykk-felt. 

Jeg er ikke i tvil om at jeg ville bytte ut BigBang-modellens singularitets-teori, punkt-teori, med heller 

denne trykkutvekslings-modellen som ekspanderer med samme energi/kraft-potensiale som en kraft-motkraft-

virkning. Likedan så er også en mengde ideer om start-punkter og partikkeldannelses-modeller noe lite 

tydelige i forbindelse med kraftlandskapet. Her nevnes både en ro i en samlet masse, og likedan en uro i et 

samlet masse-stadium, som et universelt kjempemolekyl av energi eller partikler.  
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Varmen mener mange, er så høy, trykket så høyt, at normale partikler ikke kan dannes, men holder seg 

som en plasma-tilstand av lys/varme, en slags utveskling av feltvirvler i lyshastigheten og ingen egentlig fast 

form på disse grunnet tettheten og trykket. Vi kan kanskje sammenligne begrepet plasma med en slags 

væsketilstand, men det kommer ikke frem noen sikre data fra og om funksjonsgrunnlaget til en slik 

plasmatilstand igjen.  

Ikke annet enn at felt-uroen og trykker er så høyt at felt-strukturene er i en jevn kaotisk suppe. Men 

dette forklarer jo ikke hvorfor prosessene og partikkeldannelser egentlig skal finne sted, og som med Franklin, 

Newton, Einstein, Dirac og Hawking, at det ikke beskrives noen modell for motkraft til dannelse av partikler 

fra en grunnbasis til slike strukturer.  

Jeg har vist at selektive partikler kan dannes, og dannes etter summer av trykkfelt-utvekslinger, og at 

det virker tilfeldig fordelt, men kun gjennom det lokale trykkfeltets observasjons-posisjon. I sin helhet 

kommer det frem at alle fordelinger vil bli tilpasset gjennom mindre og større tryk som møtes ut fra alle 

feltutekslingsforhold som en summa uansett avstand for kraftfordelinger:  

Det som blir igjen lokalt for en balanse. De selektive partiklers feltstrømkrefter vil følge med graden 

av hele feltets storstrøms-retninger, og balansere etter en middelvei her i hvilke retninger partikler har. Resten 

er opp til partiklenes balansemuligheter fordi de alt har et jevnt trykk rundt seg og en viss tiltrekning i felt-

utvekslingen som vi kaller gravitasjon og so i rommet over avstand kalles gravitasjonskraft. 

Jeg går ellers ut fra at avstander, hastigheter, energi-beregninger og retninger ellers er riktig geometrisk 

og matematisk utregnet, og hvert funn av de fysiske lovers beste balanse-posisjoner og de transformasjons-

mengder mellom energistadier stemmer slik de forskjellige fysiske vitenskaper har klart å få frem gjennom 

forsøk og gjennom teoretisk-matematiske modeller. At det er forskjellige resultater fra forskjellige forsknings-

modeller, forskergrupper, er noe man må se nærmere på.  
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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. 

 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 og holdbarhet, ala moralen, og 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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Definisjoner Forklaringer Eksempler 
 

Til Vitenskapen! 
 
 Differensialkraften og dens differensierende differensialfunksjon, en total forskjell som kontinuitets-funksjon, 

en forskjell som blir forskjell fra seg i like og samme mengder, alle veier og fortsatt fungerer likedan, vil virke som en 

utstrekningsbevegelse, eller romtid-bevegelse, og som tenkt om den hadde startet opp sin tilværelse fra et punkt, eller 

fra alle punkter, så vil denne fungere som en vekst-funksjon av rom-bevegelse, rom-tid-bevegelse, og den vil så gi like 

mengder, likeså som proporsjonalt ulike med disse, like mengder romtid-bevegelse av like og ulike energi-volum fordi 

det konstante trykket balanserer disse energiene.  

Tenkt uten motstand ellers ville den vokst rett inn i uendelighet som en likedan og samme funksjon tvers i 

gjennom hele sin kontinuitet. Nå kan den ikke vokse mer, likt som det samme skjedde inne i et lukket kulerundt univers 

som ikke kan endre seg, og vekst-funksjonen, rom-bevegelsen vil fortsatt vokse. Men denne gangen så vil dens vekst 

innvendig virke som en ekspansjonsvekst, fordi alt i samme kraft har samme funksjonen overalt.  

Konsekvensen er at ekspansjonen vil virke som et trykk, og dermed absolutt like meget. Og absolutt, totalt 

trykk, i retning av det vi ville kalt et uendelig trykk. Den samme differensial-funksjonen gir i alle fall slik samme 

utstrekning, bevegelsesmengde, og trykk i hvert punkt, posisjon eller i kontinuitetens helhet.  
Da dens trykk og bevegelse er like store og av det samme så vil ikke tettheten virke som en motstand større enn 

1, slik trykket er 1, men den er bevegelsesmengde, drivkraft, en differensierende differensial-funksjon, som da 

motstanden er likedan som trykket så vil den gi bevegelsen 1, altså strømningen 1, slik at dette virker som en trykkmasse-

tetthet som er flytende og på smeltepunktet, og vil utveksle. Utvekslingen er dens egen gjenstridighet, kraft, motkraft, 

som vil gi at like deler bevegelses-volum og mot-bevegelse-volum med samme tetthet, trykkstyrke, vil gi at kraft er lik 

motkraft, bevegelses-energi er lik mot-bevegelses-energi, og at likevekten og balansen styrer bevegelses-retningene, 

slik at alle bevegelser er balanse-bevegelser i et konstant varig trykk, en konstant energi i helheten.  

Det er sammenligning av felt som alltid forsøker å jevne seg til, tilpasse seg absolutt, som tilsier at slike 

utjevningsfelt også danner krumnings-løkker i seg, og som vi godt kan kalle preferanse-objekter, partikler. For når vi 

sammenligner innfallsstrømmene i et lignende kraftrykk med slike krumnings-løkker, hastighetsløkker, vil vi se at 

halvering av avstand innover skaper 4 ganger større tetthet for trinn vi halverer, og at vi da får 4 ganger tettere kraft pr 

hver halvering på eventuelle objekter som befinner seg i området som trekk-kraft i retning innover, og omvendt utover.  

Stigningen i kraft innover pr halvering er 1-4-16-64-256, hvilket på en sirkelrund overflate tilsvarer dobling av 

hastigheten på en bil som nå må bryte 4 ganger så mange feltlinjer i en retning for å stanse, og denne bremselengden 

ved dobling øker ved dobling av fart med like lang avstand fra et gravitasjons-senter, lik 1-4-16-64-256, slik at kjeglen 

innover uten tvil er det vi kaller gravitasjonskraften, og kan slik sett erstattes av en magnetisk eller elektrisk kilde-felt 

på samme måten.  

Vi ser da at det ikke er spesielt gravitasjonen, eller et annet felt, men at det er en ganske jevn hastighet for 

feltenergiene i et lokalt felt som er årsaken, ved siden av at trekk-kraften kommer inn i en hastighet-løkke med 

tidsforsinkelse og treghet for feltretningen som gir at feltdrift er lik akselerasjonen som er lik tettheten og effekten til 

kraften, energien, og at dette stemmer med ohms lov og spennings-lovene.  

At forholdet trykk, motstand og strømningen er lik spenning, resistans og strøm, avhengig av hvordan vi måler 

oss frem til å finne den samme omsatte kraften. Men ladningen er intakt til stede som den totale energien som er i omløp. 

Når vi ser på forholdet for kapasitans, induktans, magnetisk fluks, så finner vi dette nær samme objekter som en fluks 

utover objektenes areal som en utveksling og kompensering med gravitasjons-kraften. Det ligner mye på at det er 

overtrykk i et vannrør, og at andre veier enn gjennom rør den andre veien, klarer kraften ikke å gå, fordi kraften slik 

som elektromagnetisme og magnetisme går langs med objektene, og kan til nød gjøre hopp over til ande objekter. De 

følger massene. Strømretningene blir videre den lede-veien som finnes, og er masser frie vil det induseres en strømning 

motsatt vei om det ligger slike ved siden av en leder som har spennings-strøm-forflytting i seg. Den vil også skape poler. 

Videre viste det seg at utveksling av mindre trykk med et slikt større partikkel-trykk, kunne frigjøre dette ut i 

strømningen og dermed danne selektive partikler. Ved et jevn overtrykk i strømmen så vil slike størrelser innta visse 

maks og minimums-former som vertikale og kulerunde virvler. Nå vil en logisk balanse mellom disse ligne samme 

forhold som de vi finner som grunnstoffer, isotoper og vekslinger innenfor dette, og med fordelinger som er lik 

maks=nøytron, med minimum manko=proton, og maksimum manko, minste graviterende kule-graviterende 

former=elektroner, og der vertikalvirvel-trykk vandrer med strøm-retningen=lys. Det at samme logiske funksjon gir 

romtid-ekspansjons-kraft og fysiske formler lik de vi har er utrolig. 
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Differensialkraften: Orientering til leseren 

  
Forklaring til Differensialkraften! LES DISSE SIDENE SVÆRT GRUNDIG! 

 

Før selve konklusjonen på differensialkraftens funksjoner kommer frem som grunnlag for de fysiske lovene og 

feltstrømmers virkemåte, så vil jeg innføre deg som er leser om at det oppføres en rekke små kapitler og avsnitt som 

handler om forskjellige viktige begrep og saksforhold i denne forbindelsen. Her kommer jeg inn på en rekke egne måter 

å definere en del begrep som vi benytter både dagligdags og i fysikken.  

Både når det gjelder begreps-definisjoner, hva som sies om logikken, og spesielle emner når det gjelder fysiske 

objekter, felt, lov-områder, virkemåter, og utvekslings-beskrivelser, så gjentar jeg alltid de grunnleggende funksjoner 

som har med differensialkraftens grunnfunksjon som rom-bevegelses-funksjon, og som trykk, ekspansjons-funksjon og 

dens utveksling som danner former og mønstre, enten vi velger å se forskjellen som fysiske saks-forhold eller som 

bevissthets-forhold. Grunnen er fordi dette bygger opp til saksinnholdet i avsnitt og kapitel.  

Slike gjentagende innføringer for basis-grunnlaget legger altså grunnen til der saksforhold skiller lag, men 

beholder referansen, henvisning til grunnfunksjonen som veiledning for den egenskap som forklares i akkurat det nye 

avsnittet eller kapitlet du leser. Det kan fort føre til at mens du leser på et avsnitt slik, så forstår du plutselig det meste 

av ett eller flere avsnitt/kapitler du tidligere hadde vanskeligheter med å forstå. Og dette tror jeg kommer av seg selv 

mens du leser. 

Grunn-innføringen gjentas altså gang på gang fordi dens basisfunksjon gang på gang fører til de forholdene vi 

støter på i hver av egenskapene som tas opp i hvert avsnitt, kapitel, samme hvilket av disse du leser. At samme funksjon 

bidrar til en logisk sammenheng i hva som beskrives videre om hver egenskap. Du blir oftest med på oppbygningen mot 

hver av egenskapene, og vil derfor tidlig og ofte møte mangelfulle forklaringer, fordi det ut fra hvert utgangspunkt vi 

tar nettopp finner disse manglene som tas opp for det meste i den rett etter-følgende beskrivelsen om hva som videre 

må skje i ett felt. Det er altså ikke før mot slutten av hvert avsnitt eller kapitel at sammenhengen har blitt en mer riktig 

forklaring. Eksperimentell logisk kritisk analytisk tankegang. 

Fler av disse feltbeskrivelsene vil neppe klare seg helt alene. Sammenhengen mellom de forskjellige 

feltforklaringene kommer frem i avsnitt, kapitler, der felt-funksjoner av ulike typer møtes, og da kommer det langt mer 

tydelig frem hvordan felt-virkningene balanserer og utveksler mellom hverandre, hva som er et romslig høytrykk, og 

hva som er partikler som er balanse-funksjoner i feltkraften, og hvordan dette foregår. Samtidig har vi altså med de mest 

viktige definisjoner som vi kan forstå logisk i forbindelse med slike forklaringer. 

Samme grunn-basis-funksjon, at det er forskjell, og som blir forskjellig fra seg, altså en mer levende logisk 

funksjon, aktiv, er også grunnlaget til at vi kan få like og ulike. Uten forskjell, differens, differensierings-prosesser, så 

kan vi ikke få like og ulike. Denne funksjonen gir altså alle logiske funksjoner som «og, ikke, eller, enten-eller, både-

og, eksklusiv-eller, hvis som tilnærmet likt, eller likt som, og er-lik som er lik som, og som gjentagelse, en gang til.  

Dette gir oss sammenlignings-funksjonene våre og tilpasningsfunksjonene våre, gjerne balanse og likevekt, 

viser forskjell som likt og ulikt, er grunnlag for kjent og ukjent som huskefunksjon og som gjenkjennelsen, signal-

likhets-grad, og som er hva bevisstheten da gjenkjenner som forskjell i følelser, logikk, tall, språk, toner og lys, og i 

fasthetsgrader fysisk. 

Da logikken slik også gjelder for de fysiske dimensjoner, rom, tid, hastighet, bevegelse, lengde, styrke, former, 

egenskapsvirkninger, så er sammenligninger av like og ulike unikt nok. Når vi har denne logikken og en logisk funksjon 

som klarer å få frem slike egenskaper, så er det mulig å finne, men også danne logiske funksjoner som proporsjonale 

forhold og balanse, likevekt. Uten denne forskjells-funksjonen for like og ulike kunne vi ikke ta ut like som enheter og 

som tall-verdier, eller finne like enheter i mål som måle-instrumenter. 

Med andre ord: For å lage begrepet 1, der neste 1 skal bety en maken, lik med, som teller, antall, og vider for at 

vi skal lage av det samme, en lengde, meteren, en valgt avstand å sammenligne med og at det skal være like slike som 

at 1 meter skal være lik 1 og meter, at den neste 1 meter skal være lik, så er vi avhengig av denne logiske forskjells-

funksjonen både i praksis, fysisk, i fysikk, og i teori, matematikk og geometri, og for at proporsjonale mål ikke skal 

være tilfeldige. 

Dette er grunnlaget for at vi bør lese hvert eneste avsnitt som da bygger alle de saksforholdene av ulike typer, 

egenskaper fra samme funksjon, men som ved et gitt og ulikt tidspunkt bryter av og viser egenskapens spesielle bygge-

vei videre, slik andre veier bygger de andre egenskapene til felt, og for så vidt definisjoner, sammenlignings-forholdene 

vi benytter oss av. Dette krever vel da at det kommer en kort innføring om denne funksjonen jeg henviser til 

ved alt jeg skriver om bevissthet og fysiske egenskaper, naturlover og annet. 

Begrepet å forstå er logisk i den forstand at det skal bety er-lik, =. Altså at bevissthetens sammen-

lignings-koordinering da skal være mest i overensstemmelse med de tilpasnings-forhold og virke-funksjoner 

som den fysiske naturen har, og som da blir rettledningen forskerne må innrette seg etter så godt som de kan. 

At den beviste oversikts-funksjonen og det fysiske funksjonelt virker samstemt.  
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Oppdagelses-utviklingen frem til Differensialkraftens funksjon og virkemåte. 
 

Det hele begynte med at jeg tidlig lurte på hvordan vår verden hadde det med seg. Både folk, dyr, 

naturen kunne virke litt lunefulle, andre ganger godt, og noen ganger veldig vondt, men i gjennomsnitt så var 

det ganske bra. Jeg tenkte en kveld jeg stod alene i mørket ved potetåkeren og var trist, der en liten glipp av 

lys der solen hadde gått ned, ga meg tro på svar i saker, at det var svar der ute. Jeg var 3.5 år gammel. 

Ferden gikk slik videre, det fine ble stadig skaket av uroligheter som ikke var bra, men tross alt mye 

godt også. Så kommer det tider da jeg var 5,5 år gammel og hadde opplevd en del uvettig bondevett, dårlig 

behandling av dyr, noen ganske religiøse sekt-møter jeg var vitne til, og der fanden ble malt på veggen, i 

malerier og annet. Folk virket helt til å stole på. Men alt for mye virket også bedre enn dette. Tv hadde akkurat 

kommet, gode nyhetsopplesere og et familienært medlem hadde oversikt over musikk og nyheter selv, god 

kunnskap, og det som het Tandberg Sølv-super, en suveren og verdenskjent båndopptager.  

I denne 5,5 års alderen grublet jeg over tid, hastigheter, ventetid, over hvordan verden egentlig var, 

med tanke på teknologi, og at folk samtidig virket så lite kyndige og lunefulle. Derfor stilte jeg 3 spørsmål i 

løpet av 24 timer til de voksne. Hva er Tid, Hvordan er verden, og hvordan kan vi tenke. Disse tre spørsmålene 

ble årsaken til at jeg begynte å interessere meg for bevisstheten, og for den fysiske verdens materialer og dyr, 

og hvordan noe kunne virke. Jeg fikk til svar at de ikke trodde at det var noen som visste ett godt svar på disse 

spørsmålene, og at det kunne kanskje være farlig å tenke så mye. 

Tv kunne fortelle at Marilyn Monroe var dør. At det kunne bli atomkrig mellom USA og Sovjet, og 

rett etter at krisen var over, kom det melding om at president Kennedy var blitt skutt, døde. Jeg er nå rundt 7 

år. Nå skal det sies at jeg som ti-åring fikk høre Arne Næss, den sprø filosofi-professoren i Oslo-byen 5 mil 

fra oss, at han sa på radioen at det var tillat å tenke! Og det jublet jeg for, for jeg følte det som den rene 

redningen og annerkjennelsen av at jeg gruble tover saker. Og min interesse ble nå forsterket av at jeg som 

11-12-åring fikk med meg måne-landingen på tv. Og det ga perspektiver langt ut over i verdensrommet hva 

tenkning angikk, men allikevel med et fokus på jorda vår. 

Mellom 12 og 14 års-alder, leste jeg en del om litt hvert, oppfinnelser, det beste-historier, Edgar 

Riedgers. Videre om hva som var størst og minst av alt vi hadde rundt oss i bøker som handlet om dette, og 

om utdødde tidsperioder for dyr og planter, noe om kroppen vår, om hav og fjell, og noe historie, steinalder, 

gresk-romersk tid, Om middelalder, og om nyere tid, opplysningstiden, industriell revolusjon, uten helt og 

holde kunnskapen intakt. Men så begynte tenkningen for fullt igjen om bevisstheten, om rom-tid-stoff, og når 

jeg var 14 år gammel hadde jeg på egen hånd fått det som tilsvarer det samme som Kants visjoner om rom og 

tid, om stoff, om tenkning, om verdensfred, og at vi måtte få så god informasjon og veiledning vi kunne. 

Mellom 14 og 16 derimot fikk jeg ikke ro når det gjaldt gravitasjon, der ingen stoffer hold jord og 

måne sammen, men at de like meget sirkulerte rundt hverandre. Jeg fikk ikke dette til å stemme med 

bevegelseslovene eller de normale mekaniske mønstrene. Og hvordan kunne jeg stå under en magnet på en 

bilopphogger-plass uten å bli heist opp, mens bilen som stod der ble løftet i været av magneten? Også en 

strikk, at denne ble strekt og sterkere, mens den trakk seg sammen selv og ble svakere, det stemte bare ikke. 

Jeg måtte finne ut hva som virket i mot de alminnelige lovene. Dette er viktig, fordi både Newton, Einstein, 

og senere Hawking, sier at de ikke vet hva gravitasjon egentlig er, ikke hva det kommer av, og ikke hvorfor 

den finnes. Og her er dagens kvantefysikere ikke så mye bedre til å vite om dette. 

Jeg kunne heller ikke benytte bare begrep som rom, tid, stoff, og bevissthet, når jeg snakket med andre 

om dette, fordi de var inne i forskjellige trosverdener. Jeg måtte omdøpe disse begrep til væremulighet 

forandringsmuligheter, og ingrediens-muligheter for Stoff og bevissthets-funksjoner. At ånd og materie, eller 

materie med bevissthetsfunksjoner, Gud eller Naturen, ble da lettere å snakke med både troende og ikke-

troende med for å vise aktualitetene. På den annen side var omdøp noe som var en erstatning for de dunklere 

begrep som abstrakt Tid, abstrakt Rom, og konkret stoff, og samtidig noe abstrakte bevissthets-begrep. 

Jeg hadde jo gitt meg i kast med meter og sekund, nøyaktighet i mange lover, at jordens snurr kun var 

hundredels galt pr døgn, men som kunne rette seg litt opp, og noen sa at over tid så saktnet dens rotasjon slik 

at vi fikk lengre døgn med tiden. Videre lærte vi jo en del om kraft, styrke, kraft og motkraft, om grunnstoffer 

og negative og positive partikler og poler, og elektriske og magnetiske pol-forskjeller.  

Vi fikk også en innføring om noe av det som var tester for å finne akselerasjons-hastigheter når legemer 

falt, men ikke grundig nok. Nå fikk jeg i alle fall nok av stoff bak meg til at jeg forstod Einsteins grunn til å 

lure på noe utover Newton og Kants forestillinger, og hvorfor vi hadde en del relative forhold fordi 

styrkevirkninger kunne endre seg i ved at noe gikk over i en annen energiform eller ble påvirket av noe annet.  
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At rom, tid og stoff skulle være et produkt ga en liten smell til adskillelsen som Newton og Kant så for 

seg. Jeg fant ut at jeg måtte finne ut av dette selv med min metode, grubling for å forstå mere, og angripe disse 

begrepene eller virkeligheten selv. Og det lignet i mange tilfeller på Einsteins bilder av påvirkningstilfeller 

som måtte ha en annen forklaring enn den vi hadde fra de siste 300 år, og Einstein ble ikke akkurat godt 

forklart, om det selv i dag ikke forklares så altfor godt. 

Så her startet analysene der tidsmål, lengdemål, matematiske proporsjoner, og logiske funksjoner 

stablet seg oppå hverandre. Mine nye begrep, væren, forandring og ingredienser var åpne for alle stive og 

endringsbare forhold og sammenligninger mellom dette. Temperatur, aggregattilstander, kulde, varme, gass, 

væske, fast form, bare partikler som svevde alene gjennom rommet, eller vandret i elektriske ledere. 

Det er nå forholdet mellom like og ulike, forskjeller, om mer inn med full tyngde, og at jeg måtte 

spørre med logiske metoder, hvis, gjenta, og, eller, ikke, enten-eller, både-og, er lik, er ulik, som sjekk med 

alle faktorer jeg kunne tenke om rom, styrke, egenskaper, bevegelse, drivkraft, styrke, energi, former og 

mønstre innenfor det vi kalte fysisk natur og i fysikken. I til sammen 7 år tok denne tenkningen over våre mål, 

målemetoder, enheter, tall og geometriske former, og kraftvirkninger som virket i mot normale 

bevegelsesfunksjoner ellers.  

Kort sagt var jeg i gang med å finne ut av endrings-funksjoner, utstrekningsfunksjoner, egenskapers 

funksjonsforhold, og deres knytning til rom, bevegelse og tid, og styrke, energi. Noe av det som sikkert var 

hjelpefunksjon for meg var at jeg kunne finne ut noe om hver av de tre mulighets-områdene, men alltid at jeg 

prøvde ut dette mot hva jeg hadde funnet ut av de to andre områdene.  

Å kombinere rom og tid, rom og bevegelse, tid og bevegelse, rom og stoff, bevegelse og stoff, tis og 

stoff, eller som energier og krefter likedan, og som at et punkt som i et produkt ga samme punkt som både 

tidsfaktor, bevegelsesfaktor styrke-retning og delvis styrketetthet, og stoff-formes egenskaper. Men også at 

bevisstheten spilte sin rolle som forskningsområde:  

At alle de faktorer vi undersøker også får en slags bevisst under-definisjon, en underbevisst, eller også 

i noen gra bevisste definisjoner av begrep, med den konsekvensen at mer og mer av bevissthets-funksjoner, 

sanser og behov, følelser og husk, psyken vår og bevisstheten kom inn som forsknings-område i større grad: 

Hva med såkalt syke mennesker, dårlige mennesker, spesielle holdninger og begrunnelser bak slike, og 

erfarings-forskjeller, og ikke minst logikken som funksjon ved tenkningen, sammenligningsfunksjoner. 

Rundt 1979/80-skiftet, i desember kom så dette produktfunksjonelle frem som den differensierende 

differensialfunksjonen til slutt. En differensialkraft. Men det begynte altså med hvordan vi lagde oss mål, 

bestemte standard for mål, rettet på målenes feil ved forbedringer og fant ut av nye materialer og funksjoner 

som bedret instrumenter og måleenheter. Samt at det grunnleggende i  å ta ut likhet som tall, at 1 skal være 

helt lik neste 1, og at en meter skal være lik den neste meteren. Einstein sier her at ved store hastigheter så 

øker massen, minsker metermålet og tiden, tregheten blir større. Denne funksjonen stemmer neppe for oss før 

vi selv er med i eksperimenter, eller selv har funnet ut noe om hva som skjer. Og det er ikke gitt ved vår 

alminnelige forståelse av de fysiske forhold. 

Med differensialkraften dukker de samme egenskapene opp på ny på en ny måte som virker mer 

oversiktlig som forklaring og mer logisk forståelig, så sant vi kommer oss gjennom eksemplene som bøkene 

er.  

Jeg ønsket å forstå et eller annet som kunne virke trolig, mulig, for at vi hadde rom, tid, bevegelse, 

styrke, stoff-egenskaper, det vi kaller fysiske egenskaper. Tid, bevegelse, rom virker her litt mer tåkete for de 

fleste, også meg på dette tidspunktet tenkningen begynte. Etter hvert fant jeg ut at rom, ment som verden eller 

plass, med eller uten begrensning, også gjaldt som lignende funksjoner hos det vi kalte ukjente funksjoner, 

slik at jeg kalte slik funksjon for eksistens-mulighet, være-mulighet, som en av de viktige sidene ved alt i 

tilværelsen.  

Jeg fant da ut at alle dimensjoner kjente og ukjente, hadde størrelses-begrep, hva de kunne inneholde 

eller måle-begrep for hvordan dimensjonen hadde flere muligheter inne seg til sammenligninger. Men som 

med rom, som vi også kan kalle utstrekning eller lengde, så var den minste enheten kun en forskjell fra intet, 

altså intet rom. Den minste forskjellen rom stoppet opp med at rom ikke lot seg beskrive som annet enn en 

utstreknings-forskjell. Hva denne forskjellen var var ikke mulig å forklare, men uten forskjell, så fikk vi aldri 

den minste biten eller den neste biten av rom, eller en uendelig kontinuitet sammenhengende rom.  
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Den minste egenskapen rom som tross sitt navn, ikke kunne forklares som annet enn en type forskjells-

funksjon, gjorde sitt til at oppdagelsen av alle andre kjente og ukjente dimensjoner lignet det samme, at det 

var den minste forskjell av sin type størrelse eller egenskap som væremulighet for noe kjent eller ukjent, også 

viste seg som uforklarlig ved hjelp av hva dette var. Eksempel; den minste bit av en antiutstreknings-verden, 

den minste bit av helvete.  

Konsekvensen jeg til slutt måtte trekke var at alle disse værefunksjoner, og ROM, kun kunne defineres 

som en forskjells-funksjon, som en forskjell fra ingen slik, til den ene eller uendelige mengde som fantes av 

dette. ROM ble her definert som en forskjells-funksjon/egenskap, og uten denne ville vi ikke ha ROM. Den 

var den minste, eller i sin helhet, en forskjells-funksjon av den type forskjell vi identifiserer som ROM, 

Utstrekning, lengder. Men hva rommet ellers er, kan neppe besvares, med annet enn at det er en forskjells-

virkende egenskap.  

Alle dimensjoner slik, verdener, viste det samme, at de er til som en forskjell fra ingen slik, til den 

mengden, en eller uendelig som denne dimensjonen er bygd opp av. De var alle forskjells-funksjoner. 

Konklusjon: Rom, Dimensjoner er forskjells-funksjoner, en forskjells-funksjon. Her er ikke begrep som 

abstrakt-konkret med, og ikke begrep som Ånd eller materie, fordi ingen fysiker vet hva materie er og ingen 

teologer vet hva ånd er.  

Men vi har et mer grepa tak med at vi vet at ROM er en forskjells-funksjon som retninger, avstander, 

opp og ned, ved siden av, det neste og det forrige og de millioner av like og ulike varianter av alt vi kan komme 

på slik, men ut fra samme egenskap som forskjell som grunnlag for like og ulike størrelser i slik som ROM-

dimensjonen. 

I dette øyeblikket var ikke forskjells-funksjon et særlig tilfredsstillende svar, men alt med dette er ikke 

avdekket på dette trinnet enda. 

Jeg forsøkte nå å finne ut hva som var poenget med tid, bevegelse, virkninger, hva som var annerledes 

med dette enn at alt bare er til, frosset og stivt, uendelig med ubevegelige og uforanderlige former, en verden 

uten noen hendelse i det hele tatt. Jeg kom også her frem til at tid, bevegelse, forandringer, virkninger var en 

slags type hendelser, at noe skjer, en endring fra slik tilstanden var: Og alle disse viste at det som er opplever 

en forskjell fra det som var.  

At det oppstår en forskjell i fra den tilstanden slik den er, er en forskjell som er lik for tid, bevegelse, 

forandring, utveksling, kraft-styrke, energivirkninger, hendelser, at noe skjer. Uten en forskjell så skjer det 

ikke noe, heller ikke tid, hastighet, bevegelse, endring, virkning, hendelse. 

Uten forskjell ved det som er, ut fra det som er, eller fra det som er, som en del av det som er, så har 

vi ingen bevegelse eller tid. Bestandigheten, evig tid, betyr også at tiden kunne gå hele tiden, eller at noe kunne 

ha virket eller beveget seg hele tiden. Men alle disse egenskaper som gir en forskjell fra slik tilstander er, var, 

til hva det blir, er slik forskjells-funksjon fra tilstanden vi har. Uten dette ingen endring, at noe skjer. Ikke noe 

kan virke.  

Konklusjon: Alle endring, forandring, veksling, bevegelse, tid, virkning, at noe skjer, er forskjells-

funksjoner der den minste forskjell av den angitte type egenskap som endrings-dimensjon er en forskjell fra 

slik tilstanden var, er.  

Konklusjon er at Tid, Bevegelse, Virkning er en forskjells-funksjon, og uten denne vil vi ikke ha den 

minste tid, bevegelse, virkning, og heller ikke en varig tid, bevegelse eller virkning, drivkraft-medvirkende 

forskjells-funksjon.  

Fysisk sett: Konklusjon. Tid, Bevegelse, Virkning er en forskjells-funksjon som danner den minste 

forskjell av tid, bevegelse, virkning, at noe kan skje, eller en uendelig og absolutt mengde slikt, fordi om denne 

funksjonen ikke er der vil vi ikke få den minste tid, bevegelse, virkning og heller ikke en uendelig mengde 

slikt. Konklusjonen er at Tid, Bevegelse, Virkning er en forskjells-funksjon: slik som at en forskjell, noe 

vi kan merke, gir en forskjell fra slik tilstanden er. Altså en slags forskjell fra forskjells-tilstanden vi har, eller 

om vi vil, en differensierende differensial-egenskap. Hva Tid, Bevegelse, Virkning er,  kan vi ellers ikke si.  

Vi kan ikke benytte begrep som abstrakt og konkret, og vi benytter ikke begrep som ånd og materie 

her. Slik sett er ROM og TID, inkludert Bevegelse og Virkning, Å skje; det samme som forskjells-virknings-

egenskaper. Altså Funksjons-forklaring: En forskjells-funksjon! 
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Igjen så var jeg ikke særlig tilfredsstilt av dette funksjons-begrepet! På den ene siden virket det jo helt 

klar logisk nok, forståelig, men på den annen side, så ga det ikke umiddelbart noe handfast å ta tak i for at vi 

skulle få frem hvorfor vi hadde, eller fikk slike forskjells-funksjoner, og heller ikke hvordan det kunne oppstå 

styrke, energi, fysiske former og egenskaper. 

Nå kom jeg frem til Ingrediensene i tilværelsen. Disse deler vi jo stort sett opp i bevisste og fysiske 

funksjoner. Når det gjaldt de fysiske funksjoner som operete i rom og tid, var det lett å se en forbindelse 

mellom disse forskjells-begrepene for ROM og Bevegelse, TID fysisk, og slik sett at alle opererte sammen 

slik som når en ball snurrer rundt. Her er energiene, massen, bevegelsen, tiden, rommet og avstanden som 

dette legger bak seg under snurringen, slike egenskaper som er sammen og samtidig i hvert punkt, posisjon, 

og som kontinuitet av bevegelsene som er romslige masser og styrkeenergier, feltegenskaper.  

Nå begynner alle fysiske former og egenskaper å gjøre seg virkende som analyse-objekter, eller som 

feltvirkningskrefter, slik som gravitasjon, elektriske og magnetiske virkninger.  

Og de endrer seg også som feltegenskaper i takt med balansegangen til andre masser og feltegenskaper. 

At Einstein kan ha rett slik om at rom, tid og stoff er et produkt, eller riktigere sagt, at Rom, bevegelse og 

energitetthet, masse-felt er et produkt, fordi om det ikke var noen bevegelse ville det ikke vært noen hensikt 

med begrepet tid fysisk. Tid og hastighet hadde falt bort. Alle egenskapsvirkninger til alle stoffer og former 

vi kjenner, selv alt teknisk, og alle stoffer i naturen, samt feltene, oppførte seg først og ble oppførsel, så sant 

de virket over tid som lengderom og hastighets-bevegelser.  

Altså som endring ved hjelp av rommet og bevegelsen, tiden. Tid er en takt som er mest mulig fast, en 

bevegelses-takt som vi måler andre bevegelser i forhold til. Uten det romslige og det bevegelige opphører alle 

fysiske egenskaper, men også alle fysiske virkninger. Alt er nå frosset fysisk. Det skjer ingen endring i 

rommet. Alle egenskaper ved stoff kunne bare forklares om det skjedde en forskjell i rommet og en forskjell 

som bevegelse, virkningsgrad, ellers hendte det ingen fysisk forskjell.  

Konklusjonen var at alle egenskaper av kraft-tetthet og virkningstyrker, bevegelser og tidsmål, ble slik 

til at stoff ble tvunget inn til å være en type forskjells-egenskap, altså en virkende funksjon som viste seg ved 

forskjell i nærhet, fjernhet, virknings-styrke ved hjelp av romslig tetthet og romslig bevegelsesendring. Da 

virket stoffene, og da kunne stoffene og feltene virke på hverandre, og om vi vil skape balanse om det skulle 

være nødvendig.  

Konklusjonen på alle de forskjellige fysiske egenskaper var at de var forskjells-funksjoner, enten det 

var som tetthetsgrader eller som endring i posisjon og virkning. Men ikke uten rom og bevegelsestids-virkning, 

og da ROM-TID-funksjoner med på kjøpet som forskjells-funksjoner. Igjen klart som at det taler for rom-

stoff-tid som et produkt. Og en sak her er utvekslings-funksjonene, slik som to virvler i vann og veksel-

virkningen mellom felttypene i fysikken. Gravitasjon, magnetisme, elektrisitet, andre feltegenskaper og 

blandinger av disse feltegenskapene. Som vi stort sett forbinder med de fysiske objekter på en eller annen 

måte, men ikke helt har oversikt over forbindelses-funksjonene. 

Stoff, Materie, Fysisk og deres feltvirkninger, energi, styrke, bevegelses-energier og deres relative 

forhold i utvekslinger er egenskaper som er forskjells-funksjoner. Den minste forskjell av slik fysisk stoff, 

felt, og virkning er i alle typer slike virkninger, romtidbevegelsesvirkninger som forskjells-egenskaper fra slik 

tilstanden er til slik tilstanden blir, og slike felt og stoff-egenskaper kan dele seg opp og samle seg og 

vekslevirke, på ulike måter. Allikevel viser balanse-regnskapet, en likevekt i mengden energi, liksom at det 

er en konstant energi. 

Konklusjonen er at Stoff-felt fysisk er forskjells-funksjoner, og stort sett aktivt virkende virknings-

funksjoner. Altså forskjells-funksjoner der rom og tid, bevegelse, er knyttet opp til dette, og der styrken er 

tettheten på massen og feltene. Den minste forskjell som partikkel eller partikkelfelt, den minste forskjell som 

atom, proton, elektron, nøytron, foton, lys, eller hvilke andre partikler som helst og deres feltvirkninger, er 

slike minste forskjells-egenskaper av slik rombevegelsesstyrke-endring og utveksling der slike kan gå over i 

hverandres former mer eller mindre ut fra omstendighetene, de relative forhold som virker sammen. 

Disse følger også en ganske nøyaktig og proporsjonal årsak-virknings-bevegelse og likedan for 

utvekslinger i Rom og Bevegelse, og som tids-funksjoner. 

Alle andre forsøk på å sammenligne virkninger som ukjente faktorer i ukjente dimensjoner, virker på 

samme måte innenfor sin væremulighet og forandringsmulighet der objekter som bevisste og funksjonelle 

preferanser ellers gir slike relative forhold, i alt fra ingen til absolutt virkninger mellom disse.  
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Om de virker på hverandre og at det skjer noe i slike dimensjoner, og at det finnes sammenlignbare 

egenskaper som kilde og mål, eller virkninger i slike dimensjoner, samt at dimensjoner har størrelser på deres 

dimensjonale forhold og deres endrings-funksjoner, så får vi ganske like forhold der væren, endring og 

produktene i væren-endringen har mange likhetspunkter med slik rom-stoff-tid har, at noe skjer og noe virker, 

og kanskje også da mellom dimensjoner. Poenget er at objekter som bevisste og som styrke ellers, har slike 

relative sammenligningsfunksjoner, og som også er forskjells-funksjoner logisk sett. At et værende objekt i 

en værende dimensjon har forandrings-egenskap, eller virkning til at noe skjer.  

Jeg finner slik også dette som et slags produkt som deltagende funksjoner mellom værensplass, 

eksistens-betingelse, endringsfunksjoner og de egenskaper som virke-saksforhold som egenskaper ellers har 

innenfor slik andre verdener er, kjente eller ukjente. 

Konklusjonen er igjen at stoff, felt, virknings-egenskaper i det fysiske rom, er slike forskjells-

egenskaper og produkt av forskjells-egenskaper som da virker som forskjells-funksjoner fra lat fra den minste 

forskjell som finnes i stedet for ingen slik funksjon, til om så uendelig av slik funksjon.  

Konklusjon: At stoff, felt, fysiske egenskaper deler egenskapen med rom og bevegelse for alle deler 

av seg, og er også grunnleggende sett forskjells-egenskaper. Men heller ikke her er det lett å forklare hvorfor 

det blir styrke, energi, at det må utveksle, virke på hverandre, eller kan gå over i hverandres former. Det kan 

lettest bare sies at det ikke er mulig å få en fysisk egenskap uten at det er forskjells-egenskap og forskjells-

funksjon som avgjørende med-egenskap for dette. Uten forskjellen, ingen egenskap. Logisk, men ikke 

tilfredsstillende nok til å forstå tilstanden. 

Bevisstheten inkludert sanser, behov, følelser, sinnsstemninger, husk, humør, fysiske reflekser, og 

affekter fra sanser og behov, angst, glede, smerte og lyst, hudfølelser, balanse, bevegelse, og navn som 

gjenkjennelse på alt rundt oss, lys, lys, temperatur og trykk, er alle slike opplevelser og hendelser som 

bevisstheten får merke, og logikken, lignende bevisstheten, er sammenligningsprosessen vår.  

Å merke endring i følelser, å merke som intuisjon, å merke noe i det hele tatt enten det er fysiske eller 

bevisste kilder til signal-virkningen, er slik sett med våre begrep, husk, minne og erfaringer, læreprosesser, 

det som vi kan kalle relative forhold, relative forskjells-egenskaper, relative virkninger, og der disse utveksler 

med hverandre begge veier men også mellom det fysiske og det bevisste begge veier og som våre bevegelser 

inkludert i dette.  

Uten en forskjell eller utveksling så vil ikke bevisstheten heller virke, og vi kunne ikke ha 

huskforskjellen mus og bil. Slik sett er både saksforhold og hendelsesforløp lagrede informasjoner. Hvor? 

Vel. I en datamaskin har vi allerede sett abnorme lagringsmengder så store at om bevisstheten hadde vært en 

fysisk funksjon, så i den forstand basert på husksignaler, så ville det ikke vært umulig. Men det er ikke en 

forståelse vi forventer ut fra selve bevissthets-funksjonene og da heller ikke virkningene.  

Konklusjonen er at væren-forandring-ingredienser er trolig del av samme sak som det som endrer seg 

og er til, og som virker i samme produkt. Eller som at rom-tid-bevegelse-stoff-feltstyrke er et produkt. Oh 

likeså virker bevissthet, virkning og værende forholds-egenskaper til dette bevisste endrende, som et slags 

produkt. Sel ukjente dimensjoner viser antydning til det samme. Om alt tilhører samme tilværelse så kan 

bevissthet og det fysiske være to sider av samme egenskap eller samme kraft, energi. Det som virker tydelig 

er at de er et produkt med stor sannsynlighet da annet ikke virker logisk. 

I hvert av disse beskrivelser: Væren-endring-ingredienser, eller om vi vil Rom-Bevegelse-

Stoff/Energi, så møter vi et problem: At enten er det ingen slike egenskaper der, eller så er det en minste eller 

opp til en absolutt eller uendelig slik mengde egenskaper der, enten det gjelder som punkt, posisjon eller en 

sammenhengende kontinuitet uten avbrudd, enn om som uendelig.  

Lignende virker det som andre dimensjonale forestillinger. Ikke bare er dette slik at vi benytter 

ingenting som om det skulle være umulig for egenskaper, men det benyttes ikke med noe logisk argument 

eller definisjon, ingen forklaring. Lignende er det med at Gud eller Naturen er til, uten noen gyldig forklaring, 

og som årsak til alt, eller at vi benytter mange andre religiøse og filosofiske utsagn, slik som at alt ble skapt 

av intet eller ingenting, og om at ingenting er umulig, eller alt er mulig for skaperen.  

Altså, når jeg selv referere til et begrep uten å forklare hva det innebærer, bare på intuisjonen, logisk 

følelse, eller logisk slutning, men uten forklaring, så må vi ha lov til å kreve av oss selv at vi definerer hvorfor 

vi mener det vi mener, ved å gi en mest mulig god forklaring til hva i all verden ingenting i forhold til alt 

betyr, eller hva ingen eksistens av noe er i forhold til eksistens av noe, eller kort sagt, gjøre et forsøk på å 

definere forklare hva absolutt ingenting er betyr, virker som, eller ikke virker som. 
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Jeg ble klar over at jeg burde forsøke å gi en definisjon til et begrep slik jeg mente det burde forstås av 

begrepet ingenting. For at andre skulle forstå noe av hva jeg la i dette begrepet. 

Jeg tenker meg da at jeg skal fjerne rom, tid, stoff, energi, styrke, kraft, bevegelse, virkning, 

egenskaper, funksjoner hos alt jeg kan komme på av felt og objekter, partikler og stoff i den fysiske verden, 

men også i alle andre tilstøtende verdener som ligner eller som finnes overhode med lignende egenskaper. Og 

det skal da tenkes fjernet for godt, uten mulighet til å gjenoppstå. P 

å lignende måte tenkte jeg at livsfunksjoner, bevissthet, alle egenskaper vi kan merke slik som 

psykologiske funksjoner, som følelser sinnsstemninger, sanser og behov, husk, angst, glede, smerte og lyst, 

affekter, smak og behag, og alt vi kan forbinde med etikk, moral, estetikk, skjønt, ob-skjønt, grusomt, ondt, 

godt, vondt, tilfredsstillende, og alt vi følte var balansert, riktig og galt.  

Altså ånd, sjel, livs-egenskaper både teoretisk og funksjonelt skulle som slik vitenskapen kan oppfatte 

det samme av mange som fysiske egenskaper biologisk, evolusjonært, på hvilken måte som helst som ga 

innspill til at det skulle være en mulighet for å tenke seg til, forstå, bevise, finne forklaringer og definisjoner 

på liv og bevissthet. Kort sagt alle slike egenskaper skulle fjernes for godt slik at de ikke med noen mulighet 

kunne oppstå igjen. Jeg gikk enda lengre.  

At alle ukjente dimensjoner slik med liv, bevissthet, psykiske egenskaper, ondt og godt, eller som 

hadde mer eller mindre konkrete funksjoner ellers i form av at det var dimensjonene værens- og endrings-

egenskaper av hvilken som helst art, at dette skulle fjernes, enten det var kjente eller ukjente dimensjoner. 

Folk snakker jo om himmel og helvete og ufo-dimensjoner, andre dimensjoner som at de er helt hjemme med 

disse, om de i det hele tatt vet hva de snakker om.  

Kort sagt skulle alle være-muligheter, eksistens, alle forandringsmuligheter, tid, bevegelse, virkning, 

det at noe kan skje, alle egenskaper som kunne skille seg ut i alle disse være og endrings-muligheter skulle 

opphøre enten de var bevisste, livs-egenskaper, døde egenskaper, livs-løse egenskaper, åndelige eller 

vitenskapsmaterie-forklarte funksjoner, at alt fysisk, og alt ukjent av slike funksjoner som egenskaper skulle 

fjernes og ikke gjenoppstå fordi slik mulighet også skulle fjernes.  

Alt som het årsak og virkning, årsak, mulighet og virkelighet, skulle fjernes. Også alle like og ulike 

tomheter og ingen-tinger, alle like egenskaper og alle ulike egenskaper, det like og det ulike, alle forskjeller 

av alle typer.  

Jeg blir her da klar til å sammenfatte det viktigste som et begrep om absolutt ingenting som min 

definisjon av dette. 

Absolutt Ingenting har ingen forskjell, ingen like og ulike, ikke to like og to ulike, ingen årsak og 

virkning, ikke mulighet og virkelighet. Her finnes det ingen ingenting eller tomhet som kan være like eller 

ulike, som kan tømmes og fylles, som er tomme eller fylt. Det finnes ingen egenskaper, ingen mulighet til 

endring, til at noe skal skje, tid, eller bevegelse, og ingen virkning. Altså ingen virke-lik-het. Ikke noe kan 

oppstå fra dette, og ikke noe som kan få denne tilstanden til å bli egenskapen «å skje». Ingen bevissthet, ingen 

sammenligningsmuligheter, ikke liv eller død, ingen valg, vilje, behov, der det å merke noe ikke finnes. 

Essensen av definisjonen er at det ikke finnes noen forskjell, og ikke finnes noen mulighet. At det er 

uten årsak, virkning, mulighet og virkelighet.  

Det motsatte av denne tilstanden uten utstrekning er at vi i stedet har absolutt utstrekning, 

Det motsatte av denne tilstanden uten endring er at vi i stedet har absolutt endring, 

Det motsatte av denne tilstanden uten styrke er at vi i stedet har absolutt styrke, 

Det motsatte av denne tilstanden uten egenskaper er at vi i stedet har absolutt utstrekning, 

Det motsatte av denne tilstanden uten utstrekning er at vi i stedet har absolutt egenskaper, 

Det motsatte av denne tilstanden uten årsak-virkning er at vi i stedet har absolutt årsak-virkning, 

Det motsatte av denne tilstanden uten mulighet/virkelighet er at vi i stedet har absolutt mulighet/virkelighet, 

Det motsatte av denne tilstanden uten forskjell er at vi i stedet har absolutt forskjell, 

Det motsatte av denne tilstanden uten annerledes-het er at vi i stedet har absolutt annerledes-het,  

Vi kan se at begrepet annerledes-het og motsatt ikke er mulig uten forskjells-funksjonaliteten, og de 

kan derfor være under-post av forskjells-funksjonen.  

Konklusjonen av absolutt ingenting-definisjonen er at den er umulig, forskjells-løs, mulighets-løs og 

virknings-løs. Dette betyr at tilstanden ikke kan være slik, at det motsatte annerledes må være i stedet, at i 

stedet for at ingen egenskap finnes, så er kun den totale forskjell som ubrutt egenskap til i stedet. At det i 

stedet som dekning for samtlige funksjoner vi her har med å gjøre, lar dette være inkludert i begrepet total 

forskjell fra intet.  
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At vi har en mulig, virkende, virkelig værens-rom-bevegelses-utstrekning, virkningsrom, at vi har 

forskjells-egenskap i stedet slik at like og ulike kan dannes at to like og to ulike kan finnes. Og at i stedet for 

intet av disse egenskaper at vi har absolutt rom, absolutt bevegelse, absolutt tid, absolutt styrke. Den utrolige 

tanken er å tenke seg at disse forskjells-egenskaper vi har nevnt, nå kan tenkes som et produkt, og som et 

produkt av den totale forskjellen. Om ingenting fantes, ikke noe var, men var umulig, så kunne vi ha tenkt oss 

en fødsel, der total forskjell ble skapt. Da ville utstrekning ikke kunne forklare bevegelse og bevegelse ikke 

kunne forklare utstrekning, men de ville kunne fungere sammen om like deler av disse er en felles funksjon.  

At rom og bevegelse blir født som en felles forskjells-funksjon og slik har felles differensierende 

funksjon. Denne ville virke som at funksjonen total forskjell ble født fra et punkt, at denne ville virke som en 

rombevegelse som ikke mistet noe av seg og virket som en vekstfunksjon og som uten hinder for begrenset 

fart eller utstrekning ville vokst rett inn i uendeligheten med et smell, fordi som uendelig kan det ikke vokse 

mer, dekker alt, og kan derfor kun virke som virkning inn i seg selv.  

Her har denne fremdeles rom-bevegelses-vekst-funksjonen i like stor mengde alle steder inne i seg, og 

vil danne kraft og motkraft, først ved at vekst-funksjonen slik omdannes til en ekspansjons-funksjon, et 

absolutt trykk, fordi den virker like meget overalt, og utvekslende fordi bevegelsesfunksjonen og rommet ikke 

slutter å fungere som en bevegelsesutstrekningsvekst og trykket kan da kun utveksle so like mengder kraft og 

motkraft, bevegelsesenergier og motbevegelses-energier inne i seg selv, slik at alle bevegelser blir en type 

balansebevegelser, og at den totale energien er konstant. 

Når vi vet at alle de funksjoner vi har nevnt i væren, forandring, ingredienser, eller som rom-tid-

bevegelses-energistyrker, stoff og feltvirkninger, og bevissthetsfunksjoner, at alle disse kan tilbakeføres til 

forskjells-funksjoner, og som mistenkelig nok ligner et produkt, så kan vi tenke oss følgende at dette er i 

samsvar med absolutt ingentings motsats der ingen forskjell finnes, og som er umulig.  

Om da den totale forskjell ble født i stedet så er både ingenting eliminert, og det mulig virkende blitt 

til i stedet med alle de egenskaper vi kjenner som et absolutt utvekslende ekspansjonskraft-rom med 

likeverdige utvekslingstyrker av rombevegelseskraft. I utvekslingene dannes da sirkulasjonene og 

utvekslings-preferansene som ved deling og samling av feltstyrkelinjer danner økende og synkende 

styrkegrader på kraftrommet, og der fysiske objekter dannes i utvekslingssirkulasjonene, og forskjells-

sammenligninger kan oppstå som feltstyrkekrefter i kraften. 

Slik kom jeg frem ti differensial-kraften og dens differensierende differensial-funksjon som en 

likevektig balansert kraft-motkraft-modell som utvekslende funksjon, og som har en konstant energi, styrke-

fordeling av alle sine bevegelser og volum. Fra at jeg kun kunne identifisere alle tenkelige funksjoner som 

forskjells-funksjoner, ganske likedan funksjonelt ved alle kjente funksjoner i alle fall, fysisk, og ved bevisst 

tenkning og oppfattelse av egenskaper vi mener er livs-egenskaper, så finner jeg en felles forskjells-funksjon 

som kan virke som et produkt samtidig for disse funksjoner, slik som den totale forskjell. Tenkt født fra et 

punkt, eller fra alle punkter, eller som en indre funksjon i tilværelsen, som en endelig begrenset eller en 

uendelig tilværelses-utstrekning, så fungerer denne som en mulig kraft-felt-styrke-versjon.  

Jeg fant ikke ut hva jern var hva proton var, hva lys var, hva gravitasjon var, hva sinnsstemninger var, 

angst var, som substans eller lignende, men at alt som stod frem som preferanser var navn, betegnelse pekere 

til hva vi mente når vi sa det som gjenkjennelse. Alt vi gjenkjente var bare navn, figurer og egenskaper som 

ikke sa hva de var, og Gud, Ånd, Kraft, vilje, Fysiske partikler og feltstyrker, rom, tid, bevegelse og virkning, 

energi og effekt hadde ingen endelig substans, materie, stoff, energi, ingen funksjonell årsak, ingen egentlig 

forståelig substans. Kun formasjonen og virkningen dukket opp som egenskapene, og sammenlignings-

funksjonene til bevisstheten og de navn vi har gitt til styrke-virkninger vi kjenner herm behov, sanser, vilje, 

husk, og humør, samt de fysiske bevegelsesegenskapene. Intuisjon er å merke noe, ane noe, eller ha klare 

oversikter.  

Så kommer det merkelige, at ved en total forskjells-funksjon, som har alt i hvert punkt som funksjon 

så virker faktisk denne som ett produkt for Rom og Tid/Bevegelse, og som en fellesfunksjon av disse som 

en rom-bevegelses-vekst-funksjon, som endelig utvokst, endrer seg til en romtid-ekspansjons-funksjon, et 

absolutt trykk, som utveksler samme funksjon innvendig. At det gir en konstant energi-bevegelses-

formasjon som danner kraft-motkraft som balanserte og likevektige romtid-utvekslinger, og der utvekslings-

funksjonene sprer og samler seg igjen som strømnings-forskjeller som allikevel er i likevekt, men altså danner 

preferanseformasjoner til forskjell fra en jevn balansefelt-retning som disse dannes i der slike større 

strømninger må dreie på seg. Fysisk sett må de slik danne virvler og ellers kule-former der trykket kommer 

inn fra alle kanter.  
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Ved å sammenligne et utrolig kraftig trykk i en jevn strøm, og der alle feltlinjer prøver å jevne seg 

absolutt så mye ut som mulig, nøytralt, så dukker det altså opp slike utvekslinger som ligner hastighetsløkker 

som danner treghet og tidsforsinkelse og som igjennom fortetninger av kraftlinjer i en slik utveksling i det 

jevne rommet danner det seg da slike partikler.  

Når jeg nå skulle sammenligne disse små utvekslingene i den jevne feltstrømmen de ble dannet i, så 

fant jeg at felt-mengden i samme jevne kraft dannet en jevn utvekslings-strøm gjennom disse virvelformene, 

og da jeg prøvde og tegne opp en slik kule-form, så jeg at de også dannet en slags ytre fossa ut mot kraftfeltet 

rundt seg. Dette betydde at det var overgangen mellom der feltlinjestyrken ble dominert av romfeltkraften og 

der det innenfor var feltlinjer dominert av partikkel-feltkraften.  

Slik sett ble jeg nysgjerrig på hvordan fordelingen av kraft var gjennom slike mengder, og hvordan 

mindre partikler kunne samle seg rundt slike. Jeg tegnet nå en sirkel på fossa-overflaten, og en halvveis lenger 

inn slik som om at det kunne være et elektron i et skall innenfor. Jeg var klar over at dette gjaldt for både store 

og små partikler, slik at jeg ytterste konsekvens kunne se samme figur som at det var strømninger inn i en 

klode av feltlinjer fra rommet. Jeg oppdaget da at forholdet mellom hver halvering av avstanden innover hele 

tiden ga 4 ganger høyere krafttetthet av feltlinjer.  

Dette lignet også på tettheten til med hvilken akselerasjons-tetthet som da skulle oppstå. Kraft-

forskjellen fra overflatesirkelen til alle sirklene innover var slik: 1-4-16-64-256-1024. Dette gjenkjente jeg 

ved bremselengder med bil. Jeg tegnet en bil på overflaten av kulen, tenkte at jeg doblet farten med samme 

avstand fra sentrum i jorda her, og bremset ved hver dobling av fart.. Hvor langt skled jeg nå. Denne bremse-

lengde-økningen var likedan: 1-4-16-64-256-1024.  

Da disse var like forstod jeg at dette var gravitasjons-felt-økningen av feltkraft, den som går inn i 

legemet, og at dette tilsvarte ohms lov også. Effekt-økningen av akselerasjonen innover er også effekt-

økningen, og dette stemmer med det samme både i elektriske trykkspenninger og i fysiske strømninger ellers, 

altså trykk i det hele tatt. Det stemmer med fordelinger slik som at vi har to elektroner i det innerste skallet og 

8 i det neste skallet(2-8 er likt som fordeling 1-4), og at energi-ekvivalensen tilsvarer noe lunde 32-36 

elektroner lengre utover i de neste skallene eller at balansen tilsvarer den fordelingen vi finner i 

elektronskallene. Altså 1-4-16-64 som veiledende proporsjon.  

Så kommer vi til nøytroner, hydrogen, helium, metan, karbon, vann H2O, og CO2. Nå balanserer vi 

på grensen mot absolutt romtrykk. Et enslig nøytron vil jo da lett nærme seg overtrykk. Dette igjen vil bety at 

feltkraften i rommet, eller de minste energier her lett kan få nøytronet til å foreta balanse-spaltning, altså dele 

seg i ett elektron og ett proton, og som nå balanserer ved hjelp av avstand og bevegelse som sirkulasjon slik 

som et hydrogen-atom. Noen påstår at hydrogen er et av de mest absolutt stabile atomer eller gasser i rommet, 

mens vi andre steder leser at det er så reaktivt at det regnes som helt ustabilt. Her gjelder det å sammenligne 

dette med forsknings-resultater. 

Hva gjør da ikke store legemers trykk i det som skulle være en nøytralsone, der det er en sol full av 

hydrogen og helium som balanserer nær nøytraltrykket i rommet: Det sender ut enorme mengder energi, og 

danner også det overtrykket som forårsaker dette inne i solen. At dette trykket tåler ikke hydrogen og helium 

uten å fisjonere og fusjonere. 

Men tenk deg dette, kun ved å sjekke hvordan de kjente egenskaper virker funksjonelt, at man kan 

oppdage de fysiske lover bakveien, motsatt vei, og ved logiske funksjoner, motsatt vei av det som forskningen 

tidligere har gjort. Det må jo være helt vanvittig, for slik var det for meg. Jeg fulgte bare funksjons-svar jeg 

ikke akkurat likte, og var til en viss grad misfornøyd inntil dette sjokket kom. Tenk om disse forskjells-

egenskaper hadde samme forskjells-funksjon til grunn for seg, som et produkt, og så, men hva da med om det 

ikke fantes noe og denne ble til som slik funksjon. Hastighetsløkkens indre sirkulasjon er planckmassen og 

balansen med romkraften, og grunnen til tregheten og tidsforsinkelsens grensesetting pr volumenergier som 

er likedan proporsjonale i et jevn felt med stort overtrykk for alle partiklene der. 

 

Bergersen, Roger. Kamos – Differensialkraften The ∂ƒ-Force 2018, 2019 Fagbiblioteket Norge. 

Se også Kamos – Forandringskraften 1994, oppdagelsen av den utvekslende kraften og logikken. 
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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, 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 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 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. Slike preferanser og referanse-punkter som vi merker oss i saksforhold, eller som vi finner på 

for å anvise til et saksforhold som vi ikke lett finner preferanser eller strukturer i, og slik ofte kan sammen-

lignes med noe annet.  

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 medfødte 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. 
 

 Definisjoner kan være i overenstemmelse med saks-forholdene. Men definisjonen kan være mer eller 

mere 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 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. 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 er i 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 saksforhold. 

Definisjoner kan vi også beskrive som funksjoner. Dette 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 stoffkrefter egentlig er for noe, eller 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.  

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 kombinasjonsmuligheter. 

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. 

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. Vi har en driftsfunksjon som er sammenlignbar 

med en sammenlignings-funksjon i den forstand at noe skal være i likevekt, og som er i overenstemmelse med 

den funksjonen som driver differensialkraften 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. 
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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 bevissthetstilfellers 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 samsvarer med den fysiske tilpasningsfunksjonen. Når disse funksjoner 

samstemmer, bevisst, bevisst, bevisst fysisk, eller for stoffer, fysisk med annen fysisk virkning, så har vi opp-

nådd behovets oppfylling, målet, med en forståelse-funksjon ovenfor saksforholdene det skal stemme med.  

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, som er en god 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.  
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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.  

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 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 på en bedre forståelse som 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.  
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Det er 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 

livsvirksomhet 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 

virkningsfunksjoner, 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 som 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.  

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 kontinuerlige 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 oppvåkning  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 begynnende 

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 enn 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,. 
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Det er likegyldig om det kalles substans, ånd eller natur, sier han, hvilket får frem en mulighet for en 

helt fysisk vitenskapelig forsknings-forståelse og filosofisk eller vitenskapelig forståelse der Gud lenger ikke 

er den eneste funksjonelle årsaken, og som også ville være basis for en gudsbevissthet. Dette ble 

Schwedenborg forferdelig sint på, og hatefull mot, fordi dette truet en varig Guds-bevisst skapelses-årsaks-

forståelse og dominans av dette synet på tilværelsen.  

Å si at naturen er en vesensnatur, i stedte for en åndelig Guds-kraft 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,  

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 understøttes 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 funksjons-

forklaring, 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. 
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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.  

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. Tenk: Pekere, kopier, navn/ord-etikett. 

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 funksjonsforståelse; 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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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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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 bil 

 For å fungere trenger ikke mineraler og partikler noen videre inn- og ut-mating enn den som felt-

kreftene balanserer selv fysisk. 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. 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. 
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 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 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. 

 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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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.  

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.  

 



 116 

 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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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Virkelighet. 

 
Virkelighet er tydeligvis et veldig gammelt ord. Med ordet virke, til-gjøre, få til noe, at noe skjer, 

virker, så ligger det i dette begrepet at vi har en sak eller hendelse som vi opplever virker på oss, eller som 
vi kan gjøre noe med, slik som bevisstheten vår, og med fysisk natur, følelser, og også det vi kaller drivkraft, 
styrke, krefter, og som mange forenklet synes passer med begrepet viljekraft, som livskraft.  

En virke-kilde i noe, eller på grunn av noe som flytter på noe, eller endrer noe i form, oppholdssted, 
væremåte, egenskaper. Aristoteles kalte det innerste, eller dypeste, bakerste av alt som fikk frem bevegelse 
eller virkning, også krefter, som fikk styrke til alle energier, for den opprinnelige drivkraften, energia. En 
kilde, en funksjon, et prinsipp, årsak!  
 Dette gjelder for begrepet å virke, enten det er en bevissthet eler ikke, eller kun en funksjon som gir 
samme virkninger. Det ser ut som at Aristoteles, tross begrepet Gud, Natur, nesten er i ferd med å finne en 
funksjon for dette, eller i dette, bevegelser, bevegelses-kraft, virke-funksjon, årsak, prinsipp, funksjon, som 
flytter tanker og fysiske ting, som en opprinnelse til alt som skjer, endres.  

At bevissthet og fysiske former kan virke. Han innførte begrepet årsak og virkning, slik som årsak-
virkning, var til hverandre. Men selvsagt at om klinke-kulen ikke traff den andre kulen, så var det en del av 
årsaken til at den andre kulen ikke beveget seg. Aristoteles nevner ikke Gud som kilde før aller sist i sin 
avhandling, lite, men alvorlig nok, slik at mange har også tatt han som ateist. 
 Han innførte slik syllogismene, logikken, som benyttet ikke, eller, og «og», i utsagn, sammen med 
«hvis», så konklusjoner, som del av årsak og virkning-prosessen, og mente at med rette midler vil vi kunne 
avdekke oss selv og naturen ved forskning, altså vitenskapen, og den startet Aristoteles som fag-gren. Finn 
metode og regler, rett utstyr til type undersøkelse. På spørsmål om hva tid var, svarte han at det er hvor lang 
en prosess er fra den begynner og til dens slutt. Da spiller det lite rolle om den er øyeblikkelig eller evig, eller 
tar ulik lang tid. Men tid knyttes til endring. 
 Mange klarer selv om alt annet endrer seg samtidig, og få til at sin egen stillhet, ro, hvile, følelse-løse 
tilstand, eller der ikke noe skjer, til at tid også er absolutt ro stillhet, ingen virksomhet. Vi kan spørre oss om 
det er virksomhet eller oppmerksomhet dette gjelder. Det virker mest som at man ikke er oppmerksom på 
egen og andre prosesser, tross oppmerksomhets-løshet.  

At alt bare er, og virker tidløst for en selv! Helt til at vi snakker om at noe kan virke, eller hvor lenge 
man har sovet. I følge vedkommende har hverken hjerte slått eller blodet gått rundt i kroppen hans, selv om 
andre kjenner pulsen: hjerterytme og annet på sykehuset.  
 Om absolutt alt som finnes er slått av kan det ikke våkne mer. Virkning og bevegelse er tatt vekk. 
Også for den opprinnelige viljekraft, virkekraft, energia er slått av, en funksjon der energia var en mulig 
innerste virkning i Gud, den første ubevegelige beveger med fraspark, ifølge Aristoteles. Men bevegelsen 
eller virkningens egentlige funksjons-årsak, tilstede-værelse i alt, i natur eller i Gud, den fant han ikke.  
 Nærmest måtte han sagt seg enig i Anaximanders prinsipp som han av Anaxagoras papirer har båret 
videre fra før-filosofene i sine skrifter frem til dagens viten i filosofi og naturvitenskap. Nemlig at alt tilhører 
det samme ubegrensede prinsipp som årsak til værens-bevegelse lik Einstein relative rom-tid-kraft der dets 
gjenstridighet, (mot-krefter), skapte formene, kvalitetene. Med tid vil Aristoteles mene alle forholds 
tilstander som årsak og virkning. Einstein kunne aldri få seg til å tro at alt ble absolutt ro. Alt hadde en viss 
uro. Tid, bevegelse, var en slik funksjon som ga endring.  
 Aristoteles tenkte tydelig nok på både kjente og ukjente overføringer, det vi ville kalt kanaliseringer 
og transport, transformasjoner. Ideene kommer stort sett av de første kanaler for vann som mennesket fant 
opp. Og etter hvert da bål ga røyksignaler og metall og glass, eller en menneskeformasjon, gjenstands-
formasjon, kunne gi lyssignal av dette ved røyk, blinking eller en tydelig formdannelse av natur og mennesker 
fra lengre unna. Men også lydsignaler og lukter kunne benyttes, og ikke minst at smaks-krydder kunne 
benyttes. Og øye-bevegelser.  
 Om du fikk et dårlig krydder i maten kunne du vite at kompanjongene dine mente at gjesten hans 
ikke var akseptert uten at gjesten fikk vite noe om dette. Det samme kunne gjøres for å si fra at om det var 
en forræder. I dag kan lignende skje gjennom dårlig service og ekkel holdning, og selvsagt lite smakende 
servert mat. Uønsket!  
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 Men begrepet virkelighet, forholder seg også til det som skjer, eller det som er, at det eksisterer. 
Væren. Er, at noe er tilstede som virker. Uansett om dette er bevisst, underbevisst, ånd eller materie, stoff, 
substans, praktiske virkninger, enten det er kjent eller ukjent, mystisk eller logisk. Vi kan si at virkelighet hos 
noe som alt eksisterer kan slå ut i at det både virker og ikke virker, når vi angriper dette bevisst eller fysisk, 
enten med ærlighet eller knep, lureri, tryllekunst.  
 Noen ganger oppfyller det målet, andre ganger ikke. Så om noe både er til og virker, så kan vi enten 
få det til eller ikke. Litt av det vi uttrykker som at for enkelte er det ikke umulig å få til noe om man har styrke 
nok, eller bevissthet nok, eller tåler nok, er klok, smart nok, flink nok, så kan de få til noe vi ikke kan, eller at 
noe som anses ubevisst eller død materie, har egenskaper, virker.  
 Om vi ikke klarte å lage lynet, men det virket som gudene kunne dette, også få vindene til å blåse, så 
er det dette som ligger i at den som besitter alle egenskaper som hersker ville kunne snu om på alt og få selv 
det mystiske, ukjente til å skje. Utrykket å kunne gjøre, kunne lage, kunne få til i ytterste mening, betyr også 
å skape noe, omforme noe, samme hva. Og her ligger da begrepet om at Gud kan få til alt, også det umulige 
for oss, for ingenting var umulig for han som styrte alt. Vi kan også anse det som at vi ikke vet hva Gud kan 
få til! Men er overbevist om at det er alt. Bibelsk. 
 For Gud var ingenting umulig. Men dette innebærer at Gud alt er og har egenskapene, og ett eller 
annet ukjent virkemiddel som får frem det som skjer, for eksempel at stoff og bevissthet bare oppstår et 
annet sted, eller oppstår om det ikke finnes, ut fra virkemidlene som Gud har. Det er ingen definisjon her på 
hva ingenting er i det hele tatt. Heller ikke virkemidler og overføring. Men vi oppfatter det ofte slik at det 
gjelder selv om noe ikke er der, eller enda ikke er til. Vi ser at det å tenke det, det å se det, det å si det, regnes 
som virkemiddel nok til at noe skjer, selv om det slett ikke er nok. Men en regner det som at alt er lydig og 
mulig  ved ordet, tallet, synet, tanken. 
 Det stemmer at vi kan tenke oss alt mulig, og umulig, men allikevel mulig som forestilling, uansett 
om det virker eller ikke. Poenget er at en tror at rett forestilling får noe til. Og at bevisst-heten skaper verden, 
og ikke at bevisstheten har sin forestilling om verden. Der disse går i ett ligner det lydigheten eller makten 
til å få til noe. Men om dette er den egentlige virkelighet, sannhet, at det gjelder for alt, det er det ingen 
grunn til å være sikker på. Helt udefinert og ikke underbygget.  
 Det blir fra sak til sak, og ikke alt ser ut til å gå helt greit. Særlig kjent gjennom alle som tror de kan 
fly ut fra stup. De fleste flyturer har vært i drømmeland. At bevisstheten, fremdriften, handtering-sikkerhet 
kan påvirkes av hvordan vi ser verden eller skaper forhold som gir oss en slik egen atmosfære-virkning eller 
som en menneskebevegelse er eksempler. Slik sett kan psyke, bevissthet, praktisk funksjon bli til virkelighet, 
livet jeget, verden for oss. Enn så lenge kan ett hvert påfunn en liker, skaper, disiplin, fungere som et helt 
livssyn, enn så lenge, til nye spørsmål oppstår. 
 Om jernet er gjemt i fjellet, men vi utvinner jernet og lager et sverd, så betyr dette at vi ikke visste at 
jernet var der, kunne utvinnes, og at vi kunne få til en slik form som sverdet ut av det harde jernet da vi ikke 
hadde funnet sterk nok varme til å smelte dette. Sverdet og midlene til sverdet fantes ikke. Her er det også 
en form for ingenting enda. Og ingen metode, virkemulighet. Slik sett når det er mystisk, og noen får en ide, 
en løsning, en tanke som kan få til at noe virker, så er virkelighet og mulighet det samme. At vi ikke har opp-
funnet det enda, at det ikke finnes nå, og virkelighet og ingenting blir også samme sak.  
 Men så kan muligheten ligge der allikevel, og at vi får det til, men dette er mystisk til vi finner ut av 
dette. Det finnes ikke, det er mystisk, ukjent, og av en eller annen grunn virker bevissthet og materie som 
virke-kilder. Med bevissthet, eller ukjent kraft kan en virkelighet oppstå som før ikke fantes, at det er mulig 
allikevel.  
 Det er ikke så rart at det i eldre tid ble et begrep om at alt var mulig for Gud. I begrepet Alt er mulig 
for Gud, Ingenting er umulig for Gud, så gjelder dette først og fremst begrepet om å få til noe, at det dukker 
opp, at det virker, og at det før ikke fantes. Slik vi lager et hus, slik lagde Gud verden, fra ingenting slikt. Det 
mener andre ikke er bevist, er skrevet, men ingen var der. Hvile vilkår som funksjoner som skal til for at det 
virkelig er noe som blir mulig gjennom bevissthets-prosessen, viljen eller som en fysisk virkende virkelighet 
som fysiske objekter, er derimot ikke klargjort gjennom disse begrepene. 
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At ingenting er umulig og at alt er mulig forteller ingenting om hva, hvordan, hvorfor at slike 
funksjoner finnes og hvordan funksjonene virker. Vi ser bare resultater av hva vi er bevisst, vil med vilje, eller 
får til som tenkning og fysisk virksomhet, altså hva vi finner på, og gjør, med bruk av en bevissthet som alt 
er tilstede og fungerer og en fysisk virkelighet som stort sett er tilstede og fungerer. Vi er heller blottlagt 
eller tomme for argumenter om selve bevissthetens tilstedeværelse-funksjoner for bevissthet og fysisk 
natur.  

Det er derfor underlig å høre på de som sier hva de mener de får til med bevisstheten, uten at de vet 
hvordan dette fungerer. Om det ikke er slik at de får til noe bevisst eller med det fysiske, så kommer det en 
rekke påstander om at de ikke har tenkt nok, riktig, ikke vil nok eller ikke hadde sterk nok vilje, og en rekke 
merkelige, eller logiske forklaringer på hvorfor det fysiske ikke virket.  

Gjentatte forsøk kan vise seg fremdeles å ikke virker, og da oppstår det en usikkerhet med hva det er 
som er i veien med forsøkene eller det fysiske, eller de bevisst-relaterte egenskaper, fordi man vill det jo så 
gjerne at noe skal fungere når de forsøker på dette. Hva som kun er en bevisstrelatert overbevisende 
funksjon, eller som virkelig skjer fysisk er også et spørsmål å stille, fordi da det ikke kan gjentas, og vi kan 
innbille oss noe, også i grupper som prøver seg frem sammen slik, at de skal føle eller se for seg figurer eller 
at noe skjer, så er det altså ikke godt å vite hva som er reelt, om det bare er tenkt, eller at det virkelig har 
skjedd fysisk.  
 Å finne en plass, lage en plass, omforme eller nyskape landskap, eller bringe landskap inn der 
landskapet ikke er fra før av. Verden blir på mystisk vis dannet fra ingen kjent årsak eller tidligere eksistens 
av slikt enda. Her var det tomt, ingenting på samme sted tidligere. Men ingenting er ikke definert i forhold 
til noe annet enn at formen er på et bestemt sted, og at virkninger virker på en bestemt måte. Så hva som 
ligger i begrepet at ingenting er umulig for Gud, og alt er mulig for Gud, er ikke så mystisk utsagn, og 
tolkningsbart, men udefinert.  
 Der mulighet, umulighet, bytter plass med alt og ingenting som mulig eller ikke, er motsatt av 
begrepet som natur-filosofene mente, nemlig at Ingenting er umulig, bare alt er mulig. I det ene tilfellet er 
det snakk om at noe er til som kan virke, og gjør noe, i det andre tilfellet er det snakk om at noe ikke-er og 
ikke-virker, eller at noe er til og virker. Selve setning-innholdet i at alt er mulig, og ingenting er umulig er 
likedan. Men det overgår ikke logikken, forståelsen for dette.  
 Utsagnet om at alt er mulig for Gud og at Ingenting er umulig for Gud, ment som at Det umulige er 
mulig for Gud, og at det umulige er mulig for Gud, betyr for naturfilosofene, av de som ikke trodde på Gud 
men at naturen virket slik, men vi ikke forstod det enda, så blir utsagnet til at det umulige er mulig, og mulige 
er umulig. At det umulige er mulig, gir oss umuligheten. Og at det mulige er umulig gir oss umuligheten.  
Begge deler gjør alt umulig.  
 Bare det umulige er til for Gud. Og dette er samtidig et slags mot-sigende og selv-mot-sigende og 
intetsigende utsagn, ikke minst som at det blir meningsløst og ingen sammenheng som oversikt, 
sammenstilling eller virknings-rekkefølge, årsak for en slik naturfilosof. Men natur-filosofene klarte heller 
ikke å skrive ned disse definisjons-tilstandene, altså peke på argumenter som holdbare for slike utsagn, der 
av dagens formelle logikk uten begrunnelser av logisk art. Demokrit mente at det var løgn, at gudene var 
opp-funnet for å ha makt, og for å skremme folk. Å vise at Gud kan få til noe med det umulig eller at det 
umulige ikke stopper Gud, er noe annet. Men alt i alt mangler det noe som gir eksistens og virkning et 
holdepunkt logisk. 
 En klar sammenheng. Å bevise disse tilfellene er vel litt vanskeligere. Men det lar seg gjøre i bestemt 
form. Å ikke vakle med om når noe er i et utgangstilfelle og at noe ikke er der, at noe ikke virker eller virker. 
Så spørs det om det som er, er, og det som virker, virker, at dette er tilfelle eller ikke, som er en helt annen 
sak, men det viktige i forholdet til om vi fantaserer, blir lurt, finner uriktige konklusjoner, at noen lyver til 
oss. I dag er det populært å debattere, diskutere, være uenige, men argumentene virker ofte ganske tomme 
for sikre holdepunkter, annet enn hva den enkelte er sikker på selv, tror eller vet.  
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 At vi vet noe, og ved undersøkelser om hvor mye vi vet om det vi vet, så er det mange huller. Og 
videre, at i forhold til alt det kunne vært mulig å huske, mulig å vite, så vet vi egentlig uendelig lite, fordi 
mengdene og sakene er i uendelige mengder, til og med hvert sekund. Videre kan vi si at vi tror, aner, eller 
er helt sikre, overbevist om at troen er sannheten, virkeligheten, mens hva vi kan forstå eller vite om egen 
tro, i forhold til alt det går an og tro, er likt som med viten, uendelig lite fra sak til sak og i forhold til helheten.  
 Tro og viten er da stort sett et begrep om tiltro, overgivelse, tillit, trygghet med, at vi finner en 
forankring i det vi føler oss mest overbevist om, eller ikke klarer å fine ut av, hvor vi som holdepunkt føler at 
slikt hører hjemme. Men i dype analyser finer vi ut langt mer enn hva vi vanligvis tror eller vet. Dette blir en 
dybde-analyse. Da må vi i høyere grad stole på oss selv eller forholde oss til andres innslag, overbevisninger, 
for så å utfordre dette med nye skritt ned i dybden. Einsteins relative rom-tid-felt-virkninger handler om 
nettopp slike former dyp, men det gjelder samme for tenkning, bevissthet og begrep, definisjoner og 
holdepunkter uansett hva. I hverdagen kan vi gå videre uten støttepunkter. Men i forståelsen gjelder ikke 
slik for bevissthet og naturlov. 
 Om vi kjenner til andre former som kan få noe til å virke, en følelse, en kraft, en kilde, så vil dette 
være en del av eksistens, årsak. Bak alt som finnes, så måtte det være en årsak som virket. Eller at årsak og 
virkning var forenlig som eksistens-kilde, og virke-kilde, en og samme funksjon eller samme årsak, fordi det 
ikke gikk an å flytte årsaken utenfor det som er, eksisterer, med klar adresse at ingenting ikke kunne være 
årsak, men at Gud eller Natur var egenskap-form som eksistens eller natur. Om Aristoteles lot natur stå for 
seg selv, eller bare naturen, ville han ha truet alle religiøse fortidige trosretninger, med fare for å havne på 
et bål! 
 
 Vi kan se at noe skiller seg ut av hele denne prosessen: 
At bare Gud er! Og at vi kan eliminere han og få et Ingenting, ikke noe. 
At både Gud og Natur er til, som del av Gud. Og fjernet, blir ingenting, ikke noe. 
At Gud og Natur er to forskjellige tilstander som fins, og fjernet er ingenting eller ikke noe. 
At Naturen er, og at Gud er del i oss, fjernet, blir ingenting, ikke noe. 
At Naturen er, og at eventuell gud bare er en forestilling i en naturlig bevissthetsfunksjon. Men som fjernet 
blir ingenting, ikke noe. 
 
 Vi ser da at naturfilosofene benyttet begrepet alt og ingenting på den måten at Alt var det som 
ingenting ikke var. Og at de regnet ingenting, ikke noe, som umulig. At bare alt, væren, eksisterte, som det 
mulige, og dermed inkludert sin virkning som at årsaken var i naturen selv, slik de som tror at Gud er sin egen 
årsak. Her er det ikke store forskjellen på konklusjonene. Begge disse vil i dette tilfellet være det de kaler 
ring-forklaring. Men at den ene av to i en rekkefølge henviser til den andre er gyldig nok forklaring. Eller at 
den som hopper, henviser til sine muskler, eller kroppen som biologiske funksjoner. 
 At en årsak er årsak vil det alltid være, men det er kun dybden i slike funksjoner som forteller mer. 
Men av begrep om eksistens og virkning så er det klart at om det finnes en tanke om motsats til ette, så må 
den tas opp. Om ingenting som motargument, eller intet som et mulig argument, lanseres, så må begge deler 
undersøkes. Og slike definisjoner er lite beskrevet på det dypeste plan, kanskje av bare noen få. Det er lett 
å tro at alt er i orden i det vi er enige i et utsagn, men det er ikke noe argumentsinnhold eller sammenligning 
til stede. 
 Poenget er at alt og ingenting lar ikke bevissthet og natur, Gud eller natur, overstyre sammen-ligning-
evnen. Enten er det, eller så er det ikke, og svaret er at det er. Er og Alt, er det samme som væren. Og det 
samme utrykket bruker de troende for det samme for Gud. Det som er felles er ikke konflikten mellom Gud 
og Naturen her. Det som er det samme er ER og IKKE-ER! Hverken Gud eller Naturen viser, forteller, hvordan 
tid, rom, følelser, bevissthet, stoff og lover virker funksjonelt,  uten om begrep som årsak-kilde og virke-
følgene stort sett som en slags årsak-virknings-rekkefølge eller som en sammenheng.  
 Mens begrepet årsak og begrepet virkning overhode ikke har noen definisjon. Vi henviser til noe 
annet som er, eller som virker. Hvert eneste tilfelle peker tilbake på ballen, til atomet, til prestens legende 
samtale, til kometen, til bevisstheten, eller ånden, en mer eller mindre bestemt kilde, til festen, og videre til 
de berørte, slik det virket og de virkninger som den neste drar med seg videre.  
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 Hvorfor årsak finnes, virkning finnes, eller at de knyttes sammen og samvirker og ikke bare sklir 
gjennom hverandre uberørt som ren romslighet uten heftelse-funksjoner, vel det hender det jo at tanker 
gjør, ignoranse, men som sagt: Årsak, virkning, har det til felles med alt annet, at hvorfor  er det her, og 
virker. Er og Virker er tilstanden som da ikke er forklart. Væren og Virkning. Det er da vi spør hvorfor rom, 
tid, stoff, bevissthet, form og endring finnes, eller kan finne et holdepunkt som en drift-full væren, og ha de 
egenskapene som de har. Her er ikke Gud, Naturen, den visse ukjente faktor noe svar.  
 De fleste klarer seg med lydigheten og kontra-lydigheten i makt og penge-sammenheng, for nettopp 
naturlige behov og status til behov-utvikling. Den mer generelle innskrenkende Nietzsche-varianten, og 
vokse seg utover alt annet. 
 NEI! Det er heller dette svaret vi er på jakt etter, som gir endring og virkning, og formen og virkningen 
vi kjenner, må ha en overensstemmelse med hva vi er og hva vi har som natur og funksjoner bevisst, som 
virker som holdbare svar for oss. 

Tenkning, bevissthet, begrunnelse 
 

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

eller ikke. Det blir også bestemmende for samfunnets kvalitet og helhet. Funksjon for alle, og ikke bare for 
eliten. Eliten sier at samfunnet er bra: For dem. Ellers er det krise! Krig! 
 Alle systemene lever av straff og belønning, ris og ros, men ikke av klar innsikt. 
 Kroppen og bevisstheten dels opp i at alt bare er ånd, eller bare er materie, natur. Men de aller fleste 
ser det slik at bevissthet og kropp er to forskjellige verdener. En abstrakt og en konkret. Og så er det grader 
av hvor tett disse sitter sammen. Altså tortur-kamre. Eller en større vellyst, velbehag gjennom kroppslig 
handling. Alt kan dyrkes eller kjøpes.  
 Av en eller annen grunn har naturen og kroppen så sterk innvirkning og egenskap som ikke vi kan 
tilskrive bare bevisstheten og må rette oss etter slik som fall-loven, eller at noe eksploderer, natur-
katastrofer og epidemier. Videre så skal mat dyrkes, transporteres, jaktes eller samles, og med mange 
mennesker blir det ressurs-problemer, og også for alle dyr og planter i naturen.  

Vi har ikke mye igjen vi kan overvåke noe med, enn med teknologien, og likedan benytte det som 
hjelpemidler for hva den samme teknologien har ødelagt. Sykdom-forskning hjerneforskning, innsikt i natur, 
fysikk og kjemi, og selv partikkelfysikken har her sterke slagsider for positiv konstruktiv virksomhet, og vi er 
vel lenger ikke i stand til å klare oss uten.  
 Og det er igjennom kroppen, sansene, behovene vi merker det meste av hva som er vondt og godt i 
denne verden, fordi om en ond bevissthet ikke kunne plage eller skremme oss slik spilte det ikke noen rolle 
så lenge bevisstheten vår gjemmer seg i kroppen. Altså er kroppen, det vi kaller de fysiske en generell del av 
virkeligheten slik bevisstheten er som helt andre egenskaper enn bare de vi mestrer og styrer.  

Uansett så er det noe som er til som virker. Bevissthet og fysisk kropp, er del av dette som er og 
virker. Det er ikke rart vi stiller spørsmål og ikke bare henviser lydighet som eneste virkeform for 
undersøkelser. Vi må oppdage noe selv også, og vi trenger innsikten.  
 Væren og virkning henger sammen. Selv en død kropp som sjelen har forlatt virker, om ikke for noe 
annet så for ny jord, eller mat for noen. Næring også for planter. Vi kan lure på det enorme universet og 
solsystemet vårt også. At alt bare er forestillinger er merkelig nok, når vi beregner forholdene for 
planetbaner og satellitter. Hva forestillingene da ikke skaper. Noe arrogant og ignorant, at det ikke er 
virkelighet. Men det er værende, og virkende tross hvor mye tomhet og intet vi finner mellom preferanse-
stasjoner. Og selv da så virker noe der.  
 Det hele virker heller som en enorm kraftmaskin viss styrke ikke noen kjente tekniske midler vi har 
besitter, og ingen tankekraft vi kjenner har klart å styre. Kosmos. Litt av en vekt. Vi klarer ikke en gang med 
alle midler å endre jordens retning. Neppe månen. At det er noe med former og endringer av form, 
bevissthetsformer og naturformer, er utvilsomt når vi ser på hvordan forholdet er mellom bevissthetsform 
og naturform som den nedsettende holdning til denne. Altså å irritere seg over noe som er uvirkelig.  
 Nei: Her er det noe som virker, og ikke at noe virker adskilt fra det noe. Det er en grunn til at en 
snurrende ball har energi i samme punkt som tids-punktet og rom-punktet og bevegelses-punktet er samme 
sted og at alle er med likt i ball-snurret: Dette r et produkt. De er fare for at kropp og bevissthet kan være et 
produkt også. Vi har alltid vist at vi ikke forstår dette. Og vi tar det aldri på alvor. Dette er krig og lek. Følelse-
utbrudd og affekter i det uendelige, og heller ingen god forstand. 
 Når skulle vi bråvåkne å bli interessert i hvor og hva vi er og vi virkelig kunne fått til, eller vite. Vi viser 
interesse for alt utenom oss. Som tilfredsstillelse av oss, og forblir ubevisst selv-bevisste. Og selvbevissthet 
forstås bare som en konkurranse-prestasjon og hevdelse. Hei hvor er vi. Vi bruker all tiden på slik krangel 
mellom om bevisstheten er her eller kroppen er her, og kriger fordi, om hv vi tror dette trenger og har ingen 
innsikt om hvem vi er og hva vi trenger, uten bevisstløst havesyke-forhold til våe behov, 
 Virkelighet er at bevisstheten og kroppen har ulike strukturfunksjoner, men som kan være i harmoni 
med hverandre eller ikke. De er livet. Begge deler er nok virkelighet, disse strukturene. Og det er fremdeles 
ikke likegyldig om hvilken rekkefølge vi bruker hammeren, spikeren og planken, slik som å bytte dette til 
spiker, planke og hammer i rekkefølgen. 
 Det gjelder også begrepet virkelighet. Noe er, (til), samme hva, og virkning driver like mye med dette 
noe som at det noe er, eksistens-virkningen, formasjoner.  
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 Til Hegel kan jeg bare si dette: Og til Platon: At om alle former finnes, bevisst, eller som forstillinger, 
eller ideer, så finnes også de former som er foranderlige og utstrekning-formede ideer, forestillinger som 
virkelighet med virkelig utstrekning, kraft, hardhetsgrad, og at den virkeligheten vi opplever med en viss 
sannsynlighet er nær innpå slik det er, men at vi enda ikke vet hvordan alt fungerer. Jeg våger meg langt når 
jeg påstår at den fysiske rom-tid-utstrekning-formede  virkeligheten finnes, det vet jeg. Og jeg bytter gjerne 
ut den ytre og indre verden som bevissthetens og det fysiske som strukturfunksjoner med direkte virkninger 
som slett ikke krever en annen tilværelse for dem.  
 Og hverken bevissthet, en indre verden er nærmere oss enn den ytre, for begge objekter krever 
innsikt som vi ikke er villige til å få oss. Forklaringene jeg har hørt ser slik ut: Hvordan skal vi finne en slutning 
som ignorer alt. De siste har vi lykkes med. Dannelsesprosesser kan vi gjerne debattere. Her er det mange 
syn, men dette griper sjeldent inn i innsikten om oss selv og verden. 
 Virkelighet: Er at noe finnes som virker. Vi får ikke årsak og virkning uten det. Og i alle fall ikke 
rekkefølger i dette. Å virke, likt med det vi sikter til, og virkelighet som at noe finnes og virker henger nøye 
sammen. Begge deler er virke-lik-het, men at det som er og som virker kan ha dypere funksjoner som vi ikke 
like lett tenker oss. Vi tror lett at alt er nok med at vi tenker og at vi er bevisste, og at bevissthetstanker er 
nok for at alt skal virke, noe som ikke ser ut til å stemme med virke-likheten, eller slik noe faktisk virker. 
Derimot kan vi finne ut at noe faktisk virker på bestemte måter og gi navn til bestemte funksjoner. Endrer vi 
saksforholdene kan det hende at det vi undersøker virker annerledes.  
 Det er da en stor diskusjon blant en del lærde, om stoff, materie, er en virkelighet av faste harde 
gjenstander med egenskaper som vi egentlig ikke kan forstå helt ut, slik som Kant mener, og at disse tilhører 
en ytre verden, og slik sett da kalles; Tingen i seg selv, men som ikke så rent lite tilhører kroppen vår også. 
Her brukes flere begrep, slik som legemet, kroppen, og det finnes en bok som heter: Legemet er en viktig 
del av kroppen. Kant var mindre tvilsom til at fysiske gjenstander og utstrekning fantes. Men nettopp den 
indre verden, begrepenes verden, bevissthetens verden, der vi merker oss følelser og moralske tilstander, 
der fikk han ikke til å plassere dette umiddelbart i kroppen.  
 Her ligner Kant på Descartes, at bevisstheten overfører en styring til kroppen, og like så at da 
bevisstheten ikke kan plasseres i kroppen, hjernen, utenom at den virker der, må noe overføres på en eller 
annen måte fra kropp til en bevissthet, en bevissthet som da må ha en referanse, dialog-egenskap et eller 
annet sted. Bevisstheten kan liksom ikke danne informasjon selv. Slik som Descartes, så mener Kant at det 
er en omforming, transformasjon, mellom kropp og bevissthet, og omvendt vei, fra bevissthet til kropp? 
Men hva har så bevisstheten å forholde seg til.  
 Først og fremst så virker husk, erfaring, vår begreps-dannelse til dels nært knyttet til opplevelser, 
sanser og behov, og gode, dårlige erfaringer, samt at vi læres språk, oppdragelse, viten, og tro.  
 Og sinnsstemninger, stemninger, det vi kan kalle det etiske, som oftest kan være smak, lukt, graden 
velbehag, lignende dømmekraften ellers ved hva vi synes er rettferdig eller ikke, og den øyeblikkelige 
reaksjonen på affekter, smak, hva vi hører, lukter og kjenner på, som her er det som Kant mener har en form, 
karakter struktur som han kaller å gripe en sak, gripe en forståelse, sammenheng, altså bringe noe på begrep 
slik at vi kan danne en fast forestilling eller et anskuelighetsbilde av dett som vi kan hente frem ti 
bevisstheten. Kant lager kategorier for lite, mye, alt ingenting, helhet del, 0, 1, flere, mange, alle, endelig, 
uendelig, gitt størrelse, hva vi aksepterer og ikke aksepterer, altså sier ja eller nei til.  
 Kategorier som vi benytter til så og si alle tilfeller vi møter på. Egentlig er dette sammenlignings-
referanser, gjerne for like og ulike, noe også kant har med oppsettet. Men fysisk deler han som Newtons 
forsvarer, stoff, rent rom, ren tid, og bevegelse som egnekategorier som egentlige ikke skal være bevissthets-
kategorier, men «tingene selv». Ikke særlig ulikt de alminnelige og direkte oppfattelser vi har når vi beveger 
os i terrenget, og opplever møte med tingene.  
 Bevisstheten og moral, samvittighet, selv dømmekraften som han sier, er en blanding av fornuft og 
følelser, affekter, estetisk bedømmelse av smak og rettferdighet, samvittighet også, er slikt Kant ikke kan 
forklare. Konsekvensen er at om bevisstheten er noe annet og egentlig ikke kroppens og naturens 
dimensjoner, og som Descartes, at bevissthet og kropp kommuniserer gjennom kodespråk, kryptering-
overføring, så betyr det at Kant må se bevisstheten som, ja en åndelig egenskap.  
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Slike virkninger lik sanse- og behov-signal-omforming til bevisstheten, står i et lignende forhold til en 

større, og uten-ifra-virkende kommunikasjons-kodet overføring frem til bevisstheten.  
 At bevisstheten kommuniserer og får hjelp, og orden gjennom en utveksling med et større 
bevissthets-system. I dag har vi funnet ut mye om hjernen slik at det ser ut til at ganske mye kan forklares 
utenom at alt må reflektere til en utenom-verden, nettopp i affektreaksjoner. Kant har et poeng. Men her 
er det viktig å si at det ikke behøver å være annen dimensjon. Det kan være strukturforskjeller på det fysiske 
og bevisste ut fra samme natur-kraft-forhold også. Da holder det med strukturendring underveis fordi det 
lenger ikke er avbrudd i kontakten av virkninger.  
 Det er tydelig at Kant mener at bevisstheten er utenfor, utenom kroppen, og at den videre bærer av 
bevisstheten er kommuniserende styrt eller interaktiv med en annen bevissthet, eller større bevisst-
plattform. Dette krever utveksling av bevissthets-preferanse-formene. Ikke så langt unna Steiners syn, der 
bevisst-hetsbasens husk-former og kreativitet ligger ved universets nord-pol. Langt å gå for å trekke en 
slutning.  

Da har man i alle fall fått spørsmålet langt unna seg, fordi vi må vente til vi en dag kan dra til et slikt 
sted som ligger 2000 lysår unna oss. Sjansen for at samme slutnings-rekkefølger åndelig eller bevisst sett kan 
skje mellom den herværende og de saksforhold som er her, er jo like stor. Så ingen av disse er avgjort, selv 
om det synes som at saker avgjøres her lokalt for de fleste hendelser, også de bevisste.  
 Det er ikke sikkert vi kommer nærmere bevissthetens gåte ved å flytte rundt på den når den like 
gjerne kan virke med samme bevissthetskraft og kommunikasjons-virkninger her vi er nå. Det holder med 
tro på andre dimensjoner, som ofte blir kalt den åndelige dimensjon. Poenget er at det er denne kodingen, 
at bevissthet er noe for seg selv, som selvet, der fysiske og åndelige bevissthetsvirkninger, signaler strømmer 
inn uten ifra, fra, en adskilt verden. Transcendentalt.  
 Poenget er også at det overføres fra dette som at vi ikke er bevisst dette, til at signaler kommer inn, 
og så plutselig forstår vi dette. Å forstå blir altså også en noe ide-form-verden for Kant. Det er all denne uten-
ifra-virkende trafikken som kalles transcendentalt. Men om det er en sammenhengende kontinuerlig verden 
med forskjellige strukturer slik som ånd og materie, bevissthet og fysisk verden, så vil det ikke være en 
lignende uten-ifra-virksomhet men signalomformingenes gang i den samme verden, uten skifte av 
dimensjoner.  
 Denne mer kontinuerlige struktur-formasjon-verden som er i endring vil knytte bevissthet og 
signalveier nærmere sammen der bevisstheten heller er en sentral-samlende stasjon for virkninger, uansett 
bevisste eller fysiske, og omforming av virknings-felt. Og at det er oppnåelig å forstå, og kunne undersøke 
denne bevisstheten nærmere, helst ikke med kniven. Men under operasjoner testes det så klart for å se om 
sentrene virker som de skal før og etter en slik prosess. Da kommer det mest utrolig frem, og jeg bør vel 
legge med en samlerapport om dette. 
 Det som gjenstår er noe helt annet som får de fleste forskere til å kvekke litt til. Det er begrep om det 
faste stoff, en endrings-løs minste-bit, punkt, eller en viss mengd absolutt fast masse, eller om det samme 
kan komme av noe som virker som et trykk, en kraft, en energisk virkning. En uendelig, absolutt, eller total 
kraft, lignende trykk, vil være like hard, fast som det hardeste stoff, selv om den allikevel kunne ha en 
flytende og omforming som veksling i bevegelser, vel balansert. 
 Der står vi: bevegelse-energi, rom-bevegelses-formasjon, kraft, fast stoff: Ja hva? 
 Uansett forestilling, bevissthet, ånd, kropp, livs-egenskaper, stoff, kraft, bevegelses-energi, rom-tid-
former, alt som er relativt, punkter, posisjoner og kontinuitet, så er det i forhold til disse temaene vi snakker 
Virkelighet. Hvor likt det virker som slik vi også tror det er, eller som virkeligheten virkelig er, uansett om vi 
har tenkt riktig eller galt om dette. Det er også forskjell på den virkeligheten der vi dekker behov og er 
fornøyde, eller at vi skal ha oss det ene og det andre, og hvorfor det virker eller kan virke som en del av 
virkeligheten. Og denne behovs-virkeligheten krever ikke at vi skal forstå noe av virkeligheten annet enn at 
vi på enhver mulig måte får dekket våre behov.  

Å sanse, og dekke behov, smake, tilfredsstilles, er ikke noen avklart forklaring til virkeligheten bevisst 
og fysisk, selv om dette er en del av virkeligheten. Virkelig-heten kan ikke verdi-normeres av annen grunn 
enn for behovs-sammenligninger, og forteller ikke om virkeligheten bak behovene våre.  
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Hva vi tro det er behov for en annen side av saken, og den etiske og estetiske smak, og praktisk 

virksomhet endrer seg etter forholdene. Vi møter oftest og kun, for det meste, bare at: Dette er holdbart, 
eller bra nok for meg! Som om det skal være et svar på hvordan noe virker funksjonelt som forklaring til 
bevissthet og fysisk natur. 
 Altså at noe kan virke, virker, der det er i sitt nå! Denne virkeligheten gjelder uansett bevissthet eller 
materie. At bare virkning uten noen ingredienser, preferanse, referanser, er håpløse sammenligninger. 
Denne totale virkeligheten gjelder for alt som har vært som del av samme prosess, væren, alt som kommer 
til å bli, alt som er her og nå, eller helheten i en kontinuerlig prosess for alt sammen. Dette gjelder alt, splittet 
eller samlet.  
 Slik er det virkelighet: Vi deler Virkeligheten opp i: 
 
Virkeligheten er; 
 Den virkelige virkning-tilstanden. 
 Fantasi 
 faktum 
 sannhet 
 løgn 
 innbilning 
 science-fiksjon 
 drømmer 
 riktig, uriktig/galt 
 misforståelser tvil uvitenhet 
 skader, ulykker, naturkatastrofer, sykdom-forskning 
 Hemmede fysiske og bevisste funksjoner 

Virkeligheten er altså det å virke på en eller annen måte som betyr at noe virker, og dette kan vi kalle 
referanser, alt vi tillegger størrelser, styrke, begrep om liv, stoff, felt og bevissthet, enten det er mystisk 
ukjent eller logisk kjent. 
 
 At vi ut fra ulike posisjoner, foreldre og miljø, samt tidens lære som ofte var en annen i tidligere tid, 
egne erfaringer, til slutt gir oss en slags personlig bevissthet, hva vi vet og tror. 
 
 Men mengden å vite, mengden å tro, er oftest for liten til å kunne bekrefte om noe er slik vi tror eller 
vet. Med ganske stort krav til fordypning, undersøkelse av forhold rundt os, og i oss selv, men ikke for å vinne 
oss til det vi tror, på, men også setter dette under kritikk om sant utgangspunkt, fører til en ofte ny innstilling 
til det fysiske og bevisste som funksjonelt forståelig. Så hvor langt rekker denne frem til de samme 
spørsmålenes anelser. 
 
 Så langt er virkeligheten en funksjon, og kan best forklares som eksistens ut fra de differensierende 
differensialfunksjonens logiske funksjon. Dens allsidighet. Virkeligheten er ellers det vi opplever som 
virkninger uansett hvilke. Virkeligheten for vår bevissthet er forståelsesgraden til det enkelte individ som 
inneholder både hvordan vi forstår noe, og vet om av andres forståelse, og samtidig alt det vi kjenner til som 
vi ikke forstår.  

En sannhet er kun hvilken tillit vi har som vi regner som graden holdbart eller riktig, enten vi liker det 
eller ikke. Og den sannheten er også individuell. Virkeligheten er uansett kun hva den enkelte er i i stand til 
selv å oppfatte individuelt. Men erfaringen viser at videre fordypning utvider virkeligheten vår, slik at mere 
erfaring og opplevelse endrer oss. Tro og viten er noe som utvides, endres, og reformeres.  
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Virkning og signaler og intuisjon 
 

Virkning og begrepet virke-lig-het, virke-likheten, har vi tatt opp tidligere. Nå tar vi opp begrepet å 

virke, at noe virker, og virkning. I den forbindelse snakkes det ofte om signaler. Men signalene må oppstå fra 

noe som virker både som overføring, styrke og som signalets bevegelige eller ubevegelige signal-formasjon. 

I og med at det er et signal, en endring, kommer det seg sikkert ikke unna bevegelse og effekt-virkningen, slik 

at former av slik signaltype er ikke så isolert som vi kanskje tror. Virkningen kan jo registreres, og må ha 

innflytelse på noe annet, ellers vil ikke noe annet fysisk eller bevisst kunne oppdage dette. Men om det hender 

en forskjell, så må det ha hatt en virkning. 

 Virkning kan ikke forstås uten en endring som skjer. Dette betyr at virkning virker funksjonelt, det vil 

si at virkning må også være funksjon. Da det også må være en endring, at virkning er en egenskap, så må 

virkning skille seg ut, altså en endring på en eller annen måte. Da er virkningen også en forskjell.  

Virkning, funksjon og forskjell må være det samme eller iboende funksjon hos den art virkning som 

skjer. De kan ikke skilles fra hverandre, da alle tre egenskaper må oppfylles for at det skal være virkning. 

Ellers vil virkningen utebli, eller ikke finnes, eventuelt kun være potensiell energi eller mulighet som hviler. 

En slik energi, styrke, kapasitet, hendelses-form, kan ikke være uten den tilgang, innpass-faktor som kan 

forbindes med det som kan utløse dette som virkning.  

Både kilde og mål, virknings-funksjonen og det som skal kunne virke må ha sin konsistens som 

værende funksjon. Vi har tidligere tatt opp at det neppe hender noe med ingenting, annet enn at virkningskilden 

i basis, på grunn-plan selv viser kun denne energi-funksjonen, eller endrings-funksjonen. Med andre ord så er 

virkning fysisk og bevisst underlagt en allerede tilstedeværende virknings-funksjon. 

 Denne danner styrke og preferansen, og grunnlaget for det som er virkningsfunksjonens dimensjon, 

plass, verden. Uten eksistens-grunnlagets plass, mulige væren, vil ikke funksjonen som styrke eller virkning 

kunne eksistere heller. En slik funksjon uten væren er aldri gitt noen forklaring, og heller ingen mening, årsak 

eller virkning. 

 Når vi, eller et måle-instrument merker noe, så er det deduktivt! Selv om det er kun en forestilling i en 

person alene. Det hender en forskjell. Om den er reel eller ikke er noe annet. Om det stemmer med fakta eller 

virkelighet, at det vi forestiller oss også er virkelighet som noe som faktisk finnes utenom i forestillingen, om 

det er kravet, troen, eller en form for viten, blir det vanskeligere å avgjøre.  

Men vi tar for oss at signaler og virkninger eksistere uansett bevissthet eller fysisk. Det er mye som 

ikke er tilfelle som vi tror er tilfelle. Det er mye som finnes og som skjer som vi ikke registrerer. Vi er da 

begrenset til å forestille oss det vi klarer å forestille oss, og få det fysisk til å skje som det er mulig for oss at 

vi kan få fysisk til å finne sted. Men vi kan alltid oppdage eller oppfinne noe nytt.  

 Vi skal herved dødlegge alle former for hva som kanskje er tilfelle, eller hva som er deduktivt tilfelle, 

ved at om noe er tilfelle, så er det slik noe er! Vi går derfor over til signalets eksistens og til virkningens 

eksistens: Da er forutsetningen for behandlingen av eksisterende signaler og virkninger til stede, selv om vi 

oppdager slike eller ikke. Vi kan da behandle begrepet signal og virkning. Begrepene kommer ikke unna 

hverandre, og vi vet da at det er funksjon og forskjell tilstede i samme prosessen, eller virkningen.  

Vi vil også oppdage at forholdet mellom signal og virkning er slik at forskjellen, bevisst og fysisk, vil 

vise seg som at forskjellen kun kan gi oss forskjell som to like, eller to ulike, fordi uten forskjell kan vi ikke 

få tilstanden 0 eller 1, eller forskjellen ingenting, ikke, alt eller noe, en preferanse. Vår avgjørelse forteller oss 

om hvor likt, er-lik, noe er med signal og virkning. Altså om saken vi snakker om er lik eller ulik det vi tror, 

vet, måler, registrerer eller finner mulig å få til.  

For at noe skal skje, være til, må det virke. At en funksjon er tilstede. For eksempel vil tomhet eller 

ingenting sett som at retninger og avstander finnes, være nødt for å ha denne differensielle egenskapen slik at 

avstand eller flere tomheter vi kan nevne finnes. Uten denne forskjell-egenskapen kan ikke tomheten eller 

ingenting finnes. Det totale fravær av forskjell vil ikke gi noen forskjell som like eller ulike, alt eller ingenting 

som eksistens. Fordi det ville vært uten mulighet, virkelighet, bruk, funksjon i det hele tatt, og uten årsak og 

virkning og uten eksistens-mulighet eller noe å forholde seg til.  

 Dette betyr at bevissthet eller intuisjon er å merke forskjell som like og ulike, som kjent og ukjent, 

gjenkjennelsen eller ingen gjenkjennelse, og vi kan ikke avgjøre at vi ikke kjenner til noe om vi ikke har noe 

å sammenligne med, og likhet og ulikhet er forutsetningen for sammenligningsfunksjoner i alle logiske 

funksjons-tilstander som finnes fordi det disse er bygget opp av funksjonen som forskjells-funksjoner.  



 134 

Syllogismene er forskjells-funksjoner, og hvis, if, vil aldri virke om ikke alternativet allerede er satt 

inn, slik at denne hvis-funksjonen teoretisk eller praktisk er satt inn som alternativ som er-lik alternativ 2, selv 

om disse er det samme eller er ulike. At om a er lik b, så er dette likt eller ulikt. Dermed er er-lik funksjonen 

det som sammenlignes. Hvis, som kanskje, faller bort. Kanskje betyr, hvis i før-funksjon, betyr at vi kan sette 

inn hva som helst. På plass er alternativet ikke lenger hva som helst. 

 Repeat, gjentagelsen, vil da bli av det samme som gjentagelse eller formen på gjentagelses-prosessen. 

Dette betyr en gang til, eller at det neste ligner det forrige som skjedde, eller som sammenligning som kan gi 

like og ulike. I dette gjentagelsestilfellet betyr det at en av analysefaktorene må være like. Vi kan bygge like 

og ulike som enten-eller, både-og, eller, ikke, og, hvis, gjentagelsen, og er-lik, er-ulik, kun ved denne 

forskjells-funksjonen, og dette gir oss logikken, altså sammenlignings-funksjonens virke-funksjon. Om svaret 

er kjent, husket, eller ukjent, ikke husket, betyr også hva som vi kan gjenkjenne og ikke gjenkjenne.  

Dette er grunnlaget for bevissthetens funksjon som sammenlignings-funksjon, oversikt, orientering og 

årsak-virknings-rekkefølge som fysiske og bevisste tilfeller må underlegge seg, altså at mening og årsak-

virkning er underlagt denne forskjells-funksjonens sammenligning. Tilpasning for fysisk tilværelse sitt 

vedkommende. Sammenligning og tilpasning er her det samme. Å forstå noe betyr at a er lik b, eller at vi tror 

at a er lik b. At forklaring og forståelse er lik med saken. Å forstå noe er graden av likhet mellom bevisst 

saksforhold med det som vi sammenligner bevisst og fysisk. 

 Dersom virkning ikke forholder seg som forskjell som lik og ulik, har begrepet årsak-virkning, mening, 

begrep, forestilling, ingen mening, sammenligning, i det hele tatt. De er ikke der. De oppstår alle som en 

forskjell som sammenligning, tilpasning der forskjellen er funksjonen er lik virkningen. 

 Signalet, om det finnes, vil la bevisstheten eller intuisjonen, anelsen finne graden av likhet fra helt ulikt 

med noe, fysisk eller intuisjon, til helt likt med, full oversikt, helheten. Og her er det ikke snakk om hva som 

er fordekt i begrepet å se, forutsi, klarsyn, men rett og slett graden av likhet fra 0 til absolutt uendelig eller 

helt. Intuisjon, enten den kommer fra et vesens egen virkning, eller fra alt som finnes, kan kun oppstå som en 

forskjells-virknings-grad. Intuisjonen, anelsen, graden av hva som merkes, forskjellen, vil da bety at 

intuisjonen er underlagt den logiske funksjonen.  

Om den er uklar, 0, eller klar, 100 prosent lik, så vil det ulike oppstå som kjent eller ukjent, og vi vil 

ha en forklaring til signalet eller ikke. Altså gjenkjennelses-graden eller mulige forutsigelse basert på 

strukturen til signalet. Som forstått tilfellet oppstår begrepet vårt om forståelse eller ikke forståelse der a er lik 

b. Om det overhode ikke er likt, så vil det forbli ukjent. Om det er kjent eller ikke er det vi kaller logisk og 

mystisk. Mystisk da er ikke kilden eller væremåten forklart, eller at begge deler ikke er forklart, 

sammenligningsbart. At a er ulik b. Men det kan også være at vi finner at veien er logisk feil.  

At vår løsning ikke var riktig, og at vi kan sammenligne på nytt: Å sammenligne er Å lete! Å sammen-

ligne er å Finne! Å sammenligne er Å søke! Vi finner da det som samstemmer med hva vi har behov for, eller 

at dette uteblir. Behovene våre dominerer tydeligvis de fleste menneskers sannhet eller vurdering, Graden 

dømme-kraft, og ikke hva som er faktisk funksjon. Undersøkelse og kritisk vurdering av egen forståelse uteblir 

og erstattes med tilfredsstillelses-graden til et behov. Virkeligheten erstattes med kun den isolerte egoismen. 

At en annen verden forklaring eller funksjons-virkelighet finnes, utelates. 

 Å søke, lete, finne, vil slik ha en bakenforliggende sak å sammenligne med i styrke, form, mulighet, 

som vi sammenligner til praktiske og behovs-rettede formål hvor følelser eller fysikk tilfredsstilles, og slik 

blir saks-forholdet ønsket, en grad likt med saks-forholdet løst. At a er lik b. Hvor likt dette er, for lite, eller 

nok likt med det vi sammenligner med. Her er oftest svaret likt eller ulikt som løsning. 

 Men når mystiske og logiske funksjoner, begge må ha forskjells som virkning, så er virkningsfaktoren 

og dens form nødvendigvis logisk. Hva er da forskjellen på mystisk og logisk? Det som er forskjellen på 

mystisk og logisk er ikke virkeligheten eller virkningen selv, men forståelsens likhet, sammenligning, 

eventuelt bevisst. For funksjoner som ellers ikke er bevisst, så vil graden logisk eller mystisk ikke ha 

betydning, annet enn at det virker for det det skal eller overhode ikke virker for dette. 

 For sammenligning og tilpasning som en bevisst eller følsom funksjon så er det gjenkjennelsen som 

teller. Da er mystisk og logisk at vi ser sammenhengen. Om vi finner dette likt med noe eller ikke, husk, 

erfaring, opplevelse eller kan sammenligne med noe i den direkte bevissthetsakten, eller ved å søke, lete, finne 

som er sammenlignings-prosess. Det mystiske betyr at noe er ukjent for oss og dette er fordi vi ikke finner 

like og ulike som vi kan sammenligne dette med. Om vi ikke finner noe som vi kan sammenligne med, er det 

mystisk. Ett signal er ikke noe uten virkningen. Endrings-effekt. Signal ikke motatt. 
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Bevisst vil det at vi finner noe å sammenligne med som likt, eller avgjørelsen om noe er ulikt med 

dette, det som gjør at vi kan kalle det kjent eller logisk som identifiserbar grad likhet eller ulikhet. Vi kan 

nemlig ut fra erfaring vite at selv om vi ikke finner noe å sammenligne med der og da, eller bare finner noe 

som er ulikt med det vi sammenligner med, vite at vi senere kan finne årsaken eller grunnen til ulikheten eller 

at vi finner noe som er likt som vi kan sammenligne med. Når vi finner noe å sammenligne med så er saken 

forstått eller forklart inntil den graden vi har sammenlignet dette med så langt. Forståelse og forklaring er slik 

sett ganske likedanne. Oftest kan vi søke dypere sammenhenger, eller sette spørsmål til Finn, Let, Søk, videre. 

Når balanse er nådd svekkes styrken til søk og andre styrkesøk kan øke å overta søks-funksjonen som 

neste tanke, følelse, oppgave, likedan som at et søk kan overstyres av et bie-stikk. I mange tilfeller vil angst 

og lyst-signaler gi gjensvar eller signal om at et mål eller tilstand er oppnådd eller er ønsket. Styrkesignalet til 

sult og at det skal være søtt, kan være en slik behovs-overgriper. Det kan være lignende med seksuelt behov. 

Det kan være til tider vanskelig å styre for mange, og enkelt-tilfeller kan drive de fleste over en terskel der vi 

spør etter relevans for oppførsel. Dette er igjen bedømmings-sak, et sakstilfelle, tilstandsbilde. 

Her er det noe som heter psykiske og fysiske hensyn å stille seg til som holdbart eller ikke. Dette 

gjelder for alt som heter moral, hvilket betyr at moral ikke er grundig undersøkt, noe jeg tar opp senere, etter 

at bevissthets-funksjon og behov er grundig gjennomgått. 

Vi vet nå at både den fysiske virkningen, annen virkning, bevisst virkning og intuisjonen krever en 

forskjell for å merkes, uansett om vi kaller dette signal, overføring, energi, altså en drivkraft, virkningskraft, 

eller virkning uten en fast ide om hva som utløser denne. Forskjells-funksjonen må inn uansett, og forskjell er 

en logisk funksjon samtidig. Og gyldig for alle logiske funksjoner som uteblir uten forskjells-funksjonen som 

en virke-funksjon. Vi kan like gjerne si at stemning og sinns-stemninger, og forskjell i slike stemninger, samt 

behov og følelser og sanse-inntrykk er underlagt det samme som virkning og likedan at bevisstheten kan 

merke en forskjell, uansett hvilken. Og i alle tilfeller er det som skjer i forhold til det som var, en forskjell. 

Intuisjonen merker forskjell. Et signal eller virkningen må da inntreffe for at intuisjon og bevissthet 

skal erke forskjell på de egenskaper som kan avdekkes for bevisstheten eller som kan merkes. Bevisstheten 

merker forskjell som like og ulike, og som sammenlignings-funksjon, og dermed det som gir årsak-virkning 

en rekkefølge eller samstilling av preferanse-forskjeller som objekter og felt, virkningsstyrke, virkningseffekt.  

Dette gjør at intuisjon er å merke en forskjell identifiserbar eller ikke. Stort sett så er intuisjon at den 

merkes, selv om vi ikke kan bekrefte hvilket art forskjell vi merker. Vi får en anelse, en vag følelse, en 

irritasjon som undrer oss, eller som virker inn på den samlede stemningen, humøret, følelsen. Dette kan vel 

også skje underbevisst. Som en svak effekt vil signal og virkning som intuisjon bety at vi får en vag, eller en 

klar anelse av noe. Vi kan sammenligne dette med en svak skygge eller tydelig skygge av noe.  

I det vi får en klarere anelse som tilhører enten følelse, behov, sinnstemning eller en fysisk forskjell, 

så kan vi alle fall si at vi merker forskjell på lukt farge eller noe annerledes i et fysisk syns-bilde. Da er signal-

saken tildels identifisert og kan komme over i en betenkning, eller tankeprosess, et søk etter hva og hvordan 

dette er, eller at vi klarer å identifisere arten følelse eller behov humør, fysiske egenskaper. Vi vil kunne få 

klarere forskjeller enn dette, at vi er sikre på hva det er, og slik verifisere hva det er, og slik tenke over et 

konkret forhold om egenskaper ved noe videre. Bevissthets-behov er oversikt, orientering, struktur-sak. 

Når kunnskapen er stor nok er vi kyndige, kunnskaps-rike, og vet det meste om saken, mulig også de 

praktiske sider som noe kan benyttes til eller ikke benyttes til. Til slutt står det vi kan kalle filosfoen, at årsak-

virkning, hvorfor noe eksisterer og virker tilbake som spørsmål som både i teologi, filosfi, og psykologi, 

bevissthet, regnes som sikre holdepunkter, men uten et gitt synlig svar. Det er det ytterste til hva bevissthten 

kan klare å dedusere, anta, ane, finne løsninger for, og som bare kanskje kan bekreftes sikkert. Dette gjelder 

for vitenskapen også, fordi både bevissthet og fysiske forhold må samstemme for at begrepet, forklaringen, 

tilstanden skal kunne verifiseres i en slags forklaring, der vi kan si at vi vet hvorfor eller ikke vet hvorfor 

kilden skal kunne gi et slikt resultat. Bevissthet er behovs-sammenligning, aldri noe annet.  

Dette at en finner en funksjon som kilde som gir funksjonen slik bevisst og fysisk er det vi kan kalle 

den logiske forklaringen. Om vi ikke finner bare kjente, men ukjente faktorer for at dette skal virke, så kaller 

vi det mystisk. Signal gjelder alt fysisk og bevisst. Behov er å kunne merke tilstand, hva, hvorfor. 

Begrepet mystisk og begrepet logisk gir i seg selv ikke en funksjons-forklaring. Begrepene må henvise 

til funksjoner vi finner noe likt eller ulikt med i forhold til den saken som gir seg til kjenne, for at vi kan si at 

det er logisk. Logisk er i alle fall at bevisstheten og det fysiske har vist seg som virknings-signal. Eller rett og 

slett en virkning som har nådd frem og ført til endring fysisk eller bevisst. Virkningen, signal-effekten. 
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Signaler. 

 

Signaler kan være virkninger som er kjente eller ukjente. Alt etter som om vi har noe å sammenligne 

dette med. Signaler kunne tenkes å komme fra en naturfunksjon uten at en bevissthet eller meningm eventuelt 

plan ligger bak signalet, altså virkningen. At det finnes virkningskrefter i den tid-rom-energi-funksjon vi har. 

I så fall kunne vi tenke oss at det er en orden i denne helheten slik at det ikke er tilfeldig, men en klar årsak 

og virkning til signaleffekten og at vi kunne lære oss å tyde egenskapen eller felre egenskaper ved natur-

funksjoner ut fra dette, for eksempel lov-lignende sammenhenger. Det kunne da også like gjerne være tilfeldig 

om vi ikke kan tenke oss en slik natur som en orden, men kun et kaos for ubestemte tids-virkninger for når 

noe slår om i en annen funksjon en det vi har ved orden. Vi ville allikevel kalle slike signaler eller virkninger 

for informasjon fordi vi oppdager dem og blir bevisst disse. Også bevisstheten kan tenkes i en uendelig variert 

virknings-tilværelse av en slik orden eller uorden som natur-funksjon, selv om vi ikke enda visste hvordan det 

var mulig. 

Vi kan videre gå til den stillingen at vi selv er bevisste oppdager mye, kan fantasere og tenke oss 

sammensetting av deler og virkninger, og slik finne opp nye saker, oppfinnelser som kan passe til et behov 

eller for å komme forbi et hinder, rekke frem til noe vi ellers ikke vil nå frem til. En lang tang, eller en bil som 

kjører fort. Eller pil og bue. Mobiltelefon. Vi ville altså kunne legge planer, og finne veier å utføre dette på. 

Om vi klarer å lage noe slikt vil vi kalle det oppfinnsomt eller kreativt, uansett om det lå slike ide-former som 

Platon nevner, eller om bevissthet og tanker er en annen prosess enn slike bevissthets-ideer, men en aktiv 

virkende sammenligningsfunksjon vi kan kalle bevissthet som kan oppstå i et slags bevissthetsfelt. Her er det 

ikke snakk om at det er materielt eller åndelig basis-struktur, kun at det virker som funksjon.  

Vi har lett for å identifisere bevissthet som forskjell fra det fysiske ellers, og har lagd oss et skille 

mellom bevisst og fysisk informasjon som vi uten videre ikke kan garantere for er forskjellig i bunnstruktur, 

funksjons-struktur, at det kan være av samme natur eller kraftvirkning. Det som er poenget er at vi ved den 

bevisste prosess som identifiserbar kaller signaler for informasjon og beskjeder. Altså noe som ligner enten 

en ordre, eller et varsel fra noe, eller noen. At beskjed og informasjon knyttes til bevissthet som første-

leverandør i alle tilfeller. Noe som er vanlig ved religiøse syn, og religiøs tro, i de fleste tilfeller. Her kan man 

også skille mellom ånds-bevissthet og fysisk-virkende funksjons-årsak. At natur og bevissthet skilles lignende 

ånd og materie, sjel og kropp. Anmodning, varsel, veiledning, veivisning som bevisst, eller som natur-

funksjon uten en menings-plan, men kun en rekkefølge i årsaker og virkninger kjent som ukjent. 

Informasjon og beskjed er en tolkning, forståelse av signaler, signal-virkninger, signalstrukturer, kodet 

eller i klartekst, altså tydelige eller utydelige sammenlignings-formasjoner å tyde. All preferanse vil jo virke 

som informasjon om den oppdages, og vi kan anta at en slik kilde ligger bak alt uansett, at preferanser blir til 

og med virkningseffekt slik som signaler. Vi kan også tenke oss at de tikke er noe som kan noe for sine bevisste 

og fysiske virkninger eller bedømminger, og utvelgelser, annet enn at man får tid til å velge i noe, og slik 

rekker å sammenligne forhold før noe hender, og slik at vi kan få noe til å hende selv, om vi rekker dette i 

forhold til saker vi står ovenfor. 

Kort sagt oppfatter vi signaler for til-tenkte eller u-til-tenkte informasjons-effekter. At både bevissthet 

og natur gir informasjon, signaler. Våre behov for oversikt og mettelse av behov, gir ofte en klar driftsretning 

for nysjerrighet og søke-funksjon, for om noe i årsak-virkning-rekkefølgene er bra eller dårlig for oss, at vi 

titter over kanten for å se om det er farlig eller noe bra vi kan forvente å ta stilling til. Til mer likt med det 

faktiske som bevisstheten forstår dette, jo klarere kan vi sette inn tiltak ovenfor dette. En erfaring. 

At vi anser kun det bevisste som signalgiver fører lettest til at vi da antar at hjelpere eller noen fra 

andre dimensjoner er utgivere av beskjeder, signaler, og slik at vi kan mene at vi kan forstå noe uten erfaring 

eller egen sammenligningsevne. At bevissthet i andre dimensjoner besørger alt som signaler, eller styrer alt 

fysisk. Poenget er at uten virkningsfunksjon i grunnen for endring og preferanser, formasjoner, så kan ikke 

signaler eller informasjon, bevissthet eller natur, fungere.  

Jeg har her redegjort for intuisjon, beskjed, signaler som et virknings-forhold, og spesielt om begrepet 

virkning. Virkning i forhold til begrepet virkeligheten, slik alt virker eller et saksforhold trolig virker, er det 

også redegjort for i et annet avsnitt av bevissthets-notater gjort i annen del av skrivet i differensialkraften eller 

i tilleggene til denne. 
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 Livssyn. 

 

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

lar oss lede med som at alt annet i verden ikke fantes, at vi følger opp et annet livssyn som at det skulle være 

sant bare for å forstå det andre livssynet, innlevelse i dette, men uten at vi trenger å tro på dette etter lesningen, 

så kan vi kanskje lære å forstå et annet livssyn. At en er godvillig innstilt for å forstå tankegangen her. Dette 

er faktisk nødvendig om en skal forstå forandringskraften eller differensialkraften. En må følge argument-

rekkene eller antagelsene en annen har gjort seg, for å forstå. Men da kan det hende at en inntar noen punkter 

som en ellers ikke tenker på og som en kan ha nytte av, eller som kan forespeile seg som en sannhet for oss. I 

enkelte sammenhenger har slikt ført til skifte av livssyn. 

 

Tenk selv: Hvordan en kan ta seg en innstilling til differensialkraften, forandrings-kraften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

Virke virkning og virkelighet. 
 

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

er og det som hender, skjer ut fra egenskapen til det som er. Altså at det finnes og at det virker ut fra sin 

egenskap. Ofte kalt Gud, Ur-kraften, ur-stoff, eller Naturens eksistens og prinsipp, der prinsipp regnes som en 

funksjon hos natur-kreftene. 

 Vi kan lett finne på å si at virkeligheten skal bety den egentlige sannheten om det som er tilfelle av 

hvordan noe oppfører seg, men som ofte er så mangfoldig eller dyptgående at vi har problemer med å fange 

dette inn. Allikevel forstås virkelighet som en egentlig sannhet, en slags erkjennelse av noe funksjonelt vi ikke 

kan bryte i stykker uten at vi selv utgjør en del av den sanne virkelighet. At den ikke kan feies bort.  

 I begrepet virkelighet så ligger det innlagt at det er noe som virker, tilværelsens alle egenskaper, og at 

denne har bevegelse, tid, en type virkninger, og at slike drivkrefter, virkningskrefter, er funksjoner som utgjør 

en forskjell i tilstanden fra slik tilstanden var. At noe er virkelighet er altså den totale eksistens og den endring 

som skjer, og dermed fungerer, virker. Virkelighet er en funksjon som er lik eksistensen og dens virknings-

grad. Eksistensen og dens endring. Det som er totalt sett. Ikke bare den lokale virknings-eksistens som den 

personlige opplevelse og bevissthet, lokal natur, men all natur og bevissthet. 

 Derimot når vi henviser til det praktiske liv, så er virkeligheten våre lokale omstendigheter og våre 

behov som da skal samkjøres i den grad vi trenger noe, eller vil oppleve noe, oppnå noe, og slik sett så er vår 

virkelighet overlevelse, det å leve ut livsevner, et mål for de fleste der det er om å gjøre å ha det bra. 

 I forkortet grad vil jeg definere virkeligheten som funksjon som gir eksistens-egenskapene og dens 

eksisterende virkninger, og dens omforming, endring, lokalt og innenfor helheten av samme eksistens. Slik 

sett vil min oppfatning være at både eksistensen og dens endring er en felles virkning, funksjon, at det fungerer, 

altså virker. 

 Folk har forskjellige oppfatning av virkeligheten, hvordan denne er og fungerer. Ikke alle har så 

dyptgående bilde, tanke rundt dette. Men til gjengjeld har folk en mengde oppfatninger av gjenkjennelser og 

forhold mellom gjenkjennelser, slik at de vet om mange ting, og alt de husker av alle ting og hendelser 

oppfattes av dem som virkeligheten, det å vite noe. Men stort sett er dette bare gjenkjennelser og mengden 

forhold av gjenkjennelser som er i kombinerte sammenhenger. Tingenes videre indre egenskaper, hva det er 

eller hvordan dette fungerer dypere, det er det slett ikke så mange som undersøker mer nøye. 

 Å virke betyr også på en måte drift, drift-årsak, driv, flyt, strømning, driv-kraft og driv-årsak, det som 

får strømningene i gang eller driver strømmen av sted, det som sender ut virkning som drift og driv-strømning. 

Altså på sett og vis det som skaper årsak og virkning fordi det virker av seg selv som en driftsfunksjon i 

tilværelsen. Igjen hva mange legger i begrepet Gud, urkraften, naturen egne drifts-funksjoner, annet.  

 Vi vil i mange lokale praktiske sammenhenger tillegge vårt arbeid og bevegelser for å dekke behov 

som en slik drivkraft, ofte kalt arbeid, livs-virke, nytte-virke, for at våre liv skal fungere tilfredsstillende. 

Mange avviser totalt derfor andre oppfattelser av virke og virkekraft, drivkraft som annet enn arbeid, effekt-

utøvelse, energi-mengder for livsopphold eller hevdelse i samfunn og natur. Å opprettholde seg selv bevisst 

og kroppslig, pleie sin egen sjel og sin kropp, eller sine nærmeste. Mange er dessuten enige i at vi skal virke 

slik at samfunnets innbyggere kan virke holdbart oppegående som friske mennesker være glade og ha det 

godt.  

 Lokalt og som livsvirke så er slikt et godt mål så klart, selv om det er mye missbruk gjennom å oppnå 

disse mål, misbruk av andre, og til tider også seg selv. Misbruk betyr her det som skader mer enn det gagner 

og at en gjør andre vondt, til tider skader seg selv, og at en ikke følger med eller forstår hvilke følger som 

slike dårlige handlinger sprer, medfører. 

 At noe virker, fungerer, gir drift, innerst inne i alle kilder vi henviser til, bevisst, i begrepe som inne i 

Gud inne i Natur, inne i en kraft, er viktig egenskap for at vi skal kunne endre noe, det vil si bevisst tenke, at 

det utgjør en forskjell, en endring, likedan som vi fysisk har spenninger i materien, krefter som utløses. Vi kan 

ikke garantere for at om klor og natrium møtes, at disse danner koksalt, at denne prosessen er en tiltenkt 

prosess. At vi ved å mene noe annet, så vil det ikke danne koksalt. Slik sett kan de fleste meninger om hva 

noe skal, bli overkjørt av naturens praktiske og fungerende funksjonsprosess. Vi kan mene at vulkanen ikke 

skal sprenge, og vi kan bevisst konsentrere oss for å se om vi kan stoppe utbruddet, snøskredet, men som regel 

stopper slikt av seg selv når jobben fysisk er gjort. 
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 Slik sett kan vi ikke garantere for at hverken Gud eller vår bevissthet og vilje umiddelbart stopper en 

naturprosess. Aristoteles og Newton mente begge at det var ilagt en egenskap, formål, driftsretning i stoffene, 

slik at de sa at naturen fungerer av seg selv etter at Gud satte den i gang og at vår fornuft har vi fått for at vi 

skal bruke den, og løse problemer selv. At Gud bare beundrer, iakttar sitt skaperverk, og vi har fått ansvaret, 

kompetansen. 

 Nå har det opp gjennom tidene likedan vært tro på at naturen har alle slike funksjoner som 

naturfunksjons-egenskaper selv, uten at det er Gud eller bevissthet som er årsaken, men at vi bevisst kan endre 

former og lage redskaper og finne på ting med stor nytte som oppfinnelser. Og at dette med hjelpemidler og 

språkutvikling har blitt kultur-utviklingen fra naturtilstanden til sivilisasjonens redskaper og skikker, som 

dyrkning av mark, holde husdyr, moderne fiskebåter og teknisk industri. I de siste hundre år også elektrisitet, 

og nylig data og mobil-kommunikasjon. 

 I tillegg betyr det at noe virker at vi må ha en virknings-egenskap, altså en virknings-funksjon, eller 

virke-funksjon. Dette gjør virkning kort og godt til en funksjon. Vi kan godt kalle dette en egenskaps-funksjon, 

men egenskapen er en type funksjon enten den er stivt satt opp som en form, eller er en egenskap til forskjell 

fra andre egenskaper, og likedan som endringsbare egenskaper, virknings-funksjoner. Slik sett vil både 

eksistensen og endringen til det vi kaller eksistens være en funksjon. Dette gjør en plass eller et tomrom med 

retninger til en funksjon. At det finnes retninger og plass til forskjell fra at slikt ikke fantes, eller til forskjell 

fra tid, bevegelse, formegenskaper ellers, og endringer.  

 Uten slik funksjon finnes ikke muligheten til det vi kaller handling, hendelse, at vi utfører noe kalt å 

gjøre, lage, skape, danne, forme, alle bevegelige og virkende endringer vi kan foreta oss og som skjer inne i 

oss. At vi virker fungere, som funksjoner. Det er her jeg har forklart forskjells-egenskapen i alt som en grunn-

leggende faktor i funksjoner uansett hvilke funksjoner vi snakker om. Slik sett blir forskjell en konkret 

funksjon fordi denne er deduktiv og sanselig, samt målbar og praktisk avgjørelse for alle forhold som virker 

som like og ulike logisk, og logikken blir slik en konkret faktor.  

Slik sett er det mulig at kun de bevisste forestillingers flyktige virksomheter som passer best som 

mindre handgripelige og kan kalles abstrakt. Men abstrakt og konkret forklarer ingen funksjon slik at de forblir 

en benevnelse som ikke har noen klar mening, eller klar funksjon, og er mindre nyttige, Det beste er å holde 

seg til begrepet funksjon og funksjon er en forskjells-egenskap. Det er derfor jeg kan og vi kan sette likhetstegn 

mellom begrepene virkning, funksjon og forskjell, som en og samme funksjon.  

Funksjon og virkning er en forskjells-funksjon. Og det er også drivkraften, virknings-faktoren til 

drivkraft, driftskilde, under ett uansett hvilken drivkraft eller drivkilde vi henviser til, fordi vi må inn til den 

opprinnelige funksjonen i bunnen av eksistensen. Drivkraften, eller energi-kilden er en slik forskjells-

funksjon, som aktivt virkende, en forskjell som gir forskjell fra den tilstanden som er og var, som endres til 

det som det blir, fra det forrige til det neste. En slags årsak-virknings-faktor, funksjon, årsaks-funksjon, altså 

gjennom en forskjell som blir forskjell fra seg, endringen.  

 Og dette gjør at væren ikke bare er, men er aktivt virkende slik at noe skjer, og dermed at begrepene 

som gjøren blir en av mulighetene. Bevegelse tid som prosess-funksjons-måling, er da alltid en endring til 

forskjell fra den fysiske tid der en klokke kan stå stille, at videre fysiske hendelser virker stivnet, eller at 

forestillinger om stillhet, ro, som bevisste prosesser eller søvn, inntrykk av tomhet, ikke oppfattes som en 

endringsprosess. Som regel er det snakk om stabile, jevne endringsprosesser som ikke gir merkbar forskjell 

fra tilstanden vi er i bevisst eller fysisk sanselig.  

Vi oppfatter ikke noen forskjell fra annet enn den tilstanden vi fortsatt er i, den virkningen vi er i. Om 

vi ikke merker forskjell, alt er likt, så virker det tomt og stille, fullstendig ro, tankeløst og sanseløst. Men det 

kan tross dette virke behagelig eller ubehagelig. Om det er helt balansert merker vi ikke noe bevisst. Ingenting 

hender eller merkes. Følelsesløst. 
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Virkeligheten 
 

Virkeligheten betyr virke-likheten. Virkeligheten betyr altså virke-likhet, virke-lik-heten, at det er lik, 

=, lik med det som vi sikter til, peker på, det som ER, det som virker likt med det som vi sikter til. Dette betyr 

selvsagt både vår kropp, vår bevissthet, for alle sider av en total virkelighet.  

 Vi kan ofte se for oss det som er de fleste menneskers virkelighet, nemlig den oppfatningen den enkelte 

har selv ut fra behov og oppgaver, slik alt virker på seg. Dette er en autentisk virkelighet slik den enkelte 

oppfatter verden, alt som skjer i forhold til seg. Vi kan også si at dette er grunnlaget for eksistensialismen. 

Hva verden er eksistensielt, som virkelighet for deg. Meg, Jeg. Selv. En orientering vi må ha, men ikke nok. 

Virkeligheten totalt sett er ofte langt bredere perspektiv enn dette. Den omfavner alles personlige 

virkeligheter som slett ikke er den samme for alle. Hva er så det mest vanlige vi kan finne ut om den enkeltes 

virkelighet. Det er at man har tro og viten, inkludert alt man føler og har behov for. Ikke alle vet bestandig 

helt riktig hva de har behov for. Det er ikke lett å få oversikt over alt som har med seg selv å gjøre.  

 Alle mennesker har en slags tro eller viten. I forhold til så meget vi kan tro på noe, eller kan tro om 

noe, så er dette bare en liten del av alt det vi kan tro om samme sak overhode, Bare promiller av alt vi kan tro 

om det vi tror på. Det samme gjelder viten. I forhold til det vi vet, som ligner troen, at både tro og viten er en 

oversikt og orientering som så vidt holder seg innenfor det vi føler behov for, eller mener vi må godta om noe, 

fordi det vil alltid være en slags aksept, tross vår enighet eller uenighet med det vi føler at vi må godta, 

akseptere, for at vi skal tilslutte oss eller ha tillit til hvordan noe rundt oss fungerer, virker, virkelighet. 

 Vi kan godt mene at tilstandene kan forandres gjennom at vi påvirker andre eller at noe påvirker det vi 

er enig eller uenig i. Det er snakk om tillits-grader, hva vi mener vi kan stole på, og som forholder seg til de 

forskjellige gradene av behov vi har. Viten betyr også at hva vi kan vite om slikt som vi vet, bare er brøkdeler 

av alt vi kan vite om det feltet vi har viten om. Bare promiller av den uendeligheten vi kan vite om dette er 

som regel tilgjengelig for den som vet noe. 

 Allikevel: Når en samlet undersøkelse over historisk tid innenfor vitenskapen har funnet likevektige 

lover i nesten alle fysiske felt og partikler og beregninger for de fysiske hendelser, og reaksjoner som ligger 

til grunn-funksjon for en rekke viten om biologi, kropp, alle tekniske fysiske kjemiske og fysikk-orienterte, 

geometriske og matematiske utregninger for de stoffene jorden består av og oppførsel til partikler og til alle 

himmellegemer som vi kjenner, samt hva vi vet om arv og legevitenskap, så har vi en veldig god oversikt over 

hvordan det fysiske virker. 

 Når så noen som tror eller vet noe, utelater hele den siden av verden som vi vet noe om, og som viser 

seg å stemme stort sett i de aller fleste tilfeller, og virker intakt for de fysiske stoffer, de fysiske lover, det som 

skjer i  den fysiske verden som er i overenstemmelse med fysikk, kjemi, matematikk og geometri, så virker 

dette som en redusert virkelighet. Det betyr at all vitenskap om kroppen, fysikken, den fysiske natur, arv og 

biologi, blir utelatt fra den virkeligheten mange beskriver. Det finnes en ganske stor mengde av de tros-

retninger, de personlige livssyn, og de ideologiske livssyn, som ut fra egne behov som målestokk, utelater at 

vår kjente viten har en plass med stor vekt for hvordan noe virker i den totale virkeligheten vi har rundt oss 

fysisk, det vil si hva vi legger i begrep som kropp, legeme, det vi kaller fysisk. 

 Konsekvensen er at vi hører uttalelser om virkeligheten som ikke lenger stemmer med det vi observerer 

og det som hele tiden skjer ved fysiske reaksjoner, og som skjer i celler, organiske molekyler, og i natur-

prosesser for alle fysiske stoffer. Når noen da snakker om den troende virkeligheten eller den vitende 

virkeligheten i forhold til hele mengden informasjon og testing av det som skjer, så er både prosessen som 

skjer og virkningen av det som skjer, utelatt fra de fleste menneskers beskrivelse av det vi vet totalt samlet om 

de fysiske forhold. Og her er det likegyldig om det er snakk om tro eller viten. Alle personlige uttalelser om 

den fysiske natur kan lett utelate en større mengde av hva som kan sies om hvordan dette virker. Slik sett vil 

manglene eller avvisningene av hva som påstås som kan være riktig om den virkende virkelighet bli utelatt.  

 På denne måten blir behovene den enkelte har, det som overkjører den fysiske virkeligheten slik vi 

samlet vet noe om denne, og det er påstandene om alt det som ikke er i overenstemmelse med virkeligheten 

fysisk som ofte dominerer samtaler, private vennskap, familier, og som ofte beundres fordi det dekker et behov 

som mange finner felles, og der avvisningen av betydningen og virkeligheten til den fysiske natur, ofte kalt 

konkret natur, blir avgjort.  
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Altså blir oversett eller avvist, satt til side, sett på som en mindre gyldig virkelighet. Selv om alt som 

er virkelig smått og stort er tilhørende den egentlige virkelighet og ikke kan verdi-normeres. Vi kan selvsagt 

endre forhold med den fysiske natur slik at den er tilpasset vårt behov, eller finne opp noe som er ønskelig. 

Men vi har da benyttet en egenskap som var mulig for stoffene. Fordi om det ikke var en mulighet ved stoffene 

så blir det som det alltid blir, at all prøving og feiling for å skape noe, ender med at vi oppdager en måte det 

kan fungere på, og som stemmer med de fysiske stoffenes egenskaper. 

 Slik sett er dette en kritikk av den enkeltes, og ofte de fleste større livssyn og ideologiers innsikt og 

påstander om virkelighetens virkelighet, fordi den virkelige virkeligheten ikke virker slik det påstås, men 

faktisk virker på en mer generell og annen måte enn slik den fremstilles av de fleste. Den fysiske virkeligheten 

som omhandler kropp, legeme, mange påstander rundt fysis, det fysiske, er altså ikke i overenstemmelse med 

den egentlige virkeligheten som hele tiden kan påvises i hendelser og som følger ganske bestemte rutiner og 

transformasjoner som forklarer virkningsforløpet til de fysiske hendelser.  

Når det fysiske utelates som viktig i det hele tatt, og i tillegg at påstander avviser og forteller om andre 

virkninger som ikke er i overenstemmelse med det som skjer, eller ikke forteller om slik det virker, eller verdi-

normerer gyldigheten vekk av de fysiske virkninger, så avviser man rett og slett at det er en fysisk virkelighet 

som virker, og hvordan denne virker, som ikke reelt for de behov og synsmåter man har som enkeltperson og 

som tros-grupper, livssynsgrupper og i de lokale vennelag.  

To venner vil lett utvikle et bilde av gyldighet som bare kan være, eller kan ha en god del 

overensstemmelse med virkeligheten, men vil fremdeles mangle en stor del viten, og ha en stor del 

feilslutninger om virkeligheten fordi det fremdeles mangler mye som får denne virkeligheten til å fungere i 

samsvar med alt som virker fysisk som fastere egenskaper i virkeligheten til den fysiske natur. 

 Med beskrivelser av bevisstheten kommer vi ikke alltid særlig bedre ut med dette. Påstander om 

virkeligheten til bevisstheten virkemåter og funksjoner, står ikke så sentralt som følelser og behov, smaks-

fornemmelsene betyr i hverdagen. Bevisstheten om bevissthet til folk er som regle behovsrettet, om hva vi vil 

ha og trenger.  

Da må vi gjøre! Å gjøre for å oppnå noe, gjerne kalt handling, men ofte med den fysiske viktige delen 

til en handling, eller påvirkning av kropp, som tilfredsstiller et behov, er som regel målet med gjøren. For 

eksempel en fredelig sameksistens som betyr blant annet å ikke fysisk skade hverandre. Det krever fysiske 

bevegelser og fysisk handtering av en fysisk natur, kropp og legeme, som gjerne kan være det samme, bruk 

av fysiske krefter for å koordinere dette på bevegende uskadelig styrke-anstrengende måte, at vi må benytte 

energi fysisk for å oppnå fredelige bevegelser. 

 Både bevissthetsfunksjoner og fysiske funksjoner blir slik ofte beskrevet uholdbart og lite i 

overenstemmelse med virkemåten, og ofte med påstander der om noe ikke virker allikevel, som at det ligger 

andre grunner til rette for at vi må godta det som hender allikevel. Poenget er at det ikke virker i 

overensstemmelse med slik det virker i påstandene og hvilke mål vi skal oppnå med dette, i samsvar med den 

fysiske naturen.  

Det fysiske bryter inn og det går galt med handtering av det fysiske og sykdommer, at det lett oppstår 

en del kroppslige plager ut fra en slik forståelse, og der man lett ofrer sin kropp for en sak som slett ikke virker 

som det skal slik som det påstås. All viten fysisk har også blindgater, og det er ikke lett å unngå disse fellene. 

At et ledd i den fysiske virksomheten kan bryte retningen og at mindre eller større skader oppstår eller at den 

fysiske gjøren ikke virket i det hele tatt slik vi forespeilet oss dette.  

 Men all gjøren, også ut fra behov, er bruk av bevisstheten på alt annet. Ikke for å forstå bevissthetens 

funksjoner og prosesser. Det er alltid ett eller annet å oppnå som bruk, nytte, ofte vinning, mer enn at 

spørsmålet om hvordan bevisstheten virker som er målet. Da må vi analysere alt vi kan finne ut om 

bevissthetens funksjoner og spørre om hva som kreves for at den skal fungere slik, også de forskjellige 

virkemåter til bevisstheten, og forskjeller mellom individer her.  

Forholdene i bevisstheten kan endre seg fra øyeblikk til øyeblikk, men det er virkemåten for slikt, og 

hvordan den virker på den måten gjør eller i neste øyeblikk som teller som virkemåten vi skal finne ut av. Ikke 

hvilke fordeler vi hadde, eller ulemper vi hadde med bruk av den funksjonelle bevisstheten, men hva den 

funksjonelle bevisstheten virker som. Her er det like meget at den bevisste funksjonen beskriver bare deler av 

eller behovsrettede promiller av hva som kan være riktig eller feil i våre påstander om bevisstheten. 
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 At folk er behovsrettet og kanskje også ganske styrt gjennom styresystemer i familier og samfunn, gjør 

at ganske mye av den tiden vi skal finne ut av oss selv som en bevissthet og funksjon i denne blir borte på 

veien. Likedan om den fysiske kropp. Vi kunne like gjerne ha kalt det sjel og legeme, og livs-egenskaper, men 

med bevissthet og kropp fysisk, kan vi like godt se de samme funksjoner gjennom nettopp hvilke funksjoner 

kropp og bevissthet har som en overordnet betegnelse på det fysiske og det bevisste, der det bevisste gjelder 

alle de funksjoner vi kan finne ut om oss av sanser, behov og følelser, alt inkludert sinnsstemninger, 

dømmekraft, fornuft, husk, evne til å rekonstruere eller konstruere noe bevisst eller fysisk. 

Å bygge noe bevisst eller fysisk ut fra det vi alt vet vi har som kjente bygge-stener, er ikke å skape. Å 

skape brukes som at det som ikke-Er, suppleres med at noe blir til som ikke var. Nå benyttes i moderne tid 

også det samme om det som har blitt kjent som vi kombinerer bevisst og fysisk.  

I den generelle tro, og til dels også i viten, så er det fremdeles en mystikk for de enkelte 

bakenforliggende funksjoner, som aksepterer at intet og ingenting, at noe ikke er har betydning, og er årsak 

til det neste som hender, slik som Sartre, som har likheter med den gamle mystiske tro om at alt er plutselig 

begrunnet uten en egentlig funksjon som omgjøres, men at byggematerialer og funksjoner uteblir, og at det 

likt med å skape er ingenting som er årsak og betyr noe.  

Den formen skapelse eller forsvinning som ikke var, blir, er og forsvinner, blir ikke eller ingenting. 

Om det forrige sekundet er over, i dette øyeblikk, og at dette øyeblikk forsvinner fordi det neste øyeblikket 

kommer, anses av samme form av mange som at det ikke var noe funksjonelt som var, er og ble. At det forrige 

og det neste ikke eksisterer, i den formen at det ikke er noe som var, er og ble. At er ikke har noen funksjons-

grunnlag. Men dette stemmer dårlig med virke-likheten, eller virkeligheten. 

 Vi kan lett tilslutte oss ekteparet Mills slutning på begynnelsen av 1800-tallet, mellom 1800-1860, der 

de mente at nytten, bruken var det sentrale for behovet vårt, og som hovedsaken for moral og praktisk 

virksomhet. Poenget er at vi har sett hva som folk regner som nyttig for seg, nyttig for livssynet, nyttig som 

krig og vold for egen-nytte, og også felles-nytte, og vi kan si at nytten i dag også har ført til en økologisk krise 

av giftstoffer. 

 Nytten, bruken, som målestokker har ikke de beste forutsetninger for avdekning av virkelighet, fordi 

det er behovene som styrer det meste av vår gjøren, praktiske handlinger og praktiske synsmåter, nytte og 

bruk for vår bevissthet, som kalles psykologisk eller åndelig. Det som er problemet med virke-lik-heten, 

virkelighet, er at alt det som er unyttig finnes til stede også. Eller sagt på en annen måte, at det er bare brøkdeler 

av alt det som kan nytte, virke, brukes som blir nyttet, brukt, virker slik vi vil, og nytter. Og her kommer i 

tillegg hvilke behov som noe skal nytte for.  

Uten et eneste holdepunkt, kun utprøvninger, prøving og feiling, konsekvenser, så er nytte-bruk-

moralen en ganske usikker metode for hva som er grunnlaget for holdbarheten til noe, og sikting av holdbarhet, 

og for hvem, som gjør holdbarheten til en personlig og redusert begrenset saks-forhold. Vi burde vel undersøke 

denne saken mye dypere og funksjonelt retnings-orientert enn dette, for hva holdbarhet er når det gjelder liv, 

individ, samfunn, praktisk og bevisst, enn slik den gamle enkle nytte-påstanden er lagt frem som ikke har noen 

mal i det hele tatt for hva det er som vi kan rette oss inn etter.  

 Jeg håper at jeg har fått frem noe om virkeligheten som kan orientere oss bedre funksjonelt. For det 

første er dette at det er ikke slik at virkeligheten er slik at alt passer oss. Virkeligheten er også alt det som ikke 

passer oss, og slett ikke dekker våre behov, eller slik vi oppfatter det, at verden står frem kun som den 

virkeligheten som passer oss. Med virkeligheten må vi gå ut over oss selv, i den forstand at vi må legge merke 

til alt det som er en virkelighet selv om den ikke passer oss.  

Å avvise den fysiske natur som sanser, kroppsbehov, livs-oppholdelses-bruks-funksjoner som 

kroppslig handling og gjøremål, kan nok ikke erstattes alene med at kun det bevisste og åndelige teller, eller 

at alt kun er forestillinger, som at ikke funksjoner ellers virker, eller at forestillinger ikke har en 

balgrunnsfunksjon, operasjonssystem.  

Når vi snakker om virkeligheten bør ikke bare hva vi synes om den i form av vår tilstede-værelse og 

opplevelse av den følelsesmessig alene telle. Vi bør se nærmere på hva denne fysiske virkeligheten har som 

grunnfunksjoner og hva den gjør som virkelighet, virkning, og videre hva bevisstheten er funksjonelt, og ikke 

bare hva vi synes med å ha denne bevisste egenskapen. Hva er den som funksjon, hva skjer når den virker. 

Hvorfor virker den, eller hvordan virker den: Ikke hva vi føler og liker eller ikke med sanser, behov, følelser, 

men hvorfor dette skjer sett fra den funksjons-virkende siden. 
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Virkelighet 

Absolutt virkning total virkning 

Virknings-funksjoner 

Slike funksjoner må fungere ut fra en forskjell fra tilstanden de er i og er forskjells-funksjoner 

Altså det samme gjelder virkninger. Uten en forskjell har vi ingen virkning. Enhver virkning, drivkraft, må 

fungere som en forskjell fra slik tilstanden er for å virke pg er forskjells-funksjoner. Da de samme virkninger 

og funksjoner slik sett skal virke så må også funksjons-preferanser og virknings-preferanser stå frem som en 

forskjell, fordi ellers vil ikke like og ulike funksjoner finnes. Det samme gjelder som preferanse for drivkraft-

funksjoner og en opprinnelig drivkraft, eller for drivkraft i det hele tatt. 

Dermed gjelder dette også energi-funksjoner og energier, og bevegelses-energier. Alt her er kjent som 

deduktive funksjoner i et fysisk naturlandskap og i fysikk og kjemi, og at vi sanser like og ulike og føler dette, 

og vi kan således lage målebegrep, enheter for enda nøyere kontroller av fysiske tilstander, som igjen gjør at 

vi får finere og mer nøyaktige mål, og dermed formler for likedanne og ulike tilstander som kan sammenlignes. 

 

Fungere Funksjon 

Å finn en logisk årsak til virkning 

Bevegelses-virkning 

Energi-virkning 

Energi-virkning og mot-energi-virkning 

Om negative og positive virkninger 

Alt er sammenlignings-funksjoner 

 

 Se syntaks og semantikk, fortolkninger, kryptering, dialektikk, fenomenologi og hermeneutikk, 

de er alle sammenlignings-funksjoner. De handler om hva som er likt og ulikt og i hvilken grad de er 

dette, tilnærmet likt, ulikt. 

  

 

Generell kritikk av virkelighets-oppfatninger 
 

Kritikk av vitenskapens-, filosofiens-, religionen/teologiens-, ideologiske/politiske, og folkelige 

virkelighets-oppfatninger. 

 

Med all grunn. Vi kan se at de fleste virkelighets-oppfatninger knytter seg til behov, ofte individuelle 

behov, og i svært mange tilfeller, at folk, vitenskaps-forskere, livssyns-orienterte søkende mennesker, ut fra 

dette knytter seg til enkeltes oppfatninger av virkeligheten, eller til mer kompliserte modeller av virkelighets-

oppfatninger. I nesten alle tilfeller faller dette ned på smak og behag, og hva man tror er holdbart, uten at det 

behøver å være noen stor grad av kritisk analyse, utprøvende saks-undersøkelser av hva som er tilfelle eller 

ikke i forhold til kropp, bevissthet og naturens funksjoner.  

Om det tas noen hensyn til dette, så knyttes dette oftest begrenset innenfor et lokalt tidsrom for et eller 

flere enkelte behov, og behovsgraden som nytte- og bruks-formål, og selvsagt til en viss grad våre sanser og 

behov som vi kaller primære fordi det er livs-avhengige funksjoner. Funksjoner som må følges opp om man 

skal være levende, eller som reduserer oppmerksomhetsmuligheter fordi bevegelighet eller sanser, eventuelt 

behovsfunksjoner blir redusert. 

Når det nevnes smak og behag så er dette fordi det legges frem ganske unøyaktig, det vil si at folk 

legger frem noe som de synes, noe de føler for, uten at de har klare argumenter for hvorfor dette er et godt 

holdepunkt. I mange tester sprekker holdepunktene, at de holder ikke for ett hvert tilfelle for individet eller 

som overenstemmelse med de fysiske forhold, eller ytre og indre reaksjoner fra natur og annet levende. 
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Virkeligheten begrenses til hva det er behov for, eller hva man synes, eller hva man liker, og hva man 

kommer på. Ikke til hva denne virkeligheten vi lever i, er eller hvordan den fungerer. Her er også vitenskapen 

tatt med, fordi denne er preget av individer og livssynsretninger som allerede har forklaringer som er mystiske 

eller ufullstendige, altså uten et sikkert holdepunkt til forklaringene. 

Vi kan spørre oss om hva tro eller viten er for noe? Vi har gjennom historien, men også som enkelte 

skarpe iakttagere fra fortiden, sakte men sikkert stadig funnet ut mer om verden og oss selv. Denne prosessen 

har først og fremst vært avhengig av forskjellige kommunikasjons-metoder, der tegn og skrift, språk, tale, har 

utbedres, og etterhvert gjort at vi kan kommunisere om det meste.  

Vi har så fått skriftlærde og videre skoler, uten at naturens, kroppens, jorden og himmelrommets 

hemmeligheter har blitt avslørt gjennomgående. Vi kan si at vi ikke hverken mestret elektrisitet, magnetisme, 

gravitasjons-lover før etter 1700, altså etter Newtons oppdagelser, og elektromagnetisme ikke før etter 

Maxwells teorier som var bedret utviklet rundt 1860. Først etter Lorentz, Planck og Einstein ble 

gravitasjonslover, feltlover, energi-formler lik E=mcc til, som ga et sterkt bevis for at energier virker konstante 

i en ellers gammel forestilling fra Aristoteles og den antikke ide om at summen av bevegelser og kraft og 

motkraft var konstant, uten å ha faste holdepunkter for dette. 

Videre fant vi ikke ut at vi bestod av celler før etter mikroskopet rundt 1660-1700, og blodomløpets 

gåte med hjerte-pumpe-muskel og organfunksjoner etter 1750-1800. I 1800 kom det en syntese av Lavousiers 

kjemi og Daltons atom-teori, som ga oss undersøkelsene av jord, luft, ild og vann, på en slik måte at vi fra 

1850-1930 kunne påvise lys, elektroner, protoner og nøytroner som atom-grunnstoffer som forårsaket jord, 

luft, ild og vann, altså bygde opp og bevirket disse funksjonene. 

Med tro, vår tro har det også vært en sakte utvikling mot bedre former og forklaringer, og stadig 

forklaringer mer enn tidshistorien forut for denne, om vi ser på teologiens utvikling. Denne faller i stor grad 

sammen med tilsvarende perioders natur-filosofiske oppdagelser og teorier, hypoteser. Selv om kroppens 

funksjoner og biologiens rike ikke ble avklart med dette, så hadde filosofien med seg elementer som gjorde at 

vitenskapens undersøkelser kunne bidra til en oppvåkning, og som vi har regnet som en mer sikker viten om 

selve naturen og naturfunksjoner og en like stor mengde viten om kroppen og biologiens funksjoner i tråd 

med dette.  

Nå la de fleste troen på vitenskapens mysterier, stort sett i hendene på sjamanisme, alkymien og de 

eldre jord-luft-ild-vann/metall-forestillingene om naturen, og forklart med en bakenforliggende livskraft, 

eteren, eller lignende kaos-kosmos-krefter, yin-yang, der åndsbevissthet i formen gudene eller Gud ble regnet 

som opprinnelseskilde, og som forholdt seg til behovene og adferden vår. Hva vi syntes behages oss best, eller 

som var holdbart for oss, og sjeldent noe utover dette.  

Selv i dag er de samme forholdene klare når det gjelder tro og viten. Om tilblivelse og opprinnelses-

former så hvilte det meste på en bevisst skaper-gud. Fra gamle skrifter eldre enn de dominerende religoner i 

dag, så kommer det frem at alle naturkreftene representerte de gudene vi hadde, mens enkelte stod for 

sinnsstemninger og bevissthets-egenskaper. Det er dette som samlet seg i en mer sikker tro på en 

bakenforliggende skaperkraft.  

Virkeligheten, er virke lik heten, altså virker lik med slike det er, samme hva. Virke-lik-het er altså at 

det skal være lik med slik det er, eller bevisst; slik man tror eller vet at noe er som er en langt mer usikker 

måle-stokk på virkeligheten. Det blir da klart at virkelighet er en sammenlignings-funksjon, og der vi må ha 

noe å sammenligne med. Vi leter, søker, finner, sammenligningsfunksjonelt etter like og ulike vi kan 

sammenligne noe vi tenker på, eller tilstand vi befinner oss i, eller slik tilværelsen virker om vi visste alt om 

denne, altså slik den fullstendige virkeligheten virker uavhengig av hva vi synes, mener, har behov for, sanser 

og føler, som er begrenset til slik vi oppfatter og forstår noe, i forhold til alt vi kan ha oversikt over. 

Det er da ikke rart at Arne Næss spør oss om hvilken virkelighet det er som er den virkelige? Og 

når vi skal feste lit til, tillit, stole på vår tro eller viten, så er det lille som vi tror om noe, så uendelig lite i 

forhold til hvor mye vi kan tro om det samme, og det samme gjelder viten, at det vi vet er lite i forhold til den 

uendelige mengde vi kunne ha visst, fått vite, om det samme som vi tror eller vet noe om. Slik sett kjenner de 

fleste knapt sitt eget livssyn, fordi det avfeier ofte en fordypning i virke-lik-med-heten. Man føler bare at man 

kan stole på denne fordi ofte voksne, eller spesielle opplevelser, gjør at man stoler på og får tillit til det de 

andre tror på, eller som en trygghet i bakgrunnen for det som man senere lever med, håper på, stoler på.  

Det er forståelig at en kvinne i vikinge-tiden skrev følgende på ro-åren sin: Mennesket vet lite. 
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Vi har forstått at virkelighet er en sammenlignings-funksjon som begrep, og gjelder for vår bevisste 

oppfatning, vår definisjon eller innsikt i dette begrepet i forhold til hva vi har lært eller opplevd. Dette betyr 

at vi kan vite mer om begrepet og om den virkeligheten vi sikter til. Om følelser og faste stoffer.  

Dypere funksjoner som må til for at en følelse eller en virkelighet om bevissthet og natur kanskje kan 

bli mer oversiktlig. Om vi sammenligner det vi vet og tror, eller det vi undersøker bevisst og fysisk, så vil vi 

finne ut at vi sammenligner alt det vi klarer med hverandre, eller kommer på, om det så bare er to tilstander, 

ikke noe eller noe, et noe i forhold til noe annet noe. Vi sammenligner altså like og ulike, slik som like med 

like, like med ulike, ulike med ulike. Eller lar være å sammenligne noe, ikke-noe.  

Tross alt gir sammenligningen alt fra resultater til ingen resultater. Det som skjer ved å sammenligne 

like og ulike så langt det rekker for oss, blir slik sett som like og ulike det samme bevisst og husket som det 

vi kaller kjent og ukjent, som altså er gjenkjennelsens, og dermed viktig del av også den bevisste forståelse, 

eller bedømmelse av fysiske egenskaper. Stemte dette eller stemte det ikke? Usikkerhet?  

Sammen-ligningen av like og ulike, gjenkjennelsen, som opptrer som kjent eller ukjent om vi finner 

noe likt, eller noe ulikt med det vi sammenligner med, eller grunn for det vi sammenligner med, så vil kjent 

og ukjent stå frem som like=kjent=logisk i sammenhengen, uansett om det er virkelig eller ikke. Og det som 

er ulikt, ukjent, vil stå frem som mystisk. Dette forholdet preger alltid våre begrep om det vi kaller rasjonelt 

og irrasjonelt. Altså kosmos-kaos, orden eller rot i samme tilværelse. Altså hvilken oversikt vi har. 

Oversiktlighet og u-oversiktlighet.  

Når folk ofte snakker om, eller hevder at noen er tilstedeværende eller ikke, sosialt, behovs-rettet, 

følelses-rettet eller praktisk, så sammenligner de virkeligheten med sitt behov. 

Mitt, eller vårt behov, fellesskapets behov = Virkeligheten, som betyr å tilfredsstille de mennesker vi 

har rundt oss så bra som vi kan, og være oppmerksomme til dem. Men vi kan alle være dårlige en dag, og vi 

kan alle ha opplevd noe eller være oppe i saks-forhold som er like viktigere eller viktigere enn det 

gjennomsnittet eller saksforholdene til fellesskapet er oppe i. Mange vil nok ha samme saks-forhold rundt seg 

og ordnet i dette mer eller mindre, eller avvist hele greia. Men ens eget behov, saks-forhold slår til med den 

viktighetsgraden dette har i forhold til alle saks-forhold. 

Hvilken virkelighet er den virkelige? Vi kan godt si at vi har våre egne følelser, smak, opplevelse av 

noe, men vi preges av natur, samfunn, andre individer, gode og dårlige opplevelser, og av hva vi har lært. Slik 

sett kommer begrepet foresatte inn i bildet, og dette kan i mange tilfeller være både dyr og mennesker. 

Behovene dyr og mennesker har er på mange sett de samme, også vennlighet, sympati, omsorg. Behov for å 

sove, spise, gjøre fra seg, føle trygghet. Stort sett sikter vi til andre mennesker som foresatte, altså en slags 

veiledere, eller som vi i mange tilfeller kan føle oss tvunget til å følge opp, på godt og vondt. 

Vår virkelighet møter andres virkelighet, det vil si at et behovsvesens smak og behag møter et annet 

behovsvesens smak og behag, smerter og gleder, på godt og vondt. I og med at vi selv har erfart de fleste 

følelsesveier primært som smak, lukt, hudfølelser, synsinntrykk, alt vi har hørt, sult, tørste, fornødenhet, puste-

problemer og muskelslit, organslit, angst og glede, lyst og smerte, så vil vi gjenkjenne dette når andre gjør 

samme feil eller riktige handlinger som virker greit. Akseptabelt. At vi har en slags godkjennelses-reaksjon. 

Når vi møter noen med et annet livssyn, et annerledes behovsmønster enn det vi har, kan vi allikevel 

få en gjenkjennelse av noe som vi kan reagere sympatisk, omsorgsfullt, forstå noe av, og der vi lever oss litt 

mer inn i andres følelser, opplevelser. Dette fører til vi også aksepterer noe, og overfører deler av andres 

følelses-opplevelser til oss selv, og også dette er en form for lærdom. Hva vi så har lært av følelser og lært av 

viten om alt rundt oss, vil altså ofte ha store perspektiver med seg av om hva andre mener, føler, tror på. 

Konsekvensen er at vi ofte adopterer ikke retn lite av andres virkelighet som et større perspektiv for hva vi 

selv mener er virkeligheten. De andres virkelighet og interaksjoner, blir en god del av vår egen virkelighet 

som saks-forhold vi tar hensyn til, eller kan adoptere som tro, viten, virkelighet.  

Hvor mange slike påvirkninger som finnes, adopsjon av andres syn som bakgrunn for alt, eller for kun 

enkelte tilfeller, er nok ikke så lett å få oversikt over. Men allikevel så er det 2000 religioner og hundrevis av 

ideologier som er begrenset. Og til dette er det slik at kun 30 store religiøse systemer og ett 10-tall ideologier, 

filosofisk, politisk, vitenskapelig, er de dominerende som de fleste slutter seg til. Vi får slik en rekke adskilte 

begrensede overordnede livssyns-grupper. Og disse vil forsvare sitt syn på virkeligheten. Den virkeligheten 

vi tror på er oftest også en aksept, godkjennelse, ofte en tiltro at man kan dele følelser og behov, stå sammen, 

føle en viss styrke for de mange sider av seg som en ellers synes har lite faste holdepunkter.  
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Slik blir troen, livssynet, en slags kjent påle, peilepinne, orientering å sammenligne med, og dette gir 

ofte den aller største tryggheten og tilliten som de fleste satser på er et fast holdepunkt i tilværelsen. Sjeldent 

like mye om hva som er fast i dette holdepunktet. De fleste mener jo også at alle andre livssyn ikke er riktig 

virkelighets-oppfatning. Nei. Ja.  

Den virkelighetens virkning som livssyngrupper opplever også kameratskap og politiske systemer, 

selv i mafiaen, er jo slik at dette er den virkeligheten som de har adoptert eller blitt forelagt, og dette er den 

opplevde virkeligheten, og ingen annen. Om en så møter skikker og holdninger fra andre livssyn, så virker 

dette ofte slett ikke så virkelig for oss, slik vi oppfatter av vaner at noe virker. Det er da ikke så lett å adoptere 

andres syn. Ellers er det ofte stor usikkerhet tilstede i mange av oss, som derfor lett søker videre etter trygge 

og utvekslende følelsesforhold, å finne faste holdepunkter og derfor mer automatisk er åpne for å tilslutte seg 

et livssyn for første gang, eller rett og slett konvertere, tilslutte seg et annet tros-samfunn. Eller skifte parti 

politisk eller skifte kamerater, venner. 

Ingen av disse angreps-vinklene gjør noe fra eller til med grunn-funksjonelle virkelighets-funksjoner, 

at det mangler en fordypning til hva denne virkeligheten virker som grunnfunksjonelt som bevissthet og fysisk 

natur, og hva følelser, sinn, angst, glede, husk, stoff, fysiske egenskaper egentlig er, og de kan bare være slik 

de virker. Å være = Er = lik med virke-måten! Slik det virker funksjonelt ut fra en virknings-funksjon. 

Dette er et innbrudd i virkeligheten som fordyper seg i virkelighetens funksjoner dypere innunder våre 

opplevelser i det hele tatt. Å se på denne virke-lik-heten er noe annet enn slik vi ellers føler oss trygge med 

eller stadig lar oss forvirre av, den dagligdagse virkeligheten. Å overleve, leve, ha det bra som målestokk. 

Virkeligheten regnes som at den er som den er. Også at den kan endre på seg. Vår egen virkelighet slik 

vi. Virker og slik vi fra hvert øyeblikk opplever saksforhold gir oss et bevisst, følelsesmessig og behovs-

virkende virkelighets-øyeblikk som går over i en neste virkelighets-øyeblikkelig tilstand. Altså vår virkelighet 

er i endring, selv om det ikke er nok. At øyeblikk skiftes med et neste still-øyeblikk er tvilsomt. Det virker 

som at tid, bevegelse, at noe skjer, følelsesendringer, tross alt er en hurtig eller tregere påfølgende 

sammenhengende tilstand, noe som siger av sted i en kontinuerlig retning fra det forrige til det neste, enten vi 

rygger eller kjører fremover. 

Når vi sier at noen ikke henger med i virkeligheten eller er tilstede i virkeligheten, så er dette stort sett 

fordi en gruppe, samfunnet, eller det andre individet ut fra sine behov, og de tilstander som råder fysisk og 

bevisst ellers, og som kan være følelsesmessig, praktisk eller orientert i forhold til trygghet og farer, ikke er 

opptatt med dette. Vedkommende er i sin virkelighet uansett farer eller trygge forhold, og den 

oppmerksomheten som kan være best i forhold til dette. Hvor bra tilstede man er slik, endrer ikke på at denne 

personen er virkelig, og at den virkeligheten denne personen opplever er virkelig nok. Selv om vedkommende 

er fullstendig tøysete. 

På den annen side så vil alles behov dominere så fullstendig av hva som er fysisk virkelighet og bevisst 

virkelighet slett ikke er det viktigste, men tryggheten, eller egne aktuelle behov, som visstnok også den som 

virker fjern i forhold til hendelsene kan ha bruk for. Det er en grunn til at vi passer på barn. Vi fraskriver oss 

lett å passe på voksne. Enkelte ganger også barn.  

Men at egne behov i et samfunn, eller i en gruppe dominerer, betyr heller ikke at den som virker utenfor 

opplevelses-sonen til de som regner seg som viktigst, best behovs-orientert som gruppe, eller selv har et behov 

som er aktuelt, dermed tilsier at den som virker utenforstående, ikke er med i forsamlingens tilstedeværende 

aktuelle temaer og årvåkenhet, dermed har større feil i tankegangen enn de andre.  

Denne personen kan like meget ha et enda mer livsviktig tema å tenke på enn de andre, og denne kan 

også ha en mer forutsigende oversikt over hva som kan inntreffe ovenfor forsamlingen av farer de avviser 

eller ikke tenker på. Så det er altså en del arrestasjoner man kan gjøre seg ovenfor de som mener at deres 

virkelighet og tilstedeværelse er mer riktig enn den andres som ikke deler deres virkelige tilstedeværelse i 

saker.  

Det er da ofte med andre ord den som virker minst tilstedeværende i hva man er opptatt av som dermed 

kan være virkelige farer, virkelige behovs-bevarelses-forhold, og heller de andre, gruppen, samfunnet, som da 

ikke er i stand til å se virkeligheten. Psykisk syke har ofte vært gjennom saks-forhold som tyder på at det er 

fare-elementer i samfunnet som ikke oppdages, og inne i en over-vinnings-kamp, overlevelses-kamp, som 

heller de andre burde ha grepet inn i.  
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Slike negative saker kan ofte slå til inn i samfunnet, andre, eller føre til nye dårlige reaksjoner fra den 

som står i kampen, der alle er opptatt av hva som er de gyldige behov nå. Den mest alminnelige oppfatningen 

er at noe er for krevende for seg til å gripe inn, eller rett og slett avviser alt som de opplever negativt inkludert 

den virkeligheten en annen opplever. 

Når vi ser på forskjellige livssyn er det heller ikke vanskelig å utrede en rekke saker som klart skiller 

synet på den fysiske og den bevisste virkeligheten mellom slik oversikt de forskjellige syn mener at de har. 

Fra dette synet som er en almen oppfatning, til det å undersøke, observere, finne ut av hva som skjer 

funksjonelt er ofte ganske lang. Vitenskapen har for eksempel funnet ut av en rekke saker om kroppen vår, 

om funksjoner, om hva som kan gjøres for å restaurere problemer fysisk og psykisk slik, nok til at vi ikke kan 

avvise en rekke saklige virkelighets-forhold. Ta for eksempel blind-tarm-operasjoner.  

Tross resistens, anti-biotiske medisiner. Benbrudd. Selv om vi ikke finner alle legende løsninger ved 

å lese nevrofysiologisk vitenskap, så kan vi til gjengjeld benytte dette til orientering for virke-funksjoner. 

Lignende at vi til bakterier kan dyrke deres bakteriofager om vi rekker dette, som tar knekken på samme 

bakterie som bakteriofager kommer fra. Bakterier som dør produserer nemlig en mikro-biologisk nedbryter 

av samme bakterie som virker som drapsbakterie for samme bakterie, og som er små nok til å trenge gjennom 

så og si alt vev i kroppen og kvitte seg med motstanderen. Og dette er en naturlig prosess for bakterier, og for 

noen heldige mennesker, at det skjer slik også uten legehjelp.  

Nevrofysiologien forteller oss først og fremst hvordan den friske kroppens funksjoner fungerer, og 

ganske systematisk for sammen-virkningene mellom disse leddene og når de omstiller seg ut fra søvn, våken 

tilstand, og til dels når sykdommer dukker opp. Derimot så kan ikke medisiner og operasjoner uten videre 

alltid klare å greie opp med psykiske og fysiske sykdomstilstander. De kan heller ikke automatisk kunne finne 

et tilfredsstillende støtte for å dekke ethvert behov. Når det kommer til livssynsoppfatninger og helhets-

dekkende legning av hele kroppen og sinnet, så er dette ganske vidtfavnende og stiller neppe det som 

legevitenskap og nevrofysiologi, og den videre genetiske og biokjemiske kunnskapen til side.  

Nevrofysiologien forteller for eksempel ikke alt om blod-systemer uten videre, fordi dette er et enda 

mer inngående felt, og handler slett ikke bare om nervesystemer. Biologisk fysiologi generelt åpner op hele 

arv- og genetikk-forskningen, og videre respons på miljøet som er en vekselvirkning mellom hva vi får i oss 

og gjør, og som kan trenge inn i kroppene våre og endre vår fysiske natur. Å forlange at den rette medisin 

eller rette helningen av noen skal bety at nevrofysiologien og den genetiske forskningen ikke har noe å si, 

bety, er virkende, er en ganske betydelig feilvurdering av at det finnes sterke tellende saksforhold i denne 

vitenskapen.  

Det er forskjell å spore på den fysiske natur, de fysiske forhold eller, også i kropp, og i forhold til den 

bevisste og følsomme virkningen til bevisstheten vår. Det er akseptabelt. Det skiller seg mer ut fra hverandre 

enn et svart og hvitt bord av samme slaget. Ja. Men det betyr ikke at det er umulig å utrede noe om dette. Men 

gjør vi det, eller er vi bare på jakt etter tilfredsstillende behovs-dekning, eget forsvar, vekk fra angst på vei til 

tryggheten, uansett hvilke lidelser vi må i gjennom for dette? Frelsen, hva som helst for at hjelp, omsorg, skal 

betale seg. Avlat. Karma. Er det ikke godt nok i seg selv at man gir hjelp, eller får den? Hva er ellers godt da? 

Den tilfredsstillende smaken på alt? 

For menneskets evne til å bedømme virkeligheten er det viktige å skille mellom det man ikke vet og 

det man vet, det man tror og det man ikke tror er tilfelle. For å kunne gjøre dette må mennesket huske. Vi må 

kunne minnes, huske, kunne memorere hva vi har opplevd, og lært, hva vi har erfart teoretisk og praktisk, 

bevisst og fysisk. Vi bør også kunne skille noe mellom hva som er drømmer, og hva som er våkne opplevelser, 

hva som mulig kan være innbilninger, feil-tolkninger og hva det er som faktisk skjer, noe som er vanskelig 

uten å undersøke saker. Å skille mellom hva man vet eller ikke, betyr å sette seg inn i det vi faktisk vet noe 

om, og i hvor høy grad vi vet noe om dette, og få et inntrykk av om noe mangler her. 

Vi har lett for å skille mellom filosofi, vitenskap, virkelig måling av noe, og at det kan være feil på 

måleinstrumenter. Vi kan også beregne og tegne av noe feil, eller forestille oss noe feil, slik at matematiske 

og geometriske forhold ikke stemmer, og i andre tilfeller at beregninger og geometriske figurer stemmer. Det 

samme gjelder for grafiske fremstillinger og levende grafikk, filmer, og eventuelle holografiske 

tredimensjonale og firedimensjonale bilde-fremstillinger, der det ene er uten bevegelser og tredimensjonalt og 

der det andre er med tid og bevegelse og kalles firedimensjonalt. 
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I filosofien setter man undring, tenkning, utprøving av tanker og ideer veldig tidlig inn på timeplanen. 

Dette er ikke så rart. Uansett tro og livssyn, eller en lære, så vil lyder fra skogen få oss til å bli nysgjerrige for 

å finne ut hva noe er. Er det farlig, eller morsomt, eller trygt, kan det være noe som gir oss goder. Hvordan i 

all verden skulle begrepet håp være mulig om vi ikke undret oss over muligheten for at noe kunne gå bra, hva 

som er i vente, følelsen av usikkerhet, i andre tilfeller håpefull trygghet. Bare i håpet ligger det mye av det vi 

kaller filosofisk undring over hva som kan være og i hva som kan skje. 

Ikke bare i håpet som trygghet, men også glede og sorg, lyst og smerte som kan vente på oss og som 

vi øver oss opp på bli forberedt på, lære mer for å kunne beholde oss bedre bevart. I begrep som lykken og 

ulykken, så ligger selvsagt både håpet og undringen like klart fremme i dagen, for hva skulle vi kunne glede 

oss over eller bli lei oss for om vi ikke fikk tilfredsstilt et behov? Samtidig florerer ofte tankene over hvilke 

muligheter for hell og lykke, uhell og ulykke som vi kan møte på. 

Fro alle våre praktiske funksjoner med vår egen kropp, våre bevegelser, våre tanker om det vi står 

foran og vil lage eller gjøre, så har vi lært bit for bit, og etter hvert kommer vi ofte på mer enn før for hvordan 

vi kan løse oppgaver i praksis. Om vi vil bygge hus, hytter, biler, lage klær, mat, dra på turer, oppdagelsesferd, 

så vil vi hele tiden se etter om det er noe som passer sammen som fungerer. Vi klarer ikke dette uten å stoppe 

opp, tenke, at noe utenom oppskriftene vi alt kjenner, blir fulgt opp av nye tanker om løsninger som vi kan 

være heldige med for å få noe på plass eller fungere. Erfaringen kan slik hjelpe oss veldig med å kombinere 

mange nye metoder å fikse noe på.  

Uten husk, uten språk, uten gjenkjennelse slik, noe å sammenligne med, og som vi stadig får vite mer 

om og mer av, så er det vanskelig eller umulig å utvikle seg fra spedbarn til barn, fra barn til ungdom, fra 

ungdom til voksen, det vil si fra å være hjelpes-løs til å kunne mestre hverdagen og livet. Og det blit ikke 

lettere med kjennskap til døden. Om dette med å lure på hva som hender etter døden ikke er undring, er filosofi 

i formen tenkning, utprøvelser av følelser og muligheter i at vi er redde, eller har forventninger, og ikke minst 

forventninger vi er tillært fordi noen forteller oss slikt:  

Alle samfunn, religioner og ideologier forteller jo nettopp sine versjoner, som innenfor et livssyn kan 

ha en rød tråd som kan være veldig lignende for de fleste. At som i oldtiden at man tror at sjelen kommer opp 

til det guddommelige riket, og at kroppen blir igjen, eller at kroppen også har en livs-egenskaps-form som blir 

med videre uten at dette er synlig for oss, utenom i våre visjoner. Undringsløst, filosofiløst, neppe. Vi må 

huske enkelte saker fra ett visst arvelig ståsted.  

For eksempel er formen våres i det hele tatt slik ulik hos de fleste at det vil bli små forskjeller på 

hvordan vi oppfatter alle sanser og behov i oss. Persepsjons-forskjeller i smak og behag, eller vonde saker. 

Samtidig har arven mye å si for affiniteten av sanser og behov, og affinitet for følsomheten for dette, slik som 

medfødt allergi for noe. Vi kan fortsette i det uendelige med hvor mange forskjeller som livet og arven gir oss 

som er meget kroppsbestemte faktorer og som kommer ut med arven og dens tilvennings-grad til ulike saks-

forhold, men at gener og arv og miljørespons som kan endre livsforholdene våre er sikkert som erfaring med 

mennesker og oss selv. Selv livssynet vårt utvikler seg innenfor aksept og ikke for det ene og det andre og 

synet vi etter hvert får på saker.  

Når vi på et bestemt tidspunkt i livet tester oss vil vi finne at sanser har utviklet seg eller avtatt, at 

behovene vi er født med har endret en del karakter, og vi har med oss en svak endring av vår substans i forhold 

til responsen hos sanser og behov. For eksempel bærer mennesker preg av at de ikke hører alle lyder som 

flaggermus gjør, eller fugler gjør. Vi bærer preg av at vi har dårlig mørkesyn i forhold til dyr som jakter i 

natten, og i andre tilfeller hørselen de har da. Vi ser sjeldent ultrafiolett lys, noe mange dyr kan gjøre.  

Videre kommer det smaker og lukter som vi ikke kjenner, mens dyrene kjenner dette, og likedan 

mellom folk, at smaksløker på tunga, og affinitet i nesen oppdager og reagerer på forskjellig måte, og kan sies 

å være en sanse-preget behovsform for folk. At sanser er ikke bare sanser, men behov, og omvendt at også 

behov har sansesignaler, sansende reaksjoner, der et organ kan trekke seg sammen refleksivt, og så skille ut 

hormoner som er produsert ved at de klemmes ut i blodomløpet.  

Konsekvensen kan være en hurtig, når sultfølelse eller brå angst, slik som når binyrene sender ut 

adrenalin. Mange er også født uten smertesensorer, og andre uten angstsenter. Vi undrer oss ofte over nettopp 

dette om vi kunne oppdaget mer, hadde hatt bedre sanser og bedre intuisjon, bedre evne til å oppdage alt det 

som ikke ligger innenfor menneskets alminnelige oppfattelses-område fysisk, og som vi ved kombinasjon av 

sansene og tankene våre kan slutte oss til med dyr. For eksempel ideen om at flaggermus klarer å danne bilder 

av omgivelsene ved hjelp av ekkolyder i stedet for bare med synet.  
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Vi kan også lure på hvordan det er å flytte til et nytt sted, skole eller arbeidsplass, eller ferien, eller 

hvordan det skal gå i livet. Så vagt som mange spådommer er så kan vi si at de ligner mye på filosofisk undring 

fordi det gjenstår sentrale spørsmål vi lurer på fremdeles. Og ofte har det som blir spådd ikke slått til. Vi kan 

også gjette oss til en mengde løsninger direkte selv ved å gå inn på mange saker retn praktisk, ved å diskutere 

muligheter og forhold med andre, uten å vente på alle spådommer.  

Mange har kløktige metoder og løsninger slik ved hjelp av tanker og sammenligninger som holder for 

minst samme grad av overlevelsesevne og lykke som det mange ikke har klart å tenke seg til selv. Slikt 

kommer ut fra undring over hva man gjlr eller bør gjøre, vite eller ikke vite, hva man bør tro, håpe, og det er 

rett og slett ikke lett å da tro at dypere religiøse spørsmål, ideer m fremtiden, fortiden, vitenskapelig innsikt, 

kan dukke opp uten en undring over hva slike forhold kan være.  

Den videre undersøkelsen vil gripe tak i en eller flere viktige faktorer som er å komme et skritt videre 

med kropp, helse, sykdommer, hvordan kroppen fungerer på mange punkter som slett ikke lar seg løse av den 

gamle gode kjente sjamanismen, selv om en eller annen sjaman i visse tilfeller ville ha funnet p noe slikt selv. 

Men som sagt, at en god behandling med vanskelige sykdommer og arv, kan ofte løse et problem som en eller 

flere har, og legevitenskapen håper mest på å finne slikt som løser noe lettvint eller effektivt for alle de som 

har en spesiell gren fysisk slit eller sykdom.  

Vi vet også at leger selv og legevitenskapen har blitt misbrukt både i krig og i det sivile fredelige 

samfunn, og at både militære, religiøse, og politiske grunner har ligget bak mange slike tiltak.  

Tross alt: mange i helse-vesen og ellers ønsker faktisk det beste, og finner også ut helt utrolige 

løsninger som redder millioner av gangen, også vekke opp mange som alt hjerte og hjerne til dels har fått en 

stans grunnet ulike årsaker, og at det kreves mye for at de skal klare dette i mange tilfeller, mest andre tilfeller 

er mer ordinære. Slik sett ble det regnet til et under om noen vekte noen til live i gamle dager, mens i dag kan 

du få fengsel om du ikke forsøker dette, og det er omtrent en forventning til leger og helsevesen at de ofte skal 

klare nettopp dette, og til med straffes om de feiler eller ikke klarer dette. 

Troen på hvor galt det går om man ikke gjør akkurat slik ideologien eller troen tilsier eller som skriftene 

forteller, er også slik ofte et tøft spor, og som andre i miljøet kan dømme deg for å ikke følge om du feiler, 

elelr ikke vil noe, klarer noe bestemt. Du kan komme under mistanke om at du er ond, eller er fienden, at du 

ikke er til å stole på ellers. 

Dette er radikale saksforhold som berører husken vår, at vi finner rekkefølger i hvordan vi setter 

sammen noe, hva et ord betyr, hvordan saksforholdene i virkeligheten ser ut i forhold til språk og inntrykk vi 

har med oss på forhånd og den nye erfaring vi gjør oss på stedet. Det er klart at uten husk, ikke noe språk, 

ikke noen rutine i bevegelser, at vi ikke vet lenger om hva vi skulle være redd for eller være trygge på. 

Vi responderer på en slik måte direkte at vi ikke skulle tro at kun en datamaskin kunne avsted-komme 

fysiske og språk-besvarende reaksjoner, men at det vi opplever like godt kan skje på stedet forbundet til hode- 

og hjerne-aktiviteter som et bevissthetslokalt fenomen like mye som at dette husksenter og reaksjons-

sammenkoblinger må uendelige avstander ut i rommet for at en saks-bank av former og kombinasjoner og en 

gudommelig bevissthet skal avgjøre hvordan et svar eller en kobling skal settes sammen eller at vi brenner 

oss på fingeren og hva det skal bety av reaksjoner vi da har. Jeg forventer at denne egenskapen er med oss på 

en måte som gjør den til lokalt tilstedeværende også der kroppen vår er, selv om vi kan tenke oss til  eller 

huske et annet sted vi har vært. Her vil jeg nok tro mer på Aristoteles syn, nemlig at vi er utstyrt med en fornuft 

og bevissthet fordi at vi skal tenke selv og klare oss selv. Men jeg utelater fordi at; med at om vi har dette selv 

så øker mulighetene for at vi kam klare oss selv, eller godt sammen med andre også. 

At bevisstheten og kroppen er herværende og at livs-egenskapene også er her, selv om vi ikke føler at 

vi hører hjemme her, eller der vi er. Eller som hva vi føler oss som, med eller uten årsak i forhold til andre 

eller ikke. Et mulig ønske om ikke å være der, eller være et annet sted, for den sakens skyld, helst vært i en 

annen verden. Tilværelse. 

 

Her oppstår forholdene som har med både heltemot, motivasjon, og avmakt å gjøre. At vi ved å tro at 

vi overlever alt og vil kjempe mot andre, bruke vold, drap, tror at vi selv overlever alt som både levende og 

døde, og videre at vi på motsatt hold finner ut at vi ved tro på å overleve døden kan harselere med eget liv og 

andres uten konsekvenser av betydning for oss, eller likedan, at ikke noe betyr lengre noe for oss som kan slå 

ut på den samme måten. I det ene tilfellet så er livet som leker med døden, og det andre tilfellet døden som 

leker med livet. Om bevarelse av hva da? Oss, livet, det rette? Hva vi føler behov for selv?  
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Vi kan også tenke over forholdet til døden slik: 

At en ateist er en som tro at han ikke overlever døden. 

En teist er som regel en som tror at han overlever døden. 

Det siste setter ikke livet i den sikre respekt og ydmykhet vi skulle tro enhver moral som mennesket 

normalt har fått for seg gjennom religion og ideologier som et såkalt rent mål, fordi her skal jo ikke slikt skje.  

Om noen her mener at Aristoteles ikke tror på ånd/sjel/Gud, er det tvil. Fordi det han sier er kun at 

kropp og bevissthet, livskreftene, oppstår, men ar begge deler dør nåe vi dør, og ikke fungerer slik lenger. 

Allikevel ser vi at nettopp religiøse fortellinger, bøker, og ideologier mener at dueller og krig er greit 

og at å dømme de andre til døden eller i mange tilfeller drepe noen er en grei godtagbar løsning, ikke minst 

på grunn av følelser: Sjalusi og kjærlighet. Eller rett og slett i krig, å gå til krig, delta i denne, eller som forsvar 

i krig. At dette er altså godtatt: At da må man drepe.  

Og som en løsning for å bli kvitt motstandere omtrent uansett. Både religiøse organisasjoner og 

ideologiske organisasjoner, familieorganisasjoner og mafia har her hatt lignende skikker med å blande blod, 

sverge til, og binde seg for godt til denne tanken, og at de med rette kan tas av live om de melder seg ut av 

denne påtrengte kontrakten. Om det er fienden eller en vinningsgruppe som er årsaken til tvangen eller 

forenligheten med disse tankene kan være det samme. Det er poenget med at dette skal være en moralsk 

akseptable løsning på våre liv som er anke-punktet og det vi må tenke over. 

I det andre forholdet er et ikke lettere. Her tror man at man dør når man dør, og at man ikke overlever 

døden, og at liv og livet er alt man har. Det er plutselig en grunn til å holde seg i live, og en grunn for at en 

ikke vil dø, at en gjør også her alt for å overleve. Eller i verste fall, ofrer seg for at ikke de man er glad skal 

avgå med døden. Familie, samfunnet en lever i, hva som er skaffet til veie av livs-goder. At en ikke vilat et 

livsverk skal brytes ned og falle i andres hender når det har kostet en alt her i livet. 

Igjen så kommer hat, sjalusi, rettferdighets-begrep og vilje inn som at alle løsninger kan ende opp i 

denne enigheten om at, vel, så får de ande dø, enten man lever videre eller dør i akten. At man finner det å 

sette døden til side for slett ikke å selge seg gratis til andres vederstyggelige behov for å eie, ha, ta, fra andre 

når det er rov i den forstand om makt og lyst som rådende forhold. Det er heller ikke lett å vite at fattige kan 

danne forbund som setter liv og død på spill for å angripe eller drepe andre for å få til livets oppholdelse.  

Men det er nå langt på vei det samme om andre muligheter finnes, at dette er åtsel-snyltere, det vil si 

at andre tar utbytte av sitt arbeidsverk, der mat, hus, økonomi, livsoppholdelsen tas fra dem. I mindre 

saksforhold og akutt stiller rovet, åtselet seg annerledes. Her må man ut fra skjønn vurdere mindre skadelige 

tilfeller eller uhell.  

Om uendeligheten, altet, bestod av punkter, posisjoner, eller en like dekkende kontinuitet, så vil alle 

disse punkter utenfor en preferanse, en form, en virknings-egenskap, ha uendelige muligheter for å komme 

frem til denne formens posisjon og form på samme måte som at det er uendelige med muligheter for å få svaret 

13 eller 43. Dette betyr også at de samme punktene representerer alle de samme feilene utenfor en preferanse 

eller referanse som ikke er formen, egenskapen, virkningen, og dette gjelder også om bare deler av formen, 

preferansen tas med som svar, og ikke helheten.  

Det blir da bare et delvis riktig svar, men neppe hele funksjonen. Med andre ord: For å komme frem 

til en egenskap så er det uendelig med riktige veier og uendelig med uriktige veier, uendelig med riktige og 

feilaktige svar, og mengden av disse skal være like store. Altså hva som er like og ulike med en preferanse. 

Både Euklid, Arkimedes, en del matematikere og sannsynlighets-logikere har kommet frem til noe lignende 

dette. Men det er kun i et tilfelle at den fullstendige tilfeldige kaos-modellen og kosmos-modellen faller 

sammen samtidig og likt. Og det er når den samme funksjonen av forskjells-egenskaper danner forholdet der 

like er lik like, og at ulike er proporsjonalt i overenstemmelse med de like i sammenligningene.  

Det vil si at vi har en og samme likedanne forskjells-egenskap overalt som fysisk romtid-formasjons-

energier som utveksler, og der vi kan anta at det er en likedan energi inn og ut av andre egenskaper som er i 

endring og utveksling, slik som bevissthets-relaterte systemer. Omformings-kraft-virkningene her er 

vanskelige å avdekke, og kan slik sett ligne partikkel-felt-transformasjoners ganske øyeblikkelige raske 

konverteringer mellom en feltstruktur til en annen.  

Her også tror jeg på hastighetsløkkenes uendelige muligheter til å konfigurere alle slags sterke og svake 

felter og et uendelig antall feltvirknings-struktur-mønstre, slik at det ikke vi være så rart at følelser kan virke 

så annerledes som de gjør i forhold til sanselig berøring med fysiske objekter slik vi ellers kjenner naturen. 

Men vi finner parallellene i styrke-økning fysisk til styrke-økning følelsesmessig.  
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Virkeligheten er alle de funksjoner, og den avhengighet av alt annet rundt denne som former hele 

preferansens egenskap. At en egenskap står i forhold til noe, og som en del av noe, og slik det ser ut, som en 

kontinuerlig utvekslings-funksjon: At preferansene våre er i en langt mer hurtigere eller tregere endring. Og 

med det også endringsbare virkninger. 

I en bevissthet, oversikts-tilværelse som det bevisste utgangs-materialet som et individ har, så kan det 

ikke finnes noen annen virkelig virkelighet for et menneske enn dets eget livssyn. Det vil si at vi ikke kan 

forstå en virkelighet utover den vi selv har. Det som er spesielt med et individ er orienteringer de får fra 

naturen og andre som de husker som de kan regne som lagre for å vekke opp bevisstheten om dette og finne 

mange virkelighets-saksforhold som de da har satt sin lit til naturene eller personer de mener kan noe og er 

seriøse, at de har svar på lager som de kan ta frem gjennom god husk, eller ved å hente frem andre som har 

greie på sakene.  

Dette er faktisk et verktøy for bevisstheten som kan underbygge det man tror på. Da helt motsatte 

meninger finnes om hva som er tilfelle, kan det i mange tilfeller være at begge svarene er muligheter. Men i 

like mange tilfeller så er tilfellene motsigelser som ikke gir den andre en mulighet til å fremstå. Slik at alle 

historier om samme tilblivelse av mennesket og av jorden, neppe er like korrekte. Her har vi historie-

fortellinger å holde oss til , og hverken måle-instrumenter, tv og film-kanaler som kan avdekke de autentiske 

forhold. Stort sett så står det et stort slag mellom bevissthet og materie som årsak til naturen og oss. Men som 

en kraft så kan begge deler være til, men neppe umiddelbart den endelige årsaken, Funksjonelt må vi gripe 

dypere ned i tilværelsen for å finne vilkår som må være til stede slik. 

Virkelighets-oppfatningen, og virkeligheten er hverdagslivets behov normalt sett, ved siden av hvilken 

livssyns-oppfatning vi har. Å sørge for seg og sine behov er den alminnelige måten å forstå livssyn på, og 

helst at man retter seg inn slik at lov og orden, eller samfunns-nyttig handling og virksomhet ligger langt 

fremme på orden og oppførsel vi aksepterer som normalt for å beholde mest mulig av bevissthet og kropp 

funksjonelt oppegående.  

Denne virkeligheten vår endres med oppgaver og hendelser som ligner at en ny dag, ny oppgave, 

rutiner og endring av rutiner og vaner, ganske daglig, gjennom livet, eller gjennom historiske perioder. Det 

som ikke har endret seg er at de primære behovene må dekkes for at vi skal være i livet. For enkelte så er slett 

ikke det å være i live et spesielt mål, for mange ikke en gang ønskelig. Dette kan slå ut psykisk, kroppslig, 

depresjon, likegladhet, hensynsløshet, eller at man fortsetter med alt normalt som tidligere selv om dette med 

at man er i live eller ikke spiller en ubetydelig rolle.  

Vi kan vel lett finne årsaker som kan gi grunn til at mange også finner på å ta selvmord, eller også rett 

og slett myrde andre. Andre kan like godt bevisst gå inn for å ødelegge alt for andre hele tiden, eller av 

likegyldige grunnlag bare sprenge seg en vei inn til makt, hva nå denne skal handteres med, og i forhold til 

hva og hvem. Men den egne oppfatningen styrer det som skal skje for en tilfredstillelse sin skyld. I andre 

henseender kan vi finne folk som har blitt manipulert eller presset på livet, eller til å tro på noe som gir 

grunnlag for både å være i live på en god måte og på en dårlig måte, og som kan føre til de negative saksforhold 

vi snakker om, uten at de forstår den faktiske situasjonen de selv eller folk ellers er i.  

Manipulert betyr er at man blir lurt eller styrt. Den som manipulerer behøver heller ikke å forstå hvorfor 

de gjør noe de har lært eller fått for seg. Alt fra ideologier til psykisk psyke kan stå bake fysiske og bevisste 

funksjoner som slår ut i uheldige valg for de selv eller andre. 

I motsetning til dette finnes det de som i grupper og eliter av forskjellige typer, også gjenger, uansett 

alder og kjønn, som nettopp med skarp bevissthet går inn for å manipulere andre uansett hvor mye andre taper 

på dette, kan skades eller dø. Utnytting av alle forhold. 

Ett livssyns er en orienteringsplattform for oversikt og årsak-virknings-rekkefølger som alle er 

sammenlignings-funksjoner av likt og ulikt, der bevissthetens koordinering skal stemme med ande slike 

bevisste strukturer, eller den fysiske virkningens innordninger/koordinering, Det vil si sammenligning og 

tilpasning som begge er sammenlignings-funksjoner sett fra et logisk funksjonelt ståsted som at det er balanse 

og likhetsgrad som preger de funksjonelle forhold bevisst og fysisk. Å ha et begrep om den fysiske virkelighet 

er det samme som at vi bevisst har tilnærmet oss, eller kan finne en bevissthetsstruktur, som er i 

overenstemmelse med de fysiske funksjoner. 

Det er likedan med det meste av følelser, sanser, og bevisste saksforhold, språk, forståelse, forholdet 

tanke og handling. Husk er det stor forventning til her. Og beregninger og geometriske forhold, samt språk og 

symboler utgjør da et perspektiv over handlinger og behov, bevisst og fysisk holdning. 
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Virkeligheten = Virke-likheten, i den grad ment som at vi har den riktige løsningen og funksjons-

forklaringen på det som er til, eksisterer og fungerer bevisst og fysisk.  

Når vi da sier virkeligheten så mener vi, likedan som en absolutt årsak-virkning, at funksjonen og 

virkemåten, hvordan denne er som en bevisst tanke, forståelse, skal bli ment og forstått som det faktiske 

forholdet og sannheten om hvordan det som er til fungerer og virker som den egentlige virkeligheten: Virke-

Lik-Heten: At det egentlig ikke holder å påstå at den bare ligner, men at den er helt Lik-Med: Er, =. At virke-

likheten, virkeligheten, er en korrekt sammenlignings-funksjon av bevissthets-forståelsen funksjon-struktur 

og virkelighetens struktur. 

Normalt er virkeligheten stort sett ansett som et overslag som ikke er så nøyaktig, men stort sett et 

orienterings-bilde, en peker og veiviser til forskjellige tilstander vi oppfatter som normalt og nødvendig for 

oss, og som i denne sammenhengen viser til de fysiske og bevisste relasjoner som vi er vant til at fungerer 

som holdbart eller veiledende nok for oss. Når noe skiller seg ut fra våre vaner og normalt fungerende inntrykk 

i hverdagen, så virker det for oss som en litt fjern avkrok av virkeligheten om det i det hele tatt tilhører det 

som er en aktuell (behovs-) virkelighet. Virkeligheten er altså en slags individuell og samfunnsrelatert behovs-

målestokk. Hva virkeligheten helt til bunns er virker som en uvirkelig verden for oss.  

Virkeligheten er for mange forenklet totalt til at: Det som passer meg: Det som passer bra nok for meg. 

Det som er bra nok for meg. Annet finnes ikke. I dag er alt dette omsatt til: Alt er penger. Blir det penger av 

det. At penger og liv har blitt at virkeligheten=Penger. Uansett hva som skjer med folk og verden, gjennom 

vold eller vennskap. Og slik sett kan nok vinnings-økonomer som mener alt kan selges, gjerne den samme 

gjenstanden flere ganger, samt at utstyr og funksjoner ikke skal være holdbare og dermed alltid erstattes.  

Dette sprenger ut en økonomi som krever at halve jorden er lagt i asfalt, byer, og i mange tilfeller, 

skrinne og lite avkastende jordbruksarealer, samt forsøpling og forurensning som knekker mikro-og makro-

livs-naturen, samtidig som at vi avventer en «Klima-krise», som kanskje kan bety en knekk for klima-omløpet 

og livsvilkårene. At fremtiden for livet kjent for oss som fungerende samfunn og natur, erstattes av kaos og 

uholdbart klima. Det er ikke uten videre at det settes et spørsmål ved økonomer og fri kapitalisme. 

Å fordype seg i de dypeste spørsmål vi da folk møte med at disse mennesker som avleder, avklarer 

naturen og bevisstheten, de er ikke til stede i virkeligheten, som er den evige jakten og nødvendigheten av å 

dekke våre primære behov, med finest mulig god smak, estetikken, og best holdbarhet for alt, etikken. Mens 

livs-syns-oppfatningen er det som regnes som det faste holdepunkt, inkludert søken etter behovsdekning via 

dette. Basis, det faste holdepunkt i tilværelsen som etikk og estetikk må bæres innenfor, det som blir kalt basis-

strukturer, eller livssynplattformen, tryggheten eller oversikten totalt sett.  

For individ og gruppe/støtten. I denne graden er støtten, om vi vil tavlen eller veggen, muren, statuen, 

helligdommen, noe som symboliserer et fast holdepunkt for oversikt og orden. Slik sett kan Hegels objektive, 

subjektive og absolutte fornuft inkludere orden og rot, estetikk, etikk og fast holdepunkt på denne måten. 

Den enes livssyn virker som regel ikke holdbart for den andre i og med at både bevisste, psykiske og 

fysiske funksjons-forløp kreves som behovs-form, noe som en annens livssyn har andre koordinater eller 

tilfredsstillende forhold til gjennom annerledes struktur, sin struktur. Funksjonene kolliderer her lett med 

hverandre, fordi de ikke blir behovs-dekkende som fysisk og bevisst adopsjon eller påtrengt adferd av andres 

behovs-struktur-funksjoner.  

Kun begrepet virkeligheten sikter omtrent alltid lokalt til de saks-forholdene vi står foran, nettopp de 

aktuelle gjøremål og handlinger som er ut fra vaner og prestasjons-muligheter. Vår gjøren og våre handlinger, 

som oftest er inkludert et visst bevissthets-perspektiv, og følelses-perspektiv, og kan forbindes til en eller 

annen primær behovs-form. Unntak fra en slik virkeligheten er å ha det moro, gjøre narr av det som er virkelig, 

eller ikke ha krav til gjøren og handlinger som er slike primære behov.  

Vi søker ofte ut over oss selv fordi det kan være anstrengende med de behovsformene vi har som vi 

ikke kommer oss unna. Vi vil gjerne oppleve noe annet, og velger da ofte en side av et behov vi har primært 

som vi har det minst problematisk å finne løsninger på, slik som bevegelsen: Enten å se bevegelser, eller gjøre 

bevegelser. Spill, ekstremsport, raketter, våpen, raske fartøyer, sport og sirkus, se på grøssere og kriminal-

programmer.  

Slik sett er virkeligheten noe som passer oss, samme hva, i den formen at det dekker våre behov. I 

motsatt fall dekker virkeligheten slett ikke våre behov, og da forkaster vi den ofte, og gjør hva som helst for å 

endre den, eller slippe unna den. At vi vil ha en annen virkeligheten, bare drømmen, eller sove/dø. At vi kan 

begynne å kjempe en kamp for et annerledes liv. Og det siste gjenkjenner vi hos mange. Den store 

motivasjonen for god og dårlig fremferd. 
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Min kritikk av våre begrep om virkeligheten går på at det er lite fordypet og grundig, langt mer ofte 

slik omtrent som noe passer våre behov, og som fort kan endre seg noe. Videre at det er lite undersøkelse av 

hvor vidt et livssyn, historier, fortellinger, beskrivelser virkelig stemmer overens med virkelighetens virkning 

og funksjon, slik som for eksempel naturen, det fysiske, videre slik som innsikt i fysikk og kjemi og 

naturlovene, deres holdbarhet og deres begrensninger innenfor den større rammen av lover, endringer av de 

fysiske energitilstander og deres til nå påviste tilnærmede konstante energi i de fleste tilfeller. 

Det er ganske stor forskjell på hva forskere tror ligger bak, er årsak til, de funksjoner vi har, og hva de 

tolker disse videre tilstandene som, og det som faktisk forskerne har funnet. Ved å se på hva de har funnet ut 

uten noen videre forklaring, så ligner ikke dette like mye på beskrivelsene de gir i oversikt-forestillingene sine 

for hvordan tilstanden er eller skulle være. Og i enkelte tilfeller er det helt ubrukelig og nytteløst om vi ser 

etter funksjonelle tilstander som vi kan forvente å oppdage ut fra hva mange forskere sier de tror om noe. Et 

eksempel er begrep om tiden, bevegelsen, mulighetene, tatt ut av enhver mulig rekkefølge. 

Ånden ble til som sammenligning med noe i puste-ånden for livs-funksjoner. Og i denne ånden stiger 

alt opp i. Vi tenner et bål og røyken stiger. Om morgenen stiger frostdamp og varmedamp opp i været og 

forsvinner, men sakte, altså renses om til ren luft trodde man. Å vaske seg, rense seg, og egentlig finne ren 

luft, ånd, var viktig. Livsviktig. At kropp og sjel, livsevner steg opp til slutt. Vi kunne brenne vi også slik 

annet brant på bålet. Kropper og bevisste funksjoner som over tid forsvinner ble regnet som det som til slutt 

endte i over-luften, den høyeste himmel, der man gjennom været regnet med at alle krefter egentlig kom fra, 

slik naturen lokalt direkte bestemte våre forhold. At det var krefter, en ånds-styrke, en livgivende kraft, og 

slik sett det som ble kalt eteren. 

Nå er en altomfattende kraft for både bevisstheten og det fysiske ikke så langt unna en lignende 

oppfatning av tilværelsen. Men den har da vel også funksjons-forklaringer som vi kan trekke mye nytte av 

med seg. Og i ett tilfelle viser den til at holdbarhets-funksjonen er noe langt annerledes enn det vi beskriver 

det onde, det gode, smerte og lyst, godt og vondt, som. Her vet ikke folk om hva de skal velge av onder og 

goder, og når noe passer seg eller gjør det som passer seg. Slik sett er folk rådløse. Det er ikke naturen og 

bevissthets-grunnlaget.  

Der kan vi ikke velge at om noe er holdbart eller ikke. For der er det holdbare alt avgjort som 

sammenligningsfunksjon. Og det hadde vel i større grad passet på en god gud der det å lyve, stjele og drepe 

forbyes, men som kan suppleres med at vi ikke piner og skader hverandre heller, og ligner det at vi ikke skal 

gjøre noe fortred. Vi kan selvsagt ikke klare oss uten mat, luft, vann, bo og søvn. Det er i slikt øyemed jeg kan 

godta at dette er et godt grunnlag også for en teologi, for en mer holdbar utredelse for samme kraft, og der det 

ikke behøver å være konflikt mellom troende og ikke-troende for livsutfoldelsen for de nødvendige behov. 

På den annen side vil jeg anbefale den funksjonelle kraftmodellen for videre fordypning i den fysiske 

natur, miljø og liv, og for inntrengen i bevisstheten, inkludert følelser. 
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Virkning og mot-virkning 
 

 

 

At noe virker. 
 

Vi som har lest det meste av dette stoffet til nå av Differensialkraften, konklusjoner, har fått med seg 

at vi har sammenlignet bevissthetens begrep om virkning, funksjon, at det er en forskjell som er til stede, noe 

aktivt, og at bevisstheten har lignende sammenlignings-funksjoner, til det vi kaller en fysisk natur og fysiske 

lover, også differensialkraftens funksjon, der virkning, forskjell og funksjon blir et slags minste fellesbegrep.  

Funksjon og virkning blir i denne definisjonen det samme. Og denne virkningen er den virkningen 

som er, eller vi har, og som danner VIRKE-LIK-HETEN. I språket og dialekter så er k bytte med g i de fleste 

tilfeller, og vi sier virkeligheten. Virkeligheten handler for det meste om folks egne personloge behov, eller 

gruppe-behov, og ikke like meget om den egentlige virkningen i kroppen vår, eller i den fysiske natur slik 

sett. Virkeligheten er slik folk selv oppfatter den, og slik de opplever den, sett fra individuelle eller egoistiske 

ståsteder.  

Den omfattende virkningen og funksjonen til sin virkelighet går folk neppe så dypt innpå, for penger, 

hva som er vondt og godt, smak og lukt, til dekning av primærbehov og tilfredsstillelse er hovedsaken til 

mennesket i et nøtteskall-perspektiv. Makt, penger, smak, trygghets-funksjon, holdepunkt i livet. 

At noe virker betyr at det blir en forskjell ut fra slik tilstanden er, at det virker videre utover gitt 

tidspunkt eller gitt posisjon, og at det virker på omgivelsene i større eller mindre grad slik. 

I differensialkraften er det slik at alt virker lignende en aktiv funksjon som en varig virkning, effekt, 

kraft, styrke, kalt energi, da både drivkraften energia/Aristoteles, og dens virkningseffekter, energiene, er 

funksjon av dette. Konsekvensen av en likedan utvekslende kraft er i alle sine virkninger også kraft-motkraft 

i balanse, slik at et eller annet sted der det er krefer inn, så er det krefter tilsvarende ut igjen på en eller annen 

måte selv om det er omformet energi. Det er hva de fysiske lover viser oss konstant, Altså likt som en konstant 

mengde energi som omdannes, utveksler.  

Fra gammelt har vi begrepene kraft og motkraft, noe vi har ansett som styrkekraft, eller bare kalt styrke, 

sterkhet, tetthetsgrader, men som ble oppfattet som en effekt, forskjellen mellom to virknings-bevegelser av 

for eksempel fallende masse, fra en gitt høyde og for eksempel en dobbelt så høy høyde, ned mot bakken, 

Newton lagde en fast lov for dette, enheten kraft, ved at 1 liter vann likt som 1 kg, da skulle løftes 1 meter opp 

i løpet av 1 sekund. Han brukte her joule-målet som er mindre, men det tilsvarer det samme i effekten pr like 

lengder og like mengder i samme hastighet over en gitt avstand løft. 

Noe senere blir tids-utstrakte effekt-prosesser, arbeids-lengde, slik som ti sekunder, en time, et døgn, 

sammenligningsbare funksjoner der arbeid over tid samtidig betyr en mengde-samling av effekt. Denne 

effekten ble omsider gjort om til virkningsgrad, eller energi, og uansett masseformer, lys, så ga dette gjennom 

bevegelser da ulike mengder effekt.  

Effektene mellom lov-energi-formene ble etterhvert sammenlignet og ga formler som var konvertible 

med hverandre slik at vi ut fra en energi kunne kjenne til hva som ble gitt i effekt om det ble omdannet eller 

påvirket andre energi-former. Her har vi Watt som konstruktør for arbeids-effektene. Det vi kaller ett 

wattsekund, 1 watt-time, og begrepet kilo-watt. 

Vitenskapen har modernisert seg og valgt og kalle alle disse energier for bevegelsesenergier fordi alt 

vi måler av fysiske tilstander viser bevegelse, og graden energi ut fra bevegelsesmengden. Men massen, 

energiene, effekten fra feltene, er tross alt ikke uten videre med i regnskapet. Kun som at det er mengden 

effekt fra et gitt mål for masse, som da kalles energimengden, og som er energi-formen. En stein, en 

lysfrekvens, forskjellige former for hva som hender av kraftforskjell når vi fryser ned, tiner opp, smelter, 

koker, får gass, at vi får aggregat-tilstander og som et forhold til temperatur også. De faste, flytende, og gass-

virkende aggregattilstandene. 

Vi måler hele tiden at to like styrkeenergier viser at det oppstår en balanse gjennom flere 

eksperimenter, det vil si at det blir likevekt en eller annen vei, slik at vi kan godskrive at like mengder kraft, 

energi, energibevegelser, danner en likevekt mellom to retninger av kraft som står mot hverandre. At 

virkningen fysisk er lik mot-virkningen fysisk.  
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 Nå har vi gjort flere eksempler med hva vi bevisst og fysisk må mestre, og vi gjenkjenner mye av dette 

ved fysiske operasjoner vi selv utfører, om vi er like sterke eller raske som andre, og hva som blir uavgjorte 

saksforhold i konkurranse eller virkelig jakt på mat-ressurser.  

 Det rareste er at vi føler smerte, glede, lyst, ulyst, og styrkegrader i slitet nå vi gjør noe fysisk slik, og 

lignende med sanser der vi utsettes for sterkere lys hele tiden, høyere lyder, sterkere smaker og lukter og mere 

trykk mot huden, eller temperatur-forandringer; at vi merker smerte og lyst som styrkevirkning, og vi merker 

det i sult, pusten vår, tørsten og behovet for å sove, at vi blir utslitte til slutt.  

Gjennom alle slike tilstander merker vi at vi blir mette, ikke klarer større tyngdeløft, men også i ønsker, 

lyster, behov, så merker vi balanserte nivåer mellom for lite, for mye, og nok, passe eller tilfredsstillende. Så 

vi merker hele tiden en slags kraft og motkraft-styrke i følelser og bevissthets-prosessene våre også. De er 

ikke like lette å måle og heller ikke å finne balansen i slik som med de alminnelige fysiske mål.  

Men vi merker kraften i våre lyster og behov, og motkreftene om de andre sier at vi ikke får lov til 

dette nå, eller også, aldri skal få lov til slikt, eller at noen mener det motsatte av det vi gjør. Slike virkninger 

og mot-virkninger er det grunn til å merke seg ved bevissthets-funksjonen våre også. 

 Det er jo en bevisst sammenligningsfunksjon av bevisstheten også om styrke i naturen, med eller uten 

måleinstrumenter at vi har merket oss, oppdaget likevekts-forhold og kraft-motkraft-funksjoner. Og ikke bare 

det: Vi har direkte behov for å leve i en fysisk verden grunnet føden, våre fysiske egenskaper, kroppen vår, 

også sanser og indre behovsorganer, slik at vi hele tiden må sammenligne dette med energibevegelser vi selv 

gjør i naturfysiske bevegelses-energi, og at vi merker hvordan det fysiske som virkninger reagerer.  

Å forstå naturen, betyr at forståelse og natur er. Lik hverandre. Det vil si at å forstå, forklare betyr er-

lik, =, selv om vi ikke alltid pleier å ha en forklaring som er så lik det vi vil forstå eller tenker på. Vi har ofte 

mystiske forklaringer eller er ukyndige om saken.  

Å forstå naturens fysiske egenskaper og handtere noe i praksis ut fra dette, betyr også at bevissthetens 

sammenligningsfunksjon og sammenligningsprosessen der gjennom følelser-styrke-virkningen, og som 

bevisst oversikt og orientering, sammenligningsfunksjoner, slik sett gir at bevissthetsoversikten og den fysiske 

naturs egenskaper fungerer mest mulig i overensstemmelse med hverandre slik at vi kan behandle det fysiske, 

og at vi kan undersøke og bli behandlet av det fysiske, som forskning eller noe som påvirker helsen.  

 Med dette har jeg lagt frem et grunnlag som eksempler for fysisk og bevissthetsrelaterte krefter og 

motkrefter, som vi også da kaller virkninger og motvirkninger. 

Virke-funksjon Virknings-funksjon 
 

Virke og mot-virke 
 

Virke-funksjon, Virknings-funksjon, å virke, motvirke, har samme forklaring som det v alt har gitt. 

Men her er det viktig å legge merke til begrepet funksjon. I differensialkraftens differensierende 

differensialfunksjon så virker begrepet virkning, tilstands-forskjell, forskjell fra, aksjon, aktivitet, å fungere, 

funksjon, som det samme. Funksjon er altså en aktiv endrings-forskjell, og det vi vil kalle «å virke». Å virke 

er altså en aktiv forskjells-funksjon. Det er smør på flesk å  kalle dette en virknings-funksjon.  

Men passer bra med en grunnfunksjonene og den virkningen denne har som at noe virker, gir 

virkninger, og slik sett et grunnlag for årsak som kilde og virkning som mål, eller at en tilstand endring av 

samme tilstand vil gi virkning, funksjon. Dette er grunnlaget for hva vi her skal forstå med virke-funksjon og 

virknings-funksjon, at den i innerste basis er årsak, og gir årsak-virkning som virknings-formasjoner. Å endre 

seg fra sin stilling gir oss det neste, enten det er i tid, form, energi, bevegelse, styrke eller virknings-

egenskaper. 

Bevissthets-formen av å virke og virkning, som påtenkt aktiv form, eller som utført aktiv form, 

inneholder det samme sammenlignbare funksjonelle slik, som en virknings-funksjon. 

Å virke er greit, ikke gratis, vi bruker energi, og vi får fysisk tilbake lignende mengder som det vi 

utøver i energi. Å motvirke er å sette inn noe som stopper, eller virker motsatt vei som bevegelseskrefter har, 

eller logiske slutninger. At vi dytter noe i motbakke, løfter noe opp fra bakken, at vi arbeider med alt vi 

arbeider med på jorden, men at det slik sett ofte er næring som er et drifts-behov bak dette. Forholds-mengdene 

kan kritiseres. Tas opp i en annen avdeling. 
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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-Forandrings-

kraften 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 fr 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. 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? 
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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, vær 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 virknings for alt, og ikke er bestemt som tillat eller ikke 

tillat av noen, Gud eller menneske. Men 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 

sammenlignings-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-

formasjonsprosess, 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 

styrkevirkning, egenskap. Her vil form, mønster, være strukturen til en prosess, og likeså en årsak-virknings-

rekkefølge. En struktur-prosess. 

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 fr slik det var, og slik at alt dette er en samlebetegnelse gitt i begrepet prosess. 
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 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 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. 

 

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 

https://snl.no/spr%C3%A5k
https://snl.no/ord
https://snl.no/frase_-_uttrykk
https://snl.no/setning
https://snl.no/gresk
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Ordsemantikk 
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, appelsin og 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. 

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 språk-filosofen 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 

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
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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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. 

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.  
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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. 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.  
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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.  

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.  
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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. V 

i 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. 

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 
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 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 of 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.  

 

Bevissthet, samvittighet, vilje, sympati og begrepet apriori. 

Kraft-forklaringer og natur-vitenskap 
 

 Vi har behandlet en god del definisjoner, begrep, forhold som er viktige som en dypere forståelse av 

funksjoner som trengs for at fungerende bevissthet og fungerende fysikk og fysiske natur-forhold skal 

eksistere og fungere. Alt trekkes tilbake til funksjoner som er i samsvar med, og logisk kan tenkes som 

muligheter i og ut fra differensialkraften og dens funksjon. 

 I de fleste vitenskaper er det mange spesial-tilfeller, der det er god grunn til å si at om vi ikke hadde 

egen forskning, egne observasjoner av hva som faktisk hender, foregår, og hva som ut fra saks-forholdene kan 

virke for, å fungere for atomer, grunnstoffene, feltkreftene og variasjoner vi finner som reaksjoner her, og 

videre i biologien med atferd og behov hos dyr, reaksjoner hos planter og bakterier, hav-dyr, fugl, insekter, at 

arv, og videre kombinasjoner og utveksling med miljøet, slik viser både assosiasjon, tillæring, adferd, som 

slett ikke bare forklares med kun de spesifikke regler vi lærer om de minste partikler. 

 Det skulle nok være litt av en fantasi som måtte til for at noen kunne finne på en sammensetning av 

mange tusen protein-bygninger, sukre og fett-stoffer der det er flere millioner til sammen av slike i en celle 

som dekker mange kombinasjons-muligheter som små og store enzymer, hormoner, og organeller som danner 

spesielle energi-omvandlinger for drift i celler, og videre med påfunn som skulle få dna-kombinasjoner som 

ga den mengden arter med behov og instinkter som det vi har funnet ved forskning og oppdagelser, kartlegging 

av livsriket på jorda. 

 Allikevel er følgende ganske sikkert: At alle disse livsorganismer og mineraler tross alt består av 

nettopp disse grunnstoffene, og ville i de minste til største deler av disse, ikke finnes, eller kunne være aktive 

uten de samme grunnstoffenes egenskaper. Grunnstoffer er dannet av mindre partikler, elementær-partikler 

som danner balanserte mønstre av ulik type og som gir oss de 100 natur-grunnstoffene som danner alt annet 

som mineraler og livsriket består av.  

Kombinasjons-mulighetene til fordeling av effekter, virkninger gjennom de ulike justeringer av 

balanse-forholdene mellom disse aktørene gir oss også innsikt i isotoper, ioner, spesielle effekter som 

feltvirkninger vi ikke tidligere kjente til med bare grunnstoffene, men som allikevel forklares med energi-

fordelingene av de samme elementærpartikler med tilhørende felt. 

 Slik sett kan adferd, behov, sanser, assosiasjon, tilbakeføres til funksjoner som må være til stede for at 

vi skal ha, merke og finne ut hva som hender på det innerste plan i slike funksjoner som må til for at adferd 

og rimelig assosiasjon skal finne sted som livsorganismer sett fra den fysiske naturtilstandens side. At 

kroppene, og dermed deres bygningskombinasjon av de minste feltpartikler viser seg som grunnleggende basis 

for at slike former og egenskaper finnes i slik form vi møter dette som kropper og fysiske formasjoner. 

 Biokjemien viser oss like mange kombinasjonsmuligheter og overraskelser som det vi finner i normal 

atomforskning når det gjelder hvilke beregningsbare muligheter og kjemiske egenskaper, funksjoner, som 

ulike kombinasjoner gir som i den syntetiske forskningen i atom- og kvante-fysikk. Organismer er slik like 

stor utfordring som enhver fysikk ellers.  

 Vi hører, og har hørt om kraft, gjerne motkrefter, fra tidenes morgen i menneskets historie. Kraft for-

bindes til styrke og holdbarhets-evne, slik som at det skal krefter til for å dele en stein, bære en stein, bryte 

med en som er like sterk, at like tyngder på vekt-skålene balanserer vektstangen vannrett, og at loddrett så 

virker en kraft som vi gjerne kaller tyngdekraften eller fallkraften.  

Vi kan kaste noe opp med ulik styrke, anstrengelse, kraft-spark, kraft og fart i en retning, og gjenstander 

som kastes opp slik, bremser ned saktere og saktere til den virker nesten rolig i en viss høyde, og så faller den 

tilsvarende fort tilbake til bakken med faktisk samme akselerasjon motsatt vei, altså fartsøkning nedover igjen. 
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Styrke regnes om til kraft, fordi det gjennom ulike styrkeutløsninger, anstrengelser, gis ut en viss 

kvote-mengde endring i tilstandene i den fysiske natur. Slik sett har Arkimedes funnet ut at et fast volum vann 

kan sammenlignes med alle andre stoffer for å finne tettheten i forhold til vann. Med samme volum vann som 

vekt, for eksempel 1 liter vann, men som også lages som vekten 1 kg, bare som et eksempel, da blir et mål for 

vekt og volum, og samtidig tetthets-forskjell, som er lik med tyngdeforskjell.  

Når Galilei finner ut at akselerasjon er hvor mye noe øker hastigheten i forhold til en jevn hastighet, 

så kan Newton bruke dette til to ting. Det ene er å måle en faktisk akselerasjon ved fall av en gjenstand fra 

ulike høyder, og sammenligne fall-tiden pr meter, eller i meter pr sekund som fall-lengden øker, og det andre 

han kan benytte dette til er å forsøke å finne et kraftmål slik han gjorde.  

Han satte et krav til at en vekt, masse på 1 kg, om denne løftes 1 meter opp i løpet av 1 sekund, så 

skulle dette være kraftenheten som alle andre løft og krefter skulle sammenlignes med i naturen. Dette kalles 

da et kraftmål. Her lagde Newton flere eksempler både om løft, lengder, mengder og bølger til havs, fant hvor 

stor kraft månen løftet havets flo og fjære med og videre månens og planetenes noe lunde vekt, og avstand og 

fart i sine baner. Best av al var nok utgangspunktet med hvor tung jorda var som en kule som var 1200 mil 

tvers igjennom, og dens tetthet, og tyngdekraften i forhold til denne ved gitte avstander fra sentrum av jorden.  

Newton kalte dette gravitasjonskraft fordi den virker tiltrekkende ganske likt som en magnet trekker 

til seg noe eller frastøter seg noe. Dette har han fra Leonardo da Vincis navnsetting på trekk-kraften. Det 

merkelige som etter hvert ble oppdaget var at akselerasjons-forholdene pr avstand og fartsendring er like for 

gravitasjonskraft, magnetisk kraft og elektrisk kraft, og lignende for fartsendringer ved bevegelseskraft og 

bevegelses-fartsendring av masser og friksjon. Også lignende for avstander av sammenlignbare lengder som 

varmen fra et bål, at varmen var 4 ganger svakere for hver gang vi doblet avstanden fra bålet.  

Leibnitz mente at det samme forholdet gjaldt for alle krefter i universet. Han hadde funnet en annen 

vei som kunne vise samme formler ved hjelp av svingkrefter, og lagd en slik differensialligning som var kort 

og konsis for dette som kunne brukes som utgangspunkt for å finne ut det samme om planet-baner og 

gravitasjon som Newton, men hadde ikke gjort ferdig slikt arbeid med kraftenhet, og heller ikke utført noen 

av disse oppgavene som Newton hadde, selv om han hadde formler som kunne behandlet dette. Allikevel vant 

han konkurransen med Newton når Royal Society krevde at de skulle benytte formlene sine og vise at de 

kunne beregne planetbanene. Det som tok timer for Leibnitz tok nesten 2 døgn for Newton. 

Slike krefter og energier og tilsvarende bevegelser og mulige koordineringer kan besvares med 

beregninger for enkle og komplekse bevegelser i organiske funksjoner og bevegelser, og til dels for alle cellens 

funksjoner i den moderne tid. Disse må være operative både for assosiasjoner bevisst og for den fysiske 

utveksling med bevissthet og følsomme reflekser som instinkter og behovsorganer er avhengige av i 

sammenheng med adferd og virkning i livsriket. Det som virker veldig mystisk for de som ikke kjenner til 

dyrenes adferd er ikke mystisk for den som er ekspert på et dyrs adferd generelt.  

På den annen side kan det være mange biologiske- og behovs-funksjoner som biologene ikke like lett 

kan forklare som det biokjemikere kan forklare, og som igjen kan ha konkurranse fra de som har genetisk 

kunnskap og funksjons-lære og mestrer digitale systemfunksjoner som kan benyttes til sammenligning med 

grunnstoff-funksjoner. Her kommer igjen kvantefysikere som kan redegjøre for enkelte saker som ikke kan 

beregnes like lett med kunnskapen til genetikere og biokjemikere uten at de har lært seg dette faget også.  

Mystisk er noe når saken ikke finner sammenlignbar årsaks-forklaring. Her deler troen seg inn i to 

grener. De som tror det er en logisk forklaring på neste trinn i forskningen og de som ikke tror det er en logisk 

forbindelse i neste trinn i forskningen, og som ofte beror på at troen på gud forbindes med en mystisk og 

ukjent kraft vi ikke kan finne ut av, og at det kanskje er fåfengt å lete etter neste skritt i forhold til moral og 

leveforhold som vi heller bør ha sterk oppmerksomhet rettet mot.  

Noen få klarer å handtere begge deler som en tro på logisk forståelige sammenhenger og løsninger. 

Det er heller ikke så langt unna at mange fortsetter med en opp i dagen klar dum virksomhet ovenfor moralsk 

holdbar adferd ovenfor mennesker og miljø. Innenfor alle virksomheter til mennesket. Dette fører oftest til 

misbruk av makt krefter. 

Vi kan derfor se på mytisk tid, der man finner en sammenhengende prosess i naturen og avhengighets-

forhold som jord og mat, vann og drikke, sol, ild og temperatur, luft og pust, som livsfaktorer for vekster, folk 

og dyr, at den store verdensånden mettet oss og vår bevissthet som et livvirkende kraft-kretsløp i naturen oftest 

illustrert ved været, vindene.  
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Ånden, altså livskraften også, virket for datidens folk å gjelde alle synlige og usynlige prosesser, og 

var slik en kraft i all kosmisk og kaotisk virksomhet, der kaos kunne bli orden, og at kosmos kunne bli i uorden 

igjen som kaos, men at de hadde en felles funksjon et sted. Denne kraften var også skaperkraften og ikke bare 

slik som torden-guden eller krigsguden.  

I mange religioner har allikevel krigsguden som en egenskap hos skaperguden ofte blitt satt som 

stammens beskyttelsesgud og slik virket for stammens hevdelse over alle andre stammer og slik sett markert 

et fiendebilde av alt annet folk, og aktivt satt grenser for andres skikker og tro som ikke samsvarer med sin 

egen. Slik sett har ideologier politisk og religiøst dette til felles, enten de tror på en gud eller tror på en 

naturtilværelse som har alle egenskaper som funksjoner i seg selv, og at mennesket er fritt til å skape sine egne 

systemer. 

At det som går opp og det som går ned blir ansett som motkrefter, at kamp mellom like krefter virker 

balansert, at verden kan virke som like mye krefter en vei som en annen i mange tilfeller, og at balanse i 

krefter, likevekt, harmoni, stabilitet, ro er sammenlignbar tilstand for krefter, at vi med den første naturfilosofi 

ser antydningen til like mengder bevegelse og energi, kraft som bevegelsessum som er fast, som kraft og mot-

kraft som like store, som en delt verden i en ond og god kraft som må tilkjempes om det skal være overvekt 

av den ene eller andre, er slikt som gir oss en utvekslende livskraft-virkende overgang mellom mytisk tid og 

antikken, og der grekerne kanskje mest omtaler åndskrefter som hovedkraft, kalt eteren, en slags luftlignende 

kraft som virker og gjennomsyrer alt annet og er grunnkraften i alt. Både det fysiske og det bevisste. 

Denne kraftnaturens oppførsel, funksjon, beskrives videre av mange, slik som Aristoteles drivkraft, 

energi som er konstant, og som Plotins virkende kraft som svekkes i avstand fra kilden, fra senteret for det 

gode skjønne, fullkomne opplyste selv, kraften i sentrum som stråler ut i uendeligheten. Langt unna vil 

mangelfullheten i kraft materialisere seg som mørk masse unna lysets opplyste verden.  

Poenget er at kraftnaturen blir et natur-sammenlignende begrep som tar over funksjonsforklaringene, 

slik at med Renessansen og Opplysningstid, så er kraft og motkraft de mest sentrale deler av en konstant 

energimodell som tar over for Aristoteles begrep om det samme. Det er egentlig ingen forskjell på Eterens 

helhet, Aristoteles energi-konstant som endelig helhet, og Pythagoras evige og konstante bevegelsessum for 

alt, og slik sett uansett størrelse endelig eller uendelig, Newtons like mengde kraft og motkraft, og som blir til 

den senere energi-kraft som en konstant kraftmengde i industrialiseringens tidsalder, 1800-1900.  

Med Plancks, Lorentz og Einsteins funn fra 1900 til 1905, og videre generell relativitets og 

gravitasjons-teori fra 1915, med videre kvantefysikk fra 1930, så kommer en strukturert logisk sammen-

lignings-funksjon for fysiske lover, bevegelser og energier frem, og som danner grunnlag for uenighet om 

hvilke modeller som dominerer. 

 

Kraftmodellenes sammenligning 
 

Problemet mellom Lorentz, Einstein, den eldre kosmiske gudskraft, livskraft, verdensånden, og 

kvantefysikken, kan illustreres med følgende analyse av modellenes konklusjoner. 

Eteren, som like godt representerer deler av den gamle sjamanistiske verdens-oppfatning med den store 

verdensånden, livskraften og grunn til både den bevisste og fysiske årsak-virknings-rekkefølge som Kosmos. 

Eteren og verdensånden har det til felles at en slik kraft er årsaken til alt, både de fysiske og bevisste 

preferanser, funksjoner. Dette forklares som orden og uorden, som like og ulike tidlig i antikken. Men det 

kommer lite frem av hvilke funksjoner eller årsaker til slikt som kunne finnes. Disse begrepene kan ikke alene 

forklare om det er naturen eller en skapergud som er kraften eller er årsaken, uansett om folk hevder kontakt 

med eller om det finnes kommunikasjon med levende skapninger.  

Funksjonene som skal redegjøre for virksomhet bevisst og fysisk finnes enda ikke i disse 

beskrivelsene. Det mangler også årsak-virknings-funksjoner for gangen i de fysiske lovers strukturer. Og 

Lorentz sitter igjen med en livskraft, eller en generell eter som fyller alt som en oppholdelseskraft og motkraft 

som er med og holder den fysiske verden sammen. Og han kan godt ha rett i dette. Men de funksjoner som 

utreder de fysiske lovers strukturer mangler. Og det finnes ingen tendens til at Lorentz kan redegjøre noe mer 

for åndens livskraft eller bevisstheten gjennom denne eter-modellen, verdens-ånden, noe mer enn det Hegel, 

Augustin, Platon kan, eller en sjaman kan.  
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Dette betyr at de funksjoner som kan skape orden eller uorden, bevissthet og fysiske lov-strukturer, 

årsak til preferansene og deres egenskaper, ikke er mulige å redegjøre for med dette kraftsynet, selv om det 

skulle medføre riktighet for at kraften oppfører seg slik som en helhet av krefter og motkrefter, eller en felles 

altomfattende kraft, eller livskraft som grunnlag for bevissthet og fysiske egenskaper. Hvordan formasjoner 

og bevegelser oppstår som mulig funksjon er altså ikke redegjort for.  

Eteren blir slik kun et annet navn på kraften, likt som at verdensånden er et navn på kraften og som 

ringer inn at bevissthet og fysiske former og egenskaper skal ha sin opprinnelse i denne, uten at noen kan 

redegjøre for funksjoner og strukturers oppkomst. Det er at denne funksjonen er ukjent og ikke lar seg 

avdekke, som gjør at vi mener fornuften vår ikke strekker til, og til at dens ukjente kilde og funksjon kan 

kalles en mystisk årsak. Altså en mystisk kraft. Ganske lite tilfredsstillende for bevissthetsfunksjonen og for 

de fysiske feltlover i naturen, det vil si beregninger av orden og uorden i naturen.  

Vi kan selvsagt si at ved et gitt tidspunkt kommer likedanne hindre inn som ukjent område for de fleste 

fysikere også, at de når en grense der det lenger ikke er mulig å finne enkle svar eller funksjoner som 

tilfredsstiller natur-funksjonenes årsak eller logiske sammenheng.  

Denne eteren er det som hevdes av Lorentz i tiden 1895-1920.  

Han har hatt en konkurrent som har ansett Aristoteles syn som endelig lenge, men med nytt syn på 

elementer, kraft, energi. Dette er hva Thompson prumpt holder på; at naturen er fysisk som en kraft og 

motkraft med likeverdige bevegelser lignende det Pythagoras og Aristoteles viser til, og som kommer i 

konflikt med Einsteins syn på en ekvivalent kraft, da denne ikke er altomfattende men begrenset og uten en 

bidragsytende motkraft til de kjente fysiske lover.  

Einsteins modell omfatter kosmos, en endelig størrelse, eller endelig massekraft som ekspanderer og 

enten fortsetter å gjøre dette eller trekker seg sammen igjen, uten at dette fanger opp noen logisk funksjon for 

dens kraft-funksjons-virkninger. Denne er kjent som big-bang-modellen, som hevdes som et sprengt punkt av 

en gitt masseenergi. Men den har også en alternativ variant fra Einsteins siste skrifter som i stedet for en 

singulær slik modell, er en ikke-singulær kraftmasse som ikke bare er et punkt men en gitt tetthet av samme 

masse på et lite kosmisk romslig område, en modell som etter hvert også Hawking anser som mer reel. 

Einsteins modell var først et kulerundt, mer stillestående univers, men med indre bevegelser og der et 

sentrum var et punkt, singulært, lignende det indre i hvert objekt han beskrev. Men troen på en slags utveksling 

skinner igjennom på forskjellige måter. Da Hubble oppdaget at stjerner, soler, galakser ved rød-blå-

forskyvning i strålingen viste et ekspanderende univers, kom Einstein med samme ide som en italiensk forsker 

hadde tenkt på i 1926. Einstein kalte dette bigbang-modellen og regnet om gravitasjons-formler som passet til 

dette, men fremdeles med den singulære punkt-sentrums-verdien som ikke gir utvekslingsveier.  

Til slutt, fra slutten av 1930-årene og frem til 1955 arbeidet han med ideen om en ikke-singulær modell 

og henviste til andres matematiske modeller for denne muligheten, hvor egentlig utveksling kunne skje, men 

her manglet motkraft og en utvekslings-funksjon. At en uendelig universmodell kunne være tilfelle, at det 

kunne finnes en større motkraft skinner igjennom, og dette er tanker som Bohr og Dirac må ha hat uten å 

beskrive en modell for dette, mens Hawking ser ut til å anta et uendelig univers med likeens balanselover, 

uten at en tilstrekkelig modell blir fremlagt.  

Ideen som en teori om alt som en fullstendig total og uendelig kraft eller energi, felt-teori, enhetsfelt-

teori, antyder at Hawking er på vei mot en kraft-motkraft-modell, men fremdeles med tung vekt på den 

tidligere modellen sin som singulær, som han går vekk fra, men at de mange beregninger fra dette danner 

spørsmål som ikke frigjør Hawking helt fra mange av den gamle modellens hindre for den brede modellen.  

Denne altomfattende enhetsfeltteorien gjelder først og fremst som vår kjente felt-energi av elektro-

magnetiske og gravitasjons-feltteorier uten at en tilsvarende motkraft med utveklinger ligger klart i dagen. 

Det forblir en slags gåte-full energi-begrensning for modellen uten en utvekslingsfunksjon som omfatter 

romtiden og formdannelsenes årsak i en gitt funksjon i et og samme produkt. Et slikt kosmisk produkt som 

Einstein så for seg også. 

Videre kan det se ut til at Bohr anser en uendelig og kraft-likevektig natur uten at han presenterer noen 

slik, og kanskje heller ikke er sikker på om han skal anse det som en endelig løsning. Bohr har slik en litt 

usikker modell-forestilling om universet, kosmos, ut fra at få eller ingen kjenner ti noen absolutt modell fra 

hans side, og ikke som jeg har sett i alle fall.  
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Han konsentrerer seg sterkt om alt om lokale partikler og felt, og de logiske sammenhenger, og lov-

forhold mellom disse, og er absolutt en av de som skaper fremstøtet mot en kvantemodell sammen med 

Schrødinger og andre. Og der Dirac tar over roret. Dirac er i slik sammenheng tilhenger av Einsteins relative 

teorier og finner at han kan bruke denne og plancks formel for både feltet rundt partikkelen og partiklets 

energi, altså fordelt over helheten likt som Einsteins modell og som E=mcc.  

Einsteins modell tar for seg først at som Lorentz beskriver at partikler, elektroner, trekker seg sammen 

i lengderetningen for bevegelsen når farten øker og at det samtidig oppstår en tidsforsinkelse i hastighets-

økningen. Det vil si at den ikke akselerer slik den skal etter fysikkens lover slik Newtons lover sier. Samtidig 

finner Planck ut at lyset ikke viser all den energien som er tapt ved noe som mister dette lyset fra en masse, 

men her finner Planck allikevel ut at denne frekvensenergiens mangel ligger i lyset allikevel som en formel, 

eller et forhold som samsvarer med graden energi i en partikkel og denne energistørrelsen er funnet gjennom 

Plancks formel for Planck-konstanten som betyr at øker frekvensenergien til det dobbelte så øker også planck-

massen til det dobbelte.  

I slik forstand som med elektronet så finner man likhet her, at massens frekvens-energi viser likedan 

til at vi finner det samme forholdet for energi i sentrum av elektronet eller at om feltvirkningen og frekvensen 

rundt et partikkels sentrum har en gitt størrelse og denne øker til det dobbelte, så vil tilsvarende liten del masse 

i sentrum også øke til det dobbelt, lik en balanseverdi i kosmos. Dette betyr videre at Plancks formel kan 

gjelde for alle partikler og feltenergier i universet. Man finner altså også at feltet har lignende opphopnings-

verdi som det partikkelsenteret har, at feltet har sin egen planck-effekt.  

Dette behandler jeg som mengden eller størrelsen av hastighets-løkke-utvekslinger langs felt-kraft-

linjene i utvekling mellom en elektromagnetisk felteffekt og gravitasjonskraften utenfor partikkelen, at som 

balanse at like mengder ut erstattes av like mengder inn og som gjennom hastighetsløkker danner grunnlaget 

for transformasjonen mellom gravitasjonseffektiv kraftfeltformasjon og elektromagnetisk kraft-fetlformasjon, 

altså grunnlaget som skal benyttes som en logaritme for overgangen mellom gravitasjonskraft og 

elektromagnetisk kraft, det vil si transformasjon-formelen mellom disse to dannelser av feltutvekslingsform i 

samme kraft-felt-natur som en enhetlig energi, kraft. 

Konsekvensen av Plancks formel og Lorentz tidsforsinkelsesformel, eller energi-økning, er at volum, 

tyngde kraftfelt stemmer overens med disse i beregninger om man antar at energien er den samme og at lysets 

hastighet er en konstant i et gitt system. Da også andre objekters felt har innvirkning på andre objekters felt 

så endres noe av massen og feltet for objektene selv om energiens totale mengde er konstant, Da energien og 

lyset hastighet er konstant kan bare de andre verdiene endres slik som massen og tids-lengden; altså at 

tregheten som er lik med massen endres, og formelen E=mcc skal være oppfylt. Tester med denne formelen 

viser å være rett uten at man kan bekrefte om lyset alltid er konstant i et system eller årsaken til dette. 

Alle partikler skal altså fungere slik, men det er først Dirac som finner at formelen skal brukes både 

på feltet og på partikkelen for at alt skal stemme i regnskapet og da ikke minst for kvanteverdiene og de 

kjemiske reaksjoner mellom grunnstoffene, altså at alle disse fungere helt etter beregningene vi gjør.  

I ett kaos skal lignende fungere, men mengdene av partikler og bevegelser, og endringer i 

partikkeldelinger, lys til og fra, kjemiske reaksjoner, temperaturer, lar seg ikke styre bra nok til oversikt: Det 

er kaos, men selvregulerende innenfor prosessen, fordi energien inn i kaoset er fremdeles lik energien ut av 

kaoset, og som at den totale energi over orden og uorden i et område fremdeles er konstant.  

Selv om det er avvik ved at det er avstander mellom forskjellig mengder massesamlinger i rommet, 

kosmos, solsystemet, så er allikevel overgangene mellom energier og den samlede energien konstant, og selv 

om man ikke registrerer en motkraft så viser dette en ekvivalens matematisk i energiomvekslingene kosmisk 

og lokalt og i partikkelverdenen. Dette gir en gitt energi mener Einstein, og at denne har vi da formler for, og 

at det gir formene vi ser og feltstyrken mellom disse og deres bevegelser og summer av effekter.  

Med form, bevegelse og lov, konstant energi, så står Einstein sterkt, men det krever altså de gitte 

krumninger av feltrommet, Noe synes gjennom massenes nærområder, mens deler av rommet utenfor en 

tydelig felteffekt fra et objekt må skyldes gravitasjonsfeltet i rommet, og at dette fordeler seg likt som kraft 

og motkraft ville gitt i sum, men her i samme retning, den totale krumningen av et foton som passerer solen.   

Modellen til Einstein, Dirac og Hawking har ingen gitt funksjonsårsak til at det skulle forholde seg til 

en slik kosmisk tilstand som de oppgir her. Både Einstein selv betviler sin modell og Hawking, fordi de på 

den ene siden ikke kan godta den singulære modellen der alt forsvinner, og ikke har funksjoner tilbake, og 

fordi de aner eller mener at universet er større og har virkninger andre veien også, at vi kan anta at det mulig 

er en motkraft av en lignende energi-motkraft som det vi har lov-strukturer i.  
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Men det finne ingen funksjon eller forklaring til hverken partikkeloppstandelsen, romfunksjon 

tidsfunksjon, eller preferanse-dannelses-funksjon, eller en reel fellesnevner for disse funksjoner som er et 

produkt, eller for en motkraft, og hva modellen kan bygge på som er lik vår merkbare kraft-verden, som 

mangler en funksjonsforklaring til den fysiske kraft-modellen. 

Uenigheten mellom Lorentz og Einstein er at eteren viser ikke til noen strukturer som danner lov-

funksjoner for hverken bevisstheten eller de fysiske tilstander, men det gjør Gravitasjonskraften og 

energiloven som en generell relativitets-modell fra Einstein og hans gravitasjons- og feltteorier. Slik sett 

supplerer Dirac og Hawking denne modellen av fysiske formler, men mangler altså en beskrivelse av en 

motkraft eller kraftens funksjonsgrunnlag. 

Lorentz kraft forblir mystisk funksjon over hele linjen, mens Einsteins feltkraftmodell i alle fall holder 

til strukturfunksjonsbeskrivelse av kraftvirkningene som årsak-virkning i den fysiske verdens endringer. De 

forklarer altså ikke alt. Lorentz finner ikke videre funksjoner som kan vise til om det bare er natur eller om 

det er gud, eller bare en mystisk eter-kraft. Einstein avdekker funksjonene i naturen og som logiske og 

energivarige, og slik sett så mener han at han har funnet den riktige kraften og virkningslovene for dette og 

dens former og bevegelser.  

Men han forstår ikke hvordan rom, tid/bevegelse og styrke, energi, kan oppstå og virke i samme 

produkt, eller hvilke funksjoner det er som danner eller ligger til grunn for romtiden, Heller ikke hva 

motkraften virkelig er godt for da funksjonsbildet for dets virkning ikke kommer noe mer tydelig frem. Slik 

sett sitter vi igjen med en ekvivalent og halvt forklart energiverden. Lorentz mangler de fleste beskrivelser av 

hva slags funksjoner kraften, eteren, skulle bygge på for å få til den virkning bevissthet og natur har.  

Einstein mangler en produktforklaring som fungerer og også motkraften, det vil si grunnleggende 

funksjoner som skal gi den virkningen som konsekvens som romtiden og de fysiske lover har, og slik sett er 

også Einstein gravitasjonskraft og modell mystisk. Og denne deler da til dels Dirac, Bohr, Hawking med 

Einstein. Andre universmodeller, andre teorier, den inflasjonære felt-modellen, hvilken som helst annen 

modell, forklarer ikke noe mer i utgangspunktet.  

Kraften forblir funksjonelt mystisk, likt som at bevegelsesenergi da forblir mystisk, i og med at 

alle disse modellene sikter til samme funksjon for styrke, kraft, bevegelsesenergi proporsjonalt likt. 

Så hva vi kaller denne virkningen er likegyldig, ubetydelig. Å kalle det en funksjon er like godt, der 

hver del funksjon er likeverdig den neste likedanne mengde av samme funksjon. 

Newton Einstein og Dirac gir hovedstrukturene til denne naturkraftens virkninger, noe ikke ånden og 

Eteren som livskapende krefter viser noen struktur-funksjon til. De som har levert det viktigste bidraget til 

den vitenskapelige modell-forskningen er fra natur-filosofenes modeller, rams opp: 

Vi kan ikke stikke under teppet at der psyke og bevissthet har blitt stukket under teppet i religiøse 

formål, så har vitenskap blitt veiledende for mye av psykologien og psyken samt bevissthetsforskningen og 

relasjonen mellom bevissthet og kropp. I en tid trodde mennesket at denne sammenhengen egentlig ikke 

fantes. 

 

Eteren relativitet, gravitasjon, andre kraftbegrep sin mangelfulle forklaring funksjonelt og striden 
mellom disse teorier og livssyn. 

 

Eteren til Lorentz mangler en god funksjon og strukturforklaring til naturlovene, noe som gjør den 

til modell med en manglende grunnfunksjon, selv en matematisk akseptabel en, men som man sikkert har 

tilført den i dag fra de nye modellene. Eteren løste ikke dette, og forble et navn på samme feltkraft. 

Hos Einstein så kommer de form-proporsjonene frem og beregning av forsinkelser for trege områder, 

gravitasjonsmasser og sammenligning med lyset som en konstant hastighet og at energi og masse transformert 

med denne lys-energien ga Plancks og Lorentz formelløsninger, eller sagt på en annen måte, at Einstein fikk 

at E=mcc ved at denne faktoren gjentok seg som sum for energi og hastighet som tilsvarte lyset som en 

konstant ganger den massen man hadde, og i tillegg at denne kunne akselerere fra 0 til lyshastigheten for å 

vise hvilken totale energi den kunne øke til, massen ganger c2 som ble energiens total-mengde. De fysiske 

lovenes proporsjonale dimensjoner kommer frem, men ikke noe om utvekslingsfunksjoner eller funksjoner 

for et produkt av romtiden, eller romtid-felt-energiene. Dette omfatter big-bang og nyere ikke-singular 

teori. 
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Thompson og Hawking, Bohr og Dirac, har ikke noen basisfunksjon eller funksjon til motkraft eller 

produktet rom-tid-felt-energi-funksjon. I andre henseender er det bare matematiske modeller som er helt uten 

basisfunksjoner for ro, tid, bevegelse, styrke, motkraft og utvekslinger. Fra singulær-teoretisk forkastelse til 

samme ikke-singulære enhetsfelt-teori Einstein jobbet med. I dag jobber alle kvantefysikere med tanke på 

en felles teori uansett singular eller ikke-singular løsning. 

Alle mangler en drift-funksjon og styrke-funksjon og produkt-funksjon. Da er vi like på grensen til at 

rom, tid, bevegelse, energi blir uavhengige elementer uten produktforbindelse noe som er umulig for en 

snurrende ball. 

 Jeg kjenner ikke til noen private eller undercover-utgaver som de kjente fysikere ellers har jobbet med, 

men vet at Ligo-gruppen, og Black-Hole-teorien har sterke vesentlige modellfunksjoner for mulige 

utvekslings-funksjoner. Det er klare begrensninger av hva som fremlegges. 

Bevissthets-prosessens Energi 
 

Bevissthets-prosessens Energi kraft styrke begrep definisjon 

 

At om det ikke er virkning utad, styrke-omfang, og at et begrep er lik slik eksakt noe som det et punkt 

eller tall defineres som, så har et begrep eller en form likt som evige og uforanderlige former hos Platon, ingen 

virkningsmulighet på noe annet som skiller seg ut som forskjeller i noe i det hele tatt, og det vil ikke være 

noen virkelig sammenlignings-mulighet, men samme virkningen overalt, en virkning som bare er samme 

egenskap som ikke er i interaktiv endring i forhold til noe annet. Det vil bare finnes statiske meninger, 

rekkefølger, som ikke har, eller er, sammenligningsbart forhold. Uten interaksjon der styrken er endringsbar 

med hensyn til fysiske og bevisste preferanser, eller begrep. 

Det er samspill i styrkevirkning i begreps-funksjoner og fysiske funksjoner, et omfang, enten det er 

kjent eller ukjent.  

Hva tenker? Hvem tenker? Hvem husker? Hva husker? Hvordan kan en rekkefølge forstås om det kun 

er faste punkter i bevissthetsbildet. Hvor er da oversikten, og hvor er da sammenligningen? Og hvordan kan 

du da forestille deg fremtid og fortid, eller det samme i samme perspektiv-akt bevisst? Dersom stoffene i den 

fysiske natur kun var faste legemer, små uforanderlige og evige harde, varige hundre prosent stabile, så ville 

de ikke ha en innflytelse på det vi kaller virkning i stoffer, eller feltegenskaper, styrke-forhold.  

Da ville bare mengden tetthet alene bli masse- eller tyngde-problemet. Men tyngder tiltrekker seg 

andre slike, og en mengde forskjellige felt-egenskaper ellers. De kjente partikler endrer egenskapene sine, og 

det gjør også kvarker, kvanter, elementær-partikler, ikke minst ved å gå over i lys-form, som også endrer 

masse og styrke i gravitasjonsrommet. 

Så hvordan skal da absolutte punkter eller absolutte minste-stoffer kunne virke om de er absolutt faste, 

harde, uforanderlige? Vi sitter igjen med at utsagnet ikke er logisk. Og det finnes heller ingen annen forklaring 

til hvorfor de har for eksempel nøytrale, negative eller positive ladninger, at de kan opptre som partikler og 

antipartikler og virke som tiltrekkende eller frastøtende gravitasjon. Det er da ikke rart at man søker etter en 

forklaring på deres bevegelser, deres feltvirkninger, fordi de er fratatt dette gjennom forståelsen av dem, og 

frasier dem virknings-mulighet.  

Da forklares dette med en annen kraft som en ikke finner et svar på lett, eller med at Gud har satt 

krefter rundt dem, eller at en bevissthet har satt dem i sving, der det settes likhetstegn mellom årsak og 

virkning, og begrepet mening. Og det kan være en feilslutning. Fordi dette samtidig frasier at bevisstheten 

skal ha en årsak og virkning. Uten å kjenne til denne årsak-virknings-prosessen så vil man mene at Gud er en 

slags over-bevissthet, som kan skape eller forårsake, gi årsak-virkning som bevissthet til andre bevisstheter, 

uten at det er gitt hvordan felter dannes i den fysiske natur.  

Ved siden av dette vil både bevisstheten vår og Guds bevissthet uansett måtte forholde seg til at det er 

en indre årsak-virknings-faktor i den prosessen bevisstheten har. Så kommer det i tillegg at enhver eksistens 

må virke, og ha preferanseformasjoner, og prosess-muligheter, som slett ikke kan forklares med at vi har 

bevissthet tilstede, og at den kan utnyttes. Hele basis-grunnlaget for virkning og prosesser mangler i 

forklaringen. Min konklusjon er at alt som finnes, selv i de dypere årsaks-sammenhenger må ha en 

virkningsmulighet som ligger til grunn for alle virknings-funksjoner.  
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At uten at det neste, eller forskjeller finnes, så er det ikke noe videre rom, tid eller bevegelse og videre 

virkning. Og det må dannes preferanseforskjeller både i bevisstheten og i den fysiske natur. Med andre ord så 

er det en funksjon som er felles for bevissthet og fysisk natur, og det er at virkning og preferanser er avhengig 

av virkningsfaktoren, og det neste, og forskjells-funksjoner.  

Det er dette som en bevissthet er avhengig av, nemlig at vi har oversikt, merker forskjeller og at dette 

er sammenligningsbart, hvilket mangler som forklaringsfunksjon i de fleste bevissthets-forklaringer, og der 

forskningen stort sett handler om hvilke forskjellige egenskaper vi oppdager som kombinasjoner av den 

bevissthetsfunksjonen vi alt har, og ikke en videre dybde-forklaring til funksjoner som kreves for at 

bevissthetsfunksjoner, og for den sakens skyld, behov, føling, kan bli mulige funksjoner, fysisk eller bevisst. 

Vi definerer begrep i den forstand at vi mener at dette skal være faste og holdbare referanser eller 

preferanser, teoretisk eller i virkeligheten. At alt skal ha en fast og endelig betydning.  

Et slikt begrep, en slik definisjon finnes neppe. Det er oftest i begrepsdefinisjoner og begreps-forståelse 

at vår viten også låser seg fast og ikke kommer videre i undersøkelsen av hva som virker inn og hva et begrep 

omfatter, og hvorvidt et begrep kan utvides, tilføyes noe, eller forenkles. Mange håper på det samme at begrep 

og sjel er faste og evig uforanderlige former, selv om det i utgangspunktet da like gjerne kunne vært stilltiende, 

og uten virkning, fordi det ellers er uten betydning om livs-egenskaper finnes men at dette overhode ikke gir 

noen endring i forhold til noe, hverken som levende, eller i himmel og helvete. 

Men hvor vi er plassert, og hva vi gjenkjenner som begrepet bevissthet, er ikke det samme som å gå 

inn i dybden for å finne betingelser som må være oppfylt for at vi skal kunne si at vi har med bevissthet å 

gjøre, og hvilke dybdefunksjoner som får frem bevissthets-prosessene.  

Om ingen bevegelse fantes, og heller ikke noe sted, altså som fysisk natur, og vi så skulle starte en 

bevegelse, eller en bevegelse skulle virke, så kommer den ikke noe sted, for det neste å bevege seg til ikke 

finnes. Altså må bevegelsen være avhengig av en forskjells-funksjon, slik utstrekningen har for at vi skal ha 

en fysisk bevegelse. Dette betyr videre at også startbevegelsen kommer ut fra at ingen bevegelse er eller var 

der, og da må det skje en forskjell for at bevegelsen skal kunne starte, en virkning, som selv er avhengig av 

en forskjell for å gi virkning videre til noe uansett dimensjon.  

Når så da bevegelsen starter, så er dette kun en endring av posisjon, eller at dette samtidig er en 

forskjell, slik at vi kan ikke si at forskjell og bevegelse ikke er det samme, det vil si to uavhengige av hverandre 

som kommer til forskjellig tidspunkt, eller at den ene forårsaker den andre. Der på likt, bevegelsen og 

forskjellen. Bevegelse er en egenskaps-funksjon av det å være en forskjells-funksjon, og omvendt, at en av 

forskjells-funksjonene kalles bevegelse.  

Det er måten endringen skjer på i virkning i bevegelse, eller artene av dette, som vi gir navn til. Til og 

fra. Løpe, reise til planetene. Lyve om handlingsforløp. Det forrige og det neste, i rom, tid og bevegelse. Om 

følelses-tilstander. Om vi vil, aktiviteten her og nå. Årsak-virkning fungerer som detneste i virkning ut fra den 

virkningen som finnes, som vi kaller årsaken. Og det er virkningen totalt selv som endrer seg.  

Det betyr at det er grunnleggende funksjoner for at bevisstheten skal kunne fungere som en sammen-

ligningsfunksjon for oversikt, orientering og rekkefølger, noe som ofte mangler i bevissthets-oppfattelser. 

Platons modell mangler dette. Aristoteles har et enestående forsøk. At bevegelse og virkning, en effekt, 

energistyrker, har en basis som en endelig endringsfunksjon for alt, som han kaller den ubevegelige beveger, 

eller energia, kjent som bevegelses-årsak.  

Altså ikke virkningen eller bevegelsen her og nå, men som en total virknings-funksjon, det vi kaller en 

drivkraft i naturen eller bevisstheten, ofte for mange kalt viljen, men hos Aristoteles og mange naturforskere 

kalt drivkraft, energi-funksjon, virknings-funksjon for tilværelsen selv, og som oftest regnet som iboende i 

denne. Energia, at denne betyr den endelige drivkraft, alle prinsippers prinsipp og alle årsakers årsak, for at 

noe skjer: Aristoteles kaller dette bevegelsens årsak, driftsårsak.  

Men det ligger i hans effekt, det han kaller energia, at det er virknings-funksjon det er snakk om også. 

Her er det nemlig snakk om å forsøke å forstå hva som gir bevegelse, virkning, og som vi identifiserer som 

styrke, kraft, med- og mot-virkninger, også slit, arbeids-effekt. Også identifisert som tap og vinning. Men det 

er ikke poenget her. Ideen om en styrkevirkning eller bevegelsesvirkning er det som ligger i hans begrep 

energia, den endelige underliggende drivkraft-faktoren.  

Det er ikke denne basis-funksjonen som forskerne har jobbet mest med, heller de energi-formasjons-

varianter vi kan oppdage. Når det kommer til stykke så vil ingen tilværelse i det hele tatt, hverken Gud eller 

Natur, kunne stå over denne årsaks-funksjonen til at en total dimensjons-sum utbrer seg som en endrings-

faktor, virkende. En virkende eksistens.  
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Men denne er forklart i Forandringskraften eller Differensialkraften: The ∂-Force. Fritt å lese på 

Nasjonal-biblioteket som nedlastbar eller lest ved oppsøk på internett-biblioteket nb.no. 

Energi=kraft=styrke, er det samme så sant de settes proporsjonalt likt for samme virkninger. Det er 

snakk om effekt, som er et utrykk for det vi kaller arbeids-prosess, egentlig virkningsprosess. Vi kan vel også 

si at det er snakk om tettheten eller gjennomtrengnings-evnen til virkningen vi henviser til: Det å løpe, en 

elektrisk spenning, en hodepineskapende konsentrasjon på en eksamens-prøve. Vi merker både de fysiske, de 

psykiske og bevisste kraft-anstrengelsene våre. Hvorfor skulle så ellers noe vi opplever skremme oss så vi får 

hjerte- eller hjerne-slag om bevisstheten ikke hadde styrkevirkning.  

Det er slike overførbare virkninger, også mellom bevissthet og det fysiske, det fysiske og det bevisste. 

Virkninger som danner karakterer, formasjoner, det jeg kaller preferanser og referanser som interaktive 

virkninger i tilværelsen, og som har sin årsak gjennom en virknings-funksjonelle formdannelse-prosesser og 

endring av dette. Dette er bevisstheten avhengig av idens forsøk på å få oversikt og ha orienterende årsak-

virknings-forestillinger, med mål at det skal samstemme med det som vi tiltenker oss dette, eller i samsvar 

med omgivelsene som mest mulig riktig sammenligning. 

Det å henvise til bevisstheten som en virknings-funksjon, en effekt, en virkningskraft, ulike styrker på 

bevissthetens følelses-oppfatninger og oversikt over hva som kreves av arbeid i en prosess, eller også å forstå 

en oppgave eller et annet menneske, er slike virkningskrefter vi kjenner bevisst, eller merker bevisst, og 

merker forskjell på. Ikke minst gjennom begrep som lyst og smerte. Humøret vårt. Dagligdags-følelsen. 

At jeg presenterer dette er fordi at vi skal kunne identifisere eller sammenligne bevisstheten med et 

kraft-felt, styrkefelt, som en effekt som kan måle seg med fysiske virkninger, og som kan innstille seg og 

korrigere seg etter det vi kan kalle samstemning med de fysiske feltvirkningers oppførsel. Dette lenge før vi 

gjør lignende forsøk med operasjoner i hjernen, nerveforskning, eeg-tester, og psykologiske forsøk, og hva 

gener og hormoner har som virkningseffekt på bevisstheten og omvendt, at bevisstheten kan påvirke gener og 

hormon-produksjonen. 

Bevisstheten er altså et kraftfelt med preferansefunksjoner som virker interaktivt som 

sammenlignings-bare funksjoner av alt i hele oppfattelsesbildet til bevisstheten.  

Fra denne innledningen om energi-virkning, forskjells-funksjonalitet hos bevisstheten, og til en videre 

fordypning som jeg legger frem om funksjonen som jeg har som mål å vise frem om bevissthetens virkning 

og funksjon slik jeg har kommet frem til, og som jeg mener er ytterst viktig for forståelsen av denne, så 

kan vi gå videre med emner som fører inn mot selve den akten som jeg vil kalle selve bevisstheten og dens 

funksjons-måte for å få til å se alt i perspektiv og identitets-virkninger, følelsen av å være meg sitt behov og 

behovskarakterer i forhold til alle andres. 

Hvordan identifisere at vår kropp, vår følelse befinner seg et sted i forhold til andres identitets-

forståelse. Om jeg, alter-jeg, bevissthet som både lokal og total funksjon i tilværelsen. 

Håper jeg har klarert at begrep har funksjonsvirkende oppbygning og at bevisstheten har en 

plattform som bevissthets-prosesser med en viss styrke-funksjon og preferanse-dannelses-funksjon har 

som grunnlag for å virke som en sammenlignings-funksjon for sanser, behov, humør og fysisk kontakt, 

og som bevissthetens egen funksjon som hele tiden er en sammenlignings-prosess av like og ulike, kjent 

og ukjent, inkludert husk-preferansene.  

Eksempel læring, opplevelse, erfaring, medfødte oppfattelses- linse-grensesnitt. 

Eksperimenter viser at mange medfødte egenskaper bevisst skyldes fysiske egenskaper i behovs-

systemet og sanse-utbygningsegenskapene våre, bevegelses-kapasiteter, og assosiasjons-egenskaper, som slik 

danner et utgangspunkt for hvor vi står og kan innta noe fra vi blir født, og siden hvordan vi kan endre på disse 

forholdene etter fødselen, både fysisk og bevisst. 
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Differensialkraftens logiske funksjon og logikk 
 

 I alle våre forsøk på å lage logiske funksjoner og systemer er vi avhengige av å finne det som vi skal 

sammenligne noe med, enten det gjelder faste preferanser, endringsbare preferanser, og kilden som virker, 

tilfører energien og avgir resultatet. Eksemplene kan være transistorer som trenger strøm og en gitt signal-

posisjon som skal flyttes.  

Vi kan også ta et spesielt felt som har en økning slik som en magnetisk effekt som er en magnet vi har 

slått på, eller e magnetisk kilde vi nærmer oss i naturen, som vi kan måle styrke-endringen til. Så må vi ha 

noen måle-enheter, en antatt kilde eller et mål-område som feltvirkningen skal forholde seg til. Dette betyr at 

vi kan lage oss stabile logiske kretser, og logiske kretser som bygger på endringsbare verdier, men ikke uten 

å finne de forholdene som skal sammenlignes.  

 Felt-virkninger og stabile posisjoner som fysiske gjenstander eller posisjoner for transistorer, eller de 

energi-størrelser vi benytter, er slikt som må tolkes, utprøves, eller som vi har avklart forholdene hos, som vi 

da benytter som sammenlignings-verdier, og transportveier, som følger helst bestemte baner. Slik sett kan 

logikken være stiv eller fleksibel, men allikevel isolert. Vi må alltid ha en kilde som gir drivkraft, eller rett og 

slett bruke hodet, bevisstheten som har sine gitte energi-mengder, for at vi skal kunne løse oppgaver.  

I grunnprinsippet til datalogikken er det snakk om å stenge visse verdier innenfor et isolert system, og 

som ofte har gitte posisjoner som vi kan oppfatte som gitte verdier, ikke endringsbare utover en verdi av, og 

en verdi på. Og at transistoren er fast, stabil, ikke skal endre styrken i materialet sitt, og funksjonen satt til 

visse overgangsverdier for at en effekt virker av og på. 

 I naturen, eller i tilværelsen generelt, og ikke minst i Differensialkraften, så er det slik at kilden alt 

fungerer uavhengig av bevissthet og fysisk natur, selv om dette er samme sak totalt sett. Poenget er at 

bevisstheten og naturen ikke kan noe for sin virknings-funksjon, slik som den også er forklart i 

Differensialkraften.  

Dette medfører at alt har sin drift allerede, men er under endring, utveksling, som gjør at hele dens 

logiske funksjon er i en endrings-akt, både som innspill til objekter, preferanser, og som endringsbare 

forsynings-mengder til dannelse og sletting av preferanse-funksjoner og deres styrkeverdier. Igjen så er det 

forskjellen som gir like og ulike som i både teknisk logikk, og i Differensialkraftens logikk, følger opp de 

logiske satser og deres drift, resultater. Differensialkraftens logikk er derimot bundet til alle felt-endringer 

rundt seg og en egendrift, egen energimengde som preferanser, og dette skaper stort sett en mer analog logikk, 

både som posisjon og virkning.  

Naturen virker uten en bestemt sikker energi-funksjon som man vet virkningsstrukturen til i 

utgangspunktet sett fra folks oppfatning generelt. Og av det vi kjenner ti fysisk så virker alle felt inn på 

hverandre på en balansert måte selv om avstander og bevegelser endrer posisjoner mellom alt hele tiden, og 

at alle felt da endrer styrke-mengder som henholdsvis balanse mellom feltendring og objekt-endring. Slik sett 

står vi ovenfor en selektiv logikk teknisk, og en endringsbar selektiv logisk funksjon i naturen. Den mest 

brukte logikken er den vi har som språk, som tekniske ordninger, og i praktiske handlinger som slik sett gjør 

oss til kommunikasjons-funksjonelle vesener, individer. Utvekslings-funksjonelle individer. 
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Differensialkraften og kjente fysiske funksjoner 
 

 

Relasjoner og funksjoner i Differensialkraften, fysikk og lover. 
 

Omhandler både fysikk, matematikk, geometri, sammenligninger av kraftens oppførsel med de 

fysiske data, og mange eksempler på egen versjon av hvordan funksjoner slik er i den fysiske verden. 

 

Følger fra neste side: 
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Egenskap ved Differensialkraften 
 

Egenskap ved Differensial-kraften, Kamos – Forandringskraften. 

 

 Dersom differensialkraftens grunn-funksjon er sann, «is true», så betyr dette at vi har samme funksjon 

overalt. At denne har en kontinuerlig likedan utstrekning uansett hvilke like vi sammenligner med, og uansett 

riktig proporsjonale forhold mellom alle ulike slike mengder utstrekning som kan sammenlignes med hvilke 

som helst mål for like. Grunnet de relative forhold er det ikke lett å få perfekte sikre mål, da akselerasjoner og 

retardasjoner, altså hastighets-løkke-dannende forhold påvirker avstand og tid. Det betyr også at alt har samme 

grunn-hastighet, kun en bevegelse og at alt har samme tetthet, samme styrkegrad. Det betyr at alle like 

mengder volum har samme hastighet og styrke. Utveksling gir de relative hastighets-tids-forsinkelsene. 

 Dette medfører at like og ulike er proporsjonale størrelser som samstemmer med hverandre. Det betyr 

også at det er likevekt, lik balanse, like mengder utvekslinger totalt for alle steder overalt. Men det betyr også 

at rommet alltid er mettet av lik styrke. Det eneste som utgjør forskjellen er tettheten og utvekslings-

sirkulasjonen til utvekslingene. I et mer rettlinjet felt betyr dette at vi nærmest ikke ville hatt partikkel-

dannelser. Men i og med at alt tilhører utvekslingen også, så vil selv det mest balanserte og rettlinjede felt ha 

sine hastighetsløkker, sin turbulens, sine spiraler, virvler og også møte-utvekslingstrykk fra alle kanter som 

danner en viss mengde kuleformede virvler.  

 Partikkel-dannelser representerer derfor en viss mengde balanserte metnings-rom-virvler. De partikler 

og de tilstander vi har av mengde og plassering er i utgangspunktet i hvert øyeblikk egentlig mettete 

romstyrker som i utgangspunktet ikke endrer på seg. Men da alt tilhører den utvekslende funksjonen 

kontinuerlig som det forandringskraften, eller differensialkraften representerer, så vil det være en kontinuerlig 

trykk-balanse-tilpasning mellom partikler og omliggende felt-rom. Partikler tvinges til å innta en plass for 

gjennomsnittbalanse-trykket inntil trykendringer finner sted.  

 Det som videre skjer er at større områder også er med i de lokale rom-sonenes utvekslinger. Dette gjør 

at trykkfelt som virvler, lys, elektroner, andre partikler ofte må balanseres ut gjennom større avstander, noe 

som påvirker den relative hastigheten mellom trykk-styrkene over hele det rom som finnes. Da partikler 

allerede representerer et balansetrykk så vil mange partikler ikke kunne oppta mer energi på den plassen de 

har i rommet fordi rommet da er mettet i styrke og balanse.  

I slike tilfeller vil store energimengder i lys eller partikler rett og slett tvinges til å passere en slik 

partikkelposisjon i rommet uten å gjøre nevneverdig inntrykk, uten å endre spesielt på energiverdier og 

oppførsel, unntatt som kortere blaff ved forbi-passeringen. I disse tilfeller får vi for eksempel høy-energi-

radio-bølger som kun utvider feltet sitt rundt disse partiklene kompensert av utvekslingen av feltenergi mellom 

de to områdene som har balansert avsetningsstyrke, og som gir grunnlag for at vi kan oppfatte en slags parr-

partikkel-utveksling i mange tilfeller.  

Balansen tvinger frem at utligningen mellom to energier er slik at den ene energirike partikkelen kan 

mette et område, mens den andre partikkelen dekker feltenergien og partikkelenergien som kan oppveie den 

plassen den energirike partikkelen kommer fra. Her vil da partikkelen som skal utligne den energirike 

partikkelen virke med svakere energi, mens helheten i utligningen fremdeles har samme totale energi som 

balanse-energi. 

Med slike energirike partikler som er et overskudd i forhold til den mettede energibalansen i rommet, 

som partikkelen passerer på vandring fra a til b, så vil vi oppleve at energi-feltet utvider seg og at feltenergien 

eller partikkelen virker som den passerer utenpå en antenne, en leder, eller utenpå partikler lignende noe av 

det som kan hende ved superledning. Det er likedan med motstrømmer i elektriske og elektroniske kretser og 

strømledere. Spoler og kapasitans har det likedan. Når energirommet er mettet vil motstrømmer eller 

feltenergier, partikler kunne vandre utenpå ledere, både når de har samme retning eller må balansere med 

motsatte energiretninger for at energibalansen skal være opprettholdt i rommet.  

Partikler søker derimot å vandre nær andre partikler fordi deres utvekslingsenergi virker selektivt 

tiltrekkende i rommet, enten de er partikler eller antipartikler. Strømninger og motstrømninger er balansert 

avhengig av hverandre i den totale utvekslingen. Deres energi kan utlignes dersom rommets trykkforhold 

tilsier dette som balanse uten at energien forsvinner. Mot-parr og enkelparr dannes alt ut fra trykkenergienes 

retninger, slik at felttrykk kan samle seg eller oppløse seg som enkeltpartikler og som regel så vil allerede 

dannede energibalanse-partikler måtte spaltes eller motvirkes, eller samles som partikkel-parr, om nødvendig 

for balansen, partikkel og anti-partikkel-parr.  
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Om vi forstyrrer en balanse-energi som partikkel vil vi tvinge frem motstrømmen, anti-partikkelen, 

eller partikkel-parr-dannelse. Naturen selv klarer å komme i slik posisjon av energi-utveksling.  

Når det er ubalanse grunnet partikkelstruktur og volumet deres lokalt ved rotasjoner og sirkulasjoner 

som skal balanseres i rom-feltets trykk, så forstyrres også romfeltet rundt disse. Trykket er så stort rundt alle 

partikler at energiene må få utløp slik at de veksler med energivolumets tetthet som lengder fra det 

opprinnelige lokale rommet, posisjonen partikkel-energien har. Et elektron vil under slikt trykk utvide sitt felt 

grunnet trykket langt utover det som ligner protonets og nøytronets energi, selv om protonet har likevektig 

energi-mengde som et gitt elektron med samme verdi. Protonet vil forsøke å hente in felt-mengde der 

elektronet forsøker å utgi, spre energien sin.  

Balansen i trykkrommet regulerer størrelsen og vekslingen, eller felt-styrken som nå opptrer. Ved 

ubalanse vil spaltning og avstand gjøre trykkendringen virkende utover opprinnelige posisjoner, slik at 

magnetiske og elektriske felt slik balanserer overtrykk og undertrykk ved å spre dette ut i romfeltet rundt 

partikkel-massene. Men trykket og balansen kan ikke forlate masse-posisjonene fordi det ikke finnes balansert 

avsetningstrykk noe sted annet enn gjennom balanseutjevninger i massene og utveksling med andre masser 

og feltenergier.  

Slik sett kan masser lengre unna og mankofelt utligne dette ved at visse partikler utligner 

energiforskjeller ved lengre vandringer i det kosmiske rommet. Men alt som skal balanseres vil stort sett ha 

alle fordeler logisk og selektivt ved de massene som befinner seg i nærheten grunnet samtids-forskjellenes 

lokale utvekslinger som årsak-virknings-rekkefølger, der hastigheter og bevegelsesrekkefølger følger balanse-

hastigheten. Denne er egentlig den samme for alle like lengder volumstyrker. 

Elektriske og magnetiske felt vil derfor tvinges som energibalanseutvekslinger med romfelttrykket 

rundt seg til å holde seg hovedsakelig til området like ved og utenpå den ellers mer nøytrale massen, partiklene. 

Det ligner det samme som at en masse har smeltet men ligger like nær den faste delen som enda ikke har 

smeltet. Balansen er derimot slik at det lokale rommets energi ikke kan forlate plassen da ingen 

avsetningsenergier finnes nær nok i tid, lyshastighet, eller lignende som kan erstatte energien lokalt i rommet.  

Magnetiske og elektriske feltlinjer slik utveksler utvidelsen gjennom et omløp av energien ut som 

elektrisk felt og inn igjen som magnetisk felt for å balansere den opprinnelige gravitasjonsmassen. Om det 

ikke er andre forstyrrelser vil som oftest alt samles tilbake til en nøytral posisjon igjen. Ofte kan feltet være 

permanent i balansestyrke i utvekslingen og opprettholde et energirikt felt rundt seg, såkalt homogent. I andre 

tilfeller vil slike energier veksle meget. En mengde radio-aktivt materiale vil holde en stor magnetisk og 

elektrisk heterogen felt-mengde aktiv. Altså et vekslende elektro-magnetisk felt. 

At romtrykket er så høyt og dermed balanserer partikkelposisjoner, skjer også igjennom at 

trykkøkninger så vil endre partikkel-utvekslingsmengden mot at feltet strekker seg lenger ut i romfeltet rundt 

for å balansere trykkendringen, og det samme skjer når flere partikkelmasser kommer sammen, da utveksling-

virvlene som i vann trenger mindre mengde inn for å drive samme utveksling, mot at en differens i 

sammentrekningen har gått tilbake til romfeltet balansert med mengden energi inn i virvel-sammen-føyningen.  

Dette er grunnen til at økning i antall nøytroner får nøytroner til å trekke seg sammen, miste masse, 

men som går tilbake til høyere krumnings av rom-felt-energien og feltenergimengden rundt partiklene. At 

sorte hull trekker seg sammen og mister masse ut over de opprinnelige massene to sorte-hull-virvler har. Dette 

føres tilbake til rom-energifeltet som balanserer med endringen i to sammen-smeltede sorte hull. Andre veien 

ved splittelse er det motsatt. 

Elektriske og magnetiske felt må ses som motstrømmer, utvekslingsstrømmer, som en smelte-

aggregat-tilstand av massen som legger seg rundt massene, og slik sett som en utvekslings-sirkulasjon som 

rett balanse av feltenergien. Øker styrken, øker feltets radius og styrke. Men det er gravitasjonsfeltet 

sirkulasjon, altså massen som skal kompenseres gjennom disse tynnere feltlinjenes utveksling slik at energien 

er opprettholdt i balanse med romtrykket rundt disse. Her slipper ikke elektromagnetismen unna. Unntak er 

lys og utskutte elektroner, men dette fordrer en tilsvarende balanseutvekling av en annen karakter-bevegelses-

balanse.  

I andre tilfeller er det magnetiske feltlinjer som virker utover først slik at de elektriske feltlinjene må 

kompensere gravitasjonsmasse-energiens ubalanse. Alt foregår gjennom samme type hastighetsvirvler, 

hastighets-løkker, eller de former for turbulenstrykkutjevninger som trengs, lignende de gaussiske kurver og 

logaritmer. Balanse og regnskap går altså opp i opp stort sett for energi-regnskapet, nettopp fordi det er et fast 

balansetrykk, eller totaltrykk i rommet.  
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Selv ved de mest rette felt-rom i kosmisk størrelse, så vil den delen av feltet som benyttes som 

feltstrømningsretning alltid ha sin egen turbulens lengt inne i kraft-utvekslingen som liger på driftsretningens 

energinivå som kompenserer for utvekslingen med omliggende felt totalt sett. Denne turbulensen er, i vårt 

tilfelle, utrolig høy. Frekvensvirkning av dette behøver ikke være like høy da det er flere nivåer som man kan 

måle forskjellige vibrasjonslengder, vibrasjonsmengder i. Det er grunn til at vi trenger forskjellige 

måleapparater også. Grunnturbulensen i et felt varierer med trykket, og det kosmiske rommets trykk-turbulens 

vil da tross all balanse være under endring balansert. 

Rommets trykk totalt sett og dets balanse er så absolutt at vi kan se det som en super-flytende masse 

med lik balanse alle veier slik at alle retninger virker likedanne uten forskjell. Men der det er partikler og 

objekter oppstår da treghetsformene. På lignende måte er de elektromagnetiske feltvirkninger en slags mer 

flytende masse enn partikkelfelt-virvlene, fordi de er spredd over mer lokal retningsturbulens gjennom en 

utvekslingssirkulasjon med romtrykket rundt tilbake til partikkelmassens sirkulasjon, gravitasjon. 

Gravitasjon er kun at den selektive virkningen tiltrekker andre masser og felt, eller som antigravitasjon 

frastøter masser og felt. Men i et balanse-regnskap vil motsetnings-parr, motsetnings-felt søke hverandre 

selektivt som balansering, utjevning. Romtrykket tvinger inn posisjonsplassering og størrelse, og dette er 

under konstant endring ut fra andre feltmasser o gromfeltrykk, altså relativ endringsprosess innenfor en gitt 

mengde balanse-energi. 

Om en uendelig verden som ikke kan vokse mer da blir endelig størrelse eller vi har en total verden 

som kun er 1 kubikkmeter stor med en væske med et konstant trykk, en kontinuitetsvæske med lik mengde 

bevegelse, som gjør samme jobb som en hand som rører rundt i denne, så vil alle bevegelser være forklart som 

felt og partikler i likevekts-balanse i denne kubikkmeteren og i denne uendeligheten. Det er ingen annen mulig 

effekt enn tilbakevirkende styrke av samme grad. Utvekslingen.  

Alle gaussiske og lineære samle-funksjoner vil da opprettholde euklidske, sirkulære og gaussiske 

krumninger i full overensstemmelse med hverandre der de proporsjonale fysiske lovers forhold da opptrer slik 

vi kjenner disse, i den romkrumnings-tilpassede faktor som vi kan sammenligne i beregninger. Gaussisk, 

rettlinjede og sirkulære forhold har da alltid et trykk-avvik fra slik vi forestiller oss formene geometrisk og 

tallmessig. Vi finner bare gjennomsnittet. Alt utjevnes ellers av turbulensene som dannes i dette forløpet, og 

som skaper de rette proporsjonale forhold som ellers ville vært umulige å få til. 

 

Om balansen får problem 
 

Om balansen får problem, vil linjer rette seg ut mellom ett a og b som klarer dette i grunnkraften og 

hastigheten har da ingen betydning annet enn at grunnhastigheten brukes. Er den uendelig rask, så kan vel 

også utjevningen gå uendelig fort, fordi ikke noe annet enn balansen teller da årsak-virkning skal bestå. 

 Balansen i energien er ferdig vektlagt før utvekslinger skjer i det hele tatt, slik at omløpet ikke kan 

velge andre formater. De er da mer enn det som finnes mellom himmel og jord som settes i bevegelse for å 

opprettholde dette. Hele uendeligheten, og der tid, rom, energi, finnes i samme punkt, og at random tilfeldig 

posisjon av dette ikke er mulig. Ergo må det utveksle uansett hvilken turbulens-trykk et felt har, og hva det er 

som er relativ maks hastighet i systemet. Balansen må utlignes helt korrekt, om det ikke skal bli brudd i 

begrepet væren, eksistens, av en slik kraft-funksjon. 

 Samme funksjon kan tenkelig bindes til at det er parallelle streknings-klemmer, som synkroniserer et 

parallell-virkningsparr som en balanse, slik at de får likedanne struktureffekter om de har avstand fra 

hverandre, fordi deres reaksjon ikke utløses før disse har varslet hverandre uansett hvor kort eller lang tid vi 

mener dette tar. Når vi rører ved noe og merker at det finnes noe annet i rommet som gir et radiostøt samtidig, 

så kan ofte dette være et balansepunkt som motpol til en ekstra energi som slippes løs eller som kommer inn 

i et system. 

 Dette endrer ikke årsak-virknings-rekkefølgen som «det neste», men kan endre den alminnelige 

normale årsak-virknings-rekkefølgen, som like gjerne kan være en begrenset vane-sak. 
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Differensial-funksjon romtid-produkt 
 

 

Denne funksjonen kan beskrive rom-dimensjonen, bevegelses-dimensjonen, og styrke-funksjonen, og 

som et produkt. Den fungerer slik at rompunkter, eller rom-kontinuitet, i begge tilfeller er samtidig med 

bevegelses-dimensjonens plassering i samme punkt eller kontinuitet, og styrke-proporsjonalitetens plass i 

samme punkt eller kontinuitet. Det vil si at rom, bevegelse og energi, og da tid/hastighet befinner seg i samme 

punkt og kontinuitet.  

Dette kan kun bety to ting. Enten så er romdimensjonen en egen dimensjon samtidig med romtid-

energiens bevegelses-styrken i samme punkt som både kan beskrives som et felles produkt eller at felt-

energien har samme koordinater i rommet som det rommets dimensjons-punkter eller kontinuitets-utstrekning 

har, og da vil allikevel felt-energiene kunne sammenlignes med Einsteins feltligninger, hans relativitets-teorier 

og hans gravitasjons-teori, og likeledes kravene i kvante-mekanikk, kvante-elektro-dynamikk, og eventuelle 

kvark-tilstanders plassering i samme punkter og kontinuitet. 

Den andre muligheten ligner ganske mye på, eller er det samme som Einsteins utsagn, nemlig at 

rommet, bevegelsen, tids-hastigheten, energien/styrken, er et produkt som deler samme punkter eller 

kontinuitet, sett fra Einstein som rom-bevegelsenes kontinuitet, og der han da mener at rommet, tiden, 

bevegelsen, feltstyrke-retningene/energi-styrken, da er et og samme produkt.  

Ett og samme produkt som en romtid-felt-energi, der det er proporsjonale endringer i energi-

utvekslinger ved en konstant energi-mengde fordelt over romfeltet og objekt-feltet, det vil si at rom, tid, 

bevegelse og styrke-utvekslings-retninger beskrives som en og samme produkt-funksjon som ikke kan skille 

lag, og at rom, tid, bevegelse også samtidig funksjoner i en og samme felt-energi, trykkfelt.  

I denne fremstillingen er ikke rom, tomhet, noe som er for seg selv utenom rom-dimensjonen til felt-

styrken, men en egenskap ved samme funksjon, selv om Einstein ikke fant, heller ikke Bertrand Russell fant 

en slik logisk funksjonell forklaring til hvordan rom-funksjon, tids-funksjon, bevegelses-funksjon og styrke-

proporsjonale funksjoner kunne inngå i samme funksjon eller produkt. Men observasjonene tilsier dette selv 

uten funksjons-forklaring som en felles-nevner. Bare at de forholder seg til samme punkt eller kontinuitet. 

Også matematisk og geometrisk.  

Dette er grunnen til at han mener at Lorentz eter-forklaring er unødvendig fordi Einsteins feltligninger 

forklarer disse matematisk-geometriske proporsjonaliteter allikevel. Da holder det med feltstyrke-ligninger. 

Derimot har Einstein og fysikere i alle grener problemer med å forklare hvorfor eller hvordan feltvirkningene 

opprettholder seg og utveksler, eventuelt holder seg på plass og danner proporsjoner. Konsekvensen er at det 

lokale kosmiske rom må klare seg selv gjennom innbyrdes proporsjonale beregninger av lokale energi-

formasjoner.  

I Lorentz forklaringer holder en mystisk styrke/kraft/livskraft/eteren, helheten på plass, typisk tenkt 

som at kraft og motkraft holder på et aktivt universelt områdets kosmiske utvekslingslover. Denne eteren, at 

vi sender signaler gjennom rom-eteren som bølge-virkning gjennom rommet, har blitt en mer alminnelig 

fysisk betegnelse gjennom det 20-århundre, uten at dette navnet, forestillingen, har gitt oss noe mer. Det er 

her Einsteins likevektstilstander, ekvivalensen, endringer av konstant energi, der romtidform og fysiske lover 

passer til en konstant energi gjennom E=mcc som et slags likevekts-mål for sammenligninger av energi og 

bevegelses-volum. Hvilke begrep, kraft, energi, bevegelse, og tolkning av dette, er fremdeles diskutabelt. 

Selv om Lorentz ikke kan bekrefte dette, så har han med at noe langt sterkere enn hva vi måler holder 

forholdene innenfor en begrenset virksomhet, lignende et delvis isolert energisystem. Denne mangler alle 

fysikere siden, at det kan være slik vi har oppdaget med alt, at en kraft har en motkraft. Det er kun at en slik 

motkraft da må ha en ekstremt høy styrke. Såpass at alt vi ellers har kalt masse ligner en absolutt smelte som 

danner en mer likevektig rom-energi rundt de fysiske objekter som er utvekslingsfelt.  

Nå kan ikke Lorentz forklare eller beregne noe slikt og heller ikke det som Einstein ble i stand til å 

beregne om generelle romtidfeltenergier og deres oppførsel. Også Einstein har slik vært nødt for å finne 

tilnærmings-formler for å få romtidobjekter og de fysiske lover til å stemme overens med hverandre i en 

proporsjonalitets-formel, og som forholder seg til at E=mcc er konstant og lyshastigheten antatt som en 

konstant, slik at masse og lys-energi kan sammenlignes, og slik også tetthet, volum og hastigheter til 

bevegelsesenergienes endringsforløp.  
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Med differensialkraftens differensierende differensialfunksjon, en total forskjells-funksjonalitet som 

er sammenhengende og likedan i alle punkter og kontinuitet som rombevegelse og utveksling, så vil den 

samme funksjonen gi hele romtid-energien som et produkt likedan det Einsteins produkt er ment som, eller 

som et enhets-felt-virkende trykkfelt-system.  

Og det er her matematikk alene, geometri alene, og kombinasjonen matematikk og geometri alene ikke 

klarer å skape kontinuitet ved hjelp av punkter eller absolutte tall, at ethvert punkt som er stillestående, for 

den matematiske tall-beskrivelse av et punkt, og som en tallverdi, uansett hvilken, ikke klarer å skape 

romkontinuitet og bevegelses-kontinuitet i rommet.  

Om derimot den samme differensialkraft bygger på like lengder, like energier, likedan rom-felt, slik 

som differensialkraften, så vil like intervaller som enheter og tall, som lengdeenheter i rom, danne de samme 

proporsjonale forhold uten at kontinuiteten ellers er forklart ved de geometriske og matematiske forhold, at 

matematikk og geometri har proporsjonale forhold.  

Random tid, rom, styrke, som da gir random matematikk og geometri, fungerer ikke som hverken kaos-

funksjoner eller som kosmos-proporsjonale funksjoner, og kan ikke danne proporsjonale forhold hverken av 

like enheter eller ulike enheter i en random tid, random rom, random styrke. Det finnes da ingen årsak-

virknings-sammenheng eller årsak-virknings-kontinuitet. Er de derimot i samme funksjon og oppholder seg 

samme sted og at endringene kun er utvekslings-funksjonen, så fungerer proporsjonale forhold likt ved romtid-

formasjoner og matematisk-geometriske formasjoner.  

Da både matematikken og geometrien har romtid-styrke-energien som sammenlignende funksjon vil 

de stemme overens med hverandre, men det er grunnet drivkraftfunksjonen til differensialkraften og dens 

logiske oppbygnings-funksjon. At differensialkraften er en differensierende differensialfunksjon som er 

konstant og utveksler innvendig, og derfor ved differensieringen skaper bevegelse, fart, hastighet, tid, sett fra 

den vitenskapelige tids-funksjonen som benyttes i kjemi og fysikk, og slik i alle biologiske og fysiske 

vitenskaper. Altså uorganisk-organisk utvekslings-energier. 

Dette er den eneste forklaringen som kan underbygge og bekrefte antagelsene til Mad-Max om at alle 

energier matematisk-geometrisk er i endelig rute for romtid-energiene. Og som et tenkt enhetsfelt. Enhetsfelt 

og helhetsfelt er her en og samme feltvirksomhet. Differensialkraften er den eneste som funksjonelt forklarer 

logisk at vi har et uendelig og absolutt felt-rom, en konstant energi, og er både et absolutt felt-teoretisk 

utgangspunkt samtidig som det er et enhetsfelt samtidig som det er et helhetsfelt. 

Utvekslinger kan være mindre eller større av format, men vil i en slik kraft alltid ha balanse eller 

likevekt. Dette betyr at alle bevegelser og bevegelsesenergier er likevekts-balanserte proporsjonale 

bevegelser, og bevegelses-energi-formasjoner. Dette er ikke i ro, men i konstant omformende bevegelses-

energi i utveksling med andre bevegelsesenergier og derfor vil endre seg betydelig før eller siden så det kan 

måles eller logisk konkluderes, slik at det påviselig er en relativ endring på gang, eller at vi kan kalle alle disse 

energi-transformasjonenes likevektbalanse, konstant energi i summen til formendringene, for relative romtid-

trykkfelt-energi-felt-formasjoner for felt og objekter, og hendelsene fysisk i verden. 

Differensialkraften fungerer som en rombevegelsesendring, og da som totalt utvokst, uendelig ikke 

kan vokse mer i utstrekning, og derfor kun utveksler innvendig, noe som omdanner vekstfunksjonen dens til 

en ekspansjonskraft-funksjon som ikke slipper ut av seg selv, og kun kan utveksle og danne former og 

preferanser. 

 

Med dette er forholdet med tall, geometri, romtidenergifelt forklart funksjonelt. 

 

Tallmengden, selv uendelig, og punktmengden, selv uendelig, linje, flate eller stivt rom, kan ikke 

forklare at det dannes former, eller at det dannes en sirkel, eller at det skjer eller dannes bevegelse, slik at vi 

får virknings-endringer i romtid-energier, og ingen kontinuitet i rom eller bevegelse. 

Dette kan differensialkraften i høyere grad funksjonelt forklare logisk. 

 

Dette med differensialt, differensiering, altså forskjell, forskjeller og at noe blir forskjell fra sin tilstand 

som virkning, bevegelse, endring, at noe skjer, men også alle varianter av former, punkter, linjer, flater, volum 

som forestilles stivt, eller som endrer seg i posisjons-flytt og formdannelser, samt styrke-endring, tetthets-

forskjeller, eventuelt tyngdeforskjeller, feltforskjeller, kom frem gjennom analyse av rom, tid, bevegelse og 

virkning.  
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Alle disse viste at uten forskjell ble dimensjonen borte, virkning og hendelse borte. Forskjell var en 

funksjonell fellesnevner. Ingen forskjell i rom eller i bevegelse er til stede uten at forskjell er til stede samtidig, 

og uten forskjellen er ikke rom eller bevegelse, eller at noe skjer til stede.  

Et intet uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak-virkning, ga 

ingenting, ikke en gang tomheten tilbake. Uten mulighet til eksistens, kunne bare det motsatte gi et noe, samme 

hva, men i følge en umulig forskjells-løs egenskap, pekte dette logisk mot en absolutt forskjells-funksjon, der 

forskjell som utstrekning og endring av denne som forskjell fra seg selv eksisterte i samme funksjon, altså en 

rombevegelse-vekstfunksjon, som overalt ikke kunne vokse mer, annet enn som innvendig ekspansjon som 

dannet en ekspansjonskraft, eller drivkraftenergi. Denne er likevektig og konstant utbalanserende. 

Denne kan nå kun endres gjennom utveksling med seg selv og danner formasjoner som er i endring, 

størrelses-endringer og bevegelses-endringer som virkninger av tetthet på styrke-typer, romtid-former.  

Det er denne forskjells-egenskapen som vi ellers ikke tenker oss som funksjon i virkeligheten vi hele 

tiden bruker i språket, ved forming av gjenstander, som sammenligningsfunksjon i bevisstheten og 

tilpasningsfunksjoner i naturen fysisk. Vi kunne gjerne ha tatt forskjells-begrepet helt vekk, men da hadde vi 

neppe fått utredet noe om hva som er likt og ulikt i tanker eller likt og ulikt i følelser, eller likt og ulikt i det 

fysiske som former og bevegelser, virkninger. Uten forskjell får vi aldri to like eller to ulike. Forskjell er 

tydeligvis en virkelig funksjon som finnes for bevissthetsegenskap og naturegenskapene. Uten forskjell som 

gir oss de like og de ulike, kan vi ikke få logikken, og heller ikke en bakgrunn for det vi kaller mystiske 

funksjoner med mystiske årsaker.  

Derimot, om vi har forskjell, så kan vi få like og ulike, kjent og ukjent, sammenlignings-funksjoner 

slik som enten-eller, både-og, ikke-og, ikke-eller, ikke, er lik, gjentagelsene, en gang til, tilnærmet lik, der likt 

med eller ulikt samt kjent og ukjent gir oss gjenkjennelsen, husk, sammenligningene som er hva vi også 

oppdager i bevissthets-prosessens funksjon, at bevisstheten er en sammenligningsfunksjon, en sammen-

lignings-prosess.  

Med andre ord: det vi kaller orden, oversikt og orientering, årsak-virknings-rekkefølger som fysiske 

hendelser og handlingsrekker og som det vi legger i en endelig forstått mening. Det som ikke er forstått gir 

ikke en sikker mening, og kanskje en uriktig menings-orientering. Det mystiske er altså at kilden er ukjent 

men er der, mens det logiske er så langt som det kildene kan sies å være kjente. Så langt som vi kan være mer 

sikre på vår sammenligningsfunksjon av kjente dybder for vår oppfatning av bevisste og fysiske funksjoner. 

Det er grunnet denne likheten i funksjon for hver av de like mengder rom, utstrekning, bevegelse, 

virkningsstyrke, tid og hastighet, og former, at enheter og tall som tallet 1 og enheten til et mål vi har, meter 

og sekund, kilo eller liter, styrke i tetthet, watt, gir oss det sammenlignende grunnlaget som matematikk og 

geometris kan gi oss om naturen fordi det er intervaller i nettopp naturens bevegelser og lengder, antatt her 

som kontinuiteten, at vi finner forklaringen til hvorfor matematikk og geometri er så brukbart middel for å 

måle, undersøke, den fysiske verden. At vi har naturen som eksempel for våre fysiske og mentale, bevisste 

begrep om sammenligninger som like og ulike.  

Dette er noe som tyder på at vi fra grunnen av har en og samme kraftnatur som opphav. Altså at 

bevissthet og de fysiske elementer har oppstått fra en og samme kraft og er i kontakt med hverandre, eller en 

forening som er i kontinuerlig vekselvirksomhet av samme virkninger, men forstått som forskjellige. At det 

ikke er så lett å akseptere alle funksjoner i naturen utover våre behov. 

Vi har lagd, Newton, Watt, Maxwell-Faraday, Gauss-Weber, styrkemål for akselerasjon, effekt. 

Enheter her brukes som sammenlignings-mål via nøye måleinstrumenter og beregninger, eksperimenter. 

Følgene av dette er at vi gjennom gjentagelser stadig finner at halvering av avstand til kraftkilder finner en 4-

dobling av styrken spesielt grunnet at diameteren, tettheten på styrke-linjene presses sammen til en fjerdedel 

i areal, stort sett. En relativ forskjell i formen her er det som Lorenz finner ut av og som gir en liten 

tidsforsinkelse, treghetsfaktor en ikke tidligere merket hos elektroner. Einstein finner ut at dette er en faktor 

hos alle masser, og som ytterligere øker ved utveksling og møte mellom flere objekter i rommet, og som også 

er faktor som øker med hastigheten gjennom rommet.  

Vi kan si at for samme kraft, så vil en halvert avstand gi en fjerdedel så stor flate som kraften skal 

suges igjennom, eller dyttes i gjennom. Dette er effekt-økningen. Her vil da normalt fartens effekt øke, 

bevegelses-energien øke, slik at tiden det tar kan sammenlignes med en tilsvarende fjerde-dels reduksjon av 

tiden som trengs for å komme til neste halvering av avstand.  
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Akselerasjonen øker, tidsfaktoren reduseres, blir kortere, og denne tiden kan benyttes som energi-

beregning for gitt avstand og hastighets-endring mellom målepunkter. Dette fører til at tidsfaktoren kan bli 

viktig beregningsfaktor for avstand, volum og bevegelses-energi. Når hastigheten øker reduseres tiden for 

samme avstands-enheter. Vi kan si at tiden blir kortere.  

Men da felt-kraften, energi-retningene, krummes inn som hastighetsløkker ved objekter, eller inn i et 

objekt som øker farten, som hastighetsløkker i utvekslinger, så vil tiden saktne i forhold til en rett bevegelses-

linje, slik som et utenfor-liggende måleinstrument kan måle dette, slik at det virker som tiden retarderer for 

objektenes bevegelse, og bremses mer. Objekter i rommet blir stående stadig mer i ro enn tidligere i forhold 

til en gitt posisjon, og tregheten merkes også ved økning av hastighet til objekter som går fort, særlig nær 

lyshastigheten, der de virker mer trege, og krever enormt med energitilførsel for klare å øke farten litt til. 

De neste testene vitenskap og feltlover viser er at det oppstår treghetsforskjeller både i gravitasjons-

rommet og ved objekters masse og deres omliggende felt, som slik skaper de forhold som vi har for sol-

systemer og galakser, for sorte hull, og eventuelt hvilte hull.  

I forhold til en gitt klokke som har sin gravitasjons-akselerasjon, eller sin gitte trege eller raske takt for 

sine enheter, en klokke som alle andre bevegelser rundt denne skal sammenlignes med, så vil en økning av 

hastighet eller gravitasjons-øking hos et objekt, virke som at objektet stadig har mer konsentrert form, 

gravitasjon, eller blir tregere og fastere i sin posisjon som et stort masse-legeme, og at tids-posisjonen i rommet 

i forhold til andre bevegelser blir lavere, at tiden i bevegelse i forhold til andre objekter blir tregere, og at tiden 

synker nærmere 0 for bevegelsesenergi, som er lik hastighet som lengde pr tid i rommet i forhold til en rettlinjet 

bevegelse med samme hastighet.  

Tidsfaktoren beskriver farten i gitte lengde-stykker eller gjennomsnittsfarten for gitte avstander som 

er like. Nå kan plutselig også lengdeenhetene sammenlignes med tidsenheter og farts-enheter pr tid, og slik 

vise til at lengder blir kortere og lengre i stedet. Men når mange objekter gir økende masse som påvirker tiden 

som forsinkelse i retningene mellom objektenes virkninger på hverandre, så kommer også Lorentz-Einstein-

tids-forsinkelser inn, som i formler virker som at avstander som vi hadde som enheter blir kortere eller lengre. 

Konsekvensen er at enheter i lengde blir kortere eller lengre, fordi rommet overtar deler av masse-energien og 

strekker seg som en balansekappe lengre ut i rommet som øket gravitasjonsrom, tregere gravitasjonsrom, og 

som gir lyset en økning i frekvensen. Det er hastighetsløkkene i lengdestrekket som øker, gir forsinkelse. 

Dette kompenserer objektene delvis ved at de trekker seg sammen i samme grad som fordelingen gir i 

romfeltet pluss det som er den nye sammentrekningen av objektet og dets tap av masse-energi. Dette er 

grunnen til Einsteins beskrivelse der solen tar sin halvdel av lysets bøyning fra bakenforliggende stjerner og 

at gravitasjonsrommets krumningsfelt tar for seg den andre halvdelen av lysets bøyning. Rom og objekter 

balanserer hverandre nøyaktig som likevekt likedan som en konstant energi trenger dette som en fordeling, og 

der masseenheter er feltvirkninger som da blir ekvivalente i målinger der vi har styrke-enheter for felt, og som 

gir at E=mcc. Dette viser uansett til det samme: at rom, tid, bevegelse og energi virker som et produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

Hastighetsløkkens muligheter 
 

 Med en hastighets-løkke så menes dette likt som i enhver felt-kraft, felt-linjer der kraft og motkraft, 

eller likedanne styrker møtes mot hverandre, likedan som bevegelses-energier som møter mot-bevegelses-

energier, at disse presser hverandre til å foreta et omløp, eller en utveksling.  

 Om det er en absolutt kraft over alt som er like sterk, like meget aktiv, så vil den danne en mengde 

nivåer med turbulens slik. Ett felt vil derfor alltid ha en turbulens-tetthet som er relativt proporsjonal med de 

sirkulasjoner som dannes i det samme turbulens-feltet. I og med at turbulens foregår som utvekslinger i alle 

størrelser vi kan tenke oss, i gigantiske store felt, og i små feltområder, så vil utvekslinger stort sett lokaliseres 

og identifiseres i forhold til den felt-trykk-turbulensen som disse sirkulasjoner dannes av. Eksempler kan være 

gravitasjons-kraft i forhold til masse-objekter i rommet, altså partikler som lys, elektroner, protoner, 

nøytroner, anti-partikler. Men det kan også illustreres ved feltlinjene som dannes rundt et magnetisk objekt, 

der jernspon eller annet viser det magnetiske feltets feltlinjer.  

 At krefter som utveksler, så sant det er et totaltrykk overalt, så vil alle nivåer av slike kraft-turbulenser 

som møtes utveksle i en balansert likevekts-utveksling, hvilket vil bety at mengdene som møtes, som mer, 

mindre eller like store som hverandre, vil da få retninger og formasjoner etter det som balanserer likevekten 

av dette, og som i ett hvert rom danner de retningsformasjoner som kraften har som likevekt gjennom rommet. 

Altså slik som Einsteins rom-formasjoner for retninger og bevegelse. I dette rommet er det da allerede 

hastighets-løkker dannet av feltkraften som vi kaller partikler, som virvler eller kule-former. I tillegg 

ansamlinger av slike mengder som planeter og soler, galakser også videre. 

 En hastighets-løkke er likt som en rett feltlinje-retning som slår en krøll på seg, eller danner en sirkel 

grunnet likedan motvekt, mot-feltkraft nok til at det dannes en slik løkke. Feltlinjen har nå fått en forsinkelse 

på sin hastighet i sin retning rett frem, og dette medfører to saks-forhold som er viktig. Det ene er at det oppstår 

en tidsforsinkelse i lengde-retningen, og det andre er at det oppstår en treghet i fremdriften. En hastighets-

løkke er en litt ideel, men allikevel realistisk deduktiv funksjon vi kan finne i kraftretninger og som 

akselerasjons-tetthet inn mot objekter, lys, atomer, planeter.  

 I rommet totalt sett vil en hastighetsløkke virke som en løkke på tilværelsen, at likt som at alt hadde 

bare en retning som felt, så bryter denne, begrunnet med utvekslingen som skjer mellom alt i feltlandskapet, 

bryter da med den retnings-veien som de andre feltlinjene har, og skaper et forsinket, tregt område i feltet. 

 En hastighetsløkke, kan som ferdigdannet også tenkes som at den oppholder seg på samme plass, 

nesten står stille på feltlinjeretningen, og at den også kan rulle frem og tilbake på denne, alt ut fra kreftene 

eller forholdene av trykk tilsier dette. Nå kan det også tenkes at den med tilførsel av mer trykk rundt seg vil 

kunne ese ut og danne en voksende eller større løkke, likedan som mindre trykk-motstand kan få den til å 

synke til mindre løkke, og kanskje til og med jevne seg ut igjen til en rett felt-linjeretning.  

Ut fra forholdene kan det her dannes en motsatt løkke-retning også. Vi kan da tenke oss at kreftene 

kompenserer balansen mellom hverandre med ulike trykk-løkker i hver sin kraftretning som det aktuelle 

feltlinjelandskapet er et resultat av. Fordi det vil alltid være minst to krefter, kraft-funksjoner, som danner 

grunnlaget for den feltretnings-strømmen vi har, eller befinner oss i, forholder oss til.  

 Dette ligner straks ganske mye mer på eksempler som Dirac tar for seg med en løkke over og under 

streken som gravitasjon, antigravitasjon, partikkel, anti-partikkel, spesielt fordi det også illustrerer et snurr, et 

spinn, en rotasjon, og med omvendte retninger. I hastighets-løkke-modellen fungerer det på samme måten, til 

det vi kan oppfatte som vakuum og trykk-partikler i forhold til en jevn balansert strømning.  

 Det samme gjelder selv om det ikke dannes fullstendige løkker, kun spiraler, korketrekkere, bue-

former, bøyninger av feltlinjene i rommet. Krumnings-rom. Igjen er forsinkelser og treghet del av bøyningene. 

For å kunne gjøre en bøyning må det skje mindre hastighets-løkke-utvekslinger langs feltretnings-linjene. Og 

både her, samt på vei inn i dannelse av objekter, så finner vi overgangen mellom den rette feltretningen og 

den sirkulære utvekslingen, hvor det mellom partikkel og feltrommets retning rundt dette, får de proporsjonale 

logaritmiske forhold kraften tilsier som vi kan kalle de gaussiske krumninger i masser og felt.  

 Plancks og Lorentz oppdagelse av at det manglet en bit i lys-energi, og samtidig at elektronet ble 

sammenklemt og forsinket i bevegelses-retningen, henger begge sammen med hastighet-løkke-forholdet. 

 Mengden hastighetsløkker, utvekslinger inn mot samme sentrum i rommet, skaper en virvel i 

feltrommet, gjerne kalt en vertikalvirvel. Mengden kan bli langt større, der feltlinjer fra alle kanter er med i 

utvekslingen, og da vil vi få en kule-form som henger i rommet. Det har oppstått et fullstendig tregt objekt, 

en kulevirvel i rommet. 
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Felt-Analytisk fokus Einstein-Lorents-Hawking 
 

Kritisk-analytisk fokus på Einstein-Lorents-Hawking 
 

 

Kritisk-analytisk fokus på Einstein-Lorents-Hawking felt-funksjons-forståelse 

 

 Når det gjelder debatter og argumenter om begrepet rom, tomrom, tomhet, og virkning, bevegelser, 

tids-perspektiver hvor partikler, stoff/materie/partikkel-felt befinner seg i rom og tid, romtiden. Om alt er fylt, 

delvis fylt eller egentlig tomt i romtid-utstrekningen. Utsagn som er uten dekning fra mytisk til, og med en 

presisering uten klar funksjon inn i antikken, eller den skriftlig historie fra 5500 år siden og frem til 2700-

2500 år siden. Her kommer religiøs-filosofiske betraktninger og natur-filosofiske betraktninger, der 

Anaximander antar det grenseløse prinsipp som en slags funksjon til produktet rom-tid-virknings-funksjon.  

Hvordan disse hører sammen er det ikke beskrevet en felles-funksjon for. Anaximenes mener at 

helheten utveksler, og antagelig likeverdig balansert uten at dette blir presisert, tross at begge de to nevnte 

filosofer er enig med at de står foran en og samme funksjon i helheten. Pythagoras trekker dette inn i daglig-

språket og som virknings-funksjon ved å si at summen av alle bevegelser er konstant. Aristoteles deler dette 

synet gjennom at han antar at det er lik mengde av alt lignende at en kule puttes inn og en kule detter ut på 

andre siden av alt. Altså at der en mengde energi, stoff, bevegelseskapasitet som er konstant, at summen av 

alle bevegelses-styrker er konstant. Ikke noe går tapt eller vinnes.  

Demokrit mener at bevegelse alltid har vært, og ellers er det bare tomrom, som så stoffet vandrer 

igjennom, og at alle egenskaper er knyttet til disse som natur-atomer og sjels-atomer som gir kropp og sinn, 

kropp og bevissthet. Men rommet, tiden, bevegelsen og stoffnaturens funksjoner ellers er en gåte, med unntatt 

av at han mener at de er udelelige minsteeneheter som har en slags kroker som kan feste atomer sammen og 

hekte de av hverandre. Når vi er bevisst noe som føyes sammen fysisk så settes lignende sjels-kopier seg 

sammen slik, og nå de fysisk hektes fra hverandre så vil sjels-kopier hektes fra hverandre. At det finnes en 

likhetsvirkning rundt dette.  

Heraklit snakker om en helhet som er i forandring, altså det samme som er i endring, bevegelser, som 

slik danner like mengder like og ulike forhold som til sammen danner et balansert nett, noe som ligner kraft 

og motkraft, ikke så ulikt Empedokeles syn på det samme. Empedokeles mente ellers at alt bestod av 

egenskaper slik de virket som for oss, litt grovt kategorisert som elementene jord, luft, ild og vann.  

Aristoteles tror også det. Aristoteles finner opp logikken i den formen at like og ulike sammenlignes 

gjennom oppsett og utsag kalt syllogismer. At om mennesker er dødelige, og at alle grekere er mennesker, så 

er alle grekere dødelige. Nå kan utsagnet også brukes som riktig konklusjon når vi gis feil informasjon, slik 

at utsagnene er riktige enten det gjelder løgn eller sannhet, fakta eller ikke. Annen informasjon må inn for 

styrke sannheten eller løgnen. Eller tilbakevise sannheten eller løgnen. Det er her at vitenskapen, slik 

Aristoteles mente måtte til, forske for å undersøke, sikre informasjoner om natur, mennesket og bevisstheten.  

Alt Euklid og Arkimedes har fremmet matematiske argumenter sterkt, og geometriske argumenter, ved 

siden av at Arkimedes fant en mengde forhold mellom styrke, kraft, tyngde for trinser, vekter, volum, tetthet 

og tyngde, og han fant opp oppdriftslover i vann ved at han fant at legemers størrelse lettet så mye som det 

vannet de fortrengte, samtidig som at vi slik fikk lovene om de forskjellige stoffenes tetthet.  

Leonardo utvikler Arkimedes oppfinnelser og beregninger en god del uten at det nye formler med. I 

hele denne historien fr mytisk tid har balanse, likevekt, harmoni, loddrett og vannrett, også som kraft/styrke-

retninger vært utbrodert, hvor mange har hatt ideen om at tilværelsen har en likevekt og et slags omløp av 

naturkrefter og kosmiske krefter.  

Stjernehimmel, fall, stein i snor, vann, har vært sammenlignings-grunnlag, samt at like volum med 

forskjellige tetthet eller som like mengder av samme tetthetsstoff, har gitt opphav til sterk tro på en universell 

likevekt i bevegelser og styrker, i egenskaper fysisk, og som tenkt at en moralsk likevekt finnes, også som 

begrep om rettferdighet. Med Newton og Kant fremmes det at rom og tid er uavhengige egenskaper, og at 

stoffer forholder seg til gravitasjonslover, akselerasjonstyrker ut fra volum og tyngde, tetthet, mengde stoff vi 

har. Disse energier lever i sin egen virke-verden som bevegelser i romslig utbredelse i rom og tid, avstander 

inkludert i tids-perspektiv, men også da at stoffegenskaper er en slags uavhengig egenskap. Men må utbre seg 

i rom og tid. 
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Den harmonien, likevekten, kamp mellom krefter og motkrefter, og at hele rommet har en slags luft-

pust, kraft, som slik setter vekslinger i gang som omløp, kretsløp var slik mytisk-antikk-ide. Religiøst, men 

også ment som fysiske egenskaper, så ble kraften sett som livskraft også. Livgivende altomfattende kraft. Fra 

oldtiden kjent skriftlig som eteren: Alts kraft. At denne kraften var total for det fysiske og bevisste og inngikk 

i alle egenskaper der bevisstheten ble regnet som en av årsaks-funksjonene.  

Anaximander, Anaximenes, Anaxagoras, Pythagoras, Bruno, Spinoza, Leibnitz, la frem modeller som 

på sett og vis fyller helheten med funksjon, virkning, endring, der grunn-basisen deres vil virke som en slags 

kraft, og slik sett vil tross alt Newtons ide om antikken og alkymiens eter-sfære, samt den moderne Lorents 

som inspirerer Einsteins masse-lover, ha denne livs-kraft-eteren som dekker alt det som er til, som derfor kan 

anses som en kraft over alt allikevel. Lorents benytter denne eteren som holder på alt og virker på alt som en 

slags kraftmasse i rommet, men at denne rundt 1900-1910 fremdeles oppfattes som noe med livskraftegenskap 

som en sterk dominant faktor.  

Lorents med fler benytter ellers begrepet oftest i tråd med hva som holder det fysiske sammen rent 

matematisk, geometrisk, eller som en konstant energi. Religiøst er alt forklart som Guds kraft på lignende vis 

med bevisstheten som en over-dominans i kraftegenskapen. Vitenskapen generelt fikk her en stadig høyere 

hærskare av de som mente at det slett ikke var annet enn naturfunksjoner alt sammen, og at disse skapte fysiske 

former og bevissthet. Hvor mye skal ligge i fysisk natur som forklaringer.  

 Da Einstein oppdaget at felt-lovene fungerte etter en slags likevekts-prinsipp og som vekslinger 

mellom energier og han kunne beregne disse, avviste han eteren som benevnelse, og mente at alt kunne 

erstattes av feltlovene. Slik sett ville gravitasjon og som inkluderer de elektromagnetiske forskjeller i alle 

energier som kan omdannes til masse og omvendt, hans grunnlag for å si at gravitasjon med utvekslinger til 

felt-lover ellers, var nok til å erstatte eteren med begrepet gravitasjon.  

 Følgende skjer: Lorents holder på ideen om eteren, at noe holder alt på plass, gir grunnlag for kraft og 

motkraft og at det finnes et medium som signalene brer seg igjennom, altså en romslig motstandskraft. 

Einstein avviser denne motkraften ved at lovene alene, gravitasjon og elektromagnetiske lover kan forklare 

alt gjennom en fysisk lov-prinsipp-fungerende felles kraft som disse tilhører. Men Einstein fjerner her 

begrepet motkraft i forhold til den kosmiske og virksomme materie vi kjenner, at disse feltlovene blir alt.  

Dette betyr at balanser inne i feltkraften dominerer, og at partikkel eller dets senter, har virknings-

potensialet som trengs for å virke slik det gjør. Slik sett kommer han først frem til en punkt-basert modell, 

singularitetsmodell, et begrep som er opphav til at rom, tid, bevegelse opphører i punktet, selv om det er slik 

at mange vitenskapsforskere mener at alt også har sitt funksjons-opphav her.  

Einstein endre etterhvert oppfatning og lager en ny modell, big-bang-teorien som legges ut i slutten av 

1920-årene og blir kjent liksom etter 1930 som en fastere modell. Her er både partikkel og felt dominerende 

virkninger, altså en kontinuitet, der partikkelen lenger ikke er alene om virkningsfunksjon. Nå er det singulære 

punktet et problem for omvandling av energier og blir dementert etterhvert til den modellen han foretrekker 

etter 1945, nemlig en ikke-singulær kontinuitetsmodell der alt virker, og at punktet ikke kan gjøre noen 

forskjell alene, at hans feltlover gjelder som virkende overalt og sammenhengende. Men fremdeles er ikke 

begrepet motkraft tillat, eller godtatt av han eller de som dominerer vitenskapsforskningen. 

 Lorents viser til en kraft som dekker rommet som en slags motstand eller medium som partikler kan 

bølge i, og at det delvis kan virke som en motkraft der denne eter-kraften er med og holder også partikkel-

balanser på plass, at eter-kraften er opphavet til de fysiske partikler, og mulig bevisstheten. Lorents har ingen 

virkningsfunksjon kraftfunksjons-forklaring til modellen.  

 Etter min mening har Lorentz rett i at det er en motkraft. Mitt argument er at dette kan oppstå 

funksjonelt i samme felt om det er likedan kraft som utveksles overalt. 

Einsteins argument er at de fysiske objekter er dominerende faktorer, men ikke uten feltvirkninger i 

rommet rundt, og som gravitasjonsrommet, og at annet som feltkraft som kan holde disse krumninger og 

endringer i gang så har han ikke slike funksjons-beskrivelser som kan gi dekning for et slikt syn. Han avviser, 

og slik sett mangler mot-kraft, og vet eller tror på at det hele vil forklares med den feltkraftstrømmens funksjon 

vi har i det lokale observerte rom, og de partikler vi har her som utgangspunkt for den fulle funksjonen, og 

derav at big-bang-punkt-modellen benyttes. Men han har selv stått for et syn der bare en liten samling tett 

volum har befunnet seg, og som eksploderte og utvidet seg som rom-felt-funksjon.  

Om vi holder oss til den ene eller den andre modellen hans forblir denne matematisk-geometrisk og 

energi-gravitasjons-beskrevet, der tanken på en utvekslende motkraft i samme kraft-balanse-lands-skap kunne 

forklart hvorfor det hele krummer seg og virker som det partiklene gjør i ulike stadier av alle prosessene. 
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Akselerasjon og Gravitasjon 
 

 Vi vet at Newton fant ut, ut fra Kepler og Galileis beregninger og tester, at akselerasjonen virket 

likedan i fritt fall som når vi sammenlignet proporsjoner når noe rullet nedover en bakke. Den tilsvarer noe 

lignende for oppbremsing og friksjon. Newton fant en metode for der kraft kunne fast-settes som et mål, der 

en gjenstand likt som 1 liter vann, satt til en vekt, 1 kg, ble løftet 1 meter opp i løpet av 1 sekund, da skulle 

være kraft-enheten. Det er denne som akselererer, og for hvert trinn der avstanden halveres for en viss 

akselerasjons-strekning, eller retarderer om et legeme kastes opp, så viser dette at kraften øker 4 ganger ved 

dobling av avstands-forkortelse innover mot et legeme, eller minsker til en fjerdedel om dette fungerer på vei 

vekk fra et legeme ved dobling av avstanden i retning ut og vekk fra legemet. Inntil hastigheten er stor nok til 

å unnslippe den styrken som holder to legemer i nærheten av hverandre.  

Dette kraftmålet ble tillagt gravitasjonskraften, men virket likedan for alle kraftmål. Watt fant senere 

ut at om vi også lot flere sekunder telle som jevn eller økende kraft-tilførsel konstant, så kunne vi med samme 

kraftmål lage arbeids-effekt-formler og beregne kraft-ytelsen over tid. 

Med andre ord: Når det er fall-kraften. Altså gravitasjonen som Leonardo da Vinci kalte dette, at det 

var gravitasjons-kraften som bevegelse, at det var denne som Newton målte akselerasjonen til, og dette virket 

som beregning for alle planeter, bølgekrefter, månen og jordens tiltrekning på hverandre og solens kraft på 

jorden så den holdt seg i sin bane, så er det ikke så rart at Einstein så en sammenheng mellom gravitasjon og 

akselerasjon.  

Om akselerasjonen er akselerasjonen til gravitasjonskraften, mengden masse-virkning, og at denne 

endret seg med mengden masse, og dette virket proporsjonalt som økning likt som Galileis og Newtons 

akselerasjoner for denne kraften, så vil det ikke være umulig, og likedan være akkurat det samme, om vi tiltaler 

gravitasjonskraften og den samme akselerasjonen som gravitasjonen akselerasjonskraft, og dermed at 

gravitasjon og akselerasjon da like gjerne for masser kan betegnes som det samme.  

Med andre ord, som bevegelses-egenskap så vil da massenes kraft, det vil si akselerasjon og gravitasjon 

like gjerne være det samme. I alle-fall i den matematiske formel-versjonen der geometrien spiller en likedan 

rolle for bevegelse, utstrekning og hastighet, som tid, vei-lengde og da hastighets-forskjeller, der bevegelse 

over strekning er hastigheten. Akselerasjonen vi snakker om gjelder i alle fall for gravitasjonen. 

Om forklaringen ikke er helt dekkende eller kan ha sine feil-slutninger ved enkelte punkter her, så vil 

alle fysikere forstå hva jeg mener om at det ikke er brudd med logikken, forståelsen, at Einstein her 

sammenligner gravitasjon og akselerasjon som samme egenskap: I alle fall for masser.  

Men han fant ut at alle andre feltlover, formler og krefter, likedan som Leibniz, at det var likedan med 

alle energi-felt-lover, og at det samme gjelder for elektrisk felt, magnetisk felt og elektromagnetiske felter, 

ved bremselover og friksjon, og ved støt, kollisjoner.  

Akkurat ved lyset og dets tilnærmede konstante hastighet begynner det å bygge seg opp problemer 

med hvordan vi skal forstå masse-felts reaksjoner, og beregningene til Einstein forutsier her at massene med 

hastighetsendring øker og minsker sin masse, og at dette er grunnlag for å beregne det vi kaller sorte hull, og 

for så vidt antimaterie. Dette er et problem som handler om treghet og tidsforsinkelse ved store masser, eller 

likedan ved store hastigheter, og lave hastigheter, en gåte som ikke er helt til å forstå før vi leser igjennom 

«Differensialkraften» eller «Forandringskraften». Einstein lot konstant energi, lys som topp-energi-

hastighet, og at gravitasjon og akselerasjon som bevegelsesfaktor proporsjonalt, være konstanter. Alle lover 

vi hadde funnet viste at energier uansett omforminger var tilnærmet konstant. 

Da akselerasjon og gravitasjon ble ansett som det samme og at lyset av de fleste også ved tester stort 

sett viste konstant hastighet og viste at dette fungerte ved formler som Maxwell, Lorentz, Planck viste til, men 

også at alle fysiske feltlovområder stort sett viste til en konstant energi ved endringer i formelområdet, den 

fysiske egenskapen, men også ved endring til andre energi-fysiske styrker og masse-mengder, så antok 

Einstein at visse uoverensstemmelser kanskje kunne avsløre seg om han antok at det var sant at lyshastigheten 

var en konstant i forhold til rommets og massenes gravitasjonskraft.  

At om det fantes endring i frekvens, at denne stemte med romgravitasjonstrykket eller masse-

gravitasjonstrykket, og der lyshastigheten ble regnet som en fast hastighet i det systemer man regnet ut 

kraftmål innenfor. I kjemien, i partikler, i solsystemer og planeter, og i galakser, videre i hele det kosmiske 

landskapet samlet. Det siste er det nok noe å kritisere enkelte saks-innhold med, og som også Einstein på 

slutten antok var en ikke-singulær løsning, slik etterhvert som Hawking også sluttet seg til. 
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Partikkel-balanse i romtiden 
 

Elektroner protoner nøytroner partikler store-masser 

 

Med ett enormt trykk i rommet i forhold til partikkel-energien blir partiklene små i forhold til dette 

som energi og utveksling, men allikevel godt fordelt gjennom rommet der en selektiv balansevirkning fungerer 

som tilpasning av feltpartikkelen og feltvirkningen ut i rommet mellom disse som interaktivt utveksles med 

gravitasjonstrykket. Dette fungerer slik at om nøytronet er en nøytral balanse som gjennomsnitts-størrelse i 

rommet eller i masse-ansamlinger, i atomkjerner eller større kosmiske legemer, partikkelsamlinger eller 

antipartikkelsamlinger, så vil disse kunne opptre som nøytrale inntil trykkforholdene endrer seg. Men trykket 

i rommet er slik at et nøytron ikke klarer å balansere denne kraften så lenge og må komme i likevekt med 

rommet rundt ved at dette ved tap til rom-tyngdekraften, vil dele seg i et elektron og et proton som finner en 

gjennomsnitt-lengde-balanse mellom hverandre slik som dannelse av et hydrogenatom. 

Et elektron alene eller et proton alene vil få en mindre trykkmengde rundt seg og ese ut. Men i forhold 

til et nøytraltrykk vil det lokale området til elektronet og protonet som er alene, være utsatt for en 

mankovirkning som gjør at deres virkningsområde, tross at de er svakere enn nøytraltrykket, få feltlinjer som 

strekker seg lenger ut i rommet. I større ansamlinger vil disse overskudd av lengdevirkning, selv om disse er 

sterkere i større masseansamlinger, stort sett vekselvirke med hverandre, det vil si at gravitasjonsfelt trykk inn 

og ut vil danne en viss mengde feltstyrke som absorberes og balanseres ut mot de partikler som befinner seg 

rundt disse, og lett skape en mer nøytral sone enn vi finner hos elektroner og protonet som er alene i rommet.  

Elektronet og protonets forskjellige virkning vil begge bli klemt mer av rommet, og slik måtte avgi 

feltkraft som siver lengre ut i rommet før balansetilpasningen er opprettet. Det er romtrykket selv som gjør 

dette gjennom presset på balanseområdet for partiklets posisjon. Konsekvensen er at vi lettere kan registrere 

dette elektronet og protonet. Med nærstående virkninger fra molekyler eller atomsamlinger i nærheten, eller 

et atomskall i nærheten vil det bli høy turbulens ved overgangen ut av et slikt masse-område, over til rommet, 

og tilbake til et nabo-masse-område. Dette er den sterke virkningen partikkelen får når de opererer som en 

virtuelt partikkel på vei ut i rommet mellom masse-samlinger, der de er emittert fra et atom til absorbsjon av 

et annet atom. 

Elektronets effekt er lignende ved at den bare har et tusendels trykk i forhold til et nøytron, proton, og 

derfor har liten motstand mot trykket og effekten må strekke seg lengre ut på grunn av 1000 ganger høyere 

trykk på mengden innenfor et nøytralt nøytronareal, altså balansetrykket i rommet når mengden masse er i 

likevekt med gravitasjonsrommets felt-trykk-utveksling med dette. Effekten til elektronet blir altså skviset 

lengre ut selv om det er et svakt elektron, lav energi, lav frekvens. Om energien øker så vil dette bli tettere 

samlet fordi masseutvekslingen blir lavere mellom gravitasjonsrom og partikkel.  

Balansert vekselvirkning virker utvekslende mellom partikler i gruppe likt som samling av flere virvler 

i vann, og der det trengs mindre romkraft til å drifte virvlene som mater hverandre. Ellers vil enslige partikler 

måtte utveksle dirkete med kun gravitasjonsrommet rundt seg, og de vil øke i masse og tiltrekning, og i 

størrelse inn mot balansetrykket i rommet, og som de letteste atomer blir de som nøytroner, overtrykks-

partikler i rommet. At de virker utvidende i forhold til balanse-snitte inntil denne trykkboble-balansen 

sprekker og at de deler seg opp eller reagerer sterkt på stoffers virkning rundt dem. 

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. 
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Temperatur 
 

 Differensialkraftens funksjon, den differensierende differensialfunksjonen, fungerer slik med hensyn 

til utstrekning, rom-dimensjon, og med bevegelse, også som tid/hastighets-funksjon, at bevegelse og 

utstrekning er del av samme funksjon.  

Bevegelsen og utstrekningen kan ikke forklare hverandre, men som en differensierende 

differensialfunksjon kan de fungere sammen der bevegelsen hjelper utstrekning frem og utstrekningen hjelper 

bevegelsen frem, som en likedan mengde utstrekning og bevegelses-strekk, at de er like lange, danner en og 

samme hastighet, og fungerer likt som en vekst-funksjon, og sett fra et punkt, eller alle punkter, posisjoner, 

kontinuitet, så ville dette skjedd øyeblikkelig, at dette som vekstfunksjon ville vokst rett inn i uendeligheten, 

eller gitt en uendelig utstrekning, der denne vekstfunksjonen ikke kunne vokse mer. 

 Funksjonen, rombevegelses-funksjonen, ville som vekstfunksjon fungert som en kollisjon med 

uendeligheten fordi at som uendelig kan den ikke vokse mer, og enhver vekstfunksjon videre ville kun komme 

til utrykk som trykk-funksjon innvendig, og som utveksling av like mengder rom-bevegelses-trykk. Kraft, 

styrke, energi. Differensialkraften blir her å forstå som en absolutt ekspansjonskraft som utveksler like 

mengder rombevegelses-trykk-kraft, og vil danne preferanseformer.  

Den vil danne romtiden og dens relative romtid-funksjoner og dens bevegelige romtid-preferanser som 

har bindende utvekslings-energier med hverandre. Kraft-motkraft, bevegelses-energi-formasjoner og mot-

bevegelses-energi-formasjoner, vil være i like mengder som sum av ale bevegelses-utvekslinger som her vil 

ligne at rette feltlinjer kolliderer og danner sirkulasjons-objekter av feltlinjeretningene og slik danner virvler 

og kule-former i rommet der utvekslingen fullbyrdes. 

 Ett slikt absolutt ekspansjonstrykk, spenning, trykk, vil også kunne oppfattes som en absolutt 

temperatur. Ekspansjonskraften og dens utveksling vil også virke som en konstant energi som fordeler seg i 

like mengder balanser og likevektig kraft og motkraft, bevegelses-energi og mot-bevegelses-energier. I og 

med at det er likevekt og balansert så vil hundre prosent balanse ikke gi en merkbar differanse som energi-

former. Men o og med at utvekslinger krever at feltlinjer må bøyes av, spre seg og samle seg igjen, så oppstår 

utvekslings-formasjoner, preferanser, og som vi kan kalle økende og synkende trykk-tetthets-felt ved 

utvekslingene, altså krumning av rommet og utvekslings-sirkulasjoner.  

Nå virker disse spredninger og sammentrekninger av feltlinjer seg som at det er friksjon, vibrasjon, 

frekventerende funksjoner langs rom-kraft-feltenes retninger, og spesielt ved store eller raske utvekslinger 

som fungerer som virvler og kuleformede virvler i rommet, og utenom den balanserte massive del av 

utvekslingssirkulasjonene så vil det bli brytninger og utveksling av feltlinjer mellom disse utvekslingsobjekter 

og romfeltet rundt disse lokalt, hvilket fører til at vi får feltutvekslingsforløp mellom objekter og romfeltet 

rundt disse for å inn-balansere utvekslings-reaksjonene.  

Altså for å opprettholde balansetrykket stabilt i rommet: Og som bekostes av utvekslingene mellom 

objektet og rommet. At det ligner gravitasjonsobjekter som grunnet utvekslingen skaper tidsforsinkelser, 

treghet med feltlinjene i rommet under utvekslingen, og at dette danner de elektromagnetiske feltpartikler og 

felt-virkninger i rommet mellom balansert gravitasjonsfeltrom og objektets balanse-energi-utveksling.  

Denne kan bare skje med det vi kaller friksjon eller vibrasjon fordi feltlinjer bytter plass, eller rett og 

slett endrer trykk-retningene gjennom rommet og ved utvekslings-objektene. Gaussisk og fult utvekslende 

virvler og kule-formede utvekslings-energi-feltlinjer. Disse objektene blir oppfattet som trege legemer i 

rommet fordi de henger mer i rommet og er tidsforsinket og trege grunnet sirkulasjonsretningene som 

kraftlinjene danner som objekter i samme felt-rom av samme felt som rom-bevegelses-kraften. 

 Vi får da to måter som vi kan oppfatte noe som temperatur på. Den ene er de vibrasjoner, friksjoner 

og kollisjoner som objektene nå får. Men samtidig kan ikke temperatur, lys, varme, radiobølger oppstå uten 

at energiene som felttrykk mellom romfeltet og objekt-feltene, partiklene, skje uten at det endrer energi-

tilstanden ved blant annet slik som at lys, fotoner, radiobølger skifter elektronskallnivå, kvantenivå, eller 

hopper over i andre slike partikler i nærheten.  

Men også ledes som et energi-trykk via eller gjennom slike partikkelmasser rundt seg, eller at andre 

steder i omliggende rom danner balansebaner for overtrykk eller undertrykk som retninger for balanse-

utjevningen i disse endringsprosessene hvor vi da får den resulterende friksjonen som frekvens-graden til 

lyset, radiobølgene, varmebølgene hos energibærere, slik som det vi kaller fotoner.  
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Både friksjonen, kollisjonen, og de omsatte reaksjoner hos elektroner og protoner, kollisjoner hos 

nøytroner, og spesielt at elektroner og radiobølger avgis og opptas av masser, eller opprettholder en 

energifrekvens gjennom det relativt nøytrale feltlagets balansenivåtrykk som det vandrer i når det vandrer i 

det som kalles «det tomme rom». Det vil si gravitasjonsrommet mellom objekter og andre partikler, slik som 

gjennom rommet mellom planeter, soler og galakser. Det samme gjelder også mellom partikler når de ikke 

absorberes av disse. 

Da temperaturer ikke måles før et apparat opptar lysfrekvensen eller radiobølgene, varme-strålings-

frekvensen, eller opptas i elektron-skall, elektroner, andre partikler, antipartikler, opptas av atomer og 

molekyler som da endrer frekvens i atomskallet de opptrer i, og som en resultant-endring av frekvensen hos 

atomet og molekylet i sin helhet, også med bevegelsesmoment og kollisjonsfrekvens-endring som i gasser, 

flytende og faste legemer, så kan vi si at vi stort sett oppdager og måler temperatur kun ved at vi måler 

partikkel-vibrasjoner og frekvenser hos disse eller i lysfrekvensen vi måler når de opptas i partiklene og vi 

finner den endrings-rest i frekvensen det er mellom før og etter at lys, varme, andre partikler skaper friksjons 

eller frekvens i partiklene i måleapparatene. 

Allikevel er her temperatur redusert til preferanseobjekter og romfelttrykk-forskjellene vi merker på 

objektene. Vi vet at gravitasjonstetthets-forskjeller endrer frekvensene, men vi er ikke inne-forstått med at 

kraftfeltet i rommet alt har sine utvekslings-trykk-turbulenser, et relativt gitt trykk for den lokale sonen som 

det gravitasjonsrommet vi befinner oss i har. Og også dette normale balansetrykket av turbulensen til 

romtrykket må regnes som del av temperatur-funksjonen fordi det er preferanseutvekslinger som vibrerer, 

danner en grunnfrekvens som balansefeltrom.  

Bevegelser kommer i stand som balanse mellom trykkendringer, skyv og dra, spennings-forskjeller, 

og følger her konsekvent de fysiske lover, selv om noe av denne balansen ikke er ferdig nedskrevet som lover, 

kun ved den tilnærmede konstante energi-mengden for kaos og kosmos-omvandlinger i kraft-feltene, der 

denne så langt alltid er tilnærmet E=mcc. Men det viser også at det er en fast motstands-hastighet i forholdet 

mellom gravitasjonskraftrommet og lysfrekvens-partikkelen.  

At trykket ikke kan utveksles fortere som denne typen partikkel, og som noe av det minste vi kjenner 

til som energi, som påviselig kan omdannes til elektroner og at elektroner kan omdannes til fotoner, lys-

partikler, så viser dette at lys, radiobølger, og da med mistanke om at trykk-kraften i romgravitasjonsfeltet ved 

ett gitt nivå kan danne slike lystrykk-partikler, at dette kan bygge masse-partiklene.  

Når trykket til dette har nådd nesten det samme trykket som balansetrykket i rommet, har vi protoner, 

og fult trykk nøytroner, og som noen svakere hardt pressede star-graviterende partikler som elektroner, og 

svake radiobølger som første tiltagende utvekslings-partikler som vertikal-trykk-partikkel gjennom rommet, 

fordi omliggende rom må utveksle trykket i lengderetningen.  

Det er balansetrykkets absolutte balanse-trykk som danner en mest mulig rett bevegelseslinje for lyset. 

Balansen er så høy at en svak turbulens, radiobølge, vil fortsette gjennom det retnings-laget av kraftrom som 

det har fått, og kun bøyes av om andre feltkrefter kan påvirke dette. Lys, radiobølger avgir ingen retninger 

uten at balansen for dette er absolutt klar som at hele resten av feltets funksjoner har avgjort balanse-

utvekslingens ut-balanserings-retning. Om vi styrer noe, innstiller vi samtidig omliggende felt-forhold som en 

endring i rom-balanse-felt-stilling. Dette er lett i et lokalt miljø fordi alle masser deltar i selektiv logisk 

justerings som avsetnings-balanse-muligheter som kan kompenseres gjennom masse-delinger og bevegelses-

retninger, omløp.  

 At vi får de kvanteverdier for elektronskall, for frekvens ved opptak og avgivelse av energi som 

radiobølger fra partikler er vist gjennom den modellen og de selektive funksjoner for masser og felt som jeg 

har tatt opp i «logisk teori for grunnstoff-lista og for Planck-konstanten i kosmos og partikkel-fysikken».  

På dette grunnlaget henviser jeg her til temperatur, og som vi kan merke som noe endring av forholdene 

ved store masser i rommet, kosmos, fordi resultant-balansevirkninger av gravitasjon, gravitasjons-bølger, og 

utveksling mellom mange områder virker som en gravitasjonsfluks gjennom gravitasjonsfeltrommet uten at 

det griper spesielt inn i allerede lokalt balanserte masse-energi-områder i rommet.  

Men det kan også være en del av den dråpen som kan få et beger til å flyte over, slik som når kanskje 

en del uforklarlige faktorer trer inn og utløser at en sort hull for eksempel rives i stykker eller eksploderer, 

selv om dette ikke er et spesielt kjent fenomen, utenom ved kollisjon av to sorte hull der noe kan ligne litt på 

dette.  
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Likedan for overskudds-energiområder som må utbalansere ved å avgi, eller reflektere lys, elektroner 

og partikler fordi disse områdene er mettet på gravitasjonsbalanse, altså slik som det vi kaller hvite hull i 

rommer. 

Når vi forklarer om temperaturer ved aggregattilstander og målingsmetoder, termometere, og kritiske 

stadier for dette som ved det absolutte nullpunkt og superledning, så er det viktig å ta med hvilke forhold av 

oppholdssteder partikler har under prosessen og hvordan lys, radiobølger, fotoner, hvordan disse oppfører seg 

under prosessen, og ikke minst hva kvante-nivåene betyr her, altså kvante-fysikkens proporsjonale forhold i 

prosessen. At vibrasjonene har noe med temperatur å gjøre, (bevegelses-energier), er fordi dette er del av 

samme sak, samme felt-trykk-struktur, og et bevegelses-gåte-fenomen, som er løst ved differensialkraftens 

differensialfunksjon. For hva som gjelder for Brownske bevegelser, småpartikler av uansett slag, vibrasjons-

frekvens ved temperatur i vann-molekyl-væske, og i andre væsker. 

Mer normale mekanistiske, mekaniske bevegelser, som vi normalt oppfatter mye vi opplever som, trer 

inn når mange masser har funnet sin balanserte energitilpasning i et miljø, og gjerne i en bestem avstand fra 

et kraftsenter, slik som i det indre av jorda, i forhold til samme akselerasjoner i samme høyde på jord-

overflaten. At større masser er samlet, og i samme høyde over havet, så vil de fleste bevegelser virke for oss 

ganske mekanisk. Slik er ikke bindingen mellom stoffene og heller ikke aggregatendringen mellom stoffene 

og heller ikke avgivelsen og opptaket av energiene. Og slett ikke tyngden gravitasjonsfunksjonen til stoffene. 

I utgangspunktet er differensialkraften slik at dens grunnplattform som en ekspansjonsfunksjon danner 

et likedant rom-bevegelses-vekst-trykk overalt, med en og samme energi-bevegelses-potensialet, der all 

utstrekning og bevegelse er like lange og der utstrekning og bevegelse har samme bevegelses-potensiale. Før 

utvekslinger skjer finnes det egentlig ingen temperatur. Men trykket kan allikevel forstås som en uendelig 

temperatur, ett trykk så høyt at alt kan forstås som en flytende tilstand, men at det ikke er noen flyt før 

utvekslingen.  

Trykket er absolutt, lik 1, ett og samme trykk, eller spenning. Men da samme funksjon også er 

motstands-trykket så er også motstanden, resistansen lik 1, en og samme absolutte motstand. Konsekvensen 

skulle da være at det er en og samme strømningshastighet som i forhold til dette gir en strømning lik 1, en 

absolutt strømning, strøm, trykkflyt, spennings-drift, lik 1. At forholdet er lik Ohms lov for helheten. At alle 

like volum har lik energi, og at kraft=motkraft, energi-bevegelser=mot-bevegelses-energier, i en konstant 

mengde energi-potensialet.  

I det det ikke er en grense-satt, men kontinuerlig funksjon, differensierende differensialfunksjon så 

virker bevegelsesmomentet, og det oppstår en lik utveksling av bevegelses-volum, eller romtid-styrke/energi, 

og som da utveksler i like mengder. Først da vil det finnes differensierte spredninger av feltstyrkemønstrene. 

Disse vil nå føre til at det lenger ikke er bare en ferdig nøytralisert balanse av bevegelses-energi i likevekt, 

selv om helheten er i samme likevekt fremdeles, men spredningsmønstrene gjør det slik at det oppstår 

forskjeller i strømningsmønstrene, og det er først da vi får de relative bevegelser og utvekslingsformer.  

Da oppstår også trykkforskjellene mellom drifts-strømningsretninger som spredning og samling av 

feltlinjer som utveksles gjennom hastighetsløkkene som er forklart i differensialkraften. Og først da kan vi 

måle forskjeller i trykk for preferanser og felt, og først da kan vi finne vibrasjonsforskjeller. Disse vibrasjons-

forskjellene kan vi forstå som temperatur, selv om det er samme romtid-energi-funksjoner som ligger til grunn 

for hele virksomheten.  

I en formel der temperatur og tid er med i regnskapet, slik som Plancks formel for frekvens kontra 

Planck-energien som er balanse-utvekslings-formen, som derfor er så lik i et jevnt kosmisk felt som 

tilsvarende trykket de har rundt seg og samme motstanden i den feltkraften de dannes i som partikler, og også 

Einstein fotoelektriske effekt-lov, og hans E=mcc, så vil det være fullt mulig å omsette formelen slik at vi kan 

sette temperatur ut fra en gitt energi-målestokk som inngang til formelen på samme måte som at vi kan sette 

opp at E=mcc, med at m=E/cc eller at c=mc/E, eller cc=E/m, også videre.  

Alle deler i e de felt-formler kan slik settes opp slik at vi kan få lengde l, ut fra formlene til Planck og 

Einstein, eller at vi kan velge tid sett som bevegelses-energien som feltlinjer og feltutvekslinger, som såkalt 

potensiell energi og bevegelses-energi. Vi kan da også beregne volum-tetthet for energiene. 

Poenget er at friksjon og balanseutveksling av energiene vil gi oss de frekvenser i gasser, væsker og 

faste stoffer, og som frekvenser i lys, slik at partiklers vibrasjoner og temperatur-måling kan følge energi-

mengdene som utveksles ved de beste måleinstrumenter vi har i forhold til en måleenhet vi stoler mest på, 

testet og utprøvd. Dette er min definisjon på temperatur.  
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Her er det ikke sagt at transformasjons-problemer mellom kaos-kosmos-tilstander ikke byr på 

problemer, og at det er vanskelig å avgjøre alt det samme innenfor et gitt lite område som forstyrrelse av 

planck-formens energi, der dette kan dekke seg opp i kvark-partikler innenfor den balanserte nøytral-kraften 

i romtrykket, slik at det på grunn av samtids-årsak-virkning for lyshastigheten, ikke rekker å utveksle med 

andre partikkelmasser, og derfor tvinges til å innta den samme balanse-masse-summen igjen som et samlet 

partikkel igjen. Men det ligger innenfor den relative teorien som Einstein snakker om allikevel.  

Vi kan lett benytte den spesielle relativitetsteorien, eller forenklet gravitasjonsteori for diss korte og 

raske utvekslingene som foregår som balanseutvekslinger i det lokale rommet, likedan som at en kjemisk 

elektromagnetisk feltladning samler seg igjen slik at vi stort sett bare måler en nøytral gravitasjonstilstand, 

tross alt med en overflate-spenningsforskjell. Ett stabilt nøytron vil vi neppe måle en overflate-spenning til, 

fordi endringen i et nøytron er svært liten, men blir en absorbsjonsplass for det romslige overtrykket som gjør 

at balanse-forholdet må splitte seg opp og danne en balansert funksjon mellom de partiklene eller 

partikkellandskapet som partikkelen før oppsplittelse befant seg i. 

Dette er grunnen til at jeg kan si at dette også er grunnlaget for at temperaturer innenfor den normale 

fysikken viser tilsvarende energi-fordelinger for temperaturer slik som resten av energi-formlene viser 

ekvivalens i energiene. Ekvivalensen kommer av utvekslingen i hovedkraften som danner gravitasjonsfeltrom 

og gravitasjonsfeltvirkning i rommet og i partiklene, og viser at energien holder seg konstant i alle forhold 

mellom, og i, kaos og kosmos-tilstandene, og transformasjoner mellom disse stadiene. 

Den kraftige energi-utvekslingen vi opplever ved enkelte fysiske eksperimenter kommer av at 

romtrykket og balansen er tilsvarende enormt høytrykk vi ellers ikke merker fordi denne normalt er i balanse, 

og kun kommer til syne når det er ubalanse i partikkeltrykkforhold eller felttrykkforhold i rommet. 

Slik sett vil alle deler av rom og dets bevegelses-energi-potensiale virke som en slags temperatur, eller 

ha svingninger, vibrasjoner, fordi utvekslinger ikke kan skje uten omveksling i retningene til feltbaner som 

må kompensere tapt med innvinning fra andre feltlinje-energier i like stor mengde og vi får da en mengde 

turbulens og spiralbaner, rotasjoner og spinn, som krever utveksling av felt-energiretninger, for ellers ville det 

ikke kunne danne seg partikler i kraftrommet.  

Krumninger og virvler, kule-virvler, gaussiske og fullt utvekslende mønstre vil oppstå gjennom at 

hastighets-løkkene og fordelingen av mengden feltenergi kompenserer hverandre i en balansert likevekt, 

energi-likevekt, som rom-tid-bevegelses-trykk-volum. 

Så langt mitt bidrag til temperatur som bakgrunn for den logiske teorien for grunnstofflista og de 

selektive funksjoner de har i gravitasjonsstrømmen, samt Planck-konstanten i kosmos og partikkelfysikken, 

og der dette ligger til grunn for de brownske bevegelser, og grunnlag for de forskjellige temperatur-måle-

skala-enheter og metoder, samt frekvenser til radiobølger her og i kosmos. 

Elektroner og fotoner som med sine mindre masser er under stort trykk i forhold til protoner og 

nøytroner som ligger i grensen til nøytraltrykkets balanse-nivå i rommet, vil da ese ut mye mer enn det 

protoner og nøytroner gjør. Nøytronet er relativt stabilt med balansetrykket og protonet er noe mindre stabilt 

grunnet at det ligger litt under taket til trykket, og mangler en liten del likt som elektronverdien, slik at protonet 

med stor masse allikevel vil få trykkendring som virker fra taket i rom-balanse-trykket i stedet for fra gulvet i 

balansetrykket slik fotoner og elektroner gjør.  

Protonet vil slik sett fordele sin energi over en større partikkelenergiflate og vil neppe virke like kraftig 

som positiv elektromagnetisk spenningsflate utover i rommet, men tar igjen dette ved den store 

gravitasjonstiltrekningen. Når elektroner og fortoner hopper fra et gassmolekyl til et annet, eller fra atomskall 

til atomskall i en metallisk leder, så vil de også være en del av tiden utenfor de andre partiklene slik at de 

opplever romgravitasjonspresset rett på seg og blusser da opp mer, slik at frekvensen og energivirkningen 

måles bedre, og som virtuelt partikkel som det ofte kalles, så vil det utgyte en høy energi som den beholder 

og nøytraliserer bedre som form-størrelse når den kommer inn i feltmiljøet til det neste molekylet eller atomet.  

Ett fritt elektron eller foton vil virke mer reaktivt enn de bundne fotoner og elektroner. Feltforskjeller, 

trykkforskjeller, spennings-forskjeller vil altså lettere merkes på elektronfrekvensen og på foton-frekvensen, 

og er vel det beste målet vi har for endring i gravitasjonstrykket i rommet eller i aggregattilstandene vi kjenner, 

og da som kvante-verdier sett ut fra et gitt kvante-energi-mål. 
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Uten utveksling, differensiering av felt-kraftlinjene, vil vi ikke få dirring, turbulens, friksjon eller 

frekvens. Uten differensieringen i feltene, ingen temperatur. Da samme kraft-felt gir alle energi-formasjonene 

så betyr dette at det ved gitte trykk, temperaturer, vil gi energi-omforminger som partikler, spenninger, felt-

partikler, som slik sett endrer aggregattilstandene og kvantenivåene. Denne omvandlingen som ellers ikke 

stemmer som annet enn logaritmeendringer før energiomvandlingen skjer kjenner nok kvantefysikerne godt 

til. Trykk-forholdene. 

 

I samme situasjon befinner også mange superledere seg der energien i rommets turbulenstrykk ikke 

kan gå lavere enn nøytral-tilstandene som vi henviser til noen få grader over det absolutte nullpunktet. Det er 

ikke bare bakgrunnsstrålingen skyld, men den aktive trykkturbulensen til gravitasjonsrommet. Denne kan like 

godt ha vært relativt like stabil fra big-bang-tidspunktets begynnelse. Det kan være at forskjellen heller ikke 

er stort forskjellig for de omliggende felt-landskap som det kjente kosmoset vårt utveksler med. Differensen 

bestemmer allikevel graden av partikkel-mengde-dannelse.  

Når partikler, atomer, molekyler, elektron-kvantenivåer utsettes for energier som kan få disse til å falle 

til ro nærmere det absolutte nullpunktet vil det ut fra gjennomsnittet til den nøytrale gravitasjons-rom-kraften 

virke slik at det blir en manko i energirommet, et energirom som ikke kan oppheve sin drivkraft, og som står 

under press fra gravitasjonstrykk-rommet på en slik måte at gravitasjonskraften må kompensere det 

manglende trykket hos de ned-roede partikler og opprettholde bevegelses-energi-konstanten i dette rommet, 

hvor da elektronene vil diffundere ut i superleder-feltet på utsiden av atomene, molekylene eller lederen. At 

det blir en motsatt effekt der gravitasjonen trneger inn som komplementærkraft for den elektromagnetiske 

funksjonen som er aktiv hos elektronenes bevegelser, gjennom at gravitasjonsmønsteret inn fungerer som 

magnetiske feltlinjer i samme takt som det balanseres ut med elektron-aktivitetens energi. Mellom masse-

energiene totalt sett og disse elektronene vil det altså være ne elektromagnetiske drift-utveksling.  

I grafen har vi lignende forhold fordi dette lett kan innta en ganske nøytral balansert tilstand, men det 

betyr at rommet rundt dette og gravitasjonsrommet er ganske balansert med like trykk. Å lede en strøm inn i 

dette vil bli å lede strøm inn i mettet område. Takket være gravitasjons-forholdene så vil partiklene søke seg 

inn etter og langs massene for å få utveksling, men her er det kun kompensasjon mellom gravitasjonsrommet, 

elektronene og massene som en balansert utveksling av gravitasjonskraften som igjen kompenseres gjennom 

utveksling mellom magnetisk og elektrisk feltutveksling. Om andre ledere finnes i nærheten kan så denne 

strømmen mulig begynne å flyte over for å balansere ut spenninger slik, men gravitasjonen må så lenge 

tilstanden varer erstatte tapt trykk i partikkel-tilstandene mellom grafen og rom-gravitasjonstrykket. Det er 

inntil andre ledere er koblet til, ikke noen avsetnings-energier som kan kompensere partikkel-masse-balansen 

i rommet på dette stedet langs grafen-materialets utside.  

Vi får lignende med magnetiske materialer som slippes gjennom andre rør der magneten saktner opp 

hastigheten igjennom det andre metallrøret eller et annet stoff som virker likedan. Her vil da magnetismen 

virke forstyrrende på elektronene i et mettet partikkelenergi-landskap, og da må elektriske felt-energi-

virkninger kompensere for den magnetiske tilskudds-energien. Gravitasjonsrommet virker som en 

kompenserende hjelper i omdannelsen mellom elektrisk og magnetisk feltutveksling mellom røret og 

magneten som vandrer igjennom.  

Her kan det være slik at elektronene i materialet er for bundet til å forlate materialet i røret, og 

gravitasjonstrykket i rommet rundt disse må da erstatte den elektriske virkningen slik at det virker som en 

gravitasjon-magnetisk felt-utveksling, neppe uten at gravitasjonskraften er innom atomenes partikler i driften 

og slik er med å forhindre farten på magneten. Det oppstår et slags polært forhold som normalt ikke er tilstede. 

Og virkningen går motsatt vei enn den normale gravitasjonseffekten, slik at vi får en type antigravitasjons-

effekt. Dette fungerer også som en slags superleder-virkning i rommet som feltenergi-oppførsel. 

Vi ser flere eksempler på slike superleder-effekter og der elektron-parr vandrer sammen og 

effektiviserer superledningen i materialet. Det er slik at om store partikler og masser finnes i rommet sammen 

så er det en inn-balansert stilling, og som ikke endres uten at betydelig eller nok energi kan endre ladnings-

tettheten som er en balanseladning i det rommet som vi finner slikt i. Tross selektive forhold som funksjoner 

i partikler så vil de søke hverandre grunnet gravitasjonskreftene, og dermed danne en mer stabil balanse som 

passer til romtrykket og felt-virknings-avstandene rundt disse, da romfeltet og partikkel-energiene 

kompenserer felt-arealet sammen ut fra det store romtrykket. Det er klart at temperatur, frekvens, 

vibrasjonene, er tilstede og virker hos superleder-feltvirkningene også.  
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Når vi sender partikler inn i boblebad eller inn i masser, væsker, gasser, spesielt væsker, så vil vi se at 

partiklene kan endre sine baner, spaltes eller samle seg, og også oppta eller sende ut andre mindre partikler 

som lys, radiobølger, nøytrino-er. Også andre partikler som positroner og annet. Disse partiklene viser ofte 

avbøyde, krumme baner, og svært ofte sirkulasjoner og spiral-baner før disse finner en balansert 

spenningsplass, likevekts-balanse, i de massene de er sent inn i.  

Dette er også hastighets-løkker, altså turbulens, frekvens-utveksling, vibrasjoner som temperatur av 

samme hastighets-løkke-grunn, likt som friksjon mellom feltkrefter. Slike hastighetsløkker er her oftest større 

partikler også, slik som elektroner, protoner, nøytroner, positroner, og radiostråler, og de tyngre partikler med 

tydelig masse har allerede en mengde hastighetsløkker som feltlinjene danner for å få et rundt balanse-objekt 

i trykk-kraften rundt seg.  

Konsekvensen av dette er at retardasjonen, bremse-effekten, friksjonen, turbulensen er en sum av 

hastighetsløkker som danner en felles utveksling med det rundt seg av feltkrefter som da får disse partiklene 

til å virke som makro-hastighetsløkker som danner en ut-balansering med omgivelsene, og på sett og vis virker 

som større sirkulasjoner enn det vi kan oppdage ved tynnere feltlinjer. Hvilke feltstyrkevirkninger andre 

partikler i væsken har er avgjørende for mange av disse mønstrene og kan derfor benyttes til å bestemme 

karakteren til partikler vi sender inn og partikler som omformes og spaltes, eller smelter sammen.  

Det er flere måter å måle dette på som forsikring på hvilke partikkel-utvekslinger som oppstår. Man 

kan finne isotoper, ioner, molekyl-sammensetninger eller spaltning av molekyler eller atomer. I det fulle 

regnskapet finner man da ofte forskjellen i strålingsenergi og masse, og kan avgjøre forskjellen mellom 

tilstanden før og etter eksperimentet og finne slutt-produktene av en partikkel-utskytning. At store masser, 

væske-bad kan fange nøytrino-er og andre partikler er selvsagt da mulig, selv om det ikke er enkelt å oppdage. 

Vi har lignende forhold med sorte hull, kollisjoner mellom slike, gravitasjonsbølger som vi stort sett 

kun fanger opp ved at vi har gode instrumenter som best kan fange opp slik om det vises en forskjell over en 

lengre strekning slik som i Lido-eksperimentet. 

Lignende er det om vi sender en felt-styrke gjennom et annet felt. Dette skjer i utvekslingen mellom 

de kosmiske feltene som en ut-balansering via det mellomliggende lokale kosmiske feltet. Da hele det 

kosmiske feltet har en turbulens-virkning, trykkvirkning som utgjør forskjellen mellom det lokale feltet og de 

omliggende felt, et relativt trykkfelt, så vil feltstyrker som utveksles ikke komme unna turbulensen til det 

lokale feltet. Det må skje en utveksling. Dette ligner et kar med vann som er i en helt tett beholder og der det 

er en høytrykk-spyler som spyler vann inn fra et rør med stor kraft, og at det er et like stort sug i andre enden 

som skal ta av trykket igjen ved å suge lik mengde vann ut igjen som det som kommer inn.  

Vannstrålen som går gjennom vannkaret vil måtte fortrenge vannet foran seg, men når det er balanse 

så kan dette kun skje ved at det skjer utvekslings-sirkulasjoner, turbulens som virker utad i vannkaret rundt 

strålen også, og med lik mengde som sirkulerer inn i strålen slik at denne opprettholder trykket og retningen i 

ganske høy grad. Poenget er at det skjer en bevegelsesvirkning som blir en utveksling mellom strålen og 

vannet i karet. Lignende skjer det med utveksling av felttrykk gjennom vårt lokale kosmos. Dette trykket 

fungerer både som krumningstrykk og som utvekslings-trykk mellom og gjennom feltet lokalt.  

Et slik felttrykk kan ikke gå igjennom det lokale feltet uten utveksling, lignende som at trykket skulle 

gå på rulletrinser gjennom feltet. Det er en tilpasning i balanse ved dette gjennomløpet, og der det finnes 

manko og tilpasningsproblemer for balansen så vil mindre og større trykk tilpasse dette i retning av balanse. 

En forsinkelse av partikkelen eller feltlinjen vil danne hastighetsløkker, turbulens, slik at en begynnende 

dannelse av et partikkel er på gang. Dette kan jevne seg ut igjen.  

Stort sett så vil slike kunne vandre gjennom hele feltet gjennom utvekslinger til den andre siden av 

feltet og ut igjen for å opprettholde balanseforskjellen mellom de omliggende feltene til det lokale feltet. I de 

tilfeller der trykket er stort nok eller erstattes av balansetrykk fra det lokale feltet, så vil disse feltlinje-

retningene kunne frigjøres fra en bundet turbulens-bane og danne et balansert trykk ut i det lokale rommet 

mens den gjennomløpende feltkraftens partikkelenergi er jevnet ut, mettet, slik at kun den gjennomløpende 

feltbanen er tilbake, eller er helt balansert ut som energi og at utvekslingsbanen opphører.  

De partikler som kommer ut i den lokale strømmen, som det delvis også er laget, dannet av, vil nå 

virke som selektive partikkel-strømnings-virvler i den lokale feltstrømmen, og ligne frigjorte partikler, selv 

om balanse-tilpasningen posisjonelt og bevegelig er justert ut fra resten av feltets balanseforhold i 

kraftbevegelser. Vi får her trykkvirvler, eller masse-virvler slik som fotoner, vertikalvirvler og der trykket er 

stort nok fra alle kanter og bevegelsesretninger, til at det dannes kuleformede utvekslings-hastighetsløkker, 

altså runde trege tidsforsinkelses-partikler i feltrommet. Graviterende partikler. 
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At Planckformen, det vil si utvekslingsbalanseenergien som er i omløpssenteret ikke kan være med i 

frekventerings-energien til partikkelen kjenner vi til, og også at dette er balansen i forhold til høytrykket 

partiklene dannes i, og som gjør at alle partikler og deres utvekslingssirkulasjon må tilpasses det trykket som 

en partikkel har i forhold til romtrykket. Og her finner vi da balanse-konstanten mellom romtrykket og 

partikkeltrykket.  

Alle partikler utveksler der trykket i rommet og trykket ti feltlinjene inn og ut av partiklene er i et 

balansert like-trykk. Energien til den indre formen, og som er av samme kraftnatur som alle stadier av sirkler 

rundt en partikkel har som like energi-mengde-volum på vei innover, og ut igjen. At effekten i en gitt avstand 

kan fortelle hvor høy masse partikkelen eller kloden har, samt sammenlignet med lys-energien. 

Kvark-partikler som kommer fra sprengte partikler, sprenger et samlet balanse-romtrykk, uten at det 

er tid til å utveksle dette med andre energier, slik at balanseplassen fremtvinges av romtrykket rundt, og det 

er ingen annen mulighet for disse ny-omdannede felt-hastighets-løkkeenergiene enn og tilbake-balansere dette 

i en felles posisjon for utveksling der partiklene samler seg igjen.  

Tid, avstand, og hastighet er for korte til at andre partikkel og feltenergier klarer å oppta eller endre 

energiene videre, slik at de forskjellige motgående feltlinjevirkningene må samle seg igjen, og deres spredning 

har gravitasjon og magnetisme som motgående virkning, eventuelt antigravitasjon, som motgående virkning 

som balansefeltsamlings-årsak. Her fortrenges den midlere rom-gravitasjonsfeltstyrke-erstatningen som har 

gitt balansetrykket i rommet i mellomtiden for der partiklene har spaltet seg vekk fra hverandre.  

Dette er fra start til slutt en balanseringsprosess av feltstyrkene lokalt som en nøytral-balanse i rom-

energiene totalt. Den konstante energi-faktoren. Den konstante energi og balansen, balanse-bevegelsene, drift-

spenningen, trykk-styrken, er det ene og samme. 
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Tids-endring og tids-reise 
 

Tidsendring er noe vi opplever som forsinkelser og akselerasjoner i utvekslings-energiene i rommet. 

Når det skjer krumninger og utvekslinger av feltlinjer i forhold til en ellers ganske jevn og rettere strømnings-

felt-kraft som disse dannes i og av, så får disse sirkulasjonsobjekter en treghet og tidsforsinkelse i forhold til 

den rettere strømmen de er dannet i. Disse kan tilføres bevegelsesenergi, eller miste bevegelses-energi, der 

tilføring tross alt skaper en større masseeffekt og treghets-potensiale i gjenstanden, og omvendt at ved å miste 

energi, masse, så vil tregheten synke og tidsforsinkelsen bli mindre.  

Ved den funksjonen som differensialkraften har som grunnfunksjon ser vi at lengde, bevegelsen, og 

dermed hastigheten på grunn-nivå er den samme og at de er konsekvens og resultat av samme funksjon, der 

kraften ikke kan trekke seg ut av tilværelsen men holder seg absolutt overalt, med kun utveksling av samme 

mengder energi der utvekslinger skjer. Dette betyr at lengde, rom, bevegelse, drift, energi, styrke, trykk, er en 

og samme sammenhengende funksjon slik at det er umulig å skille disse fra hverandre. Om vi da skulle forsøke 

å reise tilbake i tid på ordentlig krever dette at alt må reverseres likedan, og ikke bare den kanalen vi tror vi 

kan reise igjennom fordi tilværelsen er en kontinuitets-sammenheng. Alt er bundet til alt annet som 

energiutveksling. 

Vi kan allikevel rygge en bil, og vi kan restaurere enzym-tallet slik at rynker retter seg ut i huden, eller 

i cellene i kroppen, og vi kan få enzymer som reagerer i omvendt retning. Men selv om kroppen fungerer 

bedre igjen, og vi får tilbake egenskaper vi omtrent har mistet, og virker sprekere igjen, så betyr dette for vår 

husk at vi fremdeles avleser tiden samme veien som tidligere med påbygning av erfaringer. Andre saker rundt 

oss endrer ikke forløpet sitt på grunn av dette, og det er en balanse med alt annet rundt oss at prosessene kan 

foregå slik de gjør. Alderdomsprosess som betyr restaureringsgrad, betyr ikke så mye annet enn at vi har fått 

en såpe som virker, som tidligere såper ikke klarte å rengjøre sakene rundt oss like bra. 

Å rygge en bil er forsinkelse av tiden fremover, slik sett at det kun er hastigheter som endrer seg. Men 

hastigheter virker også slik som at en form som går fort og som er av fysisk materiale også vil ha forsinket 

tid, og sammentrekning av lengdemålene. Objektet skrumper samtidig som at feltlinjemengden som må være 

med i utveklingen øker over et større kraftrom rundt objektet, også fordi det blir vanskeligere for 

gravitasjonskraften å oppfylle utvekslingen. At nå henger objektet igjen som ett tau og snelle, der snellens 

økende hastighet strammer feltlinjene og presser snelle-spolen mere sammen.   

Vi kunne også benyttet eksemplet med to virvler i vann som er like store og kommer sammen, hvordan 

dette krever færre feltlinjer inn for at den nye virvelen skal svirre rundt, og at det er lengre og større flate vann 

som nå har kraftrom utenfor virvelen i denne retningen. Summen av indre virvelenergi og det som har kommet 

på utsiden i denne prosessen er noe lunde like. 

Som utvekslingen så gjelder feltene i alt rom rundt objekter på samme måte som en del av utvekslingen, 

slik at det å reversere tidens årsak-virkningsforløp ut av at det er det neste som hender uansett hvilken vei noe 

beveger seg, så klarer ikke feltlinjene utover i rommet og som en naturbundet kontinuitetsprosess å følge opp 

en slik tilbake-regresjon, tilbake dannelse av tiden. Det som skjer er hele tiden nytt uansett hvor liten 

forskjellen synes å være. Alltid det neste.  

Dette kunne fungert bakover også om ikke det indre energi-potensialet og det ytre, det vil si 

bevegelsesenergiene er bundet sammen, slik at de går over i hverandre gjennom hastighetsløkker. 

Konsekvensen er at tiden som en fysisk hastighet der vi har vei ganger fart, det vil si meter pr sekund, og som 

kun forsinkes av hastighetsløkker, eller øker ved oppløsnings av slike løkker, så vil tid kun bli det neste i 

formasjonen til helheten av terrenget rundt og det objektet vi har som saksforhold.  

Saksforholdet kan ikke frigjøre seg fra samtiden selv om tidsprosessen sett utenfra blir mindre for 

reaksjonene inne i et saksobjekt. Tiden, fortiden, fremtiden, følger et årsak-virknings-løp som en kontinuitet. 

Fortiden er ikke og har ikke vært fr fra nettopp de fysiske virkninger på samme måte som et ledd frem til slik 

det ser ut av slike forhold i dag. Dette betyr at tiden i fysisk forstand, men også som husk, minne, at det ikke 

lar seg gjøre å reise tilbake på noen annen måte enn i drømme, gjennom informasjon og rekonstruksjon, og 

som fantasi, så lenge det gjelder fysiske forhold med romtiden og dens energi.  

Om vi reiste omtrent like fort som lyset ville vi kunne sett tv-signal, altså se det som var sendt ut i 

fortidig-heten, og slik sett til nærmere lyshastighet vi kom, alt tregere og tregere. Ved lyshastigheten ser vi 

bare et stillbilde.  

 

 



 195 

 

Men strålene sprer seg, slik at det er fult mulig at vi hadde sett alt i større bredde, og der kontrastene 

ble mindre, og til slutt bare viser grunnfrekvensen i rommet, bakgrunnsstrålingen. Reiser vi fortere enn lyset 

ville vi sett alt baklengs, men fremdeles at bredde og kontrast blir dårligere til bare bakgrunns-sprakingen fra 

rommet merkes. Selve rommets felt-utveksling derimot ville ikke klart en ekte tidsreise fordi helheten av felt-

energi-utvekslingen ikke klarer å gå i mot strømningen av alt annet rundt oss. Konsekvens ville bli at alt 

oppløste seg før eller siden ved friksjon mot samtiden. En slik baklengs-funksjon av den alt-virkende felt-

årsak er umulig. Ingen energi klarer denne jobben.  

Vi kan derimot endre retning på enzym-prosess ved andre enzymer eller motsatt katalyse av enzymets 

reaksjons-vei, og slik få organiske prosesser til å øke opprettholdelses-funksjoner i stedet for å la de brytes 

ned og slik se yngre ut. Alle slike prosesser er allikevel det samme som å rygge, mens tiden og bevegelsene 

fremdeles går fremover for alle disse organiske og uorganiske masser og energifelt. Ett sort hull, et orm-hull, 

moser deg i stykker lenge før du har kommet ordentlig inn i hullet, og side-felt-virkninger gir deg aldri 

muligheten til å bygges sammen igjen. 

Uansett ønske om å komme tilbake for å gjøre noe godt igjen eller om igjen for å endre på noe som en 

synes man burde få endret på. Disse plasma-plastsekkene eller animasjonen som ligner dette der det oppstår 

et tidshull vi kan hoppe igjennom til en annen tid, eller et markhull, sort hull, en bane gjennom horisonten og 

inn og så ut igjen, eller at rommet bretter seg slik at vi kommer tilbake til den tiden vi hadde forut for oss eller 

likt med den tiden vi forlot planeten vår, er altså en saga blott. Vi vil ikke oppleve annet enn at en bøyning av 

kosmos har samme hendelsesforløp som det vi selv har hatt i form av fremdrift.  

Havner vi bakenfor i dette kraftfeltet så er hendelsen en annen enn det den var forut for det løpet som 

vi kjenner i dag, eller som en bestemt fremtid i forhold til det distriktet som man befant seg i. Om vi skulle 

dra tilbake til tiden som var da trilobittene kom, så ville vi måtte dra tilbake i 5 prosent av big-bang-

utviklingen, hvilket betyr at hele big-bang er tilbake på dette stadiet. For hvor ellers skulle denne trilobitt-iden 

være: henge i løse luften eller tomme rommet uten at det finnes en stjernehimmel over den slik som det var i 

fortiden? 

Hva forlater vår tid og havner i fortiden. Mange vil kanskje si bare bevisstheten. Men det kan like godt 

være minne, husk, opplevelser og fantasier. Så vet man ikke annet enn hva man er overbevist om. Og hvor 

mye som kan virke likt med slike tilstander før og nå. Slike saksforhold kan noen ganger treffe utrolig blink, 

likedan som at man vinner i lotto. Uten at det betyr lykke. Intuisjonen vår kan rekonstruere mengder av det vi 

kan kalle naturtro forhold, eller hendelsesforhold likt med en reel historie, eller virkelig historie. Vi lagde 

filmer av transplantasjoner lenge før vi var i stand til dette. I dag er dette mulig gjennom en mengde metoder. 

Om bevissthet, frie valg og kvantefysikken, determinisme eller frihet. Kvantene har sin egen 

deterministiske oppførsel. De er tvingende utvekslingsenergier som hurtige ut-balanseringer der det er 

nødvendig for å opprettholde en energikonstant i felt-funksjonene. 

Om det skjer kaoslignende utveksling eller kvantesprang, kvante-utvekslinger, på et mindre lokalt 

område eller som parr-dannelse-utveksling, altså balanse-avhengige reaksjoner, så vil dette uansett være 

balanseforhold som fungerer slik at en endring finner en ny selektiv, selektivt valg balansestilling i kvante-

funksjonene og deres posisjoner som endringer av feltretninger, og som til en viss grad kan endre valg-

funksjoner hos oss.  

Alle energier er med i denne prosessen, men selektive feltfunksjoner gjør at det er åpent rom for mange 

danderinger ut fra hvor mange informasjonssignaler og deres styrke som kommer inn i bevissthets-ut-

balanseringen; sammenligningsfunksjonen. Styrke til mengdene fra sinnsstemninger, husk, følelser og sanser, 

behov, vil være så sterke at om det skjer en hel del på kvantenivå, så vil neppe dette ofte slå ut som en endelig 

selektiv forskjell for de store signal-virkningenes styrkevekt.  

Kvante-energienes balansering er ikke frie i det hele tatt fordi de er raske og konsekvente ut-

balanseringer i kraft-feltstrukturen som er nødvendige. Alle bevegelses-forskjeller som finnes og deres retning 

er nødvendige, selv om vi kan ha selektive funksjoner og valg på grunn av at balanseringene kan omfordeles, 

for eksempel gjennom bevisste forsøk med materien og feltene. 

Tidsendring handler om massenes virkninger utad i gravitasjonsrommet for hvor mye som ikke 

utveksler i aktiv grad utad, annet enn som stort sett fast form for utveksling.  
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At sorte hull, og legemer som er tunge eller har meget høy hastighet får en øket gravitasjon som er lik 

øket potensiell energi, og som danner tregheten og tidsforsinkelsene gjennom mengden hastighets-løkker som 

igjen gjør at våre mekaniske tidsmål, instrumenter likt de fleste fysiske aktiviteter har liten energi igjen til 

utveksling mellom massene som har samlet seg.  

Det virker som at kjemiske og fysiske prosesser slik mellom massene blir tregere og tregere, og der 

lyshastigheten er beregnet som en stopp, nullstilling for denne utvekslingen, mens andre beregninger antar og 

påviser at massene nå kan trekke seg sammen til sorte hull, eller eksplodere i mengder av fotoner, elektroner, 

og om vi vil også positroner, samt en mengde friere nøytroner og protoner, ikke minst at hydrogen kan dannes. 

Fotoner med høy energi skal kunne gå over til å danne elektroner ved reduksjon av hastigheten, og her er 

gravitasjonsrommet plutselig en stor nok motstand til denne omvandlingen fra vertikale til graviterende 

kulevirvler. Fra fotoner omdannet til elektroner. 

Om differensialkraftens differensialfunksjon virkelig virker som en ekspansjons-kraft-funksjon, 

styrke, vekstfunksjon, så vil det ikke være mulig å reise tilbake i tid, reise tilbake i årsak-virkning, da den 

alltid vil følge en utveksling som det neste med en tilsvarende motkraft. Deterministiske forhold og frihet for 

partikler, kvanter, vilje, tas opp senere. Viljens funksjon tas opp i boken «Bevisstheten». Jevnere feltlandskap, 

krumningsfelt og partikkel-felt styrer hverandre ikke: De er en og samme feltbalanse. 

Planck-balanse-konstanten 
 

 I trykkfelt slik som med likeverdige energi-tetthets-volum for like mengder som utvekslinger balansert 

og i likevekt slik som i differensialkraften, så betyr dette at både store og små felt, de som  er lange med lite 

romkrumning av feltet og de som er små, korte med krapp krumning eller sirkulasjon i feltet, at alle disse 

bygger på hastighetsløkkeprinsippet. I og med at disse hastighetsløkker utveksler kan de ikke kollidere 

absolutt, men må spinne rundt hverandre ved utveksling der det ikke enda er dannet hele hastighetsløkker og 

slik klarer feltlinjer som vi kan kalle disse som er i samme strømningsretningen eller i motsatt vei av hverandre 

og veksle balansen ut etter likevekts-prinsippet. Tettheten er absolutt og ikke endringsbar, slik at utvekslingen 

må foregå som et likevekts-kompromiss. 

 Vi vil kunne se dette for oss som spiralformer av ulike typer og korketrekkere, stort sett samlet i større 

grupper som det vi kaller og beregner som turbulens, og som slik også danner turbulensenes balanse i trykket, 

at like mye som ikke er med i balansert retning for de retningen er mettet må danne turbulensbalanse for den 

motsatte retningen. I et felt som virker ganske tilnærmet rettlinjet slik som i et svært stort rom med høy 

trykkmengde i forhold til utvekslingen, så vil det dannes mindre virvler og virvel-kuler på denne måten. 

Uansett hvor stort eller lite ett trykk er i små krappe krumningsfelt eller i de mer rettlinjede feltene, så 

vil vi få en konstant virkning i forsøk på å rette ut feltlinjeretninger, det vil si en eliminasjon av flest mulig 

hastighetsløkker som partikler ved at det skjer en turbulent spiralformet eller hastighets-løkke-formet 

utveksling og bytting av feltlinje-strømningsretninger slik at alt virker så glatt som det er mulig over tid og 

utjevne slike forskjeller som hastighetsløkker.  

Grensen for dette går der den absolutte romfeltvirkende trykkforskjellen blir balansert mot et partikkel 

eller en masse som grunnet strømningsforholdene og balansen i feltrommet rundt disse da vil føre til at 

partikkelen virker som en støvsuger. Partikkelen eller massen kan ikke klare å få med seg alt fordi rommets 

uro i energiutvekslingsmengder med andre variable felt og trykk slik i forholdet til det lokale romfeltet, alltid 

trenger en del av denne uroen til å holde alle posisjoner som trenger dette i et balansetrykk. 

 Det som skjer med de overskytende mengder som er større, slik som lyspartikler eller lystrykkbølger, 

er virvelfelt som må utveksle med større områder som det alt er et balanseretningsforhold til. I og med at alt 

er balansert på forhand tar det ikke lang tid å danne denne balanseretningen, fordi den delvis alt er til stede.  

Enda større ansamlinger finnes som romkulevirvler som vi kan kalle elektroner, protoner og nøytroner, 

og som sammen med forskjellige andre partikkelformasjoner danner likevektsnivåer i forhold til trykket i 

rommet. Alle disse partikler som er mer stasjonære balanseutvekslinger, graviterende utveksling, vil danne 

størrelser som balanse som samsvarer med trykket i rommet. Dette trykkrommets styrke kan vi bare or 

eksemplets skyld si er ett 1-tall med 50 nuller bak, høyere trykk enn partiklenes i samme mengde rom som 

volumet og effekten av partiklene benytter seg av.  
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Da blir ikke forskjellen på et elektron, et nøytron og et elektron særlig stort lenger fordi det 

overskytende trykket i forhold til 1 og 1 tusendels forskjell i styrke er ubetydelig for ett trykk som er ett 1-tall 

med 50 nuller bak høyere. Vi kan med dagens instrumenter neppe klare å avlese en slik forskjell som avvik 

mellom hva elektronet og protonet har som trykkforskjell, De vil ta omtrent samme volumplass i rommet, og 

slik kunne operere som ganske like volum i virkningsomkrets i det trykksjiktet de her kan anses å ha som 

felles trykk. Elektronet som har mindre masse blir presset uttynnet utover og vil derfor ha tynnere 

gjennomsnittsmasse for samme volum enn det protoner og nøytroner har. 

 Men det forteller også noe om hvordan fordelingsforhold er når det er så store mengder hydrogen i 

rommet, så store mengder gjennomsnittlige med partikler pr kubikkmeter rom, og så stort gjennomsnittlig 

trykk for uran-atomer i de samme lokale miljøer som andre partikler, for hvordan de proporsjonale tilstander 

som forskjell hydrogen og uran betyr for trykkforskjell som kan danne slik mengde partikler lokalt i rommet.  

 Elektromagnetiske ubalanse-forhold er det forholdet som nøytraltrykket må regulere inn som ekstra 

balanse når et rom mangler balanse eller tvinges til å separere balansevekten, slik som spaltning av partikler, 

slik som for eksempel et nøytron som deler seg i et proton og et elektron. 

 Alle disse massene dannes så av samme kraftlinjer, og der det dannes ubalanse så vil denne rettes ved 

graden avstand, hastighet og frekvensvirkning som massen omdannes til som feltvirkninger inntil dette kan 

smelte sammen igjen eller forlate hverandres områder fordi de er mettet i balansestyrke i forhold til hverandre. 

Og partiklene dannes da av samme feltkraftstyrke som de minimumsvirvler og kuler som må til for å 

opprettholde rombalansefeltet. 

Disse partikulære utvekslinger som vi har gitt navn til og målt, danner altså virvler og kule-form-

treghets-løkker i rommet, og er kun så frie som det er mulig å få til i den strømmen de vandrer i, etter en tenkt 

frigjøring fra en gitt utveksling gjennom det kosmiske romfeltet forårsaket av utvekslinger mellom andre felt 

og den mengden som posisjonerer seg langs en retningsstrøm gjennom vårt kosmiske felt.  

Om dette trykket utveksles mot andre mindre trykk, eller partikler i rommet som gjenvinner balansen 

i den kosmiske tvangsutvekslingen mellom utenforliggende felt, så vil disse bli partikler som er frie i 

romstrømmen. Men altså ikke friere enn den grad de er bundet til strømningene og de vertikale retninger på 

dette feltet, altså det vi kan kalle en slags polære områder rundt strømretningen, gjennom vårt felt som er 

lederen.  

 Vi vil nå oppnå poenget med denne beskrivelsen. Når den endelige utvekslingen av virkelige partikler 

tar til rundt de kosmiske trykkturbulenser, så vil virvler og partikler, likt som lys, elektroner, nøytroner, 

protoner oppstå ut fra hvem som skal ha et underskudd eller overskudd i gravitasjons-mengde for at 

lokalrommet skal være balansert. (Det er derfor mesonmengden veksler mellom nøytroner og proton-

dannelser hele tiden i atomkjerner, at de må holde romfeltet rundt i balanse ved lokalt å endre seg når massen 

posisjoner i forhold til pol-balanse, rom-balanse skal ordnes.).  

Disse treghets-utvekslinger, og samtidig lignende for lysets hastighetstrykklinje-mengder, som 

utveksler i disse partiklene, danner altså hastighetsløkker i feltlinje-landskapet. 

 Planck-feltbalansen er selve sirkulasjonsformen i det indre av partikkel-dominert utvekslings-

strømning, der innstrømning og utstrømning er feltutvekslingen som er partiklets felt, mens selve 

virvelsirkelen eller kulesirkelen innerst er utvekslings-balansens energimengde.  

I det voldsomme trykket vi har nevnt vil denne balansen ved lyspartikler, ved elektroner, protoner og 

nøytroner for våre måleinstrumenter virke så og si absolutte. I utgangspunktet skal det også ideelt være 

balanse, og er også dette. Forholdet mellom trykkutvekslingen og utvekslingssirkelen er like mellom alle disse 

partikler som forholder seg til balansetrykket, nøytraltrykket i rommet.  

Masseutvekslingen er lik alle veier i det nøytrale likevekts-trykket, masseobjekter endrer retning og 

hastighet med energien vi tilfører. Ikke glem tregheten som da må justeres ved tilført energi, og at dette også 

er årsak til treghet fordi en balanse mellom partikkel og rom må brytes. Erstattes av energiløkker tilført, og 

som også da må dekke tap rommet får i manko energi. At ny balanse opprettes som del av prosessen konstant. 

 Planck-balansefeltet er selve partikkelen og utvekslings-energi-mengden. Men form-energien i 

sirkulasjonen vil ikke kunne veksle ut som frekvens, da denne går inn i sirkulasjonsutvekslingen. At da virker 

feltlinjene i forhold til rette linjer, likt som at bevegelsen eller tiden står stille inne i denne sonen. Avstanden 

har kommet inn i en loop, romdimensjonen gjør en loop, fordi den er ledd i en virkningsfunksjon for produktet 

tid-rom-stoff-styrketetthet, og utvekslingen her. 
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 Trykket i rommet sørger for at alle partikler eser ut og utveksler en likedan proporsjonal mengde 

energi-bevegelse der utvekslingsbalansen skaper formenergien inne i objektet. Denne proporsjonale mengden 

av trykkutveksling mellom rom-feltet og utvekslingen som skjer følger samme balansetrykk totalt sett, og 

tvinger frem en tilpasning av dannelse med partikler i samme trykkrom. De bli likedanne i forhold til trykket 

der trykket i rommet vil tilpasse feltet og partikkelutvekslingsformen til hverandre innenfor samme 

trykkmengde i rommet.  

Det tvinger frem en tilnærmet, eller likedan balanseforskjell i felt og partikkelform som er likt, 

proporsjonalt ved sammenligning av partiklene i samme trykkrom. Kort sagt: Partikkelsenterets energi i 

forhold til trykket rundt disse vil bli proporsjonalt i forhold til trykkmengden i rommet slik at partikkel og 

partikkelfelt tilpasser seg romtrykket og danner slik at den samme mengde energi inn er samme mengde energi 

som møter trykket i rommet som tvinger frem en proporsjonal utveksling. Ikke så langt unna den modellen av 

elektronet vi ser i black-hole-modellen av denne.  

 Med tanke på evolusjon og genetikk, kjemiske reaksjoner i så små mikro-objekter som i partikkel-

verdenen, er det lett å tenke at det burde være umulig å oppdage for et menneske, eller et øye, eller en hud-

overflate. Hverken størrelsen til et bevisst menneske, eller en blåhval, og neppe jorden og solens størrelse om 

de hadde hatt bevissthet ville vært villige til å innrømme at de bestod av disse bitte små bygge-partikkel-

klossene, disse partikkel-funksjonene fra grunnen av. 

 Men det faktiske forholdet er at hvert atom, hvert nøytron i oss, hvert proton i oss, samt elektronene i 

alle atomene i oss, vil oppfatte lys som nær sagt en slags bombe i samme vektklasse som det de enkelte atomer 

i alle stoffer er og har, og i samme energiskala som det lyset, et foton, slår til en slik byggekloss i oss. Det vil 

utløse en strømnings-effekt eller en viss bølge-virkning, ikke så ulikt det Einstein fant da han ved lysstråler 

fikk metaller til å lede elektroner og slik fant energi-loven kalt den fotoelektriske effekt, nobelpris 1921.  

 Kort sagt så er gener, proteiner, sukker, fett, mineralers bygge-stener rett og slett i samme vektklasse 

som mange av foton-energiene. Det vil si at de er sammenlignbare balanse-energi-størrelser. Ikke alle 

absorberes og danner kjemiske endringer i stor grad slik, fordi områdenes felt her gjerne er mettet og slik at 

enkelte partikler og lys bare må passere som en feltbølge rundt disse, gjennom dem, men videre avsted. 

Høyfrekvente partikler har ikke en mulig energi-balanse-avsetning slik, og kan passere gjennom en kropp slik 

Tesla beviste, eller gjennom en ledning som et elektromagnetisk tog, eller utenpå metall-ledere og andre 

stoffer fordi disse er mettet som trykk-balanse som ikke lar seg utveksle balansert med høy-energi-trykket. 

 I evolusjonen så betyr dette at temperaturer mellom 200 minus og 1500 pluss celsius, kan være gode 

for kjemiske omdannelser, og mellom 300 pluss og 50 minus spesielt mellom minus 5 og pluss 50, så ligger 

det absorbsjons-områder for genetiske og kjemiske reaksjoner som passer for fett, sukker og proteiner.  

Selve energiutvekslingen mellom to stoffer, slik som hydrogen og oksygen når de danner vann, h2o, 

kan være enorm i forhold til en normal balanse av overflatespenninger til stoffer. Det som er spesielt her er at 

det er vanlig lys og vanlige temperaturer som har en slik mulighet for evolusjonære forhold, og slett da ikke 

bare gjennom kjønnslig drift. Miljøet kan endre kjemien og gen-aktivitet, likedan føde og temperatur. 

Vi har gjennom tester merket at et enkelt foton kan registreres med øyet. Sanser er selv mikro-

partikkel-sensorer, bare at de er lagt opp i store ansamlinger og har kompliserte cellefunksjoner i den ende 

som sansesignaler kommer frem til. Slike nerveceller er super-sorterings-funksjoner, sammen-lignings-sentre 

og aktivitets-spredere. Evolusjon, grunnstoffunksjoner, sanser og behov, ligger i samme partikkelenergi-

skala-området under det samme trykk, og er aktørene i den fysiske virknings-verden, altså fysiske organers 

behov og sanse-systemer.  

Rom-felt-trykkets trykk i forhold til partikkel-utvekslings-formen er lik balanseutvekslingen på en slik 

måte at størrelsen til selve den indre utvekslings-partikkelen møter det samme romtrykket innenfor hastighets-

løkkene, slik at når utvekslings-balanse-mengden, trykk-balansen er ferdig regulert så er den effekten vi 

kjenner til å finne i utvekslings-sirkulasjonen, med det trykket som tetthet på denne formen som det balansen 

tilsier mellom det ytre og indre normaltrykkfeltet i rommet.  

Partikkelen har da så mange hastighetsløkker, og slik tykkelse som balansen tilsier. For oss vil dette 

virke på samme måten som at mengden utveksling kan fordele seg over en større eller mindre tetthet, altså 

som vil tilsi bredere eller smalere romvolum som utvekslingsmengden som indre form kan gå igjennom. 

Uansett vil det ligge et tilsvarende trykk i forhold til balansen i rommet fordelt over feltlinjenes energimengde 

innover mot utvekslingsformen og den utvekslingsformen vi har som alltid vil bli balansert.  
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Størrelsen på denne balansen i forhold til et uhyggelig høyt omliggende romtrykk vil gi en virvelform 

eller en kule-form som har likedan forhold mellom omliggende feltenergi inn i akselerasjonssonen, og den 

mengden som er igjen i balansetrykket som danner formen. Om det er uhyggelige store mengder som presses 

sammen vil dette øke utvekslingsfeltlinjer mellom partiklene også fordi de har utgående feltlinjer som er mer 

nærliggende enn det romtrykket som er på vei inn mot så store masser.  

Konsekvensen er nettopp at den kulerunde formen kan bli mer terning-formet. Det samme skjer med 

lysvirveltrykk som grunnet polære romtrykk, det vil si at strømningsretningen av et rom-felt går vertikalt 

gjennom andre omliggende strømninger, og da må lyset veksle på samme måte som meson-mengden må 

veksle på felt-plassen i en atomkjerne, da kosmos er for stort til å kunne omstille hele seg etter partiklene, der 

de lokale felt må balanseres på stedet, ved sine tilstøtende posisjoner.  

Lysvirvler kan slik få ut-dratte trykkformer, og også veksle mellom styrke-utveksling med 

gravitasjonen da de er under et stort press inntil balansen må rette opp manko av energi-trykk i den lokale 

posisjonen da virvelen ikke klarer å oppløse seg som en balansemengde. Dette fører til den frekvensmengden 

lyset har. Denne energien kan ikke avsettes der symmetrien er sterk eller mettet ved andre partikler, og vil da 

frastøtes, kastes ut igjen eller oscillere av sted rundt eller gjennom objektene uten annen virkning enn en 

vibrasjon eller kort posisjons-uro ved passeringen.  

Denne skal ikke kunne rive de kjemiske bindinger fra hverandre. Dette er en av de effekter som Tesla 

oppdaget ved å høyne frekvensen til vekselstrømspenninger som var høyspente på titusener av volt, som da 

kunne passere gjennom oss uten å gjøre skade. Noe lignende skjer med proton-effekten i atomkjerner når vi 

bruker magnet-skannere som avleser kropps-organer. Tesla forstod mulig denne felt-energi-balansen.  

På den annen side la han mest merke til hvordan han kunne benytte denne veksel-energien uten særlig 

tap i overføringer og hvordan fasene i vekslingen kunne benyttes teknisk ved at pol-postene sirkulerte eller 

økte og svekket spenningen i de forskjellige pol-posisjonene. Eksempler er vekselstrøms-motoren, men også 

Tesla-spolen, og transformator-fordelinger av denne vekselspenningen til bruk i fabrikker og hus, og at en hel 

by kunne få belysning i hus og gater, noe som bruksmaskineri i hus og fabrikker ikke kunne få effekt nok fra 

likestrømmen til Edisons system. 

Sammen-klemming eller ut-klemming av felt, kommer av trykkforskjellene rundt objektene som kan 

være fra lys, andre gravitasjonspartikler, større og mindre masser som ligger rundt objektene og den 

hastigheten som objektene har gjennom romfelttrykket som vil presse feltlinjene sammen i objektets farts-

retning. Det ligner på en båt som skaper bølgefront foran seg med den konsekvens at baugen presses bakover 

om båten er elastisk nok.  

I motsatt fall vil store gravitasjonskrefter og objekter dra til seg andre masser slik at retningen 

akselereres, eller objektet gravitasjon akselereres, slik at objektene blir mest ut-dratte i den enden som er 

nærmest slike objekter slik som Hawking viser til. Ett langt objekt, selv korte om de er nær nok, vil bøye seg 

og strekkes som en gummistrikk, altså bli smaler og lengre i den enden som vender mot det store tiltreknings-

objektet. 

 Planck-konstanten: Om rom-trykket er helt enormt, og det er lik kraft og mot-kraft, så vil det tvinge 

seg frem en balanse som skal være i likevekt alltid som en konstant energi for helheten. I et gitt relativt 

trykkendrings-landskap der vi allikevel kan regne mye av rommet som nesten rettlinjet felt, så vil det bli 

mindre utjevninger som passer med den mengde utvekslinger som partikler har som dannelse i et slikt trykk-

landskap, og som igjen betyr få partikler pr volum rom-kraft-volum.  

Dette betyr videre at alle disse utvekslings-forskjeller som dannes i et slikt kraft-press vil være 

tilnærmet like som utvekslinger, det vil si der selve den sirkulære utvekslings-energien befinner seg. Denne 

ut-sirkulasjons-energien vil danne formen til partikkelen og dens energi vil ikke synes som virkningseffekt ut 

av partikkelen, om vi ikke da ser hvilken mengde gravitasjons-energi vi kan måle på vei inn i, men også 

elektrisk og magnetisk kraft, som mengde energi på vei inn mot legemet. Altså effekten målt på avstand fra 

et slik senter. En eventuell frekvensenergi vil ikke klare å få med seg energien til formutvekslingen i sentrum 

som er energimengden i sentrum som partikkelformen, mens den samlede effekten av all energi også gis ved 

effekten til forskjell fra gravitasjonsrommet ellers.  

Differensen mellom gravitasjonskraft og partikkel-sirkulasjons-effekt og frekvenseffekten utenfor 

partikkelformens utvekslings-energi, planckmassen, vil da vise at vi mangler en liten del energi totalt, og det 

er dette Planck har funnet.  
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Det neste er her da at forholdet mellom rommet og en utveksling samtidig overalt er en balanse-

utjevning, slik at partikler får hjelp til ytterligere å balansere, danne likevekt, ved at partikkelen innstiller seg 

etter trykkforholdene slik at proporsjonen mellom frekvensenergi og partikkelutvekslingsenergi blir utrolig 

likedan balansert, som forholdet mellom gravitasjonskraft og den samme utvekslingens-dannelsen som 

balanse med denne kraften, som en utvekslingsbalanse i gravitasjonskraft-rommet selv. At det her like godt 

kan være den samme feltkraften som danner masse-partiklene.  

Dette passer jo også bra med CERN sine beregninger som stort sett viser massefelt-kraft-bevegelse for 

hele energien tvers igjennom, som igjen betyr at alt kan beregnes kun som felt. 

 

Gauss-trykk og Planck 

 

 Gaussiske logaritmer eller punkt-flater, og Einsteins krumnings-proporsjoner, har det til felles at de 

beregner krumningen av felt-linjer på grunnlag av trykkretningene, og ved kjennskap til materialene kan gi 

svar på mange av de formasjoner som vil danne seg da. Temperaturen har mye å si for aggregat-tilstanden 

her. Men det som er spesielt er at de samme målene kan utføres med hastighetsløkker eller turbulens i feltlinjer 

som skyldes at felt-linjeretninger utveksler seg med hverandre for at krumningen skal ha riktig balanse i 

styrkeforholdene til utveksling av partikler, og mellom rom-gravitasjonen og masse-felt-energiene. 

  Det som skjer er at når trykkretninger øker eller svekkes, så vil disse hastighetsløkkene også balansere 

ut sine proporsjonale trykkforhold med hverandre og romgravitasjonen, slik at øket press vil klemme slike 

hastighets-løkker fra hverandre, men for at krumningen skal kunne skje balansert ved økning av press, så må 

disse hastighetsløkkene dele seg opp i henholdsvis fra 3 til 4 stykker over en viss avstand. Øker trykket mer 

kommer vi opp i flere hastighets-løkker ved krumnings-trykk.  

Samtidig under nesten samme trykk-kraft, klem-kraft, så vil disse innta ny posisjon og vil fordele seg 

proporsjonalt etter trykk og størrelse som hastighetsløkker, turbulens. Hastighetsløkkene fungerer slik likedan 

som gaussiske logaritmer og Einsteins proporsjonalitets-forhold som avbøyningstrykk, at man liksom bare 

kan regne mellom romtrykk og en utvekslings-masse, og finne de samme krumnings-forhold.  

Her tenker Einstein at en ikke trenger spesielle punkt-forklaringer, fordi det handler om summen av 

retningstrykk, men krever proporsjonale forhold ettersom en utvekslings-styrke er kjent, eller har faktorer ved 

differensial- og integral-ligninger som tilsvarer hvilke masser, hastigheter og retninger vi har med å gjøre som 

bevegelsesenergier og deres tetthetsgrad i forhold til kjente måleenheter. 

Også inne i feltlinjeområdet der vi normalt ikke finner masse, vil det oppstå treghet på grunn av 

hastighetsløkker som skal tilpasse seg felt-trykkvariasjonene, og dermed danne en energi-masse-funksjon ut 

fra trykk-tettheten i forhold til et nøytralt romtrykk rundt disse. Da også gravitasjons-rommet krummer seg 

med lignende hastighets-løkker så vil det bli en trykkforskjell som utlignes mellom masser og gravitasjons-

felt-rom som gjør at frekvensene øker og synker, fordi gravitasjonsmengden og elektromagnetiske mengde 

felt-trykk skal balansere hverandre, og gjør det. 

Denne utskillelsen eller sammensmeltningen av hastighetsløkker i gaussiske krumninger danner også 

spenningsbrudd og frekvens-forskjell i felt-trykket og i partikkel-felttrykket lengre inn, mens selve 

utvesklingen kan være ganske mer sirkulært mer rettlinjet, men med en veksel-funksjon som styrken i formen 

som kan virke polært, en balanse mellom rommet og partikkelen, samt strømningstrykkretninger.  

Poenget er at hastighetsløkker opprettes og avtar i mengde ut fra krumningstrykket, og vil balansere 

mengden utover de gitte strekninger vi måler, og da kommer ikke brytningene på samme plass hver gang, men 

at vekten blir størst i en snitt-sone hvor det ligger mest kraft blant hastighetsløkkene. Om bruddet skjer akkurat 

i en hastighetsløkke er ikke alltid godt å si, men det dannes en hastighetsløkke for at et brudd skal kunne skje. 

Det er klart mer å si om hastighetsløkker og trykk i felt og partikler, men det må vi overlate til at de 

matematisk-fysiske lover og test-målinger forteller os data om, eller ut fra allerede kjente beregninger som 

viser seg å stemme for materialer og feltstyrker. Dette er da sammenligningsdataene vi må ha for å bekrefte 

denne hastighets-løkke-proporsjonen for krumning av felt og tilsvarende brudd-soner. Alle partikler har slik 

krumningsgrad for feltutvekslingene sine. Også antigravitasjonsfelt og anti-elektromagnetisme-virkninger og 

anti-partikler. De er under samme romtrykk, og vil balansere og ligne hverandre i størrelse på grunn av dette. 
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Trykkfelt generelt og Planck-formen 
 

 Vi finner altså ut at massene rundt oss, stoff, materie, er partikler, elektroner, nøytroner, protoner som 

danner atomer, men som også kan vandre alene gjennom rommet. Lys, fotoner, de minste partikler slik, holder 

en ganske konstant hastighet, og er normalt den høyeste hastigheten vi har målt slik på et partikkel, og alle 

lysstråler og lignende radio-bølger, ofte kalt foton-bølgepartikler, fordi de både vekselvirker og gir 

bølgevirkninger, og også virker som de har en fastere kjerne som minner om et partikkel som også 

representerer mengden energi som bølgevirkningen.  

 Det finnes flere oppdagede partikkelformer som viser beslektede egenskaper med de mest kjente 

nevnte partikler her, men som ikke antar samme stabile og virkningsfulle egenskap som samlede masser ved 

unntak av i ekstreme tilfeller av energimengder. Alle de fire førstnevnte stoffpartiklene har man funnet en 

slags negativ motsatt virkning til med samme energistørrelser som kalles antipartikler. Alle disse partiklene 

viser en ganske likedan tendens til å holde samme faste størrelse i rommet, men endrer denne noe i graden 

med mengden som samles, eller hvor lite vi har av dette, slik som få partikler samlet eller kun enkeltpartikler, 

som da virker som de er størst i volum, og har mest energi når de er alene.  

 Den samlede energien vi finner i oppførselen til disse partikler i ulike sammenhenger ser alltid ut til å 

være den samme, en konstant energi i rommet. Det som gjør at vi merker effektene til energiene er tettheten 

til de feltvirkningsretninger som dette har, ofte kalt akselerasjonsverdier på energiene driftsvirkning rundt seg 

selv og på andre partikler, masser eller partikkel-felt rundt andre slike. De har en effektiv virkning på 

hverandre og stor mengde av stoff vil gjerne få massenes størelse og energimengde til å minke noe, mens 

feltet rundt de samme partiklene øker, og avsetter en energivirkning ut i gravitasjonsrommet rundt disse, og 

som virker besynderlig på regnskapet vårt. 

 Energien i rommet ser uansett ikke til å minske av den grunn, men legge seg over to former, den ene 

som virkning som objektet viser og den andre som vibrasjon eller hastigheten partiklene får. Altså en sum av 

potensiell og bevegelses-energi, hva som er bundet opp i partikkelen og hva som er bundet til bevegelses-

kraften, styrken, bevegelses-energien. Summen viser at samme energi er i behold. 

 Når rommet har så like størrelser og energier for partikler virker det som noe styrer denne store 

likheten, og vi kan kalle dette en slags likevekt eller balanse for partikler og felt i rommet. Det at vi vet at hele 

rommet har gravitasjons-effekt, altså gravitasjonsenergi, så vet vi at det er en slik gravitasjonskraft overalt i 

rommet, og som vekslevirker med lyset ved endret trykkmengde stoff, energi, og som da kan øke eller senke 

energifrekvensen, eller energiene til partiklene.  

Det er derfor fristende, og også definert slik, å kalle dette et gravitasjons-felt-rom som partiklene 

svømmer, svever i, eller forholder seg konstante til, og som igjen ligner at partiklene er under ett og samme 

lignende trykkrom. Dette stemmer ganske nøye likt med differensial-kraftens oppførsel som lar rom, tid, 

bevegelse og styrke bli like meget i alle punkter og i kontinuitet i rommet, og slik virker som kraft og motkraft. 

I så tilfelle vil dette kun bli tilfelle når disse bevegelses-energiene utgjør en forskjell fra den rette 

bevegelsesretning i et felt, og dreier av, slik dette må gjøre om det er en aktiv kraft og motkraft, eller drivkraft-

faktor som er likedan overalt, og utveksler i like store mengder energi, effekt og bevegelses-volum-energier. 

Utveksling betyr for så vidt at det skjer en bytte av plass, men også som likevektig balansert at like 

store mengder bevegelsesvolum, tetthet av styrken, må veksle og bytte plass. Dette kan ikke dekke samme 

veien som er opptatt av samme funksjon, slik at det må danne et omløp. Dette omløpet er fullstendig og det er 

en sirkulasjons, altså at de kolliderende kraftfeltlinjer danner sirkulasjons-effekt som virker nesten total. Om 

den hadde vært total så ville det ikke vært mulig å ha partikler i drift, bevegelse ellers.  

Det er derfor nødvendig (eventuelt tvungent som i differensialkraften), at det er en slags virvel der 

linjene inn i felt og partikler utveksler gjennom en virvel-utveksling av like mengder energi, balansert med 

strømmen de vandrer i, og som gjør at bevegelsesenergi og potensiell energi er i en likevekt. En sirkulasjon 

kan minne om det vi kaller sirkelen som er en total utveksling. Men da virkninger av energi flyttes innover 

som feltenergier og i partikkel-energier som kommer sammen, så må dette kunne utveksles videre gjennom 

en viss spiralgange eller hastighetsløkker som kan utveksle med feltet rundt objektet slik at feltlinjer kommer 

ut igjen i samme mengde de kommer inn, slik at vi får en partikkel som har samme størrelse og energi inntil 

det skjer tilførsel eller avgivelse av energi grunnet omstendighetene.  

 

 

 



 202 

Skjer det ingen forandring av omstendighetene rundt partikkelen så vil jo sirkulasjonen være låst i 

samme posisjon. Dette betyr at et nøytron som etter 12-15 minutter spalter seg i et elektron og et proton må 

ha blitt utsatt for en energitilførsel, og slik sett sakte men sikkert har økt sin masse utover likevekts-nivåets 

trykk i trykkrommet, gravitasjonsrommet. Dette kan godt være et nøytrino, eller at trykket i rommet er så 

strekt at det siver en viss mengde gravitasjons-feltstyrke inn som balanse-utveksling inn i nøytronet, som da 

til slutt kommer i overtrykk og må balanseres på nytt gjennom spaltningen av dens masse. 

Vi har i rommet da flere felt som samvirker. Gravitasjonskraften i rommet har en viss energitrykkstyrke 

som virker som en energi i utveksling med partikler og partikkelfelt. Vi har også en gravitasjonsmasse-felt-

mengde som synes ved partikkelformens ytre sone, overflate-spenning der vi måler en gravitasjonsstyrke, 

akselerasjons-verdi, og samtidig oftest da en elektromagnetisk feltsone som har en viss energi, styrke, masse-

påvirkning. At elektromagnetiske og gravitasjonsfeltstyrker kan trekke i hverandre og skyve hverandre.  

Fremdeles er alle energiene i en likevekt, balanse, noe som Einstein var mester for å finne ut som 

ganske sikkert og som er bekreftet mange år senere gjennom alle de fysiske og kjemiske oppdagelser vi 

overhode har gjort oss. Det finnes umiddelbart en del energireaksjoner som vi ikke har fått undersøkt, og da 

kan vi heller ikke fastslå om noe er i ulage, men alle omstendigheter rundt dette holder seg innenfor energi-

målene sine, med unntak ved påført energi, og som altså i noen tilfeller ikke er ferdigmålte eksempler på 

energi. Helheten i rommet og i partikler viser en konstant balanse og samme energi som i Einsteins E=mcc. 

Dette gjelder da alle kjente energiers omdannelse til andre energiformer, spesielt som lys, radiobølger, 

og elektroner, protoner og nøytroner, altså grunnstoffene og molekylene de danner som mineraler og organiske 

stoffer. Også virkninger av kaos-bevegelser kontra kosmiske bevegelser, altså om det er orden eller uorden i 

samme partikkel- og felt-energier vi undersøker, at E=mcc opprettholdes. Et jevnt trykk-styrle-rom, energi-

trykk-rom, ville mer eller mindre tvinge denne energien til å være i høyest mulig likevekt, balanse, enten det 

er rotete eller ordnet i mengden.  

Vekslingen i kaos-tilfeller og kosmos-tilfeller, altså ordnet og uordnet bevegelse i feltvekslingene fra 

de mer rolige formelmålinger viser at det er samme energi som utnyttes i begge tilfeller. At det ikke er forskjell 

når ordnede energifunksjoner kommer i uorden eller omveksling, transformasjon, til en annen energiform, så 

viser energien inn og ut av kaos-funksjonen at Energien fremdeles er i overenstemmelse med formelen E=mcc. 

At om differensialkraften stemmer, og felt oppstår som vekslings-endring av ulike mengder retninger 

av mindre og større partier av originalkraften som balanserte mengder utvekslinger i samlet retningsregnskap, 

så vil dette betyr at utvekslingene skaper hastighetsløkker, turbulenstrykk, tetthets-forskjeller i spredning og 

samling av slike feltlinjer i ut-sirkulasjoner som tross at kun små mengder skiller seg ut fra en retning på 

feltstyrkene, eller i et jevnt felt, allikevel danner løkker, spiraler, endringen av retning, som passer med 

balansen i styrkeforskjellene i rommet.  

Slik sett ville et kosmisk felt bare være en del av den totale massens som skiller seg ut med en trykk-

turbulens, relativ trykkstyrkehastighet som et kosmisk lokalt felt. Denne kan bare balansere seg mest mulig, 

og har ikke valg her, men derimot vil summen av styrkepåvirkninger og likevekt som finnes ellers som dette 

kosmiske feltet må forholde seg til , ikke være ensrettet slik at det blir bøyninger av trykk-retninger, 

strømningsretninger som vi kan kalle krumnings av gravitasjonstrykkrommet. Gravitasjon er egentlig kun når 

det skjer en utveksling, altså en endring av den rette feltretningen, ved at hastighetsløkker danner krumning 

på feltretningen, eller danner større utvekslingsløkke-objekter inne i sitt felt-rom.  

Hvordan slike bindinger kan veksle seg ut som frie kraft-strøms-objekter, såkalt logisk selektive 

partikler har jeg forklart i differensialkraften med at mindre trykk-former eller visse typer styrkeutvekslinger 

erstatter hengende løkker i kraftretningene, og frigjør en løkkebalanse balansert i drifts-strømmen som er det 

lokale trykkrommets kraftmengde, og som gjennom sirkulasjoner inn og ut av objekter spesielt innover, 

tiltrekning, at det er først her vi kan kalle det tiltrekning eller gravitasjonskraft. Men vi finner lik mengde 

frastøtning i energiregnskapet. 

Gravitasjon er slik sett ikke mystisk energi. Den skyldes da differensialkraftens utveksling-funksjon 

som en balansefunksjon av kraftretninger. Denne har konstant bevegelsesmengde-energi overalt, der lokale 

energier er avsetningsutvekslinger av den store energi-kraften.  
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Nå følger dette: At når partikkel-formens energifelt, og feltvirkningene til det nærmeste rommet der 

partikkelkreftene dominerer over romkraften rundt dette, kalt feltet rundt partikkelen, og der partikkel kalles 

felt-partikkelen, begge med en viss mengde energi og der rommet rundt utveksler energimengde i forholdet 

til hvor mye gravitasjonsmasse og elektromagnetisk feltenergi som finnes som partikkelvirkningen oppdaget 

gjennom sammentrekning og frekvens-energi-endring i forhold til gravitasjonstrykkrommet styrke rundt 

partikkelen, så får vi altså følgende som påvirker Planck-verdien. 

Selve partikkeldannelsen, formen som representerer utvekslingen av kraften inn og ut i en sirkulasjons-

bevegelses-form, altså en roterende kule-form, som tvinger fra en spiralvirkning i feltutvekslingen som innløp 

og utløp for lik kraft-mengde i partikkelen, altså at det er fast verdi i energien til partikkelen i gjennomsnitt 

om det ikke påvirkes av annen energi, gir objektet en fast indre energimengde om opptar energiformens 

energivolum i en skall-lignende tykkelse, da det må avsettes et indre romtrykk til gravitasjonsrommets eget 

trykk som partikkelenergien her balanseres med. Denne klarer da ikke samtidig å veksle med tilsvarende 

energi, slik som frekvensen til partikkelen, men kan vise en motstands-effekt, eller virkning, altså en 

energimengde tross alt innenfor frekvens-energiene. 

Vi kan se den indre formen som en masse av hastighetsløkke-energi, utvekslings-energi-mengde, en 

slags potensiell energi-mengde der bevegelses-energien er fanget opp i et tidsforsinkende treghets-prosess. 

Dette skaper en treghet og tids-forsinkende faktor i forhold til gravitasjons-rommets drifts-trykk-hastighet 

rundt partikkelen, utenfor partikkelen. Og stemmer mulig med at samme hastighet i rommet har den mengden 

energi-trykk som snurrer seg opp som partikler. Dette er krumningsbalanser, med selektiv posisjon ved 

utveskling med andre felt og partikler. Det er ikke indeksert størrelse og posisjon slik. 

Felt-styrken utenfor partikkelutvekslingsformen er også en del av energien, men ikke uten selv at dette 

feltet skaper akselerasjons-løkke-utvekslinger ved at feltlinjene kommer tettere sammen, og i enda høyere 

grad nå det elektro-magnetiske feltet rundt like partikler som elektroner kommer inn i omløp rundt et atom. 

Av høyeste betydning for kjemiens verdier, binding og spaltning av stoffer og energi-reaksjonen her.  

Dette betyr at det elektromagnetiske feltets egen gravitasjons-funksjon og elektromagnetiske 

feltvirkning også får en slik virkning, der en del av massen isoleres som en formutveksling i elektroner og 

deres feltvirkning rundt seg, og som en del av balanse-funksjonen mellom kjernen til et atom og gravitasjons-

rommet rundt som lys og elektroner vekselvirker med, men som kompenseres balansert i det lokale rommet 

rundt og i atomet og dets ytre skallform og noe utenfor dette der vekselvirkningen med gravitasjonsrommet 

er godt målbart som frekvensendring under gravitasjonsrommets trykkforskjeller. 

Til slutt vil helheten av trykkforandringer tydelig vise at minskende og økende gravitasjon ved 

trykkforandringer i rommet, og når masser kommer sammen eller øker hastighetene, endrer hastigheter, bety 

at gravitasjonsrommet må kompensere balansen av energi. Altså vil en masse-minskning som allikevel viser 

en konstant energi i forhold til at E=mcc, betyr at gravitasjonsrommet tar sin del av tapt energimengde tilbake 

i fyldigheten av kraften i balansert mengde med masse-energiene.  

Og dette må også skje gjennom at hastighets-løkker og energi som ikke måles annet enn som 

gravitasjonsstyrke-forskjell. Når driften i objekter reduseres fordi to objekter kompenserer driftsutvekslingen 

med hverandre så vil mengden kraft-utveksling i rommet inn mot objektene svekkes fordi rommet har oppfylt 

mer av sin balanse-utvekslingsenergi. Romkraften blir altså litt mer stabil her enn da objektene ikke var samme 

og alene. Men objekter kan også reagere etter energilover som eksplosjoner og implosjoner, men som flr eller 

senere kommer i en balanse med rommet rundt seg. 

Ved å måle frekvensenergien sammenlignet med dobling av energi, eller sammenligne mange 

nærliggende frekvenser finner Planck ut av elektroner og lys-frekvenser at det er en liten forskjell fra riktig 

mengde energitillegg som da skal vises, Dobbel så høy frekvens skulle da gi den mengden energi som stemmer 

med dette, effekten og videre at alle frekvenser skulle vise en slik lik frekvens-økning.  

Men doblingen eller mengden effekt viser en svak mangel. Mellom de frekvenser som ligger nærmere 

hverandre, så finner han også tilsvarende mangel. I forhold til den totale effekten han kan utlede virket det 

som at det er et visst tap av energi i frekvensmengden i forhold til hva det skulle vært, og denne størrelsen 

proporsjonalt mellom hver frekvens og dobling av denne frekvenseffekten, viser seg likedan hele veien.  

Planck har funnet en manglende energifaktor som er proporsjonal i lyset-energien, eller ved partikler, og som 

kan vise hva en total energi er i forhold til den energien som lysmengden har kommet ut av.  
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Han finner det samme ved de andre frekvensene kalt radio-stråler, en frekvens-endring hos fotoner og 

de synlige lys-bølger. Og vi må anta hos elektroner og sammenligning mellom elektronverdier og lys-

frekvenser. Einstein, og kona hans, finner også ut at en fullverdig energi ut fra sin formel slik vil gi den samme 

manko som alt er beregnet i Plancks formel som er i bruk, og som han er kjent med.  

En slik utveksling er et tap i forhold til utagerende virkninger, og denne faktoren fungerer i 

partikkelformen og dens kjernevirkninger, i feltstyrken rundt partikler, og rundt helheten av den treghet som 

har oppstått som masse i rommet og romgravitasjonskraften.  

Dette betyr da at Plancks formel bør brukes for partikkelens potensielle energi, utvekslingsformen, og 

for feltvirkningene rundt partikler og elektroner, kjernepartikler, da denne frekventerer og må ha 

utvekslingstreghet, og videre at helheten av partikkel-treghet og felt-treghet påvirkes som forskjellen mellom 

og ut i gravitasjons-rommet balansert med partikkel-feltene og gir en utvekslings-treghet her som også vil ha 

en taps-virkning i mengden ut-veksling som forholdet til den totale energien og forskjeller som oppstår ved 

slike energimasser. 

Alt tyder på at partikkelen viser en planckverdi for elektroner. Men hele feltvirkningsmengden viser 

det samme for hele partikkelen med kjernepartikler og gravitasjon. Enda videre så finnes det da et forhold 

mellom balansen i romgravitasjonskraften og feltpartiklene, masseenergiene, som har en viss treghetsfaktor 

som drift i rommet som endres med frekvens og masse-endring.  

Dette betyr at planckmassen som med Bohr, godt kan benyttes på elektroner. Og absolutt enda bedre 

med nøye beregninger av Schrødinger som fyller opp de fleste kjemiske krav ved at han finner en god 

sammenligning for både positive og negative partikkelfrekvenser og gravitasjons-energi lokalt. Disse viser i 

enkelte tilfeller en del forskjell fra den totale energibalanse og kan vise noen feil i forholdt til enkelte balanser 

i temperatur-sammenheng som reaksjoner fra stoffer.  

Dirac prøver ut Planck-verdien for hele mengden, en gang til, altså en dobbel bruk av Planckverdien. 

Nå stemmer hele det kjemiske regnskapet også for temperatur-endringene. Løpet er ikke stoppet her. Dirac`s 

formler nå, ligner på Einstein at det er et negativt regnskap som er mulig også i kraft-retninger eller 

utvekslinger, lignende vakuum og overtrykks-partikler eller felt-virkninger. Altså stort sett med negativt spinn 

eller motsatt rotasjon.  

Disse beregnes som likedanne i størrelse og energi men med motsatt virkning, antigravitasjon og 

antigravitasjons-partikler og anti-elektro-magnetiske virknings-retninger. At for eksempel elektronet med 

negativ elektrisk felt skulle ha en tilsvarende partikkel med positiv ladning. Og undersøkelser gjort blant annet 

av Madam Curies datter på kald-strålingen moren hennes oppdaget, viste at dette hadde en slik størrelse som 

anti-partikkel og ble kalt et positron som Curies datter delte Nobelprisen for. Beregnet av Dirac rundt 1928-

1930, oppdaget 1932, og Nobelpris til Curie og hennes livsfølger Juliet, 1934, tror jeg. 

I utgangspunktet vil Planck-formelen altså for frekvenser vise en langt mindre energimengde enn det 

som er forskjellen pr frekvens-energi. Hele partikkelens totale energi må benyttes for å få med hele energi-

mengden som skal utveksles som den indre formens energi.  

Ellers ville Planckenergien kun vist en liten del av det totale indre partikkel. På slikmåte kan masse, 

gjennom E=mcc, og med den totale gravitasjon slik vise hva en slik indre masse er som energimengde ved 

bruk av Plancks konstant, som da viser energimengden ved hjelp av proporsjons-mengdetall-konstanten i 

forhold til frekvens-energien eller omvendt med den totale gravitasjonsenergien som masse ved at E=mcc, 

som da kan regne ut planckform eller romutvekslingstregheten totalt for et område som romenergi eller 

massenes energi, gjennom observasjon av retninger og bevegelseshastigheter og massenes påvirkning av 

hverandre slik og av de frekvenser som lys sender ut som identifikasjon av hvilke grunnstoffer eller 

massemengdetrykk som da finnes i slike masser. 

Med et supersonisk væskelignende hastighets-bevegelsestrykk, så vil gravitasjonsrommets energi som 

et jevnere felttrykk, mer balansert enn partiklenes selektive utvekslings-energier, virke som et jevnt voldsomt 

trykk som virker nøytralt balansert, og ikke utveksler energi-tetthets-endringer før det er nødvendig med 

trykk-utjevninger grunnet trykk-forskjeller i retningene, krumnings-mengden, og som da vil plassere større 

mengder felt- og partikkel-virkninger som sprer seg og samler seg som hastighets-utvekslinger i området, eller 

fordelt balansert over større områder lokalt, og som i et kosmisk perspektiv danner en balanse med omliggende 

kosmiske trykk-virkninger. 
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Det er at proporsjonen ikke er dekkende for energimengden at det fremtvinges en balanse-konstant ved 

den gradvise mengden energi-forandringen i frekvenser og gravitasjon som gjør at konstanten er en regnskaps-

korreksjon for mengden energi-balanse. Selve Planckmassen i et elektron, i lyset, eller i partikler i samme 

trykkrom, komisk eller lokalt, vil da bli riktig beregnet om det er helheten av slik partikkel-effekt som 

beregnes, og som ligner forhold som også kan sette opp som gravitasjons-tiltreknings-effekten, gravitasjons-

kraftkonstant i forhold til lys-energi og lys-hastigheten der disse viser balanse som en utvekslingspartikkel 

lignende Black Hole- teoriens modell.  

I denne teorien så er det snakk om at forskjellen i gravitasjons-funksjon mellom objekter eller rommets 

tiltreknings-styrke som akselerasjonsmengde, og utvekslingen viser en slik verdi for utveksling der romtrykket 

og denne trykk-mengdeakselerasjonen utveksler balansert med lyshastigheten, og kan vises som en 

sirkulasjons-utveksling som er i balanse. Men dette betyr ikke at masse-kraften og den elektromagnetiske 

effekten vi kan få av dette ikke kan oppfattes gjennom eksperimentell kollisjon, hvor også effekten kan måles 

tilnærmet den samme energien, som en påviselig effekt inne i partikkelen, altså som en slags masse, eller 

energi som ligner Higgs-beregningen. Beregningen og mulig utløst effekt er begge viktige faktorer. 

At det er en indre masse-energi i elektronet og i andre partikler, som ligger langt innenfor partiklets 

ytre felt-omkrets-dominans mot omliggende rom. At vi finner partikkelformens tiltagende fase som en relativt 

stor kule-form lenge før vi finner dens endelige utvekslingsmasseform. Dette ligner at det rundt et virvelsenter 

er en kraftvirvel som strekker seg langt utenfor selve sluket og som har en massiv skyv-kraft-motstand sterkere 

enn det rolige vannet rundt seg. 

At gravitasjonstrykket og utvekslingen virker i balanse, og danner ut-vekslings-sonens kule-form, eller 

som i lys, en vertikallignende bølgevekselvirvel. Ett ekko-trykk gjennom rommet med høy overflate i farts-

retningen, som utveksling med gravitasjonsrommet balanse-energi med dette fotonets vekslinger. 

Om dette skulle være noe lignende riktig sammenligning, så er det vel ganske greit. Men om jeg skulle 

ta feil av forholdene ved gjentagelse av Planck-formel-verdier av Diracs type, så vil det vel også tross alt virke 

retnings-givende for forståelsen av formen allikevel. Og resten er da opp til beregningene og formel-oppsettet 

som er i overensstemmelse med effekt-observasjonene eksperimentelt. 

Jeg har gitt mitt bidrag så langt i saken.  

Jeg har grunn til å tro at det ligger så nær opp til den virkelige tilstanden som det for meg er mulig å 

komme utenom de beregnings-utløsende resultatene. Men jeg tror også disse er i overenstemmelse med den 

modellen jeg viser.  

Det er veiledende og deduktive formasjoner og proporsjoner kjent fra fysikken og kjemiens 

verden fra astronomiske uttalelser, fra en rekke andre saksforhold som fysiskere henviser til i mange ulike 

retninger av fysikkens og kjemiens verden, samt biologi og genetikk, som også viser til kjemiske 

sammenligninger, at jeg har lurt på hva en balansekraft må gjøre for å danne disse tilstandene.  

Det er altså både funn av en logisk tilstand for dannelse og ut fra en slik mulig logisk funksjon, 

at jeg så sammenligner med de vitenskapelige data, som igjen har vært inspirasjon for den begynnende 

sammenligningen av rom, tid, bevegelse, og form-egenskaper, i et inntrykk av kraft-motkraft-virkning, 

som har ført til sammenlignende grubling av våre fysiske begrep og virkninger. 

Dette er min grunnleggende univers-modell, som kan opptre i mange former, og som også kan 

samstemme med den observerte virksomheten av astronomiens bevegelses-utvikling av universet, men 

her erstattes punktet med en utvekslingsfeltvirksomhet, en sirkulasjons-tetthetsmasse som sprer seg 

utover igjen og som derfor også ikke viser sin motkraft klart og tydelig fordi denne er på vei i motsatt 

retning. Vi merker bare den felt-effekt-strømningen vi er en del av selv. Dette er også mitt bidrag til en 

fysisk kosmisk modell, og om vi vil også kaos-modell, men som med orden og uorden undeer 

transformasjonsbalansene egentlig er en kosmos-kaos-modell for universet og kosmos. Slik sett gjelder 

den for begrensede og endelige univers og for et uendelig univers med den samme funksjonen som bunn-

funksjon som drivkraft. 

Som et fysisk kosmisk, en fysisk rom-tid-energi-modell, eller tid-rom-energi-modell, eller om vi 

vil rom-tid-energi-univers-modell, en fysisk rom-tid-energi-univers-hypotese, eller en rom-tid-energi-

univers-teori bak fysikken og kjemiens funksjoner, en univers-modell for fysikk og kjemi samstemt 

med matematikk geometri og de fysiske lover, så legger jeg denne frem som dette. Denne samme 

modellen legges til grunn for selektive logiske funksjoner og eventuell grunnstoff-virkningene og 

organisk biologisk utviklings-funksjon. Se kapitlet Kvante-hopp-energier! 
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Tetthet og reaksjoner 
 
 Når vi snakker om tetthet som begrep om stoff, materie, så anser mange dette som regel som at det er 

de minste biter eller punkter stoff som finnes. Og slik sett at disse er like store, eller av det samme, eller 

kanskje faste bestemte forskjellige elementer som jord, luft, ild og vann, som så fungerer med mulig 

forskjellige størrelse eller fasthet. Stort sett at alle minste vann-deler da er like, jord-deler er like, også videre. 

Ved å feste flere like sammen får en da forskjellige former av for eksempel jord-biter, eller vann, men mange 

tenker seg at det er mange forskjellige typer og former av vannelementer, jordelementer også videre.  

I alle tilfeller kan alle elementene blandes sammen, klemmes sammen, brenne og fordampe. Mange 

mener også at de kan gå over i hverandres form med litt justering, og mange tenker seg at dette da er ur-

former, der enten vann, ild, jord eller luft er den egentlige ur-formen og som da blir tettere eller tynnere. Slik 

som at noen mener at ild er tynnere enn vanlig luft, og at vann er tettere enn luft. Noen tror vann er ur-formen.  

Grunnen er at om vi tar jord, eller det som vokser seg ut av dette, men også jord og stein og gjør dette 

varmt nok med ild, så vil planter og dyr, brenne opp og mye stein smelte, det blir bare aske igjen av mye som 

brennes, for eksempel livsformer, og som igjen er jord-støv, og alt har gjennom ilden ellers blitt til røyk og 

vanndamp. Dette ligner skyer, så de tenkte at dette da kunne bli til regn igjen, akkurat som kondens på et lokk 

over et kokekar. Så regner det, og er det kaldt nok så blir det snø og hagl, og vannet blir til is på bakken og 

innsjøer, snøen pakker seg til is.  

Dette er ofte like hardt eller hardere enn mange stein-arter og berggrunn, og da tenkte de at kvarts var 

forsteinet is, lignende som at leire ble til keramikk. Var det forurensing, urent vann som ble is, så ble det brune 

og svarte steiner, andre steiner og fjell-stoff, som smuldret til grus, sand og leire igjen, og som jord av slik 

blanding ble næring til planter igjen. Om det ikke er for mye jord så synes det at planten har tatt jord som mat, 

og uten jord så vokser de ikke, og dør. Også uten luft, eller i vakuum, lufttomt rom. 

 Dette handlet om det vi har hatt som utgangspunkt for bestemte og ubestemte helt faste minste-biter i 

naturen som bygge-stoff, ur-stoffer, men også det samme som kanskje også kan være elastisk, strekkbart. De 

fleste er ganske sikre på at stoff egentlig er hardt og fast bestemt i sin mengde. Enkelte ideer, slik som 

Demokrits atomer og atomteori fra antikken, viser slike mekaniske og faste minste-biter som han mente var 

udelelige, og slik festet seg til hverandre med noe som lignet små kroker, og at disse kunne hektes fra 

hverandre igjen.  

Men dette forklarer ikke statiske og akselererende krefter som virker mellom partikler slik som 

elektromagnetisme, magnetisme, elektrisk ladningsfelt og gravitasjon mellom legemer. Og det forklarer i alle 

fall ikke strekkbarheten til et stoff, og at de mykner når det er varmt, selv om det stort sett er samme volum, 

og det forklarer ikke hvorfor en strikk som strekkes ut blir tynnere, har mindre stoff i seg for lengde som 

sammenlignes ved utstrekning, men allikevel blir strammere og hardere, for så å virkelige sprette sammen, bli 

tykk og myk igjen når den slippes.  

Krokene kunne jo vært elastiske vil mange mene, men det hjelper ikke å føre denne elastiske funksjon 

over på krokene, fordi det samme strekk og sammentrekningsproblemer blir da bare forflyttet til krokene uten 

at det finnes en forklaring til dette. Demokrit mente ellers at det var en mengde forskjellige slike atomer, 

minstedeler.  

Atom-fysikere som har delt opp jord, luft, vann og ild for å finne ut hva som er inne i disse med alle 

ekspertmetoder av å knuse, brenne, koke, smelte, fryse, kjøle ned, bruke elektrisitet og stråling, har gjennom 

dette og kjemiske koblinger som kan splittes og sammenføyes ved at de har ladnings-styrke, feltvirkninger 

langt ut over stoff-biten, og som kan rekke flere meter, og i stor mengde som hele jorden måles gjennom hele 

solsystemet på milliarder kilometer, er slike krefter og feltlinjer som fysikerne snakker om.  

Det er helt tydelig at kreftene kan frastøte og tiltrekke, og slik sett så virker de begge i mot det vi kaller 

mekaniske og andre tenkte bevegelses-lovers retninger. Newton måtte bare si at bevegelse ble endret dersom 

en annen kraft påvirket dem. Fordi han hadde ingen ide for hvorfor dette kunne virke mot nettopp de 

bevegelseslovene vi egentlig hadde, men som kun kraften som måles kan vise. Hvorfor er det sånn? Heller 

ikke Einstein kunne fortelle hvorfor partiklene virket slik eller gravitasjonen og hva det egentlig var og heller 

ikke Hawking. CERN-forskere, moderne kvantefysikere er også enig i dette. 

Vi har en annen versjon som også forsterker en mer kontinuerlig overgang mellom ur-krefter og ur-

stoff sammen slik som eteren, eller det som ligner en variasjon av slik som urstoffet, for eksempel luft.  
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Grekerne mente at luft som en del av hele kosmos var en drift, en kraftvirkning slik som vinden, og 

åndesystemene, at denne eteren hadde to funksjoner ved samme kraft, at det bestod av en usynlig substans 

som kanskje virket flytende og kontinuerlig overalt, og kunne bli tettere eller tynnere, og der bevisstheten som 

ellers ikke er synlige biter og funksjoner, er en del av denne kraftvirkningen.  

De anså dette som en del av de livgivende kreftene som jord, ild, vann og luft hadde, og som kunne 

omdanne seg til hverandre i det kretsløpet som det virket som naturen hadde. Årstider, døgnets gang, været, 

det de kalte balansegrader i kosmos, og som skyldtes denne vekslingen av denne ur-kraften. At stoffene er, og 

har livgivende funksjoner ved omdannelse er ganske tydelig, og i hvert fall når en av dem mangler. Uten ild 

ingen temperatur, varme, eller lys.  

Slik at livs-egenskapene slik som sjel og bevissthet, der sjel også innbefatter følelser og livs-

egenskaper vi har i kroppen, skyldtes og var en egenskap av tynnere type i samme kraften, en slags over-luft, 

et høyere og finere nivå i kraften. Slik sett har også de fleste religioner hatt ideer om at kropp, fysiske stoffer, 

kunne være dette åndelige som kunne materialisere seg og omvendt.  

Men forståelsen av kraften har vært like mange variabler omtrent som hvor mange personlige 

oppfatninger som det finnes av dette, med unntak av at det har oppstått en gjennomsnittlig kjerne av dette som 

utgjør et slags senter i for livssynet eller i religions-oppfatningen. Slik sett blir begrepet om substans noe 

sviske-virkende, glatt, men også kanskje helt oppløselig, og slett ikke noe direkte fast holdepunkt for hva det 

er og kan virke. Forklaringene til hvorfor dette kunne oppstå og virke som alt gjorde, det hadde de ikke.  

De hadde heller en viss oppfatning tilknyttet sin egen bevarelse, livet, at det lignet en orden, oversikt, 

plan, og satt igjen med at all eksistens var planlagt og villet slik vi gjør det vi har lyst til med vilje. Om vi kan 

stole på hva slags viljekraft eller drivkraft dette er da dette heller ikke har en forklaring til hvordan det kan 

virke, men kun mening om at det virker slik. For vi kan jo bare gå, å hente oss en kaffekopp, når vi vil. Men 

hvorfor virker det slik, hvor kommer kreftene fra selv om vi gir det tusenvis av navn, eller ser en egenskap 

mer i tråd med det vi tror, slik som viljen, og kanskje ønskene våre?  

Bevissthet og ånd blir slik sett, ofte også sjels-begrepet, blir litt tåkete, lite begripelig slik. Og det hviler 

mer på en aksept at det er tilstede, med en dogmatisme om at vi ikke kan finne ut av dette begreps-området. 

Denne dogme gjør at de fleste heller ikke forsøker å forstå dette begrepet, men heller finner ut hvor mange 

varianter oppførsel slik kan ha og hvilke knep, eller hvilken fornuft eller følelse det er som virker, mer eller 

mindre som en fiende-venn-ut-kjempings-kamp. Satt i sammenheng at de fleste bare vi det beste, ha det godt, 

ha det bra med seg selv. Og da er mening med livet å ha det godt med seg selv, ofte på bekostning av alt annet. 

 Det kom som en overraskelse at mikroskop, kjemi, eksperimenter, viste at det er mange stoffer 

som bygger jord, luft og vann, og at ilden er en kjemisk reaksjon der flammer er avhengig av et av 

stoffene som finnes i både luft og vann, nemlig den biten av dette som heter oksygen. Oksygen i lufta 

utgjør rundt 21 prosent av lufta, kalles surstoff, syre, eller puste-stoff. Poenget er at alle disse stoffer i 

jord, luft og vann viste seg å være av mindre deler som ga egne mengder som ikke kunne deles videre. 

Ikke før man så at alle bestod av tre mindre partikler.  

Nemlig elektroner rundt i kuleskallet og protoner og nøytroner i kjernen, oppdagelser som ble 

gjort mellom 1888-1932. Det store sjokket var at avstandene mellom disse lignet noe på solsystemet 

vårt, at det tilsvarte lignende avstander som det er mellom planeter og solen. Dette betyr at det hele 

solsystemet om det fra ytterkant til ytterkant alle veier hadde kule-form med solen i midten og planetene 

som i forskjellige kuleskall frem til den ytterste, så ville det meste av dette rommet som disse befinner 

seg i, utgjøre omtrent bare 1 promille av rommet. Kanskje bare en milliard-del.  

Lignende er det med de tre som vandrer rundt hverandre som er samme slag i alle stoffer, slik 

som oksygen, jern, gull, uran. Dette er så og si nesten tomrom. Men det er en sterk kraft mellom dem. 

Det skjønte du når planeter går rundt en sol, og det ellers er bare tomrom. Da mår rommet i mellom 

ha en sterk kraft. Tomroms-ingenting-kraft. Eller kanskje det ikke er tomt for styrke, at det er en kraft 

i rommet, og et spørsmål er da om det er utstrekningsrommets tomrom som benyttes, eller en tomrom-

utstrekningsform som passer til objektet og dets kraftfelt. To tomrom oppe på hverandre er litt rart, så 

dette må da diskuteres. 

Akkurat som den magneten som løfter biler opp på hoggeplasser. Eller at man skrur på strøm 

for at magneten over bilen skal bli sterkere, og plutselig så hopper bilen en meter opp gjennom luft og 

ingenting. Sterk kraft i mellom da. Så helt tomt blir ikke rommet. Bare mystisk for alle som er sikre på 

at de ikke skal undersøke dette nærmere. 
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Ut fra elektroner, protoner og nøytroner, samt lyspartikler, så bygger disse opp de stoffene vi 

kjenner i naturen, ved at de danner hundre forbindelser av disse. Er det en av hver så er det hydrogne, 

er det to av hver er det helium, er det 3 av hver er det beryllium, et metall som er lettere en luft, er det 

6 av hver er det karbon, 8 av hver oksygen, 26 av hver jern, 47, sølv, 79, gull, 92 uran. I livssyklusen er 

det stort sett de 6-7 letteste som fungerer godt, og sporstoffer som gjør viktige funksjoner av de andre 

som jern  blodets hemoglobin, og et kobberatom og jernatom i stoffskifte-prosessen kalt katalyserende 

funksjon, likedan som enzymer og hormoner.  

Men vi kunne nå kjemisk forklare alle bergarter, lava, vær, de organiske stoffer, og da etterhvert 

arvestoffene med disse funksjonene. 

Dersom vi kan begrepet elektron, nøytron og proton, samt forton, som i lys, så kan vi henvise til 

alt vi kjenner til i Universet, alle galakser, jorda, organiske prosesser, med unntak av virkningen til en 

del mindre og større funksjoner som der fremdeles forskes på, Dette er også grunnlaget for all teknikk, 

teknologi, samfunnsmaskineri, oppfinnelser, og videre for alle kunstige blandinger som ikke naturen til 

vanlig danner. Men dette er altså ikke så mange brikker.  

 Hva vi gjenkjenner stoff-forklaringer på er fordi at om vi spør noen om noe, for eksempel hvordan ett 

stoff kan være hardere enn et annet, så svarer de at det ene stoffet som er hardere da er tettere samlet enn det 

som er mindre tett. Dette kan være en egen erfaring også at noe kan klemmes sammen til å bli tettere og tyngre 

om like stor mengde av det som ikke er klemt sammen og det som er klemt sammen veies på en vektskål. At 

stoff er ubestridelig ansett som fast forankret og til dels uforanderlig, og at det bare er hvor tett samme mengde 

er, som utgjør hardheten.  

Så da blir hardheten til grunnstoffene våre mer eller mindre faste ut fra at stoffene i disse, for eksempel 

i atomer, at antallet slike anses som en del av årsaken til at de er faste eller mykere, hardere eller mindre harde. 

Om en kraft, drivkraft, styrkekraft, energi, og bevegelses-kraften, trykk-kraften fra drivkraften, virker slik at 

alt er like tett som både punkt, posisjon, kontinuitet enten vi snakker om en endelig avgrenset verden univers, 

eller et uendelig endes-løst univers, så ville det med samme grunnfunksjon faktisk hatt samme tetthet over alt.  

Vi kan sammenligne dette med differensialkraften og dens funksjon, som da virker som en likeens 

tetthet overalt som et kontinuerlig og absolutt trykk, som utveksler like mengder tetthet lignende en super-

trykkvæske, med like mengder bevegelse, like mengder volum og like mengder styrke. Ekspansjonstrykk, er 

lignende eller det samme. Da bevegelses-virkningen er drivkraftens egenskap ved siden av rom-virkning, så 

kan denne ikke beveges på annen måte en utveksling av like mengder rom, fordi mere rom kan dette ikke som 

bevegelse lage i en ferdigdannet uendelig, eller endelig begrenset verden, univers, kosmos. 

 I differensialkraften finnes det en tetthet pr posisjon som er ganske maken, men den danner objekter 

annerledes enn den forestillingen vi har laget oss om stoff og tetthet til vanlig. Det er sirkulasjons-funksjonen 

som en nøyaktig balanse med kraftretningene i for eksempel ett lengre og jevnere felt som danner partikler og 

mange likedanne. Altså hvor tett en samling av strømninger og utstrømninger av samlings-mengder, som er i 

balansert sirkulasjon, og der mengden av dette for det lokale området da bestemmer hvor høy den relative 

tettheten er, og konstellasjoner mellom slike virvler eller kule-former. Oppbygging med flere partikkel-

lignende formasjoner. 

 Mens hos Demokrit, mange atomister, Newton og Kant, så finner vi ut at de mener at rom og tid er 

forskjellige og uavhengige av hverandre, og at rom og tid er uavhengige av stoff. De mener da at stoff og 

energi stort sett er noe eget, er lagt inn, skapt, puttet inni rommet, noe som det er en viss mengde av og at det 

er snakk om ett, eller flere elementer, som slik samles tettere sammen i mengde eller løsere samlet i mengde, 

som avgjør hvor hardt eller bløtt et stoff er, mens de minste bitene regnes som likedanne og faste minste-

elementer, stort sett med uforandret størrelse og form. Allikevel tilregnes de mange egenskaper.  

Bevegelsens årsak blir ikke forklart, og vil ut fra bevegelse ikke svinge seg slik partikler virker på 

hverandre, altså feltkrefter. I en grovt inndelt skala finner vi det vi kan kalle absolutte funksjons-forklaringer. 

Vi kan ta for oss Platon som mener at alle fysiske og bevisste funksjoner består av former, og Platon hevder 

at dette er de endelige og uendelige mengder av De evige og uforanderlige former.  

Aristoteles hadde et annet syn da han ankom Platons Akademi. Han redegjorde for et annet syn. Han 

mente at formene var foranderlige, i alle fall funksjonene, og mente klart at bevegelse forårsaket alt. Froske-

egg ble til rompe-troll som levde i vann, som så ble til små frosker som krabbet på land, der de kvekket og 

hoppet. En slik forvandling ble ofte merket godt av folk, og lignende tanker kan ha gitt opphav til ideer om at 

liv oppstod i vann, for så å gå på land. Inne i egg var det også bare bløt masse, det meste som vann, men ut av 

dette vandige egget vokste altså fuglefoster frem, og en liten fugl hakket seg ut av skallet.  
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Krypdyr hadde lignende egg, med foster, skallet sprakk, og ut av egget kom det en slange, krokodille, 

skilpadde eller øgle. Det er slik sett ganske fantastisk at man finner egg hjemme hos de store skrekk-øglene.  

Platon mente at formene var evige, og at om noe skjedde, så var det Gud som endret stilling på dette, 

eventuelt bevisst. Aristoteles mente at Gud og Natur var avhengig av det bevegeliges opphav som var den 

ubevegelige beveger, eller drivkraften, den som gjorde at Gud og Natur kunne fungere, som han kalte 

drivkraften, energi-a, som forårsaket endring som bevegelse, hvilket var det Aristoteles anså som årsak til at 

noe skjer, hendelse.  

Om vi fant ut av hva dette var, fungerte, så ville vi ha funnet alle årsakers årsak, og alle prinsippers 

prinsipp. Vi måtte undersøke naturen og mennesket selv, som forskning, finne de rette metodene til den sak 

vi undersøkte med de rette hjelpemidler, og om mulig oppgi beregninger eller logiske forklaringer. Han 

oppfant logikken som system for sammenligning ved at han satte premisser og konklusjoner sammen i det vi 

kaller logiske syllogismer, kontradiksjons-prinsippet, begrepet energi-a(driv-kraften), og om bevisstheten 

hadde en dominans i saks-forhold, så kalte han dette formåls-årsak.  

Så skilte han ut Vitenskapen som egen innsikt, et eget felt, til forskjell fra Religion og Filosofi. At vi 

stadfestet noe gjennom dets oppførsel ved observasjon i stedet for som tidligere, bare gjennom gjetninger eller 

antatte utsagn som religion og filosofi oftest baserte seg på. Det som er felles for Aristoteles og Platon var at 

de mente at formen og mengden av alt var konstant, absolutt, at dette ikke endret seg, bevegelig eller ikke. 

Aristoteles mente at mengden bevegelse og utstrekning var konstant.  

Han fremsatte at energiens totale mengde er konstant, noe som sammenfaller med Anaximander, 

eleven Anaximenes, Pythagoras konstante mengde av bevegelse, Heraklits alt-forandring, Anaxagoras alt, 

som skiller ut forskjeller og der vi skal skjelne disse forskjeller, En rekke andre har ment at det er kraft og 

motkraft, som absolutter, og at det bare er en underliggende kraft-årsak, som endrer seg varig. 

Fysisk mekanisk med kun bevegelse som alltid har vært, er det ikke mulig å finne n orden i 

partikkelverden og objekter. Men med en slags sirkulasjon i en likedan og balansert mengde virker det derimot 

langt mer tydelig. Så få som stoffene virker i rommet i forhold ledig plass så kan dette ikke forklares med 

tomrom i alle fall. Men det hviler altså ikke noen bedre funksjonsforklaring fra de åndelige eller bevissthets-

orienterte planlagte årsak-virknings-modeller heller:  

De er tomme for hva den egentlige funksjonen til eventuelle årsaker, substans, ånds-bevissthet er og 

virkelig fungerer. Og hvordan dette kan fra bevisst ståsted omsettes til en natur. Fordi så lenge denne er her 

kan vi tenke oss at vi dytter noe, og om bevisstheten er her kan vi tenke os ideen og en handling. Men ingen 

vet hvordan og hvorfor det kan fungere slik med overføringer fra tanke til bevegelse, fra ånds-bevisst vilje og 

åndskraft-plan, til at det kan omsettes og virke på fysiske gjenstander og langt mindre i alle fall ikke om 

hvordan en bevisst plan kan føre til oppstandelse av fysiske objekter og felter.  

Altså helt vekke fra all observasjon og vitenskap, og stort sett helt velle fra bevissthetsvitenskapene og 

åndsvitenskapene også. Så her må det terpes på å komme inn til den innerste kjerne i tilværelsen, og som like 

gjerne ligner det samme som Tao, eller Nirvana, og tomheten, hvilket fra en ny oppstandelse skulle komme. 

Det er her vi kan begynne å spørre etter funksjon for funksjon? Og det er også helt klart at funksjon står over 

ånd og materie! At væren er og kan være! 

 

Kontinuerlige prosesser og Sprang, kvoter, Hopp, Splittelse og binding. 

 

 Jeg tror stort sett at når det skjer det vi kaller et hopp, sprang, et brått skifte i elementær-partikkel-

fysikken slik som endring av frekvens i lyset, eller elektronhopp fra et energinivå til et annet, så skyldes dette 

stort sett at et trykk avtar eller bygger seg opp til en viss grense som overskridelse. Ett lavere trykk betyr at 

trykket utenfra vinner terreng, og da vil dette nå et kritisk nivå som overskrider feltkreften innenfra, og at det 

til slutt vil presse elektronet innover, fordi den samlede energien til slutt er for svak for den elementær-massen 

som er tilbake, og derfor at elektronet nå får høyere energi i skallet innenfor. 

 Jeg tror også at om massen øker, slik at det ved en viss grense overskrider dominans-sonen til 

gravitasjons-kraften utenfra, så vil et elektron kunne presses utover etter at denne grensen av stigende feltkraft 

har økt. Ikke før den har denne verdien som et minimum. Tilførselen av energi kan være både endring i 

gravitasjonskraften og endring som skyldes partikler ellers, andre felt, elektromagnetiske felt. Da vil elektronet 

skyves utover og komme ut med en lavere energi enn den hadde tidligere, og kompensasjonsforskjellen er den 

delen av over- eller under-skudds-felt-boblen, energien, som da farer ut som en lysstråle, da et elektron hopper 

innover igjen og likedan må tilføres for å hoppe utover. 
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 Dette kan i følge differensialkraftens balansetrinn passe helt godt til de selektive partiklenes 

kontinuerlige funksjon i differensialkraften, mens vi med likedanne måle-instrumenter selvfølgelig vil ha 

tilsvarende virkninger, og derfor at vi oppfatter selve endring-balanse-nivåenes forskjell. Selve energi-

omvandlingen som kan kalles gaussisk krumnings-operasjon, og som matematisk stemmer som Einstein 

beregninger, så vil begge disse kunne forklares med veksling av feltlinjeretninger gjennom hastighets-løkker, 

eller om vi vil hastighets-sprednings-løkker.  

Dette betyr at styrkene fordeler seg mellom en feltstrømning innenfor og utenfor hverandre i en retning 

der disse kompenserer retningen med graden av hvor mye i hver feltstrøm som avgir til hver av feltstrømmene 

nå. Den feltstrømmen som er rettest taper en del som erstattes gjennom hastighetsløkker fra balansefeltet 

utenfor som balanse og den som har blitt krummet innover vil ha fått tettere samling av styrke-strømningen 

sin. Og at dette også blir en vibrasjon, frekvens-endring grunnet krumningsløkkene i forhold til gravitasjons-

feltlinjer som nå skal veksle med dette, og utveksle, skiftes ut.  

 Om dette er riktig så vil den historiske og til nå fysiske forståelsen som fysikk-betegnelse av kontinuitet 

og punktvise sprang, eventuelt plutselige energi-hopp, være noe feil. Hoppene kunne ikke dannet kontinuitet 

som rom, tid, bevegelse eller styrke-/energi-virknings-kraft, hverken som punkt eller adskilte posisjoner, og 

vi ville kun få en situasjon der årsak-virkning ikke fungerer sammenhengende og balanserende ut fra dette. 

Punkt og posisjon, og matematiske punktlignende tall vil ikke kunne skape bevegelse, tid, endringer. En annen 

faktor er årsak til endringene. En virkefunksjon. Likt som i differensialkraften.  

 Denne vil heller ikke kunne fungere om den ikke er kontinuerlig, fordi den er avhengig av utveksling 

fra alle nivåer fra uendelig mye til uendelig lite.  

 Fra å tro at kreftene ikke virker kontinuerlige, og til slik at en tror at det kun er i kvanter som 

uavhengige størrelser, kan virke som en random, tilfeldig forståelse, heller enn at sammenheng og 

transformasjonen virkelig allikevel er en sammenhengende balansefunksjon som skjer hurtigere enn det vi 

normal tenker oss for saks-forhold slik som dette, og det kan være pre-balansert trykkforskjell også som 

nettopp er bundet. Dette utløser ikke før vi trår til, og vi må regne med vår treghet for at virkningen skal rekke 

å virke, med mulighet at det vi berører rekker å om-balansere seg for hvert funksjonstrekk vi selv gjør. 

 Det er neppe slik at funksjonene til partikler, deres felt og nivå-posisjoner som balanserte stopper opp 

utvekslingen med omgivelsene. Det er slik at de andre feltkreftene og andre feltmønstre inngår som erstattende 

drift i retningene, slik at den tilstanden vi finner som balansert og nivå-opprettet nettopp kommer i en balansert 

posisjon som utveksling, lignende at en virvel kan holde seg balansert i samme strømnings-styrke. 

 Vi kan for eksempel se av Schrødingers ligning at det foregår noe som ligner en amplitude-virkning, 

og vi vet at det er stigende og synkende effekt i de elektriske og magnetiske feltvirkningene til lyset. Det er 

stor diskusjon om det er den elektriske eller den magnetiske virkningen som overtar for hverandre eller om de 

foregår samtidig.  

Ut fra min vurdering så vil gravitasjons-utvekslingen med partiklene, også lyspartikkelen, være slik at 

gravitasjons-romfeltets trykk bremser ned, og gjennomgår en omdanning av feltretningen til det elektriske 

feltet ved at gravitasjons-sirkulasjoner bremser ned og trykker feltkreftene tilbake, og som da virker motsatt 

vei av det elektriske feltet innover igjen mot partikkelkjernen.  

Ett tap i gravitasjon for partikkelen ved at det elektriske feltets energi stikker av, men ikke kommer 

langt nok unna da gravitasjonstrykkrommet bremser dette, så må de magnetiske feltlinjene som dannes av 

tilbake-trykket av gravitasjonen virke slik at den erstatter den tapte gravitasjonsenergien til partikkelen, og 

slik opprettholder partikkelens totale energi i en fast frekvens som er basert på likevekten mellom gravitasjons-

trykket i rommet og partikkelens uro, vekslings-frekvens. Gravitasjonsrommet svarer med samme styrke 

tilbake, konstant energi-nivå.  

 Når feltet på vei innover igjen må frekventere og utveksle med gravitasjonsmengden som er igjen i 

senteret av partikkelen, som hele tiden slik erstattes for den lokale sonen og dens sentrum gjennom hele 

utvekslingen, og også må vekselvirke med utgående elektriske feltvirkninger, så vil magnetismen oppføre seg 

som en mellomting mellom gravitasjon og elektrisk feltvirkning. Det er dette som opptrer som magnetisme 

og gjør gravitasjonsrommet om til en magnetisk felt-bane-virkning ut fra formen til objektet eller forholdet 

mellom partikkelen og romkraften, eller mellom to partikler.  

Når vi kommer til sentrum av partikkelen hos en partikkel som virker nøytral i rommet, eller senteret 

til ladede partikler finner vi en sone hvor gravitasjonen i rommet, det vil si både det ytre gravitasjonsrom-

trykket og det indre trykkrommet av gravitasjons-rom-energi som er fanget inne og innenfor partikkelen, at 

disse er i likevekt med det presset, hastighetsløkken som dannes som utveksling. 
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Disse 3 faktorene må være i likevekt, da får vi en nøytral utvekslingssone av den innkommende og 

utgående energien, men det vil beholdes en del energi i sirkelen til sirkulasjonen, som danner den indre 

partikkelformen og dens energi.  

Denne vil virke som den er uten energi utad, fordi den kun trenger mengden som her er i likevekt til 

utvekslings-energi-formasjonen. Konsekvensen er at denne masse-energien ikke kan delta i den ytre 

frekventeringen, og heller ikke som ladning av en annen type energi. Men det er ingen tvil om at denne 

energitettheten er høy nok, for denne dekker egentlig all den energien som trykker på innover mot den indre 

trykk-veggen til gravitasjonsrommet, og er representativ for hele den energien vi måler i hvert trinn innover 

fra rommet og frem til partikkelsenteret.  

Slik sett er det samme energi som egentlig er inne i dette senteret men som virker nøytralisert da rom-

kraften og partikkelenergi-utvekslingssirkulasjonen er i likevekt her. Alt dette er en kontinuitetsprosess, elv 

om det virker ut fra målinger og nivåer som at romtiden har stoppet opp. Men det er nok bare en illusjon. Det 

samme kan det virke som med lyset da vekslingen i frekvensen har en ytre og en indre trykk-stopp-sone, men 

at denne ligner mer på Schrødingers variasjons-ligning for bølgestigningen.  

Denne er bestemt av hvor mye energi, altså frekvens, som det er i lyset, fordi det blir sterkere 

utvekslingsmengde pr samme lengder, og tettheten av feltlinjer blir større, og dermed øker frekvensen på 

utvekslingen for samme lengde som en svakere elektromagnetisk radio-stråle. Stor sett så fungere samme 

feltutvekslingen også hos elektroner, men her bremses partikkelen mye mer opp fordi energien er høyere enn 

den utveklingen som kan foregå i en lengderetning som en tilnærmet vertikal virvling, utvekslings-rotasjon.  

Hos elektronet må da gravitasjonsrommet måtte presse inn fetlstyrken sin fra både forsiden og baksiden 

av partikkel-fartsretningen for å kompensere utvekslings-trykkmengden, og kunne utveksle den større massen 

i sentrum av partikkelen som hastighets-løkker. Konsekvensen er at felt-partikler slik da vil få kraft-feltlinjer 

som utveksling med gravitasjonstrykk-feltet rundt seg fra alle kanter som stadige tettere feltlinjemasse innover 

fra alle kanter i den samme strømningshastigheten som rom-feltet har som trykk-hastighet som skal balanseres 

som krumnings-grader for romenergien, slik at vi får en sfærisk partikkel.  

Denne partikkelen har ikke på noe tidspunkt, hverken som frekventerende eller mest mulig nøytral 

noen grunn til å stoppe noen kontinuerlig drift av feltstrømmene, og derfor er det grunn til å snakke om den 

potensielle energien som en dannelse av den bevegelses-energien som rommet må avsette til utvekslings-

formasjonen: Partikkelen, og eventuelt dens frekventerende uro, om den er alene og har mindre energi enn 

romtrykket rundt, det vil si hva som kan oppfattes både som manko og overtrykk i strømningen.  

Kreftene må motvirke hverandre som balansegang for summen av de kraftvirkende retninger i kosmos 

også, selv om det selektivt er logisk orden i et gravitasjons-system, atom, solsystem, galakser, lokale kosmos. 

Med de kan i følge gravitasjonskraften ikke fungere uten at det er utvekslinger med større omliggende, samt 

innenfor-liggende kosmiske felt.  

 Vi tror alt vi ser er det eneste som finnes, og ikke mer. Om big-bang-lokalitetens posisjon i et enormt 

kosmos som en ekspanderende funksjon av universet virkelig er tilfelle, så er den mest sannsynlige løsningen 

at denne funksjonen foregår fremdeles å produsere verdener innenfra i stort sett samme takt en god stund til, 

men at det med nær lyshastighetens utvidelse, at vi ikke kan vente at en tregere, kortere lysmengde skal kunne 

ta oss igjen med det første. Vi ser det som har rukket å nå frem til oss så langt. 

 Når så de selektive funksjoner jeg har vist til og den grove formen for sortering av elektroner, protoner, 

nøytroner, og for den del hva disse er delt opp i ved eksperimenter og oppførselen de har da, så kommer vi 

frem til en modell som er ekstremt lik med grunnstofflistas system. Og da som balanserte romtrykkpartikler 

under ett voldsomt supervæsketrykk-hastighets-rom. Og det er her det skjer omveltninger som en virkning av 

polare tilstander i gravitasjonsrommet i forhold til partiklenes selektive logiske balanserte systemer, og fortsatt 

driver energiene i feltene frem der avstand, hastighet og energi endrer stilling, og utveksler energi som lys 

eller elektroner, eller sammenstilling av disse ut fra ganske normale kraftlover vi kjenner gangen i.  

Det som nå videre skjer er at slike relativt stabile atomer, molekyler og ioner, eventuelt isotoper kan 

sette i gang reaksjoner på balanse-uro både innenfra og utenfra, selv om disse to sidene av saken er utvekslende 

med hverandre. Poenget er at en utløsning av energi, eller omstilling av energi, kan skje både via at det kommer 

energier utenfra og innenfra, og slik kan påvirke energi-nivåenes totale energi-sum, som så endrer frekvensen 

til elektronskallenes energifrekvens-nivåer og hva som skal til for absorbsjon og utsendelse av lys, og hopp 

for elektroner som midlere balanse. Det er helt klart at reaksjonen som mesonbytte mellom nøytroner og 

protoner av flere grunner går kjappere enn hviletiden til elektroner i det skallet de hopper til. Avstand, lengde, 

hastighets-endring, at skallstyrken rekker å frekventere elektromagnetisk med gravitasjons-rommet. 
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Konklusjonen min er at kun Differensialkraften og dens funksjon, og hva denne ser ut til å danne som 

kraft-motkraft-strømmer, eller om vi vil en absolutt ekspansjons-funksjon av rombevegelse som utveksling, 

dannelse av volum-bevegelse-relative tids-styrke-utvekslende formasjoner, er det eneste jeg vet om som kan 

forklare tettheten, styrke, og de fysiske omdannelsene i samsvar funksjonelt med de fysiske lover som da 

oppstår fra den samme kraftutvekslingen, og er i samsvar med de fysiske observasjoner og formler. 

Dette er ikke en helt gratis tankegang ser du. Den er slett ikke begrunnelses-løs, og den har sine 

referanser, og preferanser. Forskjellige univers-teorier, fysiske lover og Einsteins feltteorier, relativitets-

teorier, men også kvante- og kvark-saksforholdene passer inn i denne modellen. 

 Vi må huske at balansen fungerer som reguleringer av like mengder alt fra en uendelig horisont rundt 

oss, der mikroutvekslinger og makroutvekslinger er stinne i kraftlandskapet, slik at det er ikke en eller to, fire, 

eller seks kraftretninger alene som påvirker hver partikkel; og at partikkel-utvekslings-formasjonen endres 

hele tiden med trykkutvekslingene: Partikkelen er aldri det samme, men har fortsatt til dels samme energi i 

formasjonen.  
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Kvante-hopp-energier 
Kvante-hopp: Bergersen-modellen 

Det er meningsløst, du taper alt, om du ikke leser hele denne delen under ett. 

Du må stanse, kritisere, den andre gangen du leser dette. Dette er en eksperimentell versjon. 

 

 Energi-forholdene som tilførsel av energi eller minskning av energi, og da økning av frekvens eller 

avtagende frekvens ved elektronskall og ved forskjellige ioner, også andre tilstander i det fysiske landskapet 

til gravitasjons-trykket rundt disse, viser balanse-regulerings-forhold. Dette viser tilfeller til kvante-hopp, som 

egentlig er at elektroner endrer frekvens ved å hoppe fra et skall til et annet, enten dette hopper et skall ut, 

eller et skall innover i atomet. Hvilke snitt-energier vi har for elektroner i skall, regnes som kvante-forhold. 

Elektronet kan også hoppe ut av atomet, og er det et jevnt felt som elektronet kommer ut i vil det da 

ha en bestemt frekvens. Om gravitasjons-forskjellen mellom atomet som elektronet forlater og ut i forhold til 

gravitasjons-rom-trykket, så vil den samlede, og proporsjonale felt-styrke-forskjellen, slik som at trykket, 

tiltrekningen fra et legeme, atom, vise at denne minsker til 25% med dobling av avstanden fra legemet, med 

kvadrat-roten av avstanden, og likedan øker til det 4-dobbelte, kvadratet av avstanden, ved halvering av 

avstanden på vei inn i et legeme, atom. Det er her snakk om forskjellen trykket viser i forhold til endringen av 

trykk-energien som skjer med elektronet. Altså en ganske liten endring som proporsjonen viser til. 

Samtidig vil frekvensen til elektronet her følge en spesiell skala som er en proporsjonalitet mellom 

gravitasjons-rom-trykket og atomet, og som merkes på frekvensen, og som forteller noe om forskjellen på 

romtrykket til sammenligning med trykket fra partikkel-soner. Når elektronet går innover i gravitasjons-

partikkel-felt så øker frekvensen fordi det er høyere trykk og høyere tetthet i feltet som trykker imot elektronet, 

som om det skulle bli smalere mellom veggene en ball spretter i mellom, der trangere trakt gir raskere 

svingninger. Økende frekvens regnes som økende energinivå. 

Når trykket avtar på vei utover så minsker elektronets frekvens. Til høyere opp fra et gravitasjons-

legeme man kommer jo lavere blir elektron-frekvensen og lys-frekvensen. Til nærmere et gravitasjonslegeme 

elektronet er, så øker trykket, og dermed øker elektronets og lyset frekvens. At jo mindre gravitasjon jo lavere 

frekvens, og mere gravitasjons-trykk, jo høyrere frekvens.  

 Inne i atomet er det lignende gradsforskjeller på trykk-nivåene på samme måte for avstander som gjør 

at frekvensen, eller trykket på elektronene er forskjellig fra skall til skall. Elektroner i samme skall, samme 

avstand fra sentrum, vil da stort sett ha lik energi-balansering med hverandre, og da lik frekvens. De som er i 

andre skall har lik frekvens som elektronene som er i det samme skallet.  

Når elektronet hopper ut et skall, vil massene, elektronene som er igjen her tilpasse seg mengden 

elektroner som er igjen, og slik sett endre frekvens, men denne frekvens-endringen blir raskt balansert ut, da 

gravitasjonen til kjernepartiklene kompenserer felttrykk-endringen i forhold til rom-trykket.  

Hopper et elektron innover vil det avgi energi, fordi trykket innenfor er større, og da vil det sendes ut 

en lyskvant-partikkel, det vil si en lysfrekvens med en bestemt energi som samstemmer med trykk-

forandringen til det elektronet som hopper innover. Det økte trykket i skallet innenfor og den energien som 

elektroner har i skallet innenfor, har en differens fra energien til skallet utenfor, og sender da ut en energi som 

er bestemt ved forskjellen mellom de to skallenes elektron-frekvens-energi. Dette er den energien som kalles 

kvante-energien, fordi det viser til forskjellen mellom energiene til to elektronskall-nivåers elektron-energi. 

Dette er det egentlige kvante-hoppet. Dersom protoner og nøytroner samt elektroner svevde fritt i et 

rom i nærheten av hverandre, så ville protoner og nøytroner lett samle seg til hverandre, mens større grupper 

av protoner og nøytroner ville virke noe frastøtende og ikke samle seg til felles kjerner, men mulig vandre 

rundt hverandre. Med større energier eller trykk, kollisjoner, høye nok hastigheter, så kan større kjerner 

samles.  

Om det er masse elektroner rundt disse igjen vil slike forskjellige kjerner virke tiltrekkende på 

elektroner på grunn av protonene, og elektronskallene rundt et atom vi l fylles opp. Om det er for få elektroner, 

eller elektroner med for svak energi, så vil disse fylle opp et skall og energien fordele seg slik at for svake 

elektroner vil gi samme styrkeforhold som lik mengde riktig tilpassede energier som få elektroner, slik at vi 

får et ion med manglende elektron-oppfylling som likevekt mellom kjerne og skall i atomet. Slike ioner av 

ulike typer er veldig aktive og vil eller kan føre til at det kan skje spaltninger av kjernemengden over tid, da 

balanse-forholdene hos noen av disse er for ubalanserte i rom-feltet. 
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Elektron-frekvens-energien og differensen mellom to slike skalls frekvens, vil gi et foton, en lysstråle, 

eller energistyrke som gir en lysfrekvens lik differensen mellom de to skallenes elektronenergi, men da som 

den energi-forskjellen som tilsvarer balanse-forskjellen i elektron-energi. Lysfrekvensen og elektron-

energiene kan da omregnes til hverandre, og vi kan gi lysfrekvensen en elektron-volt-verdi ut fra dens 

frekvens.  

Eksempel. Om lyset har en frekvens på 521 mega-elektron-volt omdannes dette til et elektron, og kan 

tilsvarende om et elektron blir svakere enn dette, gå over til å bli en lys-frekvens-partikkel, foton. Dette 

forteller da også noe om gravitasjons-rom-kraftens balanse med partikler i rommet, og massene der. 

Vi kan slik sett sette en gjennomsnitts-forskjell mellom elektronskalls energinivåer for elektroner og 

sette dette gjennomsnittet som en måleenhet for forskjeller i energi i skallene, og da hvilken forskjell som det 

er i et snitt for de lysfrekvensener som sendes ut, hvilket betyr at vi får et kvante-gjennomsnitts-tall som vi 

kan sammenligne mellom energiene som sendes ut fra hvert skalls elektroner. 

I et atom så vil det koste mer kraft å forløse et elektron fra et skall lenger inne til et hopp et skall utover 

enn det vil fra et skall lenger ute til et skall utenfor dette. Men dette kommer også an på hvor balansert skallet 

er, slik som når det er for få elektroner i skallet. Det skal også mindre energi til for å utløse energi fra et skall 

lengre ut, så samme elektron hopper inn et skall. Energibindingene mellom lag av elektroner og kjerne-

partikler, er i et balansert feltstyrke-lag/nivå, slik at det skal mere energi til for å løsrive disse fra hverandre 

enn bare energien vi trenger som forskjell på elektroner mellom to skall ved siden av hverandre.  

Altså, at man må overvinne den bevegelses-energimassen som partiklene har dannet felles som felt-

utveksling mellom elektroner fordi de også danner både en gravitasjonsbinding med hverandre og en elektro-

magnetisk utveksling med hverandre, fordi disse felt-typene henger sammen som en omdannelses-prosess av 

felt-egenskapene. 

Vi kan lage en enhet for gjennomsnitts-kvante-energi, som er den energien som skal til som forskjell 

med andre skalls energitilførsel som skal til, for at det skal sendes ut en lys-kvant.  Og lignende for å motta 

en lys-kvant i et skall, lignende et hopp mellom hvert skalls utløsning av en energi, eller opptak av en energi.  

 Vi kan sette kvante-energien til verdien 1, og få en energi i et skall eller i et elektron-hopp til å vise 

forskjellen i energi som lik 1, eller litt høyere eller lavere enn 1. Altså ett 1-tall som også kan omformes til en 

bestemt elektron-volt-energi-enhet. Målbare verdier. 

Når elektronet hopper utover så vil dette må ha blitt tilført energi utenfra, slik at dette overvinner 

trykket til elektronet-skallet det kommer fra, slik at det blir balanse i trykk-tettheten mellom de to skallene. I 

det skallet som elektronet hopper til må det tilpasse seg energien i dette skallet ved å fordele denne energien 

likedan så alle elektronene har samme frekvens.  

Om romtrykket er for stort vil det med ulik balansetid, ende med at elektronet blir presset ett nivå 

innover igjen til skallet innenfor. Er romtrykket for lite så vil enten atomet utvide seg, eller et elektron hoppe 

et skall utover, som i begge tilfeller er balanse mellom atomkjerne og romtrykket. Dette betyr at det ytre 

skallet, og de skallene innenfor har lavere energi igjen enn før endringen. 

Atomkjerner og elektroner vil tilpasse forskjellene mellom mangler og overskudd av elektroner veldig 

godt nært inntil det nivået som et nøytralt atom har, når det gjelder hvor tett hvert skall er av energi, men nok 

til at det utgjør en frekvensforskjell når vi har andre isotoper med overskudd av nøytroner i et atom. At 

elektronskallet endrer tettheten noe om det er tyngre isotoper, overskudd av nøytroner.  

Når det er jevn forskjell på antallet tyngde i hovedsak mellom alle de grunnstoffene vi kjenner, så betyr 

dette også at alle grunnstoffene i en balansert partikkel-tilstand som mest mulig nøytral partikkel i rommet, så 

betyr dette også at det er en jevn frekvens-forskjell på de forskjellige grunnstoffenes elektronskall. Likedan at 

denne forskjellen synes på skallene innenfor ytterskallet også, slik at hvert elektronskalls energi i alle 

grunnstoffer slik gir ut en forskjellig frekvens som forteller hvilket grunnstoff dette er.  

I mørkeroms-stråling ved solobservatorier, kan vi se spekteret i lyset, farge-spekter, og der den 

energien som et elektronskall har, lignende et negativ-fotografi, mangler denne frekvens-energien fordi dette 

er lagret i elektronskallet, og utgis ikke av elektronskallene.  

Forklaringene er ikke akkurat så veldig gode ut fra mitt ståsted, eller hastverks-utrykk, men allikevel 

så tror jeg leseren eller fysikeren kan forstå poenget, ut fra slike data som er kjente, men også hva jeg tilfører 

mellom felt-kreftenes oppførsel, funksjoner.  
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Hvis trykket rundt atomet og energien ikke er i balanse, slik at energien er for liten til å opprettholde 

elektronet i dette skallet, eller at gravitasjonstrykket eller elektromagnetisk trykk synker igjen, så vil elektronet 

hoppe tilbake innover til skallet det kom fra. Elektron-frekvens-trykket er større til lengre inn i skall-rekken 

vi kommer mot sentrum av atomet, og blir mindre til lengre ut vi kommer.  

Romtrykket virker som en balanseutjevning av feltkreftene, også av sitt eget trykk, noe som betyr at 

elektro-magnetiske- og gravitasjons-partikkel-felt, vil møte en balanse nær feltstyrke-balanse eller nøytral-

trykket i gravitasjons-felt-rommet utenfor partiklene/atomene, noe som betyr at til mere masse, jo høyere 

gravitasjon et objekt har, jo lengre ut i rommet som volum har da objektet.  

Denne forskjellen ser vi ikke på helt nært hold, da mindre lettere atomer kan ha lavere energi-mengde 

i elektronskallet ytterst og slik at da skall-tykkelsen eser ut, slik at et lett atom i en atomrekke kan ta like mye 

plass eller mer enn i en tyngre atomrekkes atomskall om vi sammenligner dette med den tetteste der.  

Men som den samlede energi som viser hele energien til atomet som gravitasjons-energi på avstand, 

så synes det at kraft-felt-forskjellen og tettheten som feltstyrke er slik at hvert tyngre atom også har mer styrke 

som volumtetthet ut i rommet utenfor seg. Og her vises lengre ikke mye av de elektro-magnetiske forskjeller 

særlig godt annet enn om det er fordi lysfrekvenser avslører slike forhold. 

Atomskallene i hver rekke derimot på nært hold, ved siden av hverandre, viser at de letteste i en rekke 

har størst volum, og så synker størrelsen til tyngre atomene høyere langs den samme rekken. Dette har selvsagt 

også noe å si for blandinger og bindinger i mineraler og i organiske stoffer, biologi, celler, masser. 

Nøytraltrykket i rommet betyr at romtrykket består av samme form for felt-trykk-turbulens, og at disse 

som alt annet i et konstant trykk vil forsøke å balansere seg ut med hverandre slik at vi skulle tro at dette gir 

ett likt eller rett, jevnt feltlinjetrykk, at det ligner at alt trykk er jevnt og rettlinjet. 

Men grunnet utvekslingene så må det enkelte steder dannes utvekslings-sirkulasjoner og trykkmengder 

som balanserer ut krumninger til utvekslinger, og slik sett, så vil dette være trykkpartikkel-virvler som dannes 

under ett forferdelig høyt balansetrykk. Det er balansen totalt mellom trykkforskjeller i hele feltet, inkludert 

partikkel-energiene også, som danner det vi kan kalle nøytral-trykk-nivået til rommet. Ikke at kraften er borte 

i rommet.  

Det som skjer er at det ikke er hastighets-løkke-hindre, ingen partikler som forsinker, slik at det som 

opptrer av masser i rommet vil bli tilpasset fart og retning ut fra et jevnere romtrykk rundt seg. Energier vi 

måler er forskjellen på hvilke veier, og anstrengelses-grader vi gjør oss, ved å endre masse-retninger 

bevegelser, og slik får et jevnt partikkel-dannelses-løst rom-område som vi og masser beveger seg i.  

Men samtidig viser både lysets konstante hastighet, og elektronets gravitasjon, at det er et forhold med 

en viss resistans, motstand-turbulens, lede-evne i rommet, altså en ganske bestemt maks ledningsevne i rom-

feltet for masser og lys, (og gravitasjons-bølger), som er begrenset med forskyvnings-turbulensen til 

gravitasjons-romtrykket og bevegelsen til denne, som viser en maksdrift på det samme som lys-hastigheten.  

En mindre partikkel-trykk-kraft enn akkurat balansert nøytralitet her vil gi partikkelen et overtrykk, 

slik at feltkraften eser utover mer, men presses inn igjen som ut-balansering av samme mengder energi. og 

slike partikler vil frekventere med gravitasjons-utvekslings-trykket.  

Dersom det er samme feltkraft det er snakk om, så vil dette utveksle hastighetsløkker som en 

sirkulasjons-funksjon for feltet mellom rommet rundt og selve partikkel-sentrumet, og vil da ha balanse-

spredning av denne kraften utover balanse-sone-grensen, og som blir klemt innover igjen i balanse-sonen av 

gravitasjonstrykket i rommet igjen, og virke som en veksling helt likt med den elektriske og magnetiske 

svingningen til elektro-magnetiske felt og elektro-magnetiske partikler.  

Ved en slik balanse så beholder partikkelen sin konstante energi-utveksling, det vil si at vi vil finne 

dens energi som en viss styrkegrad som opprettholder seg, og ikke som slik der tiltrekning bare hoper seg opp 

til at elektronet vokser til uendelig masse, eller at en partikkel som har frastøtende energi-virkning, mister sin 

energi ned til 0 energi. Så lenge det ikke skjer an viss tilførsel, eller viss utsending av energi, så beholder 

elektroner, protoner, nøytroner, lys, andre partikler, atomer og molekyler, elementær-grunnstoffene, mineraler 

og organisk stoff sin energi som det samme som en likevekts-balanse-faktor i rommet.  

Men da det alltid er endring i masse-bevegelser og utvekslings-balanser, så vil det skje en aktiv 

fordeling i store masser og de store tunge atom-numrene, slik som uran, radium, plutonium og mange flere 

radioaktive og enkelte ikke spesielt radioaktive tyngre stoffer. Noe skjer med alle partikler fordi de roterer, og 

må om-balansere trykkforskjellen til romfeltet rundt sfærisk alle veier, med den konsekvens at partikkelen må 

vibrere i det den omfordeler balansen i sitt eget felt tilpasset denne endringen i kraftretninger i rommet, og 

selvsagt fordi det er en trykkturbulensutveksling i rommet som samme partikkel utveksler med. 
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Protoner vil da ha lignende svingninger, da disse er tilpasset elektronet, eller som da et nøytron spalter 

seg i rommet, at det gir et elektron og et proton som kompenserer samme trykk-forskjell til rommet og slik 

stort sett må ha samme frekvens for å balansere energiene mellom hverandre. Men bevegelse og avstand som 

balansering kan fordele frekvensen og bevegelsesbane-avstandene på samme måte, og slik sett gi oss de 

forskjeller vi merker som elektromagnetiske svingninger ved magneter og elektriske ledere og deres felt. 

Om vi nå skal lage en skala for forskjellen bare mellom elektronskall-energien, kan vi ta energien til 

det ene elektronet og dele dette på energien til elektronet i skallet innenfor eller utenfor, og da vil vi få tall 

som er ganske likt 1, eller 1,1, eller 0,9.  

Vi kan her ta gjennomsnittet for alle skalls elektronfrekvens og hva energi som skal til for utløse dette 

fr skallet sitt, og den energien dette da utgjør, og sammenligne dette med energi fra andre skall og hvilken 

verdi energi dette har på samme måte, eller vi kan benytte lysfrekvensen dirkete som sammenligning 

mellomskallene. I alle tilfeller vil vi få en skala som viser forskjellen mellom en gitt energi som skal til for 

endring mellom skall og lys-frekvens som mates inn eller som avgis for at noe skall hoppe til et annet skall.  

Vi kan da lage en liste med utgangspunkt i gjennomsnittet for kvanteenergi eller tiltrekning, ionisering, 

bindingseffekt i forhold til andre atomer, der vi setter gjennomsnittet til verdien 1 for en spesiell energi eller 

frekvens, og sammenligner styrkeforskjeller mellom atomskallenes energi-hopp som elektroner mellom skall 

eller lysfrekvensen de sender ut. Slik kan man lage en enhet for kvante-energien, eller for forskjellen mellom 

et gjennomsnitt for elektron-styrke og frekvens-styrke i forskjellige skalls styrkeeffekt når det skjer endringer.  

Kvantetallet er ikke selve energien, men forskjellen mellom energinivåer som et forholdstall. Men i 

kjemien er dette avgjørende for bindingsenergier og spaltningsenergier og hvilke andre stoffer som dette 

binder seg med, eller når slike vil spaltes, ved at det gir riktige tilpasningsregler mellom de matematiske og 

til dels geometriske strukturene og den energien som skal til for spaltning og binding av partikler og atomer. 

Dette forteller også mer om bindingsstyrker som kan oppstå når atomer skal binde seg sammen, og når 

de skal splittes fra hverandre, slik som da det dannes molekyler og når molekyler splittes i mindre molekyler 

og atomer. På sett og vis minner dette litt da om overflate-energi-balansen til atomets overflatespenning ut 

mot rommet.  

Dette kan brukes ganske direkte på de kjente stoffers oppførsel i naturen og i de organiske prosesser i 

celler, og kan benyttes som forhåndsberegninger der vi ikke finner slike blandinger i naturen som syntetiske 

midler og forhåndsberegninger av hvilke strukturer og blandinger vi kan lage av mineraler vi ikke har 

undersøkt men kjenner stoffene i og til mineraler vi selv kan finne om vi leter til vi finner slike naturlige 

blandinger og likedan med syntetiske organiske stoffer, og de organiske prosesser vi ikke har undersøkt.  

Da biologiske og organiske funksjoner i mange tilfeller klarer å danne kjemiske kombinasjoner i 

hopetall, og prosess-utvekslinger her, så kan vi oppdage mange spesielle funksjoner hos partikkel-sammen-

stillinger og energi-felt-blandinger som vi ikke finner i mineraler til vanlig, eller kun i grunnstoffene, eller i 

naturen og aggregat-tilstander ellers.  

Det vil stadig komme eksempler inn til de store forskerstasjoner i fysikk og kjemi som får spørsmål 

om slike biologiske prosesser som får frem kombinasjoner av molekyler og partikler som hverken fysikken 

eller den organiske forskningen enda har helt taket på. På akkurat samme måte kan en biolog og organisk 

forsker komme frem til løsninger og antagelser om partikler som fysikere ikke har tenkt like mye over.  

Gen-forskning og celle-prosesser er stinne av slike oppdagelses-muligheter. Vi kan si at superledning 

og nyere eksperimenter med antigraviterende magnetiske effekter i mange tilfeller har sine paralleller i 

funksjoner biologisk og organisk. Så er det også de samme stoffenes miljø-funksjoner i et felles feltlandskap 

som er i balanse. Men i utgangspunktet holder det seg innenfor den kjente energi-balansene vi kjenner til. 

 Energien vi kan beregne til en viss elektronvolt som lys-energi, altså i en virkelig lys-stråle, lys-kvant, 

et foton, vil ved hjelp av overgangs-energien fortelle hvor stor energi-forskjell det er før denne går over i et 

maks-hastighets-elektron som 521 Mega-eV, men også da hva forskjellen er på energien i dette systemet, og 

hastigheten til de forskjellige trykk-partikler som er i det samme romtrykket. Og disse vil jo med ulike balanser 

med hverandre senke og øke hastighet i rommet relativt til alle partikler, romtrykk og masser der.  

Vi vil oppleve det stedet vi er som et rolig utgangs-punkt og kan måle forskjeller på hastighet og kraft 

ut fra dette der vi er, ved bevegelse av objekter og kollisjoner mellom disse. Det har man alt gjort, og Einstein 

er her det eksemplariske tilfellet. Men i et atom der elektroner må oppta og avgi energi i forhold til lys-energi-

hastigheten og til en gitt verdi av energi for dette, så kan vi beregne hvilke hastigheter som de ulike masser 

og partikler vil ha ved deres gravitasjonstrykk, og som tilføring av energi, som både potensiell energi og 

bevegelses-energi.  



 217 

Altså hva partikkelen krever av den fordelte energien og hva hastigheten krever av den fordelte 

energien. Når hastigheter stiger så vil objektets tilføring av energi gi objektet mere energi, og ellers så vil vi 

måle en forskjell på samme masse i to forskjellige hastigheter der massen virker som den har økt ved den 

høyeste hastigheten.  

Dette betyr at flere hastighets-løkker, eller mere gravitasjons-trykk er avkrevd i utvekslingen for at 

objektet skal komme seg frem i tettere mengde romkraft, og med gravitasjons-kraften som motstand, at 

gravitasjons-rommet må innstramme seg selv mot utvekslinger, og dermed at objektet trekker seg sammen litt 

mer samtidig som masse-tiltreknings-styrken øker, altså tettere mengde kraft-feltlinjer. 

For i forhold til maks bevegelsesenergi der lyset bremses som maks 300.000 km i sekundet i 

gravitasjons-rommet, og som kan anses som masse-energien til lyset som må ganges ut med nettopp kvadratet 

av lyshastigheten om det kolliderer med noe, bremseeffekten totalt, så vil vi kunne se forskjellen på masser 

og deres hastighet om hva som er bundet til bevegelse i forhold til lyshastigheten og hva som er igjen til 

potensiell bevegelsesenergi.  

Her kan vi da finne ut hvilke hastigheter som vil kunne beregnes for utløsninger av partikler og 

energiene deres, og hva som er igjen som potensiell energi som ikke har gått over til lys-hastigheten. 

Utgangspunktet er at vi har en viss energi-måleenhet av en viss frekvensenergi-Planck, til lyset.  

Og at denne igjen er sammenlignet med et mål for en frekvensenergi av et gitt elektron som vi tar som 

utgangspunkt, eller en viss mengde av disse, som settes til 1 volt, og som vi da sammenligner med lys-energi-

frekvensen vi tok som enhet og da finner størrelsen sammenlignet med 1 volt, for å angi styrken her til 1 

elektron-Volt for denne ene lyspartikkelens energi som vi har tatt som utgangspunkt.  

Så kan vi også tenke oss at vi setter 1eV til den minste enheten vi kan finne som en lysfrekvens også, 

eller da radiobølge-frekvens, fordi vi ikke finner det kjente lysspekteret som slike frekvenser. Men det tyder 

på at vi måte ta den minste tenkelige lysfrekvensen vi kan finne. På den annen side fungerer det like godt i 

utregninger om vi har tatt ut ett gitt elektron-volt som enhet over hode, fordi vi kan sammenligne hva som er 

energier over under verdien vi har tatt som enhetsmål. 

Tregheten til en masse er så stor som gravitasjonen til partikkelen har i forhold til lyshastigheten som 

potensiell energi i gravitasjonsrommet dette befinner seg i, og gir mening til hvorfor vi setter masse som måle-

enhet og sammenligner denne med kvadratet av lyshastigheten som energimål. 

 Partikkelenergiene viser også bindingsenergiene og hva som gir atomer forskjellig motstandskraft og 

lederevne for eksempel strøm og mengde magnetisk virkning. Vi finner først ut hvilken styrkeforskjell det er 

i ledningsforskjellen til de forskjellige grunnstoffer og ved blandinger av disse. Så må vi gå inn på de samme 

stoffene og undersøke hvordan atomkjerner og elektronskall, samt det ytre atomskallets elektroner oppfører 

seg og om elektroner og lys avgis og forplanter seg langs slike ledere.  

Vi vil da ha funnet lednings-evne-forskjellen som utrykkes i strømmengde som igjen forteller om 

motstand-styrken, ohm, som materialets lednings-motstand, og hvordan forskjellen på dette er ved forskjellige 

temperaturer, aggregattilstander, slik som ledning av strøm gjennom gass-lys-rør, eller i ion-blandinger 

kjemisk sett og i naturen, videre i da felteffektegenskapene som viser forskjellene som balanse i det lokale 

landskapets bevegelsesmengder av energi som skal balanseres som potensiell og bevegende energi. 
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De virkelige prosessene som førte til kvante-fysikken. 
 

 Vi skal da gå mere nøye inn på akkurat de saklige data som forskerne har funnet ut av kvante-mengde 

og forholdstall og hva dette tar utgangspunkt i, og sammenligne disse med differensialkraftens modell for 

selektive partikler i et jevnt høy-trykk-landskap som gravitasjons-rommets trykkmengde relativt til partikkel-

trykk-energier. 

Planck finner ut at lysfrekvensen og masse-energi totalt viker med en liten faktor som ikke stemmer, 

og han  gjør mange eksperimenter med flere frekvenser av lys for å bekrefte denne forskjellen både i stråler 

og mengde og tidslengde. Men først og fremst ved å vise til en energi som stemmer med en riktig mengde 

masse-forflytning-energi. Helt hvordan han utførte dette vet jeg ikke, men det kan passe bra met hvilken 

endring lysfrekvensen gjorde med et elektron og energien som dette senere viste seg som. 

 Plancks oppdagelse eksperimentelt er slik: Planck konstant er en fysisk konstant som karakteriserer 

et kvant eller en liten størrelse i kvantemekanikken. Der er den svært utbredt og brukes for eksempel i den 

fundamentale uskarphetsrelasjonen.  

Konstanten er oppkalt etter Max Planck som innførte den i 1900 for å forklare egenskapene 

ved varmestråling.  

Planck eksperimenterte med varme-stråling. Her fant han ut at stråling som hadde en bestemt frekvens, 

bare kunne øke og avta i små diskrete mengder. Denne lille faktoren, forskjellen, valgte han å kalle h, og 

beregnet snittet for dette. Dette var en effekt-virkning slik at han valgte å bruke frekvens-energien til 

sammenligning. V-frekvens og h-konstant. Ett foton alene, slik Einstein fant ut, ville også bare fremtre som 

at frekvens-energien syntes, men ble en riktig energimengde gjennom flere sammenligninger av effekter, 

eksperimenter, som viste at en total masse-økning, gravitasjon for et objekt, med mer, stemte med E=mcc, om 

Plancks konstant var med i beregningen for fotonene. Både Planck og Einstein mangler forklaring til denne 

kvante-tilstanden.  

For Planck er det ikke så klart hva sammenhengen er mellom Energi og masse på den måten Einstein 

tenkte på dette. Einstein tok utgangspunkt i at Energien, massene totalt sett, også feltstyrker som likt med 

masse-energi, slik ga den totale Energien i rommet som fysiske energier. Samtidig regnet han også med at 

lyset som i alle tester viste seg som en og samme hastighet i forhold til legemer, og samtidig var den høyeste 

hastigheten vi kjente eller kunne måle fysisk, at dette var en maksgrense i bevegelses-energi for masser. Som 

vi kjenner fra bremselengder kan vi når andre bremselengder skal gi ut energi fra en masse, altså at denne 

bremselengden øker med kvadratet av fartsøkningen om vi tar en hastighet som utgangspunkt, slik at dobling 

av hastighet gir hastigheten ganger hastigheten som effekt for en kollisjon, bråstopp. Altså så bør cc bli satt 

som høyeste hastighetsøkning, effektfart, bevegelsesenergi, som så skal ganges med størrelsen til massen, om 

vi har et kraftmål for dette. Og dette hadde Newton laget.  

Andre eksperimenter hadde gitt en mengde formler, også energier, med lys, varme, trykk, mekaniske 

kollisjoner og krefter og varmeutvikling her. Totalt sett var det flere faktorer som ga størrelser som kunne 

sammenlignes med elektroner og lys, fotoner. En vekselvirkning også for absorbsjon og emitterte elektroner 

og lys. Einstein måtte jo teste ut dette så langt han kunne, og gravitasjons-målene holdt stikk så lenge han 

hadde med Plancks konstant. Energien til en masse er maksimalt utløst ved en hastighet på lysets, der kraften 

av hastigheten til objektet ganges med samme hastighet. Dette kunne også bety at massen besto av tilsvarende 

lys-energi, noe som ikke var tålelig tankegang. Noen vil mene at det er umulig å omforme dette, andre at 

balansen i kraftrommet ikke tillater dette selv om det er slik det virker, består av, mens andre igjen mener 

bestemt at det ikke er forbindelse mellom lys, masse, partikler, stoffer i naturen slik. 

Med en ekstrem tilnærmet lignende tilstand for alle fysiske lovområder, så finner Einstein dette best å 

sette opp som sikkert. E=mcc. 

En stråling av fotoner lys, mørk/svart stråling som varmestråling, andre bølgelengder, vil ikke forlate 

et legeme eller opptas i et legeme om balansen ikke er i orden i landskapet og feltet rundt dette objektet, og 

tilsvarende overskudd og underskudd har endret seg som balanse med tette fra kjernepartikler og elektronene 

rundt atomet når det bestråles. Da strålings-funksjonen, apparatet vi stråler med, er posisjonsendring av energi-

masse, så kan partikler lett omdisponeres grunnet de nye balanse-utvekslinger disse kan gjøre, logisk.  
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Hele landskapet er nå påvirket av personen og måleinstrumentet, også alle ladninger til partikler, og 

kan være en slik om-disponering av balanse-energier over lange avstander også. Alt som får tid til å regulere 

seg inn ut fra bevegelser som foregår og posisjonerer seg i timer før et eksperiment starter. Balansen er 

absolutt, derfor må det sfærisk eller retnings-partikkel-virkning til som bevegelsesutveksling, som slik kan 

være balansetrykk-utjevning mellom de energier som forløses eller kommer til et objekt, eventuelt at energi 

tas opp der. 

Planck eksperimenterer. 

Han viste at strålingen med frekvens v bare kunne øke eller avta i små, diskrete mengder, og hvor 

h var en ny størrelse som snart fikk navnet Plancks konstant.  

Selv kalte han konstanten for det elementære virknings-kvantum da det hadde samme dimensjon 

som virkning i klassisk mekanikk. Virkning er effekt, som er en energi-størrelse, watt. 

Denne beskrivelsen av sort stråling var revolusjonerende fordi man tidligere alltid hadde trodd at alle 

egenskaper ved elektromagnetisk stråling var kontinuerlige.  

Noen få år senere viste  Albert Einstein at den samme strålingen har egenskaper som om den består av 

en energikvant eller fotoner. Et foton med frekvens v har energi hv. Denne innsikten brukte Einstein i 1905 til 

å forklare egenskaper ved den fotoelektriske effekten, noe som han senere fikk Nobel-prisen i fysikk for.  

I praksis viser det seg at Plancks konstant delt på 2π  er mer nyttig og kalles for den reduserte Planck-

konstanten eller Planck-Dirac-konstanten. Den er definert som ħ = h/2π  og uttales h-strek eller h-ba 

  De forskjellige strålings-energier kommer jo også av hvilke atomer, grunnstoffer, energier vi har, som 

ligger i de forskjellige elektron-skall sine elektron-energier som har fordelt seg i visse kraft-proporsjonale 

lengder, slik Bohr forestilte seg dette, hvor det ga god indikasjon på hva en strålings-frekvens skulle være fra 

de ulike skall, noe som stemte bra med Plancks formel. Det er på dette trinnet at Schrødinger, videre Pauli, og 

Heisenberg, kommer inn i bildet.  

Det er vel stort sett beregninger som slik får frem den langt mer virkelige bindings-effekten til 

grunnstoffene. Da dette i enkelte tilfeller ikke treffer nøyaktig, så kommer Dirac inn og viser at Planck-massen 

må brukes for både feltet rundt partikkelen og partikkel-massen. At både feltet og partikkelen har en mindre 

synbar forsinkelse eller bortkommen nøytral masse-energi, som jeg mener skyldes økning og senkning av 

hastighetsløkker grunnet tettheten, og som da fører til at felt-sirkulasjoner, utvekslinger, det jeg kaller 

hastighets-løkker, er årsaken til en proporsjonal endring av denne sirkulasjons-energi-mengden.  

Feltet, elektronet, partiklene, vil danne en proporsjonalt sammenlignbar sirkulasjons-masse-energi i 

utvekslings-sonen. Etter min mening i balanse med gravitasjons-rom-trykk-massen/energien. Frekvensene 

synes best på lys, elektroner og protoner så lenge vi benytter elektriske måleinstrumenter. Magnetiske 

virkninger krever da sikkert et annet måleinstrument for mer sikkert energi-mål av dette. 

Lyset. Energi i lys, og forholdet til masse. 
  

 Kona til Einstein vikarierte som assistent hos Max Planck under denne perioden med eksperimentet, 

og opplyste Einstein om dette, og begge ektefellene hadde jobbet med denne likheten mellom masse og energi 

og at dette så likt ut for alle energi-former. Einstein hadde kommet frem til at Energien stemte med at E=mcc, 

og alt tyder på at kona var medspiller i samme oppdagelse.  

 Det merkeligste med en balanse mellom energier er at det også slik ligner ganske fortreffelig med 

Newtons, og likens Aristoteles ide, og Pythagoras, at samlet bevegelse er konstant, samlet Energi er konstant 

som drivkraft, energi-a, og som der bevegelse er innenfor samme mengde, mulig volum, og slik at bevegelser 

påvirker hverandre i en kontinuerlig sammenheng, kan ligne Spinozas kraft, men der Newton kort og godt sier 

at Kraft er lik motkraft. Kraft=Motkraft. Og som gravitasjonsregnskapet for energier vi kjenner glemmes bort 

som faktor for de nye kosmiske modeller og fysisk forskning og vurdering av helhets-perspektivet. Energiene 

virker så godt samstemt at kraft og motkraft og begrunnelse for gravitasjonskraften blir utelukket fra vår viten. 

Hva kommer de av spør alle seg nå. Og så finner de ikke på svaret.  

 

Forskerne gjør om drivkraften Energi-a til tilstede-værene bevegelse mellom energier vi kan måle. 

Energi. Altså konsekvensene av drivkraften Energi-a. Den opprinnelige energi-a ville betydd både 

bevegelsessummen og drivkraft-funksjonen, samt kraft og motkraft, 3 faktorer for det vi kaller styrke, kraft. 
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De kan ha hatt denne sammenligningen før kona tok arbeid hos Planck. Det er en liten forskjell på 

mengden arbeid for å anta og sette opp dette som antatt riktig formel, og det å finne dette som sikker beregning. 

Einstein ser ut til å jobbe ekstremt med nettopp denne saken med å finne ut at strøm, magnetisme, masse-

kraft-trykk, varme, bevegelsesmengder, slik ble sammenlignet for at dette kunne bekrefte at formelen ville 

være riktig. Og det var jo omtrent hundre prosent tilnærmet.  

 En liten faktor manglet, Einstein kan ha prøvd seg frem med dette, men alt tyder på at kona som ble 

kjent med arbeidet til Planck, spesielt med denne lille forskjellen mellom frekvensenergi og totalenergi hos 

lyset, slik sett ga en liten masseforskjell, eller energiforskjell ved målinger og den formelen her Planck satte 

opp for denne verdien. Planck holder fremdeles med dette arbeidet i ulike sammenhenger da kona til Einstein 

som selv er fysiker ankommer han i arbeid i tiden 1904. Det er ved lys-frekvenser og elektroner at denne lille 

forskjellen er lettest å oppdage, og som Einstein savner, som Planck har funnet, at masse og energi stemmer 

overens.  

Hjemme igjen sammen med Einstein virker det som de tester ut dette om og om igjen for varmestråler, 

temperaturer, maxwells ligninger, Gauss-Webers ligninger, altså for masser og lysstråler og ikke minst på hva 

lys gjorde for drift av strømmer i ledninger, den fotoelektriske effekten. Ut fra dette finner de ut at Plancks 

formel er riktig i den forstand at med Plancks lille avvik i forholdet mellom totalstyrke og frekvensstyrken til 

lyset, som Plancks konstant til forskjellen i mellom frekvenser, som da manglet en viss mengde energi, som 

da viste at om energien til frekvensen til lyset var dobbelt så høy, så var planck-forskjellen dobbelt så stor. 

Altså at han regnet det som, og fikk dette godkjent av fysikere som en konstant vi måtte ha med i beregningene 

for den lille manglende massen-energien til lyset. 

 Først, ved at Einstein finner ut at energi fra lys-kilde kun sender ut energi i visse størrelsesmengder, 

og som frekvens, og at dette gir ulik mengde energi til metall-ledere som da beveger elektroner som strøm, 

der energien til lyset dermed er omgjort til strøm-energier, forflytting av masser, slik som hans fotoelektriske 

effekt, og størrelse som formel og lov som dette, som mål for andre energimengder, så forklarer han dette med 

at det her ikke er bare snakk om bølger, men en viss kvote som sendes ut av gangen av lys, og at det absorberes 

som en slik kvote mengde av metallets elektroner.  

Det vil si at dette oppfører seg som en partikkel med den tilsvarende energimengde som tilsvarer en 

viss kvote, kvant, likt som det skulle være en partikkel. Senere har Dirac med flere påvist at lys en bølgende 

effekt, resonans, trykk-bølgevirkning som sirkulerer og som kan sammenlignes med en vertikalvirvel, der 

dette er tettest innerst i en liten del som ikke kommer frem av bølgeeffekter, og som er hva Einstein og Dirac 

måtte benytte seg av, det som kalles Planck-energi, Planck-masse. Se Planck ovenfor her. 

Einsteins energi-formler stemmer nå, uten at han får noen pris for denne. Både kona og han burde fått 

prisen for dette muligens, men han fikk kun prisen for den fotoelektriske effekt. En sum han ga til sin fraskilte 

kone. Men E=mcc ble allikevel sammenligningsmålet, og der Planck-faktoren alltid medregnes som en 

overens-stemmende funksjon.  

Da Lisa Meitner og hennes kompanjong Otto Hahn i 1938-9, spaltet uranatom fant de ut at mengden 

lys, partikkelmasse, som energi til sammen stemte med E=mcc, og beviste dette for første gang for partikkel-

fysikken. Men da hadde alt Bohr, Schrødinger og Dirac, spesielt med Diracs formler, alt funnet ut at Kvante-

beregning ut fra Plancks-konstant, alt stemte, og ga svar på både partikler og antipartikler, 1930-32. Og datter 

av Curie med fysiker-ektefelle funnet positron-et, anti-elektronet, i 1934/Nobelpris. Kaldstrålingen. 

Bohr benytter seg direkte av både Einsteins teori og beregninger og ideen om faste verdier for 

elektronnivåer og lyskvanter som mål for slik forskjell. At han starter opp en direkte kvante-orientert 

forsknings-sammenligning, og som da Schrødinger slutter seg til, og nesten klarer å løse ferdig. En liten 

mangel mangler i svært intrikate saksforhold kjemisk og temperatur-bestemt.  

Det er dette Dirac løser ved å sette Planck-verdien inn både for feltverdien rundt atomet, partikkelen, 

og for selve partikkelen, partikkel-feltet. At det kaller nå alt dette kun felt-teori, faktisk slik som Faraday 

og Maxwell benyttet seg av som beskrivelse. Også Einstein utga alt som feltteori, både som relativitets-teori, 

effektteorier, som hans generelle gravitasjons-teori og feltligninger ellers.  

Einstein hadde for uten de elektromagnetiske ligninger også masse beregninger av begrep som anti-

materie og sorte hull og beregninger av gravitasjons-bølger, og som først ble oppdaget i 2016. Og at 

gravitasjon og lys hadde en felles hastighetsfaktor som konstant. At det var tiden gravitasjonen hadde å 

omstille seg på også som årsak-virkning der vi kan si at Lorens tidsforsinkelse for hastighetsendringer av 

masser ga uttellingen.  
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Einsteins tids-forsinkelse og posisjons-tilstands-beskrivelse som årsak-virknings-endring, rekkefølge 

på virkninger, er også det som han kaller den relative samtiden. At det ikke er like forhold mellom to 

saksforhold som er på avstand fordi de har «personlig kraft-potensiale forspent hvert sted, egne felt-

sammenslutninger og at det tar tid relativt mellom hendelser for å nå hverandre uten at det kan gjøre noe med 

de posisjoner som er annerledes enn hverandre. Kun i møtepunktet av hendelser som da er ett punktlig, eget 

samtidsforhold for feltvirkninger». Ikke det samme som felt nærmere og lengre unna hverandre. 

Vi kan også si det slik at om lyset og massen viser en bevegelses-forskjell i forhold til hverandre så 

kan Einstein omsette masse-energi og bevegelses-energi i forhold til lyshastigheten som øvre grense, hvilket 

ville bety at bevegelses-energien skulle gjelde for masse-gravitasjon også. At gravitasjon og lys skulle ha 

samme hastighet. Da vil årsak-virkning mellom objekter og felt ha en slik hastighet som balanseutjevning. 

Hastigheten på årsak-virkning blir lys-hastigheten, og som er satt til å være konstant. En slik tanke ville 

påvirke masser og objekter, feltvirkninger over alt i et slikt balansert kosmisk landskap og vil i lignende grad 

krumme bevegelses-energi-retningene i samme grad. 

Det er ingen tvil om Lorents og Plancks oppdagelse utløste den korrigerende overgangen til partikkel-

fysikken, og senere kvante-fysikken. Atomer og kjemien om disse, startet opp for fult i 1800 etter at Lavousier 

1790-1800, hadde påvist grunnstoffer og kjemiske funksjoner, som kjemiens grunnlegger. 

Etter 100 år med atomfysikk kommer altså Partikkel-fysikken inn i bildet. At først oppdages elektronet 

som en spesiell omkring-vandrende partikkel som hos Thomsen, rosin-modellen, og Rutherford, der 

Rutherford sammenligner med planet-systemet vårt, hvor det er en positiv tiltreknings-kjerne i midten. Proton 

og elektron blir bekreftet eksperimentelt, men man finner ikke nøytronet, en gang mellom 1913-1917 finner 

Bohr dette ved utregninger, og masse-eksperimenter. Mistanken har vært der i minst ett tiår. Men først i 1930 

blir nøytronet bekreftet sikkert. Da har de fleste allerede beregnet forhold mellom slike atom-kjernemasser og 

elektron-skall i stor mengde. 

Einstein og Dirac viser altså at energien vi snakker om til atomer strekker seg lengre ut i 

gravitasjonsrommet enn det partikkelets avgrensing viser. Og vi vet at det vekselvirker med gravitasjons-

rommet, slik som lysfrekvenser og ved bevegelser og ved masse-endringer. 

 

Alt dette kommer nå inn som program for kvantefysikken. 

 

 I følge Differensialkraften, men også mange forskeres utsagn, så er dette en utvekslings-masse. Det 

vil si en balanse-sirkulasjon for den høyeste tettheten energien kan oppnå før den må avgi større mengder 

energi utover igjen, altså for utvekslingen, balansen. Dette er da et eksempel på den indre partiklen og dets 

form som virvel eller kule i rommet for gravitasjons-partikler som har sfræisk balanse av innkommende 

gravitasjonslinjer fra alle kanter, altså under et omliggende trykk som tvinger frem en balansert kule-form.  

Også store legemer tvinges til dette når tyngden i rommet blir for stor for legemets styrke til å holde 

strukturen i balanse ved å utbre seg som forskjellige romslige figurer, krystaller, eller sten-blokker, frosne 

meteorer. Da vil hele massen klemmes sammen til en kule-form, og det er lett nok med gasser. Eksempler er 

Sola, Jupiter, Saturn, månen og jorda. Ved gitte kjemiske bindingsstyrker og dets masse-mengde vil de 

forskjellige objekter anta kule-form ved at det faktisk trykker sin egen gravitasjons balansert sammen, ved å 

overvinne motstanden i bindinger på ulike måter der alle de kjente fysiske egenskaper spiller inn slik som 

friksjon, temperatur, masse-størrelse kjemiske bindinger, elektromagnetiske virkninger er med. 

 Når trykket i gravitasjonsrommets feltturbulens øker, så strammer også gravitasjonskraften seg 

sammen på stedet, under utveksling sammen med et annet sted eller trykkendringen sfærisk utenfra, hvilket 

også øker turbulens-utvekslingens mengde, styrke. Dette betyr at da endrer også turbulensvirvlenes seg, og 

dette øker utvekslingstrykket på stedet som igjen påvirker lyspartikler og andre partiklers utvekslingstrykk, 

og frekvensen til partiklene øker i takt med frekvens-trykket til gravitasjonsturbulensen.  

Hvilken relativ hastighet lys-hastigheten har lokalt og ellers, kommer an på gravitasjonstrykket, slik at 

hastigheten til lyspartikkelen endres med dette trykket i rommet. Grunnen er at gravitasjons-trykk-

utvekslingen, eller det lokale trykket fra denne, virker slik at det er et vanvittig trykk i forhold til partikkel-

utvekslinger, partikler dette trykket holder låst i utvekslings-balanser av felt- og partikkelfelt, og som når dette 

får et overtrykk dermed tvinger dette om så det er en lys-partikkel, til å følge strømningen i rommet lignende 

en overflate-virvel i trykkretningen som balansevei for lys-partikkelen.  
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Den logiske kombinasjonen til partikler som kan danne flere logiske balanser, vil allikevel ikke kunne 

motstå at det blir et overtrykk, og det er da lyset forlater elektronene i den størrelses-balanserte kvoten som 

de gjør for balansen mellom kraften til to atomskall, og har en slik forskjell i verdi som de har. 

 Ellers vil mye av den massen vi kjenner være balansert som hastighets-sirkulasjoner fordelt over 

sirkulerende virvlemasser av logiske tilpassede selektive partikler, masse-objekter og at også lyset følger disse 

trykkendringene til en viss grad. 

 Da gravitasjonstrykket, lyset og masse-partikler kompenserer hverandre balansert, så virker også 

lyspartikkelen, eller lyshastigheten konstant som beregnings-sammenligning, fordi den beholder denne 

hastigheten i forhold til forsinkelsen i feltet ellers. Formlene vil da komme til å stemme fortsatt ved 

gravitasjons-styrke-endring. 

 Når vi registrerer en bestemt frekvens, og energi, fra ett atomskall, et elektron som avgir en 

stråle ved et hopp eller mottar en stråle og hopper ut et skall, hva da? 

At det merkes en forskjell på frekvensenergiene fra hvert skall, hva da? 

 At masse-energi kan avgi varmeeffekt, og at vi kan doble mengden slik energi-tilførsel, eventuelt 

forbrenne noe i isolerte kamre, og slik finne ut en forskjell i frekvenser som ikke stemmer med den dobbelte 

energi-verdi de nå skulle hatt, og at vi videre kan finne ut av temperatur-økningen, at denne har en manko i 

forhold til dobbel energi på samme måte, er bare noen av de muligheter som sikkert er utprøvd.  

 Men det kan også være at Planck sammenligner størrelsen på frekvensen, fordi at frekvensen mellom 

to skall eller to lysfrekvenser som har dobbel frekvens i forhold til hverandre, vil vise at det finnes en liten 

energimangel i frekvensen. Når vi har med lysfrekvens fra forskjellige elektronskall i atomet, så vil en 

frekvens som gis en viss energi, vise hva som skal være energien ved en lavere eller økende frekvens fra et 

annet skall i samme atom, grunnstoff, lignende som å sammenligne frekvens-energien til lysspekteret i 

mørkerommet til solobservatorier.  

Konsekvensen er at den gitte økningen av frekvens viser en liten mangel på verdien av energien som 

overføres. Da denne manko er proporsjonalt i forhold til frekvensen mellom to skall, eller manko mellom 

doblinger av frekvensenergien, eller manko som temperaturmål for frekvenser ut fra spekteret i mørke-rom-

strålingen, så kan denne faktoren beregnes. Planck må nettopp ha eksperimentert med elektronskall slik, med 

elektroner, og med lys-frekvens-sammenligninger slik, og nettopp funnet en konstant økning mellom nivåene.  

Dette nivået viser hvor mye mer bindingsmasse en høyere frekvens trenger som utveksling, mens 

forholdet proporsjonalt for økningen da blir Plancks formel. Men selve mengden som utveksles i sentrum er 

større enn Planck-mengden. Den skal tilsvare hele masse-energi-utvekslingen til både lys, elektron, partikler 

i det hele tatt som utvekslingsmasse, og der lys og gravitasjon korresponderer slik at denne massens energi er 

den massen som merkes som gravitasjons-energien.  

Den samme effekten som kommer inn i objektet, eller virker ut av det, er samme energi som trykk på 

balanse-utvekslingen, altså den indre partikkelen og da utvekslings-sirkulasjonen i sentrum av partikkelen. 

Denne får en form og tykkelse på en slik form som ligner skallet til et eple, et tynnere lag tett masse-energi 

som utveksles i et tynt kulerundt overflate-sjikt mellom det indre og ytre romgravitasjons-trykket som ut-

sirkulasjonen foregår i. Å kalle Plancks konstant for Planck-massen er ikke riktig representasjon for massen, 

eller en endelig masse.  

Massen vil være lik med endringen av trykket mellom rom-gravitasjons-feltet og utvekslingen totalt, 

og her vil massen være større enn den forskjellen som Planck-massen viser. Planck-konstanten viser 

forskjellen i trykkrommet mellom gravitasjonstrykket og utvekslings-mengden, som da gir dette lille tapet h 

mellom de energimengder vi måler, i forhold til totale energien vi kan måle for et objekt totalt gjennom 

gravitasjonskraft og andre metoder. 

Planck-konstanten vil derfor som parallell til utvekslingssirkulasjonen anta samme verdiforskjell som 

det radier og diametere gir ved en sirkel eller en rotasjon, slik Dirac foreslår, som da viser 2πr.  

 

Om frekvenser slik som vekselstrøms-amplituder viser det vi kan sammenligne med halvperioder, eller 

en sirkulasjon sammenlignet med rotoren som skaper den elektriske strømmen eller frekvensen, så kan vi også 

sammenligne forskjellen i frekvens med slik sirkulasjon og sette opp Planck-proporsjonen på samme måten, 

uten at det mislykkes av den grunn.  

 

 



 223 

For matematikere som arbeider med rom-geometri og former, og slike avstander fra et sentrum, og 

sirkulasjon i atomer og planet-systemer, så vil denne sammenligningen lett vise at r = radiens avstand/lengde, 

og sirkelen blir da 6.28 r. Energien til en endret frekvens, øker og synker da med denne antatte verdien for 

den lille forskjellen mellom to gitte frekvenser som totalenergien til lysfrekvensen mangler. Denne er like 

proporsjonal som trykkrommet i forhold til partikler også er. 

Da det er økende og avtagende sirkulasjonsmengde i sentrum, og som ikke kan delta energisk i 

frekvensenergier eller ytre omstendigheter som energi-utveksling her, uten at det skjer endringer av energier 

utenfra, så betyr dette at det jeg her kaller Planck-formen, eller at formen er planck-en, betyr at den skyldes 

endringen i størrelsen til Planckformen, altså balanse-formen, selve partikkel-formen og dens energi, der 

forskjellen er nettopp planck-balansen.  

Konstanten er en balanseforskjell i samme trykket mellom rommet og partikkelstyrkens utvekslings-

masse. Likt som Black-Hole-modellens eksempel. Plancks konstant og masse-endring, er ikke det samme som 

partikkel-formens masseutveksling som er langt større. Om vi vil kan vi selvsagt kalle hele formen en samlet 

Planck-energi. Energiene fungerer ikke slik, og de har heller ikke en stopp, stans, hopp, uten at det er en 

kontinuerlig overgang,  

Derimot kan press-punkter, gaussisk effekt danne nye hastighetsløkker langs feltutvekslingene mellom 

partiklene og utenfor disse som tvinger hastighetsløkker inn i de nærliggende objekter som kan oppta energi. 

Da vil det også virke som ett hopp, fordi den kontinuerlige overførbare banen er en mer rettlinjet strømning, 

og slik sett kun vises som ett byks, hopp. 

Dette betyr at vi er i et ekstremt balansert, og slik sett tross krumning, kan kalle et ekstremt jevnt trykk-

felt-rom. Gravitasjonsrommet er altså ett trykk. Gravitasjonen oppstår ikke før det er et balansert utjevnings-

behov for dette. En utveksling er en partikkel. Det er her og da at manko og overskudd i utvekslingsretninger 

danner forover og bakover-løkker i drift-strømmen og der feltvirkninger strømmer inn i disse objektene, og ut 

av dem i samme mengde, men en differens i tregheten som overskudd eller underskudd. 

Tross dette må vi regne feltvirvler, turbulens her, som partikkel-lignende funksjoner. Det er de samme 

lovene som gjelder for det som foregår i feltets resonans, turbulens, men som er mindre mulig å måle, mer 

vanskelig å få kontroll på, lignende orkaner, eller kaos, men som derfor viser samme energi inn og ut, 

potensielt og bevegelses-energisk, som i overenstemmelse med de samme lovenes E=mcc. Energi konstant. 

Når vi nå konsentrerer oss om at Planck-konstanten er representativ for en balanse-verdi-forskjell til 

forskjellige masse-mengder, eller energi-mengder til et partikkel og dens frekvens, der frekvens og 

utvekslingsmassen fordeler seg over frekvens-energi og utvekslings-energi, og da planck-konstant viser 

forskjellen mellom frekvenser som proporsjonal størrelse eller økning av planck-massen, planck-energien, så 

viser dette også en forskjell på 2 energi-formasjoner som er i overenstemmelse med Einsteins E=mcc.  

Dette vil si at Einstein og Russell, med fler, kan kalle dette en bevegelses-energi, fordi energien kan 

omsettes til bevegelses-energier vi kjenner. Masse og friksjon, bremselengder og kollisjons-effekter. Når da 

E=mcc stemmer med formler for gravitasjon og andre felt-formler, slik at bevegelsesenergier og potensiell 

energi stemmer overens med hverandre, så betyr dette at potensiell energi kan omsettes til bevegelses-energi 

og omvendt, for eksempel der masse går over til lys-energi.  

E=mcc viser seg som en balanse-bevegelses-energi-formel ut fra en konstant energi-oppfatning, og 

ved beregning. Plancks konstant viser også en proporsjonal balanse mellom frekvensenergi og den totale 

masse-energien. Slik sett kunne alt bli forklart som bevegelses-energi eller beregnes som sammenlignet med 

lys-energi, og som stemmer med summen av bevegelses-energi og potensiell energi hos masse-partikler.  

Vi kan oppfatte sentrumsutvekslingens energi som en potensiell energi og frekvens-energien som 

bevegelsesenergi, der den ene er vekslevirkende og den andre er isolert fra deltagelse utenfor balansesonen 

sin som utvekslings-sirkulasjon.  

Dette betyr at Plancks formel for frekvens og planck-økningen som en konstant mengde-forskjell som 

proporsjonal til frekvens-økningen, viser at forholdet er en balanse, og at formelen er en balanse-formel. Men 

dette viser da også at bevegelsesenergi og potensiell energi er i balanse, som forskjellen mellom frekvens og 

isolert masse, der den potensielle energien tilsvarer en likedan mengde bevegelses-energi.  

 

Poenget er at dette viser en balanse-bevegelse for rom-masser og bevegelses-energier, og i forhold til 

gravitasjonsrom-feltet som en fast verdi, der romgravitasjon og masse-energi står i et proporsjonalt balansert 

forhold. I så fall er gravitasjonsrommets felt-strømmer et supersonisk trykk, eller en slags supersonisk 

trykkvæske-lignende funksjon. 
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Men dette er samme balanse for utvekslinger som Differensialkraften viser og som grunn til at et høyt, 

jevnt balansetrykk slik vil danne lignende utvekslings-objekter. Alle bevegelser i differensialkraften er da 

selvsagt kun, og bare, ikke annet enn alltid balansebevegelser og balanse-tilpasninger, stort sett øyeblikkelig, 

da denne er ferdigbalansert før utvekslinger skjer i det hele tatt.  

Da energiene og planck-balansens proporsjon viser balanse for bevegelses-energier og 

Differensialkraften gjør det samme, med samme konsekvens av utveksling mellom rom og objekter, så er her 

Planck-konstanten som balanse-energi-proporsjon og differensialkraftens balanseproporsjoner like, eller det 

samme. Differensialkraften og E=mcc, og Planck-konstanten er her like som balanse-funksjoner.  

Ikke sagt at dette grunnet vekslende feltvirkninger kan bli distrahert, kaos, men her viser energi inn o 

gut samme verdi, og de målinger som har vært mulig at kaos-funksjonene tilnærmer seg E=mcc, slik at det er 

ingen grunn til å tro at kaos-energier viker fra en konstant energi. I grunnen så er det samme energi som det 

er orden i eller uorden i, og ikke noe annet. Kosmos-teori og kaos-teori handler altså om samme energier, eller 

styrker, ordnet og uordnet. 

Med at Differensialkraften ikke kan fungere på en annen måte enn at den absolutt utjevner det som er 

mulig av feltlinjeforskjeller, så vil da også rommet måtte kompensere dette med balanserte hastighetsløkker 

som partikler, eller feltturbulens av samme balanse-grunn. Det betyr at det i de fleste tilfeller som når det 

gjelder partikler at det tvinges frem en brå overgang til partikkel-formen, og at det er avstand for det meste 

mellom slike partikler, med unntak der partikler gjennom utjevningsmating av strømningsretningen kan 

frigjøre partikler ut i strømmen. Dette er årsaken til at det dannes så få partikler i rommet.  

Det finnes sikkert mange mørke objekter i rommet, planeter og annet, og også mørke partikler, små 

partikler lignende nøytrinoet eller mindre, men det er også mengder bundne partikler som går i ett med 

strømmen som balansenøytrale funksjoner til den romslige gravitasjonsstrømmen. Lignede også som 

feltutjevnings-fluks i gravitasjons-rommet. Ut-balanserings-felt-strømmer. Mulig målbare fluks-strømmer. At 

både felt og partikler deltar utenom de frie partikler i strømme som da er de selektive partikler som kan gjøre 

deres logiske feltstyrke-kombinasjoner i rommet under samme jevne romtrykket. 

Jeg tar dette som bevis på at det er overenstemmelse mellom Planck-proporsjonen og det vekst-

potensiale som fordeler seg mellom frekvensfeltet og partikkelmasse-utvekslingen i lys, elektroner og 

partikler vi kjenner fra fysikken som en balansefunksjon, og at E=mcc som balanse i overenstemmelse med 

dette og forholdet mellom potensiell energi og bevegelses-energi, og dermed også da likt som med balanse-

bevegelsene i Differensialkraften som viser de samme fysiske formler. Lover.  

Det betyr jo at de matematiske og geometriske formler må følge opp dette ut fra sine enheter 

proporsjonalt, og er grunnen til at formlene og lovene må bli slik de blir. Da alt rører på seg, og da påvirker 

hverandre, så viser dette også at det oppstår felt-kombinasjoner og transformasjons-felt-energier mellom 

tilstandene slik at eksperimenter ikke alltid kan ha samme resultat og at det ene lovområdet endrer seg til et 

annet, så sant energien er under omvandling. Transformasjonene skjer  gjennomhastighets-løkker, tilpasnings-

omveksling av felt-linjene i feltlinjestyrke-landskapet. 

Det er altså ikke en påviselig uoverensstemmelse mellom differensialkraften, Einsteins felt-formler, 

e=mcc og planck-balansen.  

Det vi kaller bevegelses-utstrekningsvolum, hvor stor del av dette som deltar i en feltuveksling, eller 

som rette feltlinjebevegelser, i en retning, og det vi kaller rom-tiden er altså det samme. I bevegelses-

utstrekningen, altså bevegelses-rom, eller bevegelsesvolum-tettheten, og romtiden er altså det samme. 

Forskjellen på romtiden og romvolumbevegelsen er at rombevegelsen er konstant og likedan hele tiden, 

energien i den. Men den samme ekspansjonsstyrken ved begrepet romtiden er at hastigheten kommer inn i 

bildet som er vei ganger bevegelses-fart.  

I følge differensialkraften må da den takt-bevegelsen som vi mener å kunne stole på, vise til at en andre 

bevegelses-hastigheter måles med dette, og disse bevegelsene kan gå inn i hastighetsløkker, krumninger. Slik 

ser det da ut til at en hastighet i en retning ved å slå løkker på seg, virker som at tiden bremses opp, eller at 

hastigheten blir tregere, og at lengdene forkortes.  

 

Forskjellen på den egentlige rom-bevegelsesmengden og romtiden, er at rombevegelsesmengden er 

konstant energi, mens romtiden betyr at det er retningsforskjeller i de samme energimengder, slik som der felt 

krummer seg og partikler og objekter dannes av hastighetsløkker og slik danner treghet og tidsforsinkelse. 

Rom-bevegelses-energien må anses som likedan hele tiden, lignende rettlinjet.  
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Romtiden er utvekslingen til samme kraft, og det betyr at rombevegelsen krummer seg eller lager 

løkker og dermed tidsforsinkelse og treghet i forhold til strømningsretningene ellers. Rombevegelse er mengde 

energi, romtiden er retnings-krumning av samme mengde energi. Slik krumning utgjør feltlinje-tetthets-

endring av det som skilles ut av energien i rommet(rom-bevegelses-energi-mengden), til krumning og 

utveksling, og dermed treghet og tidsforsinkelse.  

Utveksling mellom objekter utgjør en annen del av proporsjonal tilpasning lignende Plancks forhold, 

men nå kommer også gravitasjonsrommet mer med på banen som kompensasjon. Objektene kan nå bruke 

deler av innkommende strømning felles og kan da trekke seg sammen litt mer og ha under dobbel masse når 

de går sammen eller ligger ved siden av hverandre. Dermed virker massen, form-massen mindre, mens rommet 

har mottatt mere energi fra dette som balanse av feltlinjerommet inn mot objektet. Det skjer en fordeling som 

ligner frekvens-utvekslingsmasse-proporsjonen hos Planck. 

Med Dirac lyktes det da at felt rundt et objekt (øker i energi), og partikkelen har økning lik Plancks 

konstant som form-masse. Her øker altså også gravitasjonsrommets feltenergi sammenlignet med energi-

lovene ellers. At vi mulig derfor må Planck-e feltet, Planck-e partikkelen og til slutt planck-e summen av dette 

i forhold til gravitasjons-rommets feltvirknings-økning. Rommet stjeler nemlig en liten del av det som blir 

masse-økning, mens energiene beholdes konstant. Synker energien igjen, massen, så må rommet avgi en 

tilsvarende feltenergi, fordi trykkforskjellen også blir mindre.  

Derimot om vi har en balansert partikkel som er i balanse med trykkrommet, slik som nøytronet, så 

fungerer denne som en partikkel som mottar og absorberer gravitasjons-overskudd lettere, og vil øke trykket 

sitt. Grunnen til at det sprekker i to som elektron og proton som gjennom bevegelsesenergi og som avstand 

og omløpsbane-hastighet vil balansere dette i forhold til gravitasjons-kraften.  

Med flere utvekslingspartikler rundt seg klarer nøytronet seg bra gjennom balansen med de andre og 

at nøytronet trenger mindre masse for å være nøytron-balansert i forhold til rommet. Protoner andre nøytroner 

og elektroner er med å balansere holdbarheten til nøytronet, ikke minst gjennom at polare trykkforskjeller i 

rommet rundt, altså andre gravitasjonskrefter, slik sett gjennom protoner og nøytroners bytte av meson-feltet 

balanserer dette. Ellers ville nøytronet sprekke igjen.  
Partikler, elektroner som er i det ytterste skallet til atomer vender nærmest med minst energi ut mot trykkrommet, mot 

nøytralitetstrykket i rommet, slik at fylte skall her virker svært lite ubalanserte utad, med unntak av overflatespenningen. Mister vi 

et av disse eller har et for mye(elektron), så blir det radikal balanse-endring. Slike kan bare overleve om de er i balanse med 

likedanne utvekslingsmuligheter av spenninger og masser. Det ligner litt på at rommet er en trykkvæske og der partikler er 

ispartikler. Under trykk vil de letter klemme krefter sammen fordi balanse-rom lett går sammen med andre balanse-rom som krever 

mindre energi for utveksling. Slik sett trykkes partikler mot hverandre. At masser søker masser og omgås masser.  

Der er utvekslingsbalansene størst som helhet for masse-utvekslings-felt. Overskudd kan avstands-tilpasses, superledning 

eller der elektroner baner seg egne veier i stoffer, og der overskudd av energi i lys-partikler, radiobølger, og elektriske spenningsfelt 

ikke klarer å balansere dette uten å gå gjennom eller rundt, utenpå andre energimasser fordi avsetningsbalansen er for liten eller 

er mettet som balanse i rommet der slike overskudds-energier dukker opp. Er det overskudd stikker for eksempel lyset av, høytrykk. 

Og det vil gå mot steder med lavere trykk, og høyere treghet. Der balanse-utjevnings-mulighetene er størst. Altså til et sted der det 

fremdeles er mangel på energi som kompenserer balansen i trykkrommet i forhold til andre steder, men at dette er en balanse som 

alt er ferdigbalansert for utjevninger. Det er jevnt en pre-formering av balanseforholdene. Ellers utløses ikke energiene. Det mates 

og avgir avfall. 

 

Økes farten på masse, økes gravitasjons-motstand og felt-tetthets-utveksling, og massen øker. 

 

Da kommer jeg ikke lenger uten at korreksjon, formlene, og forklaringer til disse settes inn, og som er 

dør-terskelen mellom en slik forklaring, korreksjon og den eksperimentelle matematisk-fysiske partikkel-

fysikken. Og tilsvarende data-animasjoner. 

Men: Jeg håper du forstår hvorfor du ikke kunne la være å lese helheten, hele dette innlegget, for å få 

et klart overblikk over det jeg skulle frem til med artikkelen, og at dette belyser forhold som er viktige for 

kjemien og fysikken, viktig for Planck-forståelsen, viktig for å se på forhold mellom potensiell energi og 

bevegelse-energi, og balanse-forhold som energier, energi-bevegelser og energi-bevegelses-styrke, forhold 

som virker i partikler, og som et supplement til min forklaring; teori for grunnstoff-lista og Planck-konstanten 

i universet og det kosmiske rom.  
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Trykkfelt generelt og Planck-formen 
 

 Det samme mer samlet: Vi finner altså ut at massene rundt oss, stoff, materie, er partikler, elektroner, 

nøytroner, protoner som danner atomer, men som også kan vandre alene gjennom rommet. Lys, fotoner, de 

minste partikler slik, holder en ganske konstant hastighet, og er normalt den høyeste hastigheten vi har målt 

slik på et partikkel, og alle lysstråler og lignende radio-bølger, ofte kalt foton-bølgepartikler, fordi de både 

vekselvirker og gir bølgevirkninger, og også virker som de har en fastere kjerne som minner om et partikkel 

som også representerer mengden energi som bølgevirkningen.  

 Det finnes flere oppdagede partikkelformer som viser beslektede egenskaper med de mest kjente 

nevnte partikler her, men som ikke antar samme stabile og virkningsfulle egenskap som samlede masser ved 

unntak av i ekstreme tilfeller av energimengder. Alle de fire førstnevnte stoffpartiklene har man funnet en 

slags negativ motsatt virkning til med samme energistørrelser som kalles antipartikler. Alle disse partiklene 

viser en ganske likedan tendens til å holde samme faste størrelse i rommet, men endrer denne noe i graden 

med mengden som samles, eller hvor lite vi har av dette, slik som få partikler samlet eller kun enkeltpartikler, 

som da virker som de er størst i volum, og har mest energi når de er alene.  

 Den samlede energien vi finner i oppførselen til disse partikler i ulike sammenhenger ser alltid ut til å 

være den samme, en konstant energi i rommet. Det som gjør at vi merker effektene til energiene er tettheten 

til de feltvirkningsretninger som dette har, ofte kalt akselerasjonsverdier på energiene driftsvirkning rundt seg 

selv og på andre partikler, masser eller partikkel-felt rundt andre slike. De har en effektiv virkning på 

hverandre og stor mengde av stoff vil gjerne få massenes størrelse og energimengde til å minke noe, mens 

feltet rundt de samme partiklene øker, og avsetter en energivirkning ut i gravitasjonsrommet rundt disse, og 

som virker besynderlig på regnskapet vårt. 

 Energien i rommet ser uansett ikke til å minske av den grunn, men legge seg over to former, den ene 

som virkning som objektet viser og den andre som vibrasjon eller hastigheten partiklene får. Altså en sum av 

potensiell og bevegelses-energi, hva som er bundet opp i partikkelen og hva som er bundet til bevegelses-

kraften, styrken, bevegelses-energien. Summen viser at samme energi er i behold. 

 Når rommet har så like størrelser og energier for partikler virker det som noe styrer denne store 

likheten, og vi kan kalle dette en slags likevekt eller balanse for partikler og felt i rommet. Det at vi vet at hele 

rommet har gravitasjons-effekt, altså gravitasjonsenergi, så vet vi at det er en slik gravitasjonskraft overalt i 

rommet, og som vekslevirker med lyset ved endret trykkmengde stoff, energi, og som da kan øke eller senke 

energifrekvensen, eller energiene til partiklene.  

Det er derfor fristende, og også definert slik, å kalle dette et gravitasjons-felt-rom som partiklene 

svømmer, svever i, eller forholder seg konstante til, og som igjen ligner at partiklene er under ett og samme 

lignende trykkrom. Dette stemmer ganske nøye likt med differensial-kraftens oppførsel som lar rom, tid, 

bevegelse og styrke bli like meget i alle punkter og i kontinuitet i rommet, og slik virker som kraft og motkraft. 

I så tilfelle vil dette kun bli tilfelle når disse bevegelses-energiene utgjør en forskjell fra den rette 

bevegelsesretning i et felt, og dreier av, slik dette må gjøre om det er en aktiv kraft og motkraft, eller drivkraft-

faktor som er likedan overalt, og utveksler i like store mengder energi, effekt og bevegelses-volum-energier. 

Utveksling betyr for så vidt at det skjer en bytte av plass, men også som likevektig balansert at like 

store mengder bevegelsesvolum, tetthet av styrken, må veksle og bytte plass. Dette kan ikke dekke samme 

veien som er opptatt av samme funksjon, slik at det må danne et omløp. Dette omløpet er fullstendig og det er 

en sirkulasjons, altså at de kolliderende kraftfeltlinjer danner sirkulasjons-effekt som virker nesten total. Om 

den hadde vært total så ville det ikke vært mulig å ha partikler i drift, bevegelse ellers.  

Det er derfor nødvendig (eventuelt tvungent som i differensialkraften), at det er en slags virvel der 

linjene inn i felt og partikler utveksler gjennom en virvel-utveksling av like mengder energi, balansert med 

strømmen de vandrer i, og som gjør at bevegelsesenergi og potensiell energi er i en likevekt. En sirkulasjon 

kan minne om det vi kaller sirkelen som er en total utveksling.  

Men da virkninger av energi flyttes innover som feltenergier og i partikkel-energier som kommer 

sammen, så må dette kunne utveksles videre gjennom en viss spiralgange eller hastighetsløkker som kan 

utveksle med feltet rundt objektet slik at feltlinjer kommer ut igjen i samme mengde de kommer inn, slik at vi 

får en partikkel som har samme størrelse og energi inntil det skjer tilførsel eller avgivelse av energi grunnet 

omstendighetene.  
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Skjer det ingen forandring av omstendighetene rundt partikkelen så vil jo sirkulasjonen være låst i 

samme posisjon. Dette betyr at et nøytron som etter 12-15 minutter spaltes i et elektron og et proton må ha 

blitt utsatt for en energi-tilførsel, og slik sett sakte men sikkert har økt sin masse utover likevekts-nivåets trykk 

i trykkrommet, gravitasjonsrommet.  

Dette kan godt være et nøytrino, eller at trykket i rommet er så strekt at det siver en viss mengde 

gravitasjons-feltstyrke inn som balanse-utveksling inn i nøytronet, som da til slutt kommer i overtrykk og må 

balanseres på nytt gjennom spaltningen av dens masse. 

Vi har i rommet da flere felt som samvirker. Gravitasjonskraften i rommet har en viss energitrykkstyrke 

som virker som en energi i utveksling med partikler og partikkelfelt. Vi har også en gravitasjonsmasse-felt-

mengde som synes ved partikkelformens ytre sone, overflate-spenning der vi måler en gravitasjonsstyrke, 

akselerasjons-verdi, og samtidig oftest da en elektromagnetisk feltsone som har en viss energi, styrke, masse-

påvirkning. At elektromagnetiske og gravitasjonsfeltstyrker kan trekke i hverandre og skyve hverandre.  

Fremdeles er alle energiene i en likevekt, balanse, noe som Einstein var mester for å finne ut som 

ganske sikkert og som er bekreftet mange år senere gjennom alle de fysiske og kjemiske oppdagelser vi 

overhode har gjort oss. Det finnes umiddelbart en del energireaksjoner som vi ikke har fått undersøkt, og da 

kan vi heller ikke fastslå om noe er i ulage, men alle omstendigheter rundt dette holder seg innenfor energi-

målene sine, med unntak ved påført energi, og som altså i noen tilfeller ikke er ferdigmålte eksempler på 

energi. Helheten i rommet og i partikler viser en konstant balanse og samme energi som i Einsteins E=mcc. 

Dette gjelder da alle kjente energiers omdannelse til andre energiformer, spesielt som lys, radiobølger, 

og elektroner, protoner og nøytroner, altså grunnstoffene og molekylene de danner som mineraler og organiske 

stoffer. Også virkninger av kaos-bevegelser kontra kosmiske bevegelser, altså om det er orden eller uorden i 

samme partikkel- og felt-energier vi undersøker, at E=mcc opprettholdes. Et jevnt trykk-styrke-rom, energi-

trykk-rom, ville mer eller mindre tvinge denne energien til å være i høyest mulig likevekt, balanse, enten det 

er rotete eller ordnet i mengden.  

Vekslingen i kaos-tilfeller og kosmos-tilfeller, altså ordnet og uordnet bevegelse i feltvekslingene fra 

de mer rolige formelmålinger viser at det er samme energi som utnyttes i begge tilfeller. At det ikke er forskjell 

når ordnede energifunksjoner kommer i uorden eller omveksling, transformasjon, til en annen energiform, så 

viser energien inn og ut av kaos-funksjonen at Energien fremdeles er i overenstemmelse med formelen E=mcc. 

At om differensialkraften stemmer, og felt oppstår som vekslings-endring av ulike mengder retninger 

av mindre og større partier av originalkraften som balanserte mengder utvekslinger i samlet retningsregnskap, 

så vil dette betyr at utvekslingene skaper hastighetsløkker, turbulenstrykk, tetthets-forskjeller i spredning og 

samling av slike feltlinjer i ut-sirkulasjoner som tross at kun små mengder skiller seg ut fra en retning på 

feltstyrkene, eller i et jevnt felt, allikevel danner løkker, spiraler, endringen av retning, som passer med 

balansen i styrkeforskjellene i rommet.  

Slik sett ville et kosmisk felt bare være en del av den totale massens som skiller seg ut med en trykk-

turbulens, relativ trykkstyrkehastighet som et kosmisk lokalt felt. Denne kan bare balansere seg mest mulig, 

og har ikke valg her, men derimot vil summen av styrkepåvirkninger og likevekt som finnes ellers som dette 

kosmiske feltet må forholde seg til , ikke være ensrettet slik at det blir bøyninger av trykk-retninger, 

strømningsretninger som vi kan kalle krumnings av gravitasjonstrykkrommet. Gravitasjon er egentlig kun når 

det skjer en utveksling, altså en endring av den rette feltretningen, ved at hastighetsløkker danner krumning 

på feltretningen, eller danner større utvekslingsløkke-objekter inne i sitt felt-rom.  

Hvordan slike bindinger kan veksle seg ut som frie kraft-strøms-objekter, såkalt logisk selektive 

partikler har jeg forklart i differensialkraften med at mindre trykk-former eller visse typer styrkeutvekslinger 

erstatter hengende løkker i kraftretningene, og frigjør en løkkebalanse balansert i drifts-strømmen som er det 

lokale trykkrommets kraftmengde, og som gjennom sirkulasjoner inn og ut av objekter spesielt innover, 

tiltrekning, at det er først her vi kan kalle det tiltrekning eller gravitasjonskraft. Men vi finner lik mengde 

frastøtning i energiregnskapet. 

Gravitasjon er slik sett ikke mystisk energi. Den skyldes da differensialkraftens utveksling-funksjon 

som en balansefunksjon av kraftretninger. Denne har konstant bevegelsesmengde-energi overalt, der lokale 

energier er avsetningsutvekslinger av den store energi-kraften.  
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Nå følger dette: At når partikkel-formens energifelt, og feltvirkningene til det nærmeste rommet der 

partikkelkreftene dominerer over romkraften rundt dette, kalt feltet rundt partikkelen, og der partikkel kalles 

felt-partikkelen, begge med en viss mengde energi og der rommet rundt utveksler energimengde i forholdet 

til hvor mye gravitasjonsmasse og elektromagnetisk feltenergi som finnes som partikkelvirkningen oppdaget 

gjennom sammentrekning og frekvens-energi-endring i forhold til gravitasjonstrykkrommet styrke rundt 

partikkelen, så får vi altså følgende som påvirker Planck-verdien. 

Selve partikkel-dannelsen, formen som representerer utvekslingen av kraften inn og ut i en 

sirkulasjons-bevegelses-form, altså en roterende kule-form, som tvinger fra en spiralvirkning i 

feltutvekslingen som innløp og utløp for lik kraft-mengde i partikkelen, altså at det er fast verdi i energien til 

partikkelen i gjennomsnitt om det ikke påvirkes av annen energi, gir objektet en fast indre energimengde om 

opptar energiformens energivolum i en skall-lignende tykkelse, da det må avsettes et indre romtrykk til 

gravitasjonsrommets eget trykk som partikkelenergien her balanseres med.  

Denne klarer da ikke samtidig å veksle med tilsvarende energi, slik som frekvensen til partikkelen, 

men kan vise en motstands-effekt, eller virkning, altså en energimengde tross alt innenfor frekvens-energiene. 

Vi kan se den indre formen som en masse av hastighetsløkke-energi, utvekslings-energi-mengde, en 

slags potensiell energi-mengde der bevegelses-energien er fanget opp i et tidsforsinkende treghets-prosess. 

Dette skaper en treghet og tids-forsinkende faktor i forhold til gravitasjons-rommets drifts-trykk-hastighet 

rundt partikkelen, utenfor partikkelen. Og stemmer mulig med at samme hastighet i rommet har den mengden 

energi-trykk som snurrer seg opp som partikler. Dette er krumningsbalanser, med selektiv posisjon ved 

utveskling med andre felt og partikler. Det er ikke indeksert størrelse og posisjon slik. 

Felt-styrken utenfor partikkelutvekslingsformen er også en del av energien, men ikke uten selv at dette 

feltet skaper akselerasjons-løkke-utvekslinger ved at feltlinjene kommer tettere sammen, og i enda høyere 

grad nå det elektro-magnetiske feltet rundt like partikler som elektroner kommer inn i omløp rundt et atom. 

Av høyeste betydning for kjemiens verdier, binding og spaltning av stoffer og energi-reaksjonen her.  

Dette betyr at det elektromagnetiske feltets egen gravitasjons-funksjon og elektromagnetiske 

feltvirkning også får en slik virkning, der en del av massen isoleres som en formutveksling i elektroner og 

deres feltvirkning rundt seg, og som en del av balanse-funksjonen mellom kjernen til et atom og gravitasjons-

rommet rundt som lys og elektroner vekselvirker med, men som kompenseres balansert i det lokale rommet 

rundt og i atomet og dets ytre skallform og noe utenfor dette der vekselvirkningen med gravitasjonsrommet 

er godt målbart som frekvensendring under gravitasjonsrommets trykkforskjeller. 

Til slutt vil helheten av trykkforandringer tydelig vise at minskende og økende gravitasjon ved 

trykkforandringer i rommet, og når masser kommer sammen eller øker hastighetene, endrer hastigheter, bety 

at gravitasjonsrommet må kompensere balansen av energi. Altså vil en masse-minskning som allikevel viser 

en konstant energi i forhold til at E=mcc, betyr at gravitasjonsrommet tar sin del av tapt energimengde tilbake 

i fyldigheten av kraften i balansert mengde med masse-energiene.  

Og dette må også skje gjennom at hastighets-løkker og energi som ikke måles annet enn som 

gravitasjonsstyrke-forskjell. Når driften i objekter reduseres fordi to objekter kompenserer driftsutvekslingen 

med hverandre så vil mengden kraft-utveksling i rommet inn mot objektene svekkes fordi rommet har oppfylt 

mer av sin balanse-utvekslingsenergi. Romkraften blir altså litt mer stabil her enn da objektene ikke var samme 

og alene. Men objekter kan også reagere etter energilover som eksplosjoner og implosjoner, men som flr eller 

senere kommer i en balanse med rommet rundt seg. 

Ved å måle frekvensenergien sammenlignet med dobling av energi, eller sammenligne mange 

nærliggende frekvenser finner Planck ut av elektroner og lys-frekvenser at det er en liten forskjell fra riktig 

mengde energitillegg som da skal vises, Dobbel så høy frekvens skulle da gi den mengden energi som stemmer 

med dette, effekten og videre at alle frekvenser skulle vise en slik lik frekvens-økning.  

Men doblingen eller mengden effekt viser en svak mangel. Mellom de frekvenser som ligger nærmere 

hverandre, så finner han også tilsvarende mangel. I forhold til den totale effekten han kan utlede virket det 

som at det er et visst tap av energi i frekvensmengden i forhold til hva det skulle vært, og denne størrelsen 

proporsjonalt mellom hver frekvens og dobling av denne frekvenseffekten, viser seg likedan hele veien.  

Planck har funnet en manglende energifaktor som er proporsjonal i lyset-energien, eller ved partikler, og som 

kan vise hva en total energi er i forhold til den energien som lysmengden har kommet ut av.  
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Han finner det samme ved de andre frekvensene kalt radio-stråler, en frekvens-endring hos fotoner og 

de synlige lys-bølger. Og vi må anta hos elektroner og sammenligning mellom elektronverdier og lys-

frekvenser. Einstein, og kona hans, finner også ut at en fullverdig energi ut fra sin formel slik vil gi den samme 

manko som alt er beregnet i Plancks formel som er i bruk, og som han er kjent med.  

En slik utveksling er et tap i forhold til utagerende virkninger, og denne faktoren fungerer i 

partikkelformen og dens kjernevirkninger, i feltstyrken rundt partikler, og rundt helheten av den treghet som 

har oppstått som masse i rommet og rom-gravitasjons-kraften.  

Dette betyr da at Plancks formel bør brukes for partikkelens potensielle energi, utvekslings-formen, og 

for feltvirkningene rundt partikler og elektroner, kjerne-partikler, da denne frekventerer og må ha utvekslings-

treghet, og videre at helheten av partikkel-treghet og felt-treghet påvirkes som forskjellen mellom og ut i 

gravitasjons-rommet balansert med partikkel-feltene og gir en utvekslings-treghet her som også vil ha en taps-

virkning i mengden ut-veksling som forholdet til den totale energien og forskjeller som oppstår ved slike 

energimasser. 

Det er mulig slik at massen representerer gravitasjonen som vi merker mellom partikler og kloder 

lignende som med Newtons konstant for dette, M. Men da vi må korrigere frekvensenergiens totale energi 

med Planck-konstanten får vi frem masseverdien for dette feltet totalt også, og som sammen med massen til 

partiklene virker ut-fyllende. Men kraften som vises ved endring av sammentrekninger hos partikler at massen 

virker viser også en proporsjon-tilpasning i gravitasjonen og gravitasjons-rommet til partikler og kloder.  

Denne kraft-forskjellen virker utover i gravitasjons-rommet lengre enn bare rett rundt objektene og 

unnslipnings-soner. Med andre ord så er dette Dirac egentlig beregner. Han tar masse-feltvirkningen lokalt, 

og frekvensenergien og dens planck-masse, som en sum lokalt og forsøker å benytte denne konstanten en gang 

til for hele massen hvorpå formlene stemmer med energiene i blant annet kjemien og temperaturer langt bedre 

enn før.  

Her mener jeg at det er lignende tregheter og tidsforsinkelser ved hastighetsløkker for energivirkningen 

ut over i rommet som virker som tapsmasse for massene, men som skal plusses på den energien et masseobjekt 

har. Fordi tregheten ut i rommet som gravitasjonskraften merker eller en del av som krumningsenergi inn mot 

et objekt, slik representerer en energi slik det gjør i elektromagnetiske felt, men for balansert til at det oppfører 

seg som elektromagnetisme, men dominert av gravitasjonsretningenes kraft-virkning.  

Dette viser ut fra Einsteins utvekslingsenergiformler ved bruk av Lorents tidsforsinkelse og sm 

treghets-forskjell til lyshastigheten eller gravitasjonshastigheten at lyshastighet og gravitasjons-effekt er 

proporsjonal med Lorents formel i Einsteins sammenheng og denne doble bruken av Planck er i 

overenstemmelse med hverandre og utgjør samme felt-sak, samme kraft-omforming, samme energi i 

forskjellige struktur-varianter, og slik virker som transformasjons-forholdet under ett.  

At sterke kjernekrefter og kvark-virkninger og partikler under korte avstander, splittelse og sammen-

smeltning ikke oppfører seg så Einsteins-relativt som ønsket med gravitasjons-formler, betyr bare at partiklene 

er innenfor et isolert balanseområde i trykk-kraften rundt dette som om de var innenfor en virvle. To slike kan 

virke som at de kan gå rettlinjet, og derfor at den spesielle relativitetsteorien kan virke godt nok, effekt-

kollisjonen stemmer bra, men de kan sammenføyes og splittes uten at dette kan forklares med gravitasjons-

formler og elektromagnetiske formler på normalt vis, men energiene stemmer fremdeles.  

Slik sett er splittelsen og sammenføyningen innenfor et isolert virkende område lignende som at sterk 

kjernekraft virker som en utvekslingsbinding av felles elektromagnetiske og gravitasjonsfelt-linjer som går 

gjennom begge partiklene, og som reduserer massen minimalt. Samtidig vil kvark-partikler som også er 

innenfor balansen i rommet lokalt, ikke tillate at andre partikler som er lengre unna kan klare å erstatte disse 

da årsak-virknings-hastigheten i rommet er for liten, altså grunnet samtids-relativitetens tidsforsinkelse 

mellom samtids-funksjoner forskjellige steder.  

De har ikke samme tids-posisjons-skala da det er treghet mellom partikkel-avstandene, noe som bare 

balansen kan utligne, og som ville være årsaken til at partikler som splittes eller danner morpartikler gir 

likedanne virkningsmønstre balansert. Kvark-felt-rotasjonenes felt kan da bare rekke å balansere tidsnok med 

seg selv under balansen med trykkrommet, og da vil kvark-partiklene føres sammen igjen som et opprinnelig 

partikkel som er balansert.  

Det er slik sett en omstendighets-funksjon som gir de forskjellige variasjonene her om hvorfor 

partiklene deler seg i ulike formasjoner som partikler, antipartikler og elektromagnetiske partikler, og det ville 

heller ikke blitt dannet mellomstore verdier og partikler om de ikke var innenfor et balansert trykk-område til 

gravitasjonstrykkrommet.  
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Den balanseturbulensen en slik partikkel danner før splittelsen, er en kosmisk og differensial tvungen 

balanse, og kan er ikke andre balansepartikler like ved siden av eller inntil så vil ikke disse splitt-partikler 

kunne unnslippe balansekraftsentrumet som riktignok kan forskyves ved hjelp av gravitasjonsrommets 

utligning, men tvinges til å føres sammen igjen da rommet slik viser at det ikke har mer energi å avsette.  

Slik sett finnes det en sammenligning med Diracs formel-eksempel. Han må også anta at det er en 

balansefelt-modell som nøytral sone, og partikkelsoner med negativ og positiv virkning i forhold til denne 

balansen.  

Det kan tyde på at ikke bare Tesla forstod seg på en balanse av energi som slik ikke kunne avsettes 

men måtte løpe om objektene eller utenpå disse, lignende superledning eller overflate-strømmer, men at Dirac 

antar noe lignende for partiklene i forhold til gravitasjonsrommets balanse, og utveksling med dette. At om 

balansen ikke er intakt så tvinges en balansebevegelse frem, slik som at frekvensenergier må passere utenfor, 

eller tvinges inn i en balanse.  

Dette tror jeg ikke er bekreftet av Dirac og Bohr, heller ikke av Einstein, fordi de vet ikke årsaken til 

at gravitasjonen og dens energi kommer av, og kan virke, og antar en helhet innenfor den synlige energi-

massens forhold som feltkrefter, det vi klart kan måle. For differensialkraftens ståsted vil slike balanse-

tilpasninger være selvfølgelige logiske funksjoner, og som driften og skapelses-årsaken til gravitasjons-felt-

rom gjennom sin differensierende differensial-funksjon som en balansert felt-utveksling.. 

Alt tyder på at partikkelen viser en planckverdi for elektroner. Men hele feltvirkningsmengden viser 

det samme for hele partikkelen med kjernepartikler og gravitasjon. Enda videre så finnes det da et forhold 

mellom balansen i romgravitasjonskraften og feltpartiklene, masseenergiene, som har en viss treghetsfaktor 

som drift i rommet som endres med frekvens og masse-endring.  

Dette betyr at planckmassen som med Bohr, godt kan benyttes på elektroner. Absolutt enda bedre med 

nøye beregninger av Schrødinger som fyller opp de fleste kjemiske krav ved at han finner en god sammen-

ligning for både positive og negative partikkelfrekvenser og gravitasjons-energi lokalt. Disse viser i enkelte 

tilfeller en del forskjell fra den totale energibalanse og kan vise noen feil i forholdt til enkelte balanser i 

temperatur-sammenheng som reaksjoner mellom stoffer, og aggregat-tilstander.  

Dirac prøver ut Planck-verdien for hele mengden, en gang til, altså en dobbel bruk av Planckverdien. 

Nå stemmer hele det kjemiske regnskapet også for temperatur-endringene. Løpet er ikke stoppet her. Dirac`s 

formler nå, ligner på Einstein at det er et negativt regnskap som er mulig også i kraft-retninger eller 

utvekslinger, lignende vakuum og overtrykks-partikler eller felt-virkninger. Altså stort sett med negativt spinn 

eller motsatt rotasjon.  

Disse beregnes som likedanne i størrelse og energi men med motsatt virkning, antigravitasjon og 

antigravitasjons-partikler og anti-elektro-magnetiske virknings-retninger. At for eksempel elektronet med 

negativ elektrisk felt skulle ha en tilsvarende partikkel med positiv ladning. Og undersøkelser gjort blant annet 

av Madam Curies datter på kald-strålingen moren hennes oppdaget, viste at dette hadde en slik størrelse som 

anti-partikkel og ble kalt et positron som Curies datter delte Nobelprisen for. Beregnet av Dirac rundt 1928-

1930, oppdaget 1932, og Nobelpris til Curie og hennes livsfølger Juliet, 1934, tror jeg. 

I utgangspunktet vil Planck-formelen altså for frekvenser vise en langt mindre energimengde enn det 

som er forskjellen pr frekvens-energi. Hele partikkelens totale energi må benyttes for å få med hele energi-

mengden som skal utveksles som den indre formens energi.  

Ellers ville Planckenergien kun vist en liten del av det totale indre partikkel. På slikmåte kan masse, 

gjennom E=mcc, og med den totale gravitasjon slik vise hva en slik indre masse er som energimengde ved 

bruk av Plancks konstant, som da viser energimengden ved hjelp av proporsjons-mengdetall-konstanten i 

forhold til frekvens-energien eller omvendt med den totale gravitasjonsenergien som masse ved at E=mcc, 

som da kan regne ut planckform eller romutvekslingstregheten totalt for et område som romenergi eller 

massenes energi, gjennom observasjon av retninger og bevegelseshastigheter og massenes påvirkning av 

hverandre slik og av de frekvenser som lys sender ut som identifikasjon av hvilke grunnstoffer eller 

massemengdetrykk som da finnes i slike masser. 

Med et supersonisk væskelignende hastighets-bevegelsestrykk, så vil gravitasjonsrommets energi som 

et jevnere felttrykk, mer balansert enn partiklenes selektive utvekslings-energier, virke som et jevnt voldsomt 

trykk som virker nøytralt balansert, og ikke utveksler energi-tetthets-endringer før det er nødvendig med 

trykk-utjevninger grunnet trykk-forskjeller i retningene, krumnings-mengden. 
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Dette må plassere større mengder felt- og partikkel-virkninger som sprer seg og samler seg som 

hastighets-utvekslinger i området, eller fordelt balansert over større områder lokalt, og som i et kosmisk 

perspektiv danner en balanse med omliggende kosmiske trykk-virkninger. 

Det er at proporsjonen ikke er dekkende for energimengden at det fremtvinges en balanse-konstant ved 

den gradvise mengden energi-forandringen i frekvenser og gravitasjon, som gjør at konstanten er en 

regnskaps-korreksjon for mengden energi-balanse.  

Den er riktig både som korreksjon av energien, og som eksempel på frekvens-energiforskjellene, og 

som omregnet til totalenergi. Dette igjen betyr jo ikke at det allikevel kan se ut som at målet for elektrisk 

energi og masse-energi ikke er helt balansert, men nettopp gjennom konstanten blir dette. Sannsynligvis er 

utvekslingsmassens balanse den rette årsaken som stemmer med både Lorentz, Einstein og Planck for det 

enkelte partikkel, sett som til dels singulært. Nøye sammenligninger. 

Selve Planckmassen i et elektron, i lyset, eller i partikler i samme trykkrom, kosmisk eller lokalt, vil 

da bli riktig beregnet om det er helheten av slik partikkel-effekt som beregnes, og som ligner forhold som også 

kan sette opp som gravitasjons-tiltreknings-effekten, gravitasjons-kraftkonstant i forhold til lys-energi og lys-

hastigheten der disse viser balanse som en utvekslingspartikkel lignende Black Hole- teoriens modell.  

I denne teorien så er det snakk om at forskjellen i gravitasjons-funksjon mellom objekter eller rommets 

tiltreknings-styrke som akselerasjonsmengde, og utvekslingen viser en slik verdi for utveksling der romtrykket 

og denne trykk-mengde-akselerasjonen utveksler balansert med lyshastigheten, og kan vises som en 

sirkulasjons-utveksling som er i balanse.  

Dette betyr ikke at masse-kraften og den elektromagnetiske effekten vi kan få av dette ikke kan 

oppfattes gjennom eksperimentell kollisjon, CERN, hvor også effekten kan måles tilnærmet den samme 

energien, som en påviselig effekt inne i partikkelen, altså som en slags masse, eller energi som ligner Higgs-

beregningen. Beregningen og mulig utløst effekt er begge viktige faktorer. 

At det er en indre masse-energi i elektronet og i andre partikler, som ligger langt innenfor partiklets 

ytre felt-omkrets-dominans mot omliggende rom. At vi finner partikkelformens tiltagende fase som en relativt 

stor kule-form lenge før vi finner dens endelige utvekslingsmasseform. Dette ligner at det rundt et virvelsenter 

er en kraftvirvel som strekker seg langt utenfor selve sluket og som har en massiv skyv-kraft-motstand sterkere 

enn det rolige vannet rundt seg. 

At gravitasjonstrykket og utvekslingen virker i balanse, og danner ut-vekslings-sonens kule-form, eller 

som i lys, en vertikallignende bølgevekselvirvel. Ett ekko-trykk gjennom rommet med høy overflate i farts-

retningen, som utveksling med gravitasjonsrommet balanse-energi med dette fotonets vekslinger. 

Om dette skulle være noe lignende riktig sammenligning, så er det vel ganske greit. Men om jeg skulle 

ta feil av forholdene ved gjentagelse av Planck-formel-verdier av Diracs type, så vil det vel også tross alt virke 

retnings-givende for forståelsen av formen allikevel. Og resten er da opp til beregningene og formel-oppsettet 

som er i overensstemmelse med effekt-observasjonene eksperimentelt. 

 

Kvark-partikler og nukleoner. 
 
Petit: I volum-tetthet for et isolert og balansert feltområde i rommet som partikler, så er det den samme volum-

energi-balansen som tvinger partiklene fra hverandre igjen grunnet at partikkel-avstanden er for tett, og da kommer i 
ubalanse med gravitasjonsrommet rundt seg og det er derfor ytre kraftvirkninger påvirker kvark-funksjoner og nukleon-

avstands-funksjoner. Bindingen mellom nukleoner er sterkere fordi disse må dele gravitasjons-feltlinjer som øker 

bindingen mellom disse, og kan oppfattes som en slags 8-talls-tvinning mellom 2 sentre. Dette er ikke lett å rykke opp. 

Med kvark-partikler så er disse i utgangspunktet en samlet balansert felt-partikkel, og her får vi samme problemet. For 

tett, tvinges de utover igjen til gravitasjons-balanse i energi, og kvark-splittes, har hele kraft-energiens potensiale som 

bindings-kraft, balansert. Om vi sprenger disse finnes det ingen avsetningsmasser disse kan oppholde seg som logisk 

vekselvirkende med innenfor tiden med øyeblikkelig balanse i rommet, og kampen står mellom gravitasjonstrykket og 

disse partiklenes som splittes fra hverandre. Når disse er splittet må gravitasjonsfeltlinjer fra rommet rundt erstatte disse, 

og tvinger frem at det blir motsatte spinn hos partiklene, der vi enten får en kombinasjon av negative og positive, eller 

graviterende eller anti-graverende partikler: Altså tidsforsinkelser og akselrasjonsforsøk i rommet ved siden av å være 

i et balansert, eller isolert feltlandskap. At oppdelingen da kan gi ulike oppdelinger av tre retninger er et logisk resultat, 

av retnings-delings-linjen av kraften, og forsinkelsen som en partikkel, og spennings-fordelingen oppstår av ubalansen 

i forholdet mellom gravitasjon og de andres partiklenes posisjon nå. Presses de for nær hverandre, klemmes mer sammen 

en arealet til balansen av energien så vil gravitasjonen presse dem ut igjen fordi den er både det indre motstandstrykket 

til partiklene og kombinasjonen for balansen mellom disse. 
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Konkluderende oppsett: 
 

Jeg har gitt mitt bidrag så langt i saken. Altså: Hva er Planck, og Hvorfor Planck, og Hvorfor 

virker denne som en konstant gyldig for trykkfelt og trykk-partikler i hele Universet, og hva er dens 

Energi-forhold og form. Hvorfor er det slik. Og som de fysiske lover, matematiske funksjoner. 

Jeg har grunn til å tro at det ligger så nær opp til den virkelige tilstanden som det for meg er mulig å 

komme utenom de beregnings-utløsende resultatene. Men jeg tror også disse er i overenstemmelse med den 

modellen jeg viser. Om jeg eksperimentelt og logisk treffer feil inne i partikkel-fysikkens virkningsområde, 

så er modellen i alle fall den pålitelige sammenlignings-funksjonen for å se dette, eller for å finne mer riktig 

resultat som da forskeren kan oppdage. 

Det er veiledende og deduktive informasjoner og proporsjoner kjent fra fysikken og kjemiens verden, 

fra astronomiske uttalelser, fra en rekke andre saks-forhold som fysiskere henviser til i mange ulike retninger 

av fysikkens og kjemiens verden, samt biologi og genetikk, som også viser til kjemiske sammenligninger, at 

jeg har lurt på hva en balanse-kraft må gjøre for å danne disse tilstandene. Jeg søker da i egen modell! 

Det er altså både funn av en logisk tilstand for dannelse og ut fra en slik mulig logisk funksjon, at jeg 

så sammenligner med de vitenskapelige data, som igjen har vært inspirasjon for den begynnende sammen-

ligningen av rom, tid, bevegelse, og form-egenskaper, i et inntrykk av kraft-motkraft-virkning, som har ført 

til sammenlignende grubling av våre fysiske begrep og virkninger, og ikke minst formel-grunnlaget. 

Dette er min grunnleggende univers-modell, som kan opptre i mange former, og som også kan 

samstemme med den observerte virksomheten av astronomiens bevegelses-utvikling av universet, men her 

erstattes punktet med en utvekslingsfeltvirksomhet, en sirkulasjons-tetthetsmasse som sprer seg utover igjen 

og som derfor også ikke viser sin motkraft klart og tydelig fordi denne er på vei i motsatt retning. Vi merker 

bare den felt-effekt-strømningen vi er en del av selv.  

Dette er også mitt bidrag til en fysisk kosmisk modell, og om vi vil også kaos-modell, men som 

med orden og uorden under transformasjons-balansene egentlig er en kosmos-kaos-modell for universet. 

Gyldig for begrensede og endelige univers og for et uendelig univers med den samme funksjonen som 

bunn-funksjon som drivkraft. 

Som et fysisk kosmisk, en fysisk rom-tid-energi-modell, eller tid-rom-energi-modell, eller om vi vil 

rom-tid-energi-univers-modell, en fysisk rom-tid-energi-univers-hypotese, eller en rom-tid-energi-univers-

teori bak fysikken og kjemiens funksjoner, en univers-modell for fysikk og kjemi sam-stemt med matematikk 

geometri og de fysiske lover, så legger jeg denne frem som dette. Denne samme modellen legges til grunn for 

selektive logiske funksjoner og eventuell grunnstoff-virkningene og organisk biologisk utviklings-funksjon. 
Dyp-funksjonen til rom, tid, bevegelse og styrke, og produktet romtid, måtte jeg finne ut selv. 

Det ble løst i perioden 1971-1979. I mellomtiden absorberte jeg logikk og proporsjoner slik som skolert 

elektroteknikk og digitalteknikk, samt elektronikk. Hva som foregikk forstod jeg langt mer av, ut fra min egen 

modell/hypotese. 1994: Skriver dette og legger ved en erkjennelses-teori og en vitenskaps-hypotese. Blir 

anerkjent som teori innfor perioden 2002-2016. Som faglig klassifikasjon.  

Altså: Forandringskraften, Kamos, ble oppdaget utenfor den alminnelige vitenskapelig korrekte 

veien å forske på. Tester av egen modell i 2013 viste plutselig fysiske proporsjoner, og grunnlag for de samme 

kjente fysiske formler som grunn-pilarer i fysikk og kjemi, samt at tidsforsinkelse, treghet og formasjonstrykk 

til krumningsformer, og hva som er tap og gevinst i hastighet og treghet hos objekter.  

Den samme grunnfunksjonen benyttes til logikkens årsak, og til de fysiske formler som oppdages 2013, 

og som nå gir kraftmodellen ett nytt navn i samsvar med grunnfunksjonen og fysikken-kjemien i all forskning, 

som Differensialkraften. Eller like riktig; Kamos – Differensialkraften The ∂ƒ-Force. 
Oppdager fysiske feltlover ut fra egen modell 2013, juli. Prøver ut feltfunksjoner og hva andre sier i sine 

modeller 2013-2016, mens jeg fyller ut min egen modell, og dette er også ved en mengde samtaler sammen med sønnen, 

radar-ekspert, (Tvang meg til å lese andres funn og teorier, historisk og moderne). Matematikk og geometri, 

proporsjoner og måle-beregninger, formler, er sammen-lignings-tilnærmingen, og kan pugges, og til og med forstås. Et 

fruktbart materiale for sammen-ligning av andre teorier, modeller, hva som kan virke i overensstemmelse: Kritisk til 

forklaringer/årsaker. Sammentrekningen tar 2 år: Differensial-kraften kommer ut i august 2018. Tilleggene vinter 2019.   

For feltvirkninger, lover, Planck-funksjoner, logisk selektive partikler; håper jeg på en respons av hvilken som 

helst grunn for drøftelser fra vitenskapelige forsknings-grupper eller enkelt-forskere. Er forskerne internasjonale må jeg 

for sikkerhets-skyld ha med en tolk for de vitenskapelige utrykk på engelsk, amerikansk, eller for hvilket som helst 

språk ellers.  Jeg vil videre utarbeide en lett-versjon av Differensialkraften. 
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Jeg stoler 100 prosent på tilnærmingene som forskerne gjør seg i fysikken og kjemien, og i beregninger 

av kvante-fysiske og kvark-fysiske verdier. Jeg stoler hundre prosent på de konstanter, eller tilnærmede 

konstanter som forskerne innenfor dette har målt seg til, og beregnet og funnet formler til. Jeg er klar over at 

det kommer korreksjoner. Tross alt så fungerer dette så nær hundre prosent balanse som det er mulig for oss å 

oppnå, trinn for trinn. Vi vil møte nye situasjoner som trenger nye løsninger.  

Det er selve teori-modellenes funksjons-grunnlag for energiene og romtid-energi, grunnene for balanse 

jeg ikke stoler på! Min egen modell kun tangerer disse fysiske lover, men i såpass sterk grad at jeg føler meg 

sikker på min egen modell, og at Differensialkraften er den rette løsningen. Teorien er både eksperimentelt logisk 

og logisk deduktiv ut fra de data vi har. Ingen andre modeller gir de fysiske lover fra en logisk funksjon. 

Alle sikre måle-data og formler må innhentes fra den internasjonale standard-funksjonen. Jeg finner 

deres arbeid i måledata, formler og beregninger, formel-blandinger, som riktig! Mer arbeid å gjøre. 

 

Hvorfor Planck-tilstandene oppstår 
 

Planck-tilstandene oppstår selvfølgelig av flere grunner. Dette har med partikkel-styrke-virkningene og 

partiklenes oppstandelse å gjøre i det store og det hele. For å forstå trykk-forandringene og møte mellom forskjellige 

trykk, og samtidig hvorfor massen trekker seg sammen og minsker, eller utvider seg og øker, må vi finne en-
sammenligning. Vi tenker da lett slik alle forskere gjør, at vi har jo ingen sammenligning. Men jo. I Differensial-kraften 

har vi akkurat som i stille vann, eller i en elv med samme fall-vinkel, en konstant mengde, og et konstant trykk, ideelt 

sett. Men konstant energi, konstant trykk i helhetsbildet har vi også balanse.  

Om partiklene er slik som krumningsskapte mengder virvler i samme kraften, så vil det i et jevnt trykk dannes 

like store virvler spredt utover fra hverandre, og dette kunne ha vært like avstander. Men om små trykkendringer i elva 

på grunn av steiner ved elvebredden, eller litt dypere eller høyere lag enkelte steder av elvebunnen, så vil disse påvirke 

krumningen som krumnings-forskjeller.  

Nå vil disse virvlene lenger ikke kunne være proporsjonalt likt fordelt lengre i elven, og det oppstår forskjell i 

trykket, selv om forholdet av elvevannet og virvler vil tilpasse seg hverandre. Enkelte steder blir virvlene nå litt mindre, 

og andre steder litt større. Men det er den samme elvens vannmengde som strømmer av sted, og når trykkendringene 

skjer på nye steder så vil virvlene tilpasse seg trykkstrømmen rundt seg. Det finnes altså en slags balanse i denne 

sammenhengen. 

Om det virkelig er en elv som holder omtrent samme hastighet og trykk, selv med små endringer tross alt, så vil 

mengden vann være ganske konstant. Energi-mengden, men med små trykkforandringer som kan skape virvler, og der 

disse vil kunne utjevne seg, være bundet til andre virvler eller være mer frie enkeltvirvler. De som virker mer frie vil ha 

god og stabil selektiv evne i den forstand at andre virvler som ikke er for langt unna i en slik strøm, vil virke likedan, 

og virvelstrømmene vil nå trekke seg mot hverandre lettere og ligne masseobjekters tiltrekning i gravitasjons-rommet. 

Hvorfor øker og minsker massen ved høyere eller lavere hastighet her. Om vi tar en virvel alene, og lar denne 

ha en diameter på 10 centimeter der vannet renner med en bestemt hastighet, men tenker oss at denne virvelen skal 

fortsette å ha samme diameter, ved bruk av vannet rundt seg, men at vi skal klare å doble hastigheten på denne virvelene 

allikevel uten å minske mengden vann i elva, hva vil skje da?  

Da må vannet i elva måtte skiftes ut fortere gjennom virvlene, og dette betyr at hastigheten, eller mengden vann 

inn må skje fortere, og tiltrekningen som virvelen har vil nå øke, Samtidig vil samme virvel også virke sugende fordi vi 

har økt hastigheten på virvelen ved hjelp av en energi-tilførsel, og virvelen krever mer vann inn i seg også. Virvelen vil 

både stramme seg sammen, og samtidig øke tiltrekningen. Massen vil forsøke å trekke seg sammen, samtidig som at 

den får høyere tiltrekningsstyrke. Massen vil slik sett normalt da både bli mindre i størrelse, ha større mengde masse 

som skal i gjennom virvelen på kortere tid, og tiltreknings-økningen ville fått måleapparater til å oppleve dette som at 

massen har økt grunnet økt tiltrekning på objekter som kommer inn i virvelstrømmen.  

Vi endrer ikke størrelsen til partikkelen enda. Vi fortsetter eksemplet med at mere vann har måttet inn i virvelen, 

hvilket betyr at mere av vannmengden i elva trekkes inn i denne virvelsonen. Vi fortsetter å doble hastigheten, og 

oppdager da at enda mer av vannet vil trekkes inn i mot virvelen. Snart har vi nærmet oss hastigheten elva har selv, men 

ikke helt. Nå må store mengder vann opprettholde en slik virvel som er konstant og stadig øker hastigheten på den 

nedover i elva. Elvevannet ellers minsker i forhold til hvor mye som samles i retning av virvelen.  

Virvelen trekker sikkert stadig mer i vannet dypere under seg også på sidene av det vannet som er med i et 

dragsug, for alt vannet vil merke suget. Vi merker at tiltrekningen til virvelen nå er uhyggelig stor. Men så kommer vi 

til et paradoks. Nå øker vi den samme virvel-størrelsens hastighet nedover elva til like rask som elven selv. Den som 

svarte meg på hvor mye vann som stadig måtte inn gjennom virvelen ved øket hastighet var en ganske dreven 

atomfysiker med annerkjennelse i vitenskaps-akademiet. Han mente at vannmengden og tiltrekningen økte for hver lik 

tid som vannet skulle gjennom denne prosessen.  
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På spørsmålet om hva som skulle skje når virvelen og elva hadde samme hastighet gikk det mange sekunder for 

en som tar radar-konstruksjons-tall i hodet på lister som er tolv meter lange av bare tallpunkter for å se om datamaskinen 

hadde gjort noen feil, eller hvor feilen var. Etter et halvt minutt kom svaret. Men da måtte jo hele elva brukes gjennom 

virvelen sa han. Ja, sa jeg! Da går massen mot uendelig. Han reiste seg resolutt opp i stående stilling og sa: Det er ingen 

atomfysiker i historien som har funnet et sammenlignings-eksempel på hvorfor massen øker når hastigheten øker sa 

han, og virket noe sjokkert. Vi lå på hver vår brisk i en fjellhytte. 

Vi forstod selvfølgelig at massen og hastigheten ikke kunne klare dette, og at et eller annet måtte skje med alt 

vannet før dette. For eksempel at motstanden ellers om den fantes ville sprenge hele dette fra hverandre, eller stabilere 

seg i en viss massemengde, ikke så ulikt at alt eksploderer som lys og partikler i alle retninger, eller at det dannes et 

stabilt sort hull, enn så lenge. 

I Differensialkraften fungerer dette slik at vi overalt har utvekslinger innenfor en og samme supersoniske og 

absolutt kraft, energi, og som ikke kan endres. Men alle utvekslings-strømmene vil derimot ha mindre arenaer og mindre 

mengder slik tetthet som benyttes i strømretningene.  

Da dannes det mindre feltstrømmer som allikevel er mest mulig balanserte, og som vi kan kalle universelle-, 

eller univers-felt-strømmer, eller kosmiske feltstrømningsområder, der ett slikt sammenhørig feltstrømområde er det vi 

kaller kosmos. Altså en ganske liten elv i uendeligheten, men stort nok for oss. Vi, solsystemet vårt vil i vår lille 

kosmiske strøm, lette strøm, ikke synes på et lerret som er 100 ganger 100 meter stort en gang, uansett hvor bra kameraet 

er.  
Og hele dette kjente kosmoset vi lever i vil altså da rundt seg ha mange lignende forhold som kosmiske 

funksjoner som påvirker og er i balanseutveksling som felttrykk mot vårt felttrykk-kosmos, og at det slik er endringer 

fra alle kanter, en slags uendelig angrepsvinkel for feltstrømmer, en kontinuitet tilhørende uendeligheten selv, og med 

balansert utveksling. Utvekslingsmengdene er så store fra alle trykk-møteområder at vår feltstrøm virker som en suppe, 

lignende en jevn strømningsretning som ikke har en så bestemt posisjon for virvledannelser som vi ønsker å tro. I denne 

suppen er hastighetsløkker bundet til strømningsutvekslinger.  

Da små og store trykk kan erstatte hverandre, oppheve eller utligne hverandre, så kan de også utligne hastighets-

løkker ved mange mindre trykk som kommer til, hvilket betyr at partikler som henger som løkkestrømmer i utvekslings-

trykk-retninger kan frigjøres til det feltrommet de befinner seg i. Dermed dannes det frie selektive strømmer som 

utveksler kun med den feltstrømmen de nå er med i. I strømmen kan posisjonen allikevel virke ganske stabil forflyttet 

likt med strømmen, eller noe forsinket med i strømmen grunnet virveldannelsen, hastighetsløkkene.  

Altså tregheten og tidsforsinkelsen til vannvirvlene i en elv. Men også om det er samme feltstrøm som danner 

gravitasjons-virvler og gravitasjons-virvel-kuler med likt trykk fra alle kanter der større mengder må inn i virvelen. Da 

det ikke er så mange virveldannelser av stor type fordi feltet er mer rettlinjet eller balansert jevnet ut, så vil det bli færre 

frie partikler i dette rommet, og det vil være en god del samlede lokalitet av partikler der det er krumningsutløsende 

trykkområder som før eller senere må utveksle retninger og trykk.  

Av selektive partikler som er frigjort i strømmen så eksistere alle retningers trykkpåvirkninger i mikrograd på 

disse fra alle steder i det samme feltstrømningsområdet, men de påvirkes også av de steinene og humpene fra alle kanter 

i uendelighetens elv. Trykkrommet er slik sett ikke stivt og stabilt, men er påvirker av mikrotrykkturbulens som egentlig 

har et uendelig utvekslings-trykk av retninger, og kan derfor virke som at det er tilfeldig hvor alt er plassert, enda de 

oppfører seg lovmessig i feltrommet, og ovenfor hverandre.  

Trykket i feltrommet vårt, dets indre turbulenstrykk, er så stort at det lokale trykkfeltet virker som et supersonisk 

likevektig balansert trykkfelt, som liksom virker nesten tomt, med unntak av det som skiller seg ut som drifts-energi-

partikler og delinger og samlinger av disse.  

På grunn av at det supersoniske trykket balanserer seg ut jevnt hele tiden, og danner et supersonisk trykk i 

forhold til krumningstrykk-mengden, den innbilte tilfeldighet av hvor partikler er og befinner seg, og som slik sett heller 

ikke er tilhørende noe ren indeks-skala, og der indeks neppe kan benyttes fordi det er uendelig med trykkformasjoner 
totalt, utveksling, så kan kraftrommet kun balansere seg, og har et nesten uendelig trykk, det vil si kun  

turbulenstrykkforskjellen som kosmisk utskilt gravitasjonsfelt, med da dette veldige overtrykket av energi i forhold til 

de små partikkelstrømmene.  

Men allikevel et jevnt trykk med gjennomsnittlig jevnt trykk for krumninger, som igjen gjør at det kun dannes 

frie partikler av en viss og lignende lik størrelse. For at dette skal skje så mindre utjevningsenergier dannes som trykk-

retninger som kan utjevnes like fort som strømmen de er i, eller likt med trykkbølgene det selv lager, slik som vertikale 

virvler lik lyset, radiobølger, en slags minste-utskillelse for balansering av virvelkraft i balanseområdet for partikler slik. 

Som at gravitasjonstrykket har et gulv som det dannes støv i, og som med makstrykk i taket er snittet til maks 

trykkforskjell mellom gravitasjonsrommet og partikler slik som nøytroner.  

Dette kan dele seg i protoner og elektroner, likt som at elektroner kan gå over i lys og lys over i elektroner. 
Selvfølgelig har gravitasjonsrommet selv en mengde mindre trykk som utjevner seg lettere alle veier, og samtidig også 

trykkmengder som virker fra omliggende kosmiske utenforliggende mengder trykk ut mot alt annet, og både det indre 

trykket og trykket utenfra vil danne mikroturbulensovertrykk og undertrykk som utjevnes i gravitasjonsrommet: 

gravitasjonsfluks, og frekvenspåvirkelige utslags lignende temperatur om vi vil. 
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De mindre partikkelen vil ese mye ut fordi trykkrommet er for kraftig til at deres posisjon som mindre energier 

klarer å motstå å bli litt piggsveiset ut i rommet før felttrykket deres blir skjøvet balansert tilbake, slik at gravitasjon og 

elektro-magnetiske svingninger balanserer hverandre ut i det gravitasjonen skal motstå energiforandring og bringe den 

på plass igjen, som fase-veien elektrisk og faseveien magnetisk for å opprettholde samme energi i pariklen, altså egentlig 

gravitasjonsmengden. Partikkelen unnslipper ikke sin egen balanse til rommet og som en balanse i energirommet. 

Men det var jo Planck-forholdet og endrings-forskjeller av massene og virkningene som endres proporsjonalt 

vi skulle forklare her. Vi bør da tenke oss at det er trykkforandringer på partikler ikke så ulikt bølge-mengder i vann. 

Dersom vi tar to virvler i vann som virker mer rolige og frie, så vil disse ved en viss avstand merke virvlene fra 

hverandre, fordi begge trekker til seg vann, hvilket når de selv består av vann derfor vil trekke i hverandre som 

kraftretninger.  

De begynner å spise litt, og stadig mer på vannet til hverandre, og etterhvert som de er nære hverandre store 

mengder utveksling av samme vann som strømmer til. Virvlene vil nå ganske snart sluke på selve virvelbannet til 

hverandre, i stedet for å ta alt vannet fra bare det som er i elva som strømmer til. Vi kan også si at de to virvlene hjelper 

hverandre med ventetiden på annet vann fordi det er fristende og forsyne seg fra nærmeste fat. 

Konsekvensen er at disse til slutt sluker seg sammen og danner en større virvel. Men det trengs da heller ikke 

samme mengde vann inn som før, fordi de utvekslet i stedet litt fra hverandre og når de kommer sammen så er det 

betydelig mindre som trengs utenfra for at virvlenes sum av styrke og størrelse nå skal driftes rundt. Masse-mengden i 

virvlene har blitt mindre fordi de utveksler en del av vannmassen sammen.  
Hvor blir det nå av energien? Jo, vannet opprettholder nå sin energi rundt selve virvelen ved at den ikke 

trenger å føre så mye vann inn igjen i virvlene. Og denne energien er energibalansen mellom rommet rundt og rommet 

i virvlene. I gravitasjonsrommet foregår det samme mellom gravitasjons-trykk-kraften og partikkel-trykkraften. Den 

samme grunnen er det til at mere og mindre masse trenge for hvert elektron i de forskjellige elektronskall, og om eller 

når to partikler kommer nær hverandre eller smelter sammen.  

Slik sett må elektroner i forskjellige skall kompensere energi-forskjellen mellom kjernepartikler og de skall de 

er i til forskjell fra gravitasjonsrommet rundt seg, og dette skjer balansert og proporsjonalt. Fordelingen av frekvens 

med avstand fra kjernene og ut fra antallet elektroner i skallet vil slik tilsvare det endrede trykket de står under, og dette 

vil også endre hvor mye som utveksles av utvesklings-virvelen i sentrum av partikkelen. Og at det er derfor denne 

balansemassen innerst ikke kan være så mye mer i frekvens-friksjonen med gravitasjonskraften utenfor som utveksling 

av den ytre delen av partikler med kraftrommet i en balansert virkningsgrad av samme energi. 

Vi kan da forstå at masser som kommer sammen i økende antall både trekker seg sammen og øker gravitasjons-

tiltrekningen med noe mindre styrke enn det dobbelte. Det er samme funksjon som skjer i økningen av frekvensen til 

elektroner og lys, at den indre massen øker ikke like mye som frekvensen øker, men proporsjonalt fordelt over samme 

energien. Dette kan skrives som et tillegg til frekvensenergien vi måler utad, og er ørlite, men en balansert proporsjonal 

økning av massen som en liten del i forhold til hele energien. Vi kunne merket dette på en masseneregi og slik lagd en 

formel ut fra dette. Men massene sier ikke fra selv.  

Det første funn av en slik effekt er med Plancks eksperiment med lysfrekvenser, der dobling av frekvens skulle 

gitt tilsvarende økt energi, men alle frekvenser viste en ørliten feil. Planck måtte inn med en korreksjon, og denne 

korreksjonen er det vi kaller Plancks-konstant, den forskjellen som beregnes i tillegg til frekvensøkning eller et 

frekvenstap. Den ganske sammenlignbare funksjonen skjer også med sorte hull i verdensrommet ettersom deres masse 

øker når de spiser objekter i rommet rundt seg.  

Dette viste også det første målte tilfelle av der to gravitasjonshull kommer sammen og slik smeltet sammen til 

ett, med det vi så oppdager som gravitasjonsbølger. Stor balanseutjevning av romgravitasjonsbalansen og deres objekter, 

som en dråpe som faller i koppen vår. Dette gravitasjonsbølge-måle-eksperimentet viste at en masse på 29 solmasser 

fantes i det sorte hullet, og en masse på 33 solmasser fantes i det andre hullet, og summen skulle ha vært 62 solmasser 

når de kom sammen. Men sammensmeltet viste de bare 59 solmasser.  
Solmasse er her beregnet som en gjennomsnittsvekt for gjennomsnitts-solmasser. Men hvor ble det da av de tre 

solmassene. Altså en vekt lik tre solsystemer. Jo, at så mye mindre masse som dette nå har fått er tilbake igjen i 

romstrømningsenergien rundt slike objekter, og regulerer slik gravitasjons-feltenergien i rommet som balansert energi-

regnskap. 

Ved siden av dette skjer det lignende saker med objekter som nærmer seg lyshastigheten, men også om vi øker 

og senker hastigheter i det hele tatt, Lorents formel viser at det skjer, oppstår, en tidsforsinkelse når vi øker massenes 

vandring gjennom rommet. I stedet for å bare øke virvlehastigheten, objektet, kan vi også sammenligne med at 

trykkrommet virker som en motstand på hastighet, og benytte tiden i formelen i stedet, og slik få en liten forsinkelse. 

Med formelen for tidsforsinkelse, kan vi sammenligne kraftmassen og dens bevegelseseffekt, eller kollisjonseffekt.  

Lorents oppdager at massen til elektronet blir mer flatklemt i lengderetningen hvilket egentlig betyr mer 
motstand, men også en viss forsinkelse av hvor fort et objekt klarer å komme seg fremover ved samme økning av 

krafttilførsel hele tiden. Denne viser da en endring i kollisjonseffekt også. Energien til elektronet endrer seg utvilsomt 

noe i forhold til samme funksjon som vi finner i Plancks konstant eller Planck-masse-endringer, eller i hele planck-

funksjons-proporsjonen til hele frekvensenergien, eller de fleste energier for masser i det hele tatt.  
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Fordi vi finner samme utvekslingsenergiproporsjonen i det samme store trykkrommet med partikler hos alle 

partikler, og en viss grad endring av frekvens når gravitasjonstrykket øker i rommet. Altså er det gyldig også for 

gravitasjons-romtrykket, eller ut i selve det vi kaller tomrommet, balansenøytraltrykket i rommet som gjør at det ikke 

er objekt-hindringer. 

Selvfølgelig benyttes ulike proporsjonskonstanter slik som G for tiltrekning mellom objekter, og formler for 

sorte hull-masser, en mengde som har med endring av tilstander som økende gravitasjons-motstands-rom når vi øker 

hastigheter. Når vi da setter to virvler sammen etter Lorents formel så viser denne også at bevegelsesenergi og potensiell 

energi varierer ved siden av at planck-balanse-proporsjonen er med i regnskapet.  

Lorents finner altså en tidsforsinkelse og treghet som egentlig er det samme som årsaken til Planck-konstanten, 

og også gravitasjonsforholdet og lyshastighets-forholdet for treghet og tidsforsinkelse, og dermed energi-endringene. 

Det er dette jeg finner forklaring til med hastighetsløkkene og forholdet mellom den rette linje, og den loddrette, 

kolliderende retninger, som slik danner krumninger og sirkel-utvekslingen som ut-balansering av bevegelsesretninger 

og formasjonsdannelsene. Rom-felt-retninger og objekter. Og da treghet, tidsforsinkelsen og hva som stemmer og ikke 

i forholdt il Lorents og Planck, og eventuelt Einsteins formel for E=mcc. 

Differensialkraftens grunnfunksjon virker altså elegant med samme hastighet, samme tetthet, samme styrke som 

utvekslende i like balansemengder som gir de fysiske lover, objekt-dannelser, energiforhold i rommet slik vi kjenner. 

Hvilken grunnfunksjon hadde Differensialkraften? Vel. Etter 7 års analyser av alle tids-begrep, bevegelser, 

hastigheter, vekslinger, omdannelser, virkninger, virkningsretninger, endringer i virkninger, all endring, viste alle seg 
om de er i samme posisjon, og som den minste delen av dette, at det kun var en forskjell. En forskjell fra om en slik 

egenskap var til eller ikke. Dem minste funksjonen til de alle var at denne var en forskjell. Slik sett fra sted til sted om 

noe stod stille, ro, så ville det neste alltid bety en forskjell, slik at dette gjelder som at alle disse har det til felles at de er 

en forskjells-funksjon i Altet.  

Det at noe skjer, er hovedsaken, og spesielt i rom, så er dette en forskjell som blir forskjell fra seg, for at 

forskjellen kan skje, og det å skje er en forskjell. Mistanken om at alle disse endringsbegrep kom fra samme felles 

forskjells-funksjon oppstod. I utgangspunktet virket forskjell som et frustrerende og lite gunstig begrep til å begynne 

med. Liksom: Hva i all verden er dette for noe tull. Det gikk ikke an å ta dette vekk uten at disse egenskapene forsvant. 

Videre testes det ut med alle retninger i rom, opp og ned, frem og tilbake, til sidene, at noe kan tenkes som en 

retningsbøyning, som over og under, foran og bak, sidelengs, lengre fra og nærmere, nærhet og fjernhet, avstander og 

utstrekning. Utstrekning ble alltid med i slike sammenhenger, også om det var bevegelige slike eller stillestående 

punkter, og for alle posisjoner og kontinuitet som betyr sammenhengende uavbrutt lengde eller rom.  

Også tall og geometri som slike sammenligninger, alle former og figurer, mønstre, og bevegelighet av slikt i 

rom-utstrekningen virket på samme måte. At den minste forskjell både i endring og som ubevegelige punkter viste seg 

som forskjell fra ikke noe slikt, eller som forskjell fra punkt til punkt eller som en sammenhengende forskjells-funksjon. 

Kunne det være samme forskjells-funksjon eller egenskap som var gyldig for de alle. Men forskjells-egenskap; 

frustrerende. 

Forsøkene så langt gjelder stor sett for rom, stoff og bevegelser, tid og virkning. Men, ved å analysere alle 

former og formendringer hos stoff, energi, feltvirkninger, uansett bevegelse og hastighet eller tenkt stårnde stille i rom, 

så virket egenskapene først ved å skille seg ut fra alt annet, og ved bevegelser, slik at som utstrakte funksjoner i 

bevegelse, uansett teknologi og science fiksjon slik, selv i drømme, så ga alle egenskaper seg kun til kjenne ved rom og 

bevegelse, og tid, hastighets-forskjeller i avstandsrommet.  

Altså de to foregående begrep om utstrekning og endring. Men virkningen, tettheten, styrken, som også forklares 

geometrisk, matematisk også på data, viser bevegelse og rom, eller utstrekningsfunksjon. Tall og operatorer, punkter, 

kunne heller ikke oppvises uten slike forskjeller, for ellers ville de forsvinne. Uten forskjell, hverken en flere, 

tellemulighet eller alle og uendelig, og ingen like eller ulike.  

Både den bevisste begrepsvarianten og om det er slike virkelige objekter i et utstrakt rom som virkelig er utstrakt 
viste slike forskjells-funksjoner, og nå viste det samme seg som forskjell i kraft. Uten forskjell ikke kraft og energi og 

heller ingen endring i kraft og tetthet, eller i styrke. Alle kjente naturfenomener og fysiske tilstander tvinges inn under 

dette. Kunne det være en fellesnevner som forskjells-egenskap for energi og stoff også? Uten finnes ingen av dem. 

Da alle egenskapene var i samme punkt som tid, bevegelse, rom-utstrekning og styrkeegenskap så ble det et 

spørsmål om alle kunne være tilhørende en felles forskjells-funksjon fra sted til sted med samme egnskap gyldig for de 

alle, men det virket jo umulig. De virker jo så forskjellige? 

Jeg kom frem til at alle faktorene i alle fall var forskjells-funksjoner men forstod ikke hva som kunne binde tid, 

bevegelse, utstrekning og styrke sammen som et felles objekt, en felles produktfunksjon slik de viser sin avhengighet 

av ved det som finnes i fysisk rom. At alle er tilstede i samme punkt eller kontinuitet som langstrakte egenskaper eller 

avstander, slik som rommets gravitasjonskraft som binder legemer og styrker sammen. 
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Så kommer det stadige spørsmålet om at alt har oppstått fra ingenting, eller at alt er oppstått fra noe, hva skal 

man tro? Jeg må finne ut dette selv. Jeg fjerner da likeså godt alt bit for bit, åndelig og fysisk, materielt og immaterielt, 

bevissthet og livs-egenskaper, alle kjente verdener og ramset en enorm mengde verdener himler og helveter og ukjente 

dimensjoner det snakkes om, alt på en slik måte at de ikke skal kunne gjenoppstå igjen, hverken av seg seg eller fra noe 

annet. Jeg begynner å undersøke hva jeg har fjernet, altså hva som nå ikke er.  

Det er jo kanskje ikke en overraskelse at dett var ikke noe. Det som skilte seg ut som jeg la merke til var at 

væren, endring og ingredienser som bevisste og fysiske funksjoner ikke eksisterte. Vi kan si det slik, at det ikke fantes 

noen muligheter mer og ingen virkeligheter, det fantes ikke årsak og virkning.  

Det fantes ingen forskjell. Det kunne ikke skje noe eller være noen form altså. Jeg oppdaget at dette betydde at 

det ikke fantes like og ulike, heller ikke to like og to ulike. Om alt var 1 og ingenting var 0, så ville de være ulike, selv 

om den ene ikke var noen forskjell. Og der er forskjellen på disse. Jeg fant ut at for å ha like og ulike måtte vi ha minst 

to separate, adskilte, altså forskjell.  

Jeg fant ut at denne setningen fungerte: At Absolutt Ingenting var umulig og forskjells-løst, uten virkning slik 

at noe kan skje. Ut av dette kan ikke guder, mennesker, verdener og funksjoner komme eller oppstå fra. 

Jeg fant også ut at motsetningene virker slik. At i stedet for ingen utstrekning ville uendelig utstrekning være 

motsatt. I stedet for ingen bevegelse, uro, virkning eller tid, så ville det være absolutt og i uendeligheten absolutt tis, 

bevegelse uro og bevegelse. Og i stedet for ingen virkning, styrke, måtte det være uendelig virkning og styrke overalt. 

Slik sett var det en slags match. 
Nå tar det lang tid dette med at også bevisstheten bygde på lignende forskjeller der sammenligningsfunksjoner, 

logisk, at noe er kjent og noe er ukjent, at dette fungerer på samme måten, der en forskjell også gir logisk funksjon, og 

at en total forskjell ville bety en total logisk funksjon i alt, selv om mye av dette var ukjent. 

Hva som nå forbandt de tre forskjells-funksjonene og denne merkelige fasiten at ingenting er umulig og 

forskjells-løst og det motsatte må være total forskjell, er det som gjør at disse forskjellene finnes, uten å føde disse. De 

må være for ellers ville det umulige vært der. 

Eksistens er altså det eneste mulige. Men hva binder denne eksistens-forskjellighet til et produkt av våre kjente 

observerte funksjoner, tid, bevegelse, rom og styrke, og former/logikk i samme punkt eller kontinuitet. Denne tanken 

hvilte lenge over meg uten helt forståelse, bare denne logiske følelsen av at dette var for tilfeldig til at det kunne være 

sant, at alt dette henger for mye sammen til at kan bortforklares eller tas vekk fra tankene.  

Like nær et slags svar, var følelsen. Så helt tilfeldig med tanke på at motkraft og kraft, balansen hadde vært 

rettledende tankeform rundt alt dette, godt skjult under det meste som var gjennomtenkt, og at det ble diskusjon om det 

var kaos eller kosmos i tilstandene, eller begge deler. For meg selv igjen ved tanker rundt dette, og et utrykk som jeg 

ikke syntes fylte helt opp helheten, nemlig utsagnet om at alt er kaos, dannet nå en plutselig sjokkerende tanke og effekt: 

Plutselig tenkte jeg at om absolutt ingenting alene var umulig, og bare det motsatte var mulig, betydde dette at 

det forskjells-løse var umulig, og kun total forskjell var mulig. Kaos-begrepet fikk meg til å tenke plutselig, at om 

ingenting eksisterte og måtte forsvinne fordi det var umulig og jeg tenkte meg den totale forskjellen født fra et punkt 

som uten motstand vokste inn i uendelighetens vegg fordi det lenger ikke da kan vokse mer og at denne veksten fortsetter 

innvendig til absolutt kraft, så ville dette også bety at det ble utvekslinger, slik som bevegelige krefter og motkrefter 

som sirkulasjoner av like mengder som ga balanse i mengden kraft og motkraft innenfor en og samme varige styrke.  

Denne ville lage formasjoner som roterende virvler i utstrekningsrommet, og om det var slik kraft fra alle sider, 

så ville dette danne roterende kule-former. Det ville også virke økende for masser å bevege seg fortere da flere 

feltvirkninger må erstatte hastighets-økningen i det feltet som et slikt objekt akselerer i. Massen ville vokst i samme 

jevne feltsystem som virvler i vann som fosser fortere frem og ikke blir kvitt overskuddspresset. 

I dette tilfellet ville fødselen av en total forskjell virket slik at utstrekningen ikke kunne forklare bevegelse og 

bevegelsen ikke kunne forklare utstrekningen, men at de kunne hjelpe hverandre, der bevegelsen hjelper utstrekningen 

frem, og utstrekningen hjelper bevegelsen frem. Det forutsetter at de er i samme punkt, at utstrekningen har samme 
bevegelse som bevegelsen og at bevegelsen har samme utstrekning som utstrekningen, at de tilhører samme forskjell 

hvert sted like mye.  

Jeg tenkte da videre at om det er samme totale forskjell, så er en slik funksjon noe videre effektivt enn det bare 

bevegelse og rom er alene, og dette betyr at dette er forskjells-funksjon som blir forskjell fra seg, samme funksjon. Det 

blir til en og samme bevegelsesutstreknings-vekst-funksjon, altså en slags rom-bevegelses-funksjon. Men som utvokst 

og uendelig kan den ikke vokse mer, men virker voksende, og vil danne et likedant trykk alle steder i rommet, og er da 

utviklet til en ekspansjons-funksjon, som på grunn av sin differensiering vekst, slik starter utveksling av like mengder 

utstrekningsbevegelsesvolum-styrker.  

Altså danner kraft og motkraft i likevekt men bevegelige, og danner bevegelsesenergivolum som er lik mengde 

mot-bevegelses-energi-rom. Jeg fant at slike utvekslinger lagde hastighetsløkker, som da ga treghet og tidsforsinkelse i 
drifts-strømmen her, og lignet de utsagn jeg hadde hørt fra fysikken. Masser har treghet og tidsforsinkelsesfaktorer i 

lovene sine og som fysiske objekter. Dette kan endres med bevegelseshastigheter. Alt dette stemte slik at jeg aksepterte 

min modell, en balansekraftmodell av en og samme energi. 
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Mange år senere med lesning i biologien, oppstår det at jeg leser at noen ikke kan forklare noen hendelser 

likevektig i en celleprosess. Et eler annet står og spinner uten at kildene viser seg frem. Jeg tenker at krefter kan virke 

like godt på små objekter om det er jorda eller en liten partikkel eller atom. Ingen modeller kan beskrive hvordan balanse 

operer fult ut, så jeg tar frem modellen min igjen.  

Så etter 36 timer med balansetenkte tegninger av utvekslinger, rette og sirkulerende felt, oppdager jeg at jeg kan 

danne nye veldig mye mindre slike sirkulasjoner inne i slike rette og krumme eller sirkulerende felt. I forhold til 

størrelsen er disse sirkulasjonene enormt små i forhold til den feltdriften de er med i. Slik at omstendighetene kan virke 

mer rette lokalt, og objektene som sirkulasjoner. Jeg lurer nå på om det finnes en faktor et eller annet sted som kan 

minne om fysiske objekter eller lover her. 

Jeg kan til dels huske at man sier at kraften øker med kvadratet av lengden eller hastigheten, slik som lengden 

fra et objekt eller ved bremselengder. Men man forstår altså ikke umiddelbart hvorfor, om man ikke er Newton eller 

Einstein, men som ikke forstod hva kraften var, eller kom fra, eller kunne virke slik den gjorde, selv om det virket logisk 

som sammenligning. At noe spredte seg slik som i tall og geometrisk strekning stemte med styrkeforskjellen. 

Jeg tenker at drifte inn mot en partikkel avbøyes fra kraftlinjene og vender inn-balansert fra alle kanter med den 

samme konstante hastigheten som danner en kollisjonssirkulasjon, et øket trykk, som danner en utvekslingssirkel. Denne 

finner jeg ut av har samme feltvirknings-styrker rundt seg der dette er overgang til kraftretningslinjene utenfor seg som 

rommets driftsretningshastighet av samme størrelse. At det betyr den samme bredde på kraftlinjene som fortetter seg 

innover, og utover igjen: Det finnes altså en sone der bredden på tettheten er lik i rommet ved partikkelen, og på de 
inngående strømmenes bredde og de utgående strømmenes bredde.  

Dette må bli en friksjons-sone, og det må bli en slags overgang der rommet dominerer fra der partikkelformen 

dominerer og jeg kaller dette for partikkelets ytre fossa, ytre skall. Likedan kaller jeg den indre sirkelen av likedan 

mengde energi for balanse-form-sirkel-utvekslingen. Det indre og langt mer ekte partikkelen. Jeg oppdager også at om 

denne energien er lukket inne sirkulasjons-området så oppdages ikke og heller ikke virker denne delen utad, annet som 

en balansert energisone selv om den er full av samme mengde bevegelsesenergi som tilsvarer hvor mye denne skiller 

seg fra romkraften rundt seg.  

Det betyr også hvor mye den skiller seg fra gravitasjons-rom-energien som er inne i denne indre kulen som 

virker som balansebremsen mellom den ytre og indre romkraften som partikkel-romsirkulasjons-energi-mengden må 

balansere seg med som indre partikkel-energi-størrelse. Det er hele tiden den samme effektenergien som går innover og 

kommer ut igjen, og forholdet til rommet holdes slik sett i mengden feltstyrke konstant i mengde. 

Jeg tegner nå opp en trakt for å se styrkeforskjeller lignende en sirkel ytterst på partikkelen og en halvveis 

innenfor. Jeg tenker at dette også godt kan illustrere elektron rundt en kjerne eller rundt et proton. Jeg har i baktanke at 

noe slikt ligner på runde himmelobjekter også men som bare er større, men har runde former: Jorden og Solen, månen. 

Jeg merker plutselig at noe er galt som jeg ikke har tenkt over men visst om hele tiden. Den innerste ringen har 

bare en halv lengde i sin diameter som forskjell fra den ytterste. Og kvadrat-tenkning, da vil det si en forskjell på 4 

ganger økning eller minskning. Om jeg finner samme tilstand om jeg halverer avstanden innenfor som et nytt tenkt 

elektronskall, hva da, er det også slik det skal være, gi fire ganger forskjell.  

Jeg tegner en bil oppe på overflaten av protonet og skriver opp dobling av hastighet og bremsing: 1-4-16-64-

256, og det samme for lengden innover av sirklene som halveres i avstand fra overflaten og inn i protonet. : 1-4-16-64-

256. Dette vil forklare proporsjonen til alle feltstyrker og energier om det bare er slik at sirkelen ytterst og sirkelen midt 

i virkelig har fire ganger forskjell. Dette vet vi alt, jeg vet det alt, men jeg må regne det ut før jeg vet sikkert at det 

stemmer. Jeg holdt på å bli kvalt. Kjære matematikere og fysikere: Det tar 4-5 timer før jeg tør å regne ut forskjellen på 

de to sirklene med dobbel så stor diameter! To streker, kjegletrakt, to sirkler, og sjokket! 

Til Leseren: Tegn noen rette streker med mellom-rom som skal forestille romkraftens retning, litt krummet eller 

ikke, men tenk at noe skiller seg ut fra retningen. Tegn en kule mitt inne i dette feltet, stor nok til at det danner en kjegle. 

Tegn to sirkler i denne kjeglen i kulen, men husk at kraften er likedan proporsjonal i kraftretning inn i kulen rundt i hele 
kulen også. Tegn gjerne en sirkulasjonsform innerst i kulen om du vil, men husk uansett at lignende streker skal gå opp 

igjen til overflaten til der bilen plasseres på overflaten, som like langt fra sentrum. Nå finner du tettheten innover selv, 

og du ser at dette stemmer med spredningen av kraftlinjer på overflaten, også kvadratisk.  

Det som skjer er at overflaten virker som unnslipnings-området eller fossagrensen ut mot rommet, som har en 

viss tykkelse og fartsakselerasjonsforskjell. På kjeglen innover finner du at lignende streker fra kuleoverflaten danner 

lik tetthet innover, men ulik tetthet sett fra siden, vinkelrett på retningen innover. Da ser du ohms tetthets-lov, trykk, 

strømning og tetthet/motstand. Om du bare ser på sirklene innover ser du de elektromagnetiske og gravitasjons-lignende 

effekter. Når vi ser på bilen ser vi at denne må bryte dobbelt så mange feltlinjer som også betyr at dette for-svakes i 

kvadratet, at hele bilens retning tilsvarer kvadratet av hastigheten hva energitapet er.  

Her ser vi at dobling av hastighet i samme falt-høyde fra et kraftsenter gir 4 ganger lengre bremselengde. Med 
andre ord; At bevegelsesmengden innover i et objekt som tetthet ved en bevegelseshastighets-energi tilsvarer det samme 

som bevegelseseffekten i en rett linje like langt fra sentrum, sirkel-overflaten, slik sett viser at dobling av bevegelses-

energi-hastigheten gir 4 ganger så mye effekt likt som effekten dobbelt så langt inn, og det viser en proporsjonalitet og 

balanse mellom bevegelsesenergier og potensielle energier.  
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Sirkulasjonsmengden og sirkulasjons-lengden viser da også den samme tids-forsinkelses-proporsjonen og 

treghets-proporsjonen som i Lorents formler ut fra samme figur med utvekslingen i sentrum, og samtidig da for flere 

objekter som deler slike feltlinjer, både Planck-konstanten og samspillet mellom flere Lorents-formler, flere objekter 

som må føres sammen og som gjør at masser øker når hastigheten mot makshastigheten til lyset som også er rom-

gravitasjons-trykk-hastigheten i alle retninger.  

Lignende elve-virvlene og øket hastighet av slike virvler i retning av maksstrømmen. Her er vi nå intakt med 

det samme som viser de fysiske lover og som oppførselen til slik vi viste frem Planck og masse-økning i første del om 

dette som står skrevet ovenfor under kvante-tilstanden. Energien som skal frigjøre et elektron, eller få dette til å hoppe 

fra skal til skal ved å avgi eller oppta lys, radiobølger, vil nå være som beregnings-mulighet ut fra målinger av enkelte 

verdier som vi kan justere etter som enhetsmål.  

Alle partikler og felt oppfører seg som de skulle være under et likedant stort klemtrykk, og der de første lettere 

skiller seg ut fra golv eller tak-høyden, mens det som fult dekker hele størrelsen fra gulv til tak er et mettet balansert 

partikkel slik som nøytronet. Er den litt svakere blir den et proton fordi det nå må mates fra takhøyden. Ellers vil lys og 

elektroner forsynes fra gulvet, og oppfører seg lokalt som at de er under et større press, men det er de ikke.  

De må bare ta så mye av presset alene mens de er mindre og blir mer utklemte med pigger ut i gravitasjons-

rommet. Veksel-virknings-balansen. Energi-balansen. Dette forklarer også hvorfor saften, feltstyrken klemmes mere 

ut av blåbærene ved økte mengder, og at saften finnes i gravitasjons-balanse-rommet utenfor med direkte aksess til de 

samme masse-mengdene som er slanket. 
Balansetilfellene stemmer altså ved de fysiske lovers isolerte funksjoner å være i balanse med hverandre, og 

som omvandling mellom hverandre og der lyset, radiobølger og gravitasjonsrom oppviser slike balanserte tilpasninger 

i takt med dette som overførbare energier. Se store energi-matrise med tanke på forskernes funn. 

Alle de fysiske formlene oppstod i samme tegning også med tregheten og tidsforsinkelsen knyttet til det samme, 

ohms, elektromagnetisme, mekaniske trykk, væsketrykk, gasstrykk, partikkeltrykk og gravitasjonstrykk. Også 

begrunnelsen potensiell energi og bevegelses-energi med deres likevekt i forhold til bestemte masser, og hva Planck og 

masse-økning kom av i partikler, komiske fenomener og i gravitasjonsrommet. Vi trodde at gravitasjonskraften var den 

originale kraften, og så er den et avsetningsprodukt i den samme kraften. Kvante-størrelsen er å finne i målene til 

grunnstofflista med tilhørende beregninger i fysikken, kvantefysikken og da om bindings-verdiene.  

Det er trykkforskjellen som skal overvinne den strekkbarheten feltet har der elektronene er som skal til for 

hoppet, og her finner vi en bindings-tilhørigheten mellom feltkreftene og skallene. Et elektron har altså en verdi og kan 

miste eller få ekstra energi. For å få høyere verdi hoppe inn eller ut på grunn av den trykkforskjellen og denne 

trykkforskjellens grense før den ikke klarer annet enn å ta imot energi utenfra, eller hva den må avgi av styrke og når, 

er det som utgjør elektronstyrke-energien, elektronvolt.  

Denne er ofte sterkere en akkurat det som energi-nivået viser, fordi det som finnes i ett skall under ett, skaper 

en binding til hverandre, slik at en må ha et overtrykk for å sende ut et elektron ett skall opp, og dette er også i formel-

beregningene, og som ellers er forenklet med ett lettere kvante-verditall som kjemikeren fint kan regne med. Mitt bidrag 

til kvante-hoppet, kvanteverdier, hvordan betingelsene oppstår og fordeler seg utover fra sentrum, eller beregnes mellom 

kjernepartikler, annet. Når de hopper inn og ut og hvordan og når de forbinder seg som teoretisk og fysisk deduktivt 

eksperiment. Dette er det som gjenstår som formel, tall og energi-verdi-balansen her. Dette er måletallene du har i 

formlene, og som jeg har tiltro til som riktige løsninger fra fysikk-kjemi-forskningen. 

I forsøk med tanke på at feltlinjer går til kun et senter-punkt, så ville vi hatt en stopp for utveksling i rom. 

Massen ville økt til det ekstreme eller det uendelige fort. Utveksling ville ikke vært mulig da punktet tettes. Og med en 

utveksling vil det samme skje om alle feltlinjer inn er rettlinjet. De må krummes i en viss spiralform i forhold til 

hverandre for at utløpet av samme energi skal beholdes. Konsekvensen er at vi får en slags spiral-rotasjon som danner 

balansen og utvekslings-muligheten. Altså ikke helt symmetrisk, selv om balansen er symmetrisk.  

Denne krumningsformen fører til at det blir vekslinger innover mot objektet der vi må tenke at balansen veksler 
som antall promille og prosenter innover mot objekt-senteret. Dette er den eneste måten felt-kraften kan danne en 

balansert utveksling på ved slike kule-formede objekter og som krumning av feltrommet. Dette har mye å si for objekters 

spiralfallbane inn mot objekter, og hvordan utveksling skjer ved sorte hull i rommet, eventuelt overskudd, mettede 

masser i rommet som derfor reflekterer og avgir mer lys enn det vi finner normalt ellers. Vi vet nå ved nøytronstjerne-

kollisjoner at gravitasjonsbølger og lys har samme hastighet. Om slike har reist 30 eller 300 millioner lys-år og kommer 

frem likt, i samme sekund er forskjellen liten. Gitt er at grunnhastighet og endelig tetthet er lik overalt. 

Det er altså en proporsjonalitet mellom Plancks energi-sammentreknings-konstant, og Lorents tids-forsinkelses-

(treghets)-formel og lyshastighetens frekvensenergi som en slags konstant hastighets-energi i forhold til gravitasjons-

trykket det vandrer igjennom. Og da Einstein ved siden av dette med Newtons formler, korrigerer Newtons funn med 

dette, samtidig som han antar at Energien er konstant slik andre forskere mener, og samtidig benytter lyshastigheten 
som konstant øvre energi-hastighet, bremse-lengde-formel/kollisjons-formel, så får han at E=mengden masse ganger 

med bremsen c2, eller cc, kvadratet av lyshastigheten. Kort sagt at E=mcc.  
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Han er avhengig av Planck-konstanten fordi denne må inn i lys-energien, og temperatur-funksjoner, da disse 

radiobølgene oftest står for den manglende avgitte energien i omvandlings-prosesser av energimengder, enten det er 

isolerte eller åpne energi-omvandlinger mellom ulike energi-områder. Det er tvilsomt at gravitasjonen befinner seg 

utenfor dette regnskapet som grunnlags-trykk i rommet til objektene, og at det er denne delen som holder det mest 

nærliggende konstant-trykket som balansetrykk rundt objektene. Dersom vi finner at det virkelig har forsvunnet energi, 

masse, da er noe radikalt på gang. 

Kvante-hopp: Bergersen-modellen. Roger´s! 
 

Ett øyensynlig problem: Differensialkraften og uendeligheten kan ikke ha et punkt feil i forhold til hverandre, for da ryker teorien. 

Samme kraft for helheten, der de grovere eksempler er objektene og feltet rundt disse, mens bevissthet og følelser er mer fleksible endringsfelt i 

aktiv funksjons-transformasjon, at følelses-effekten er omvandlingseffekt i styrke, og felteffekt som er dannet av blandingsfelt, og der bevisstheten 

er mottaker av, og sammenligningsfunksjon for de samme felteffekter. At vi må innse at følelses-styrkefelt er variable og annerledes enn de normalt 

oppsatte feltlover, og er omdannelser av feltvirkningslandskapet utenfor selve objektene, men knyttet til dem. 

Plancks konstant, Planck-masse, Lorents formel og tidsforsinkelse, tregheten og tidsforsinkelsen til 

masser, og økning av massen ved høyere hastighet, samt utveksling med gravitasjons-rom-feltet, og 

sammentrekning og økning av masser og volum som kommer sammen eller splittes skal alle sammen kunne 

forklares med hastighetsløkkene til Differensialkraften, som alt fra den rette linje, krumnings-grader ala 

Gauss, utvekslingen og den spiral-vekslende inn-driften mot masse-objekter, kollisjons-rettet, loddrett, og 

utvekslingen mellom disse to retninger som gjennomsnitts-utveksling, korrigert av krumnings-graden; 

Samt balanse-forskjellen til gravitasjons-drift-strømmen og utvekslingen som graviterende og 

antigraviterende partikler og felt, frekventerings-graden, samtidig som at romtrykket fremdeles er ekstremt 

høyt i forhold til partikler. Som en supersonisk balansert, og virkende som en væskeform, en supersonisk 

aggregattilstand med balansen nesten utjevnet, så skal denne også kunne sammenlignes med turbulens og 

trykkvirkningsforskjeller slik vi har mellom feltmasser slik som i vann, og flere andre eksempler, luft, mye 

annet. 

Felt som skiller seg ut slik virker relativt sett ikke uendelig på hverandre. Gravitasjons-turbulenstrykket 

er skilt ut som en forskjell til andre mer utspredde trykk som skiller seg ut fra større drifts-strømmer, og slik 

har gravitasjonsrommet et trykk i forhold til partikler som gir partiklene en likedan tilnærmet størrelse 

proporsjonalt gjennom et relativt jevnt trykkrom. Endres noe nær store masser, men inngår i en ny 

balansetilpasning som vi kjenner som hastighetsforskjeller og masse-forskjeller for partikler i trykk-rommet.  

Ved å skille ut dette slik gravitasjonsturbulensen gjør, så viser dette at det finnes en proporsjons-

forskjell mellom partikler, altså energien i rommet totalt og det trykket som energien er utvekslings-utfelling 

av som hastighets-løkker, hvilket betyr at vi skulle kunne finne ut det relative trykket til gravitasjonsrommet 

i forhold til partikkel-energien. Det nærmeste trykkforholdet som vi kan måle gjennom hastighetsmål og 

trykkmål. 

Vi kan da tenke oss at 4 heliumatomer pr kubikkmeter rom i den størrelsen disse har viser til en 

kubikkmeter rom med tilsvarende trykk i den delen som ikke har partikler som alt er et enormt proporsjons-

forholds-tall. Ved siden av dette kommer ideer om at vi kun måler mellom 5 prosent og 60 prosent av all 

masse i rommet, kanskje 20 prosent bare. Men om det er 5% og vi ganger helium-antallet med 20 for å få 

hundre prosent, så er det kun 4 ganger 4 ganger 20 som gir 320 kjernepartikler, som tilsvarer 3 Tinn-atomer 

innenfor en kubikkmeter rom.  

Det blir altså pr sammen-trekning av nukleoner, og fordeling av felt-rom-balanse mellom gravitasjon 

og partikkel her, en ganske vrien, men mulig tilnærmede utregninger av trykkmengden, eller retningstrykket, 

et forhold mellom partikler og gravitasjonstrykket. Vi finner kanskje fort ut at slike tall kanskje ikke holder 

mål ut fra tester, men vi må jo prøve oss frem, fordi Differensialkraften eller trykkrommet vi er i, er relativt i 

forhold til annen felt-masse som ikke tilhører gravitasjonsrommet vårt. 

Det er lettere å få en utvekslingsbalanse i et felt når det tenkes som utvidende, da dette lettere fører til 

en mulig mot-rettet utvekslings-kraft og gir lettere en turbulens for de volummengder energi som er på samme 

volum-nivå i ekspansjonen. Enn det er i et roligere felt der vi ikke så lett klarer å få frem begrunnelser for 

lignende forhold som vi lokaliserer. Men her må nok glimtet, Big-Bang fra et punkt, vike for en utvekslings-

feltenergi.  
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En stor masse-sirkulasjon i kosmiske dimensjoner, og der denne virvelfunksjonen som ekspanderende 

halvdel av energien er på vei utover igjen, etterfølges av lignende mengder proporsjonale energi-mengder som 

med høyere treghet gjør at lyset der ikke når igjen oss som er lenger ute i et raskere lys-lag. At gravitasjon og 

lys er tilnærmet tregere lengre inne, bakenfor og innenfor oss, og at vi møter, og heller, ser mer av kosmos i 

den andre retningen, med en viss mulighet for at vi stadig alt ettersom vår egen driftshastighet kan komme til 

å se, oppdage, objekter vi ikke kunne se tidligere.  

En annen teori sier at vi er tregere enn lyset hvilket vil bety at lys fra fjernere strøk rekker å ta oss 

igjen, slik at vi ser tilbake til Big-bang-lignende tider. At kosmos skulle være rensket på forhånd for all 

utvekslingsmasse før en slik smell, og altså kraftløs og frekvens-løs er også egentlig en utopisk tanke. 

Mengden av slik frekvens er derimot verdt å merke seg, og kan tyde på at noe har hendt også.  

Først i tiden 1927-30 klargjøres forholdene i observasjoner at vi danner en annen modell enn et stivt 

univers, et kulerundt ett, med et mulig tenkt punktsenter. Denne erstattes nå av en punktmodell som er 

referanse for dannelsen av all energi, ur-atomet, en tenkt energimasse i et punkt, som utløses med lys-

hastigheten, et glimt, og som minner om BigBang.  

Hubbles bekreftelser av Georges Lemaître ide fra 1927 og den første med Hubbles konstant, og som 

slik bekreftes på nytt av Hubble 1929, gir så Einstein en omdirigering av relativitets-teorien mulighet til å 

sette opp den samme gravitasjonsteorien i en ekspanderende big-bang-modell, og som da har et sentralt og 

singulært referansepunkt i midten.  

Vi skal nå huske at det er i tiden 1937 frem til 1955, alt rundt 1948-51, at det legges kraftig vekt på at 

det neppe er singulært, noe Hawking tross alt allikevel fikk Nobelpris for i 1980-åra. En teori han forkastet et 

tiår senere. Til nå er det kun forslag til hvilken ikke-singulære avvikelse som forskjell fra gjeldende formler 

eller rom-retninger som da ligger til grunn, men uten noe vektig og logisk begrunnet funksjons-argument, 

annet enn at ellers blir det ikke mulig å finne ut mer om årsakene.  

At med singulariteten så oppstår ikke de fysiske lovene som kontroll-regning den andre veien, og et 

punkt mangler all bevegelse og tid, virkning romslig sett, og som et utstrekningsløst punkt så er det heller 

ingen utstrekning. Mange forskere holder på punktet som årsaken, selve stoffet, og mener at kreftene vi merker 

er magisk, altså en mystisk trolldom, helligdom.  

Det er ikke noe mer å si om den saken. Dirac fant flere slike grunner for å klage på religiøse modeller 

og astrologiske modeller og muligens stive kule-modeller av universet. Han var mest opptatt av at det var en 

balanse og at det ikke var noe lureri med dette. Plutselig og grunnløst, eller menings-styrt, skapt av ingenting. 

En utveksling slik punktlig samler alle like hastigheter, og virkninger likt som en fast vegg, stagnerer, 

møter seg selv med en uendelig tetthet, og ingen vei finnes ut. Slikt ville skape det Einstein ville kalt et stående 

felt. Dette stemmer neppe om det er frekvens-veksling på veien, fordi da vil dette veksle selv om vi har samme 

hastigheten. Ett eller annet er galt med forestillingen her.  

Et spørsmål vil allikevel reises. Vil et slikt foton som ikke berører masser, eller gravitasjonsendringer 

veksle i fri rom-drift. Og har vi virkelig noen gang observert et fritt foton. Det kan vi ikke vite mye om i og 

med at vi ikke får målt dette. Men alt tyder på at slik frekventering skjer med flere måle-stasjoner av samme 

lyskilde eller radiokilde. Det viser variasjoner i effekten, elektrisk og magnetisk. Et punkt kan ikke gi romslig 

utveksling av rom-energier slik.  

Kraftrommet har alltid vært her: Organiseringen er under drifts-endring. Det er en romslig konklusjon. 

Enhver bevissthet som står foran forhold som vi rekker å sammenligne gir oss den fysiske og bevisste 

valgmuligheten vi kaller fri vilje: Ellers rekker vi det ikke, eller forstår det ikke, og vi har vår frihet på disse 

fysiske balanse-betingelser, og som vi da kroppslig sett er en del av.  

Georges Lemaître mente også at det ikke kunne være en skaper bak det væren. Kun innenfor denne. 

Men tiltroen til naturfunksjoner i stedet for har økt, og viser stadig til grunnlaget for at noe funksjons-virkende 

er årsak til hendelsene og balansene. Å tro på kun vitenskaps-modeller uten innblanding av tidligere modeller.  
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Unik Vitenskap 
 

Vi finner mange helt unike eksperimenter og observasjoner fra mytisk tid, og fra old-tiden. 

Fra noen viktige oppdagelser i Middelalderen, men så med Renessansen, Newton, Ny Tid, at det ikke 

er grenser for hvor mange vitenskapsfelt som åpner seg. Det er også viktige oppdagelser med optikk og 

krystaller fra oldtiden, og med tiden før Newton, der de første eksempler på kikkerter og mikroskoper hadde 

sett dagens lys, så gjør Newton nye viktige funn om lysspektret og optikken. Om lys.  

Varme blir det nok en del andre som klarer å lage en god vitenskap for etter hvert, men gåtene her 

løser seg ikke før problemstillingen mellom Faraday-Maxwell, Lorentz, og Planck-Einstein kommer inn på 

banen, og i mer endelig form når Schrødinger-Dirac finner god løsning for kvante-verdier. Hawking løser 

også en makrokosmiske gåter om relativitet og fysisk oppførsel.  

De fleste vitenskaper møtes i behandlingen av lysfrekvenser, elektronet, protonet og nøytronets 

oppførsel og de proporsjonale forhold som utspiller seg med disse og feltene deres, samt at gravitasjons-

rommet viser seg å spille en rolle for partikkel-energiene, i form av en fordeling av kraft-felt-balansene. Kjemi 

og fysikk blir altså bærere i denne forskningen, og overraskende nok, at den biologiske molekyl- og partikkel-

forskningen i samme bane viser overaskende muligheter og oppførsel som avslører partikkel-egenskapenes 

muligheter som vi knapt trodde var mulige. 

Vi finner helt spesielle fordypninger som man knapt skulle tro var mulige fra inngangen av natur-

filosofiens oppstart med alt fra den gamle skapelses-myten til Hesiod som stammer fra en eldre og østligere 

religion, og til Anaximander´s samlende svar på denne fortellingen, som en Altets-filosofisk teori som dekker 

de samme funksjonene. Øst kan bety alt fra Sumer til Taklamakan i Kina. At korridoren mellom øst og vest, 

så og si den gamle silkeveien, at det langs med denne dannes et utspring 

Med Pythagoras og Platon med flere, sammenfattes nå mange matematiske og geometriske 

beskrivelser, og som etter Aristoteles logikk og vitenskaps-utskillelse som egen forklarings-gren, så kommer 

Euklid, astronomer, Arkimedes og hans elev, og en mengde nye forskere til, også forskning på lege-viten-

skapelige emner. Hvert felt måtte ha måleutstyr som passet til den typen fagtype det var snakk om. Både 

Aristoteles som beskrev hva metoden bør ha som krav, ble bifalt av Euklid, Arkimedes, Leonardo, Brahe, 

Galilei, Kepler og ikke minst Francis Bacon og Descartes. 

Og så bryter Newton igjennom og finner ganske almene lover i fysisk natur, gravitasjonen, og hvordan 

denne kunne benyttes sammen med hastigheter, bevegelse, akselerasjon, og energimasse for å bli kjent med 

tyngden og avstanden til andre planeter, for solsystemet og solen. Nå kommer også Leibniz inn og forteller at 

det gjelder for alle naturkrefter. Matematikere som Euler, Gauss, andre, samt Lauvosier og Dalton, Franklin, 

Volta, Watt, Ohm, Faraday, Maxwell, Weber, Henry, Lorenz, Røntgen, Tesla, Planck, Einstein, så Rutherford, 

Bohr, Schrødinger, Dirac, Hawking, med en mengde fler, og alle de store institusjonene vi finner, CERN, og 

nå LIDO med instrumentale beregninger gjør oppdagelse av gravitasjons-bølgene.  

Hvert av disse eksemplene av funn, arbeidsinnsats, kløkt, intelligens, tålmodighet, og ut fra at man 

ikke kjente til metoder for å finne ut av det de gjorde, allikevel finner en vei til å avdekke hva som finnes inne 

i det kosmiske skroget. For selv om mye virker logisk og forutsigelig, så finnes det helt ville forhold vi oftest 

ikke makter å få ordentlig oversikt over uten at vi opplever en rebus som overgår det som en kunne tro det var 

mulig å finne ut. Bare noe slik som akselerasjonen til Galilei, og så Newtons sammenligning og opprettelse 

av en et kraftmål for slike akselerasjoner, er utrolig nok. Også Arkimedes funn der mengden vann benytes 

som sammenligning av alle likedanne tetthets-former frem til moderne metoder om kjemi måtte inn å korrigere 

visse tilstander. Men vekten til og mengden av noe, stemte fremdeles med Arkimedes metode her. Han kunne 

da finne hvilke mengder stoffer som var blandet i hvilke prosent-forhold. 

Straks differensial-beregningene av disse forholdene mellom kraftfelt kom inn i bildet, masser og 

bevegelse, så mistet de fleste taket på forståelsen av hva som foregikk. Mange fysiskere, kjemikere trodde 

også at kun matematiske og geometriske faktorer spilte en rolle som var avgjørende. Men Einstein treffer et 

punkt der masser og energier ikke oppfører seg som de skal, men han løste dette med alle veier som forteller 

at E=mcc, og at lyset som konstant, en tenk ro som konstant, at energiene var konstante, gjorde at han kunne 

bergne alle energier i forhold til lyshastigheten og der tidsfaktoren ble en indikator man hadde stor nytte av.  

I grunnen er dette fremdeles bevegelsesformer, bevegelses-energier. Poenget er at den gåten Einstein 

legger bak seg, er spørsmålet om hva bevegelses-energier kommer av, og om det er en drivkraft, og hvorfor 

det er kraft og motkraft, det vil si balanse i energiene. Her leveres ikke et annet svar enn at han resten av sitt 

liv prøvde å finne det enhetsfeltet for alt som det senere forskerne og Hawking prøvde å finne frem til. 
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Her skortet det bare på en sak i følge min kraftmodell. De hadde ikke analysert grunnfunksjonene til 

endringer, forandringer, bevegelse og tid, fellesnevneren her, og det samme gjaldt for begrepet rom, 

utstrekning, dimensjoner, og videre ikke for vilkår til at det skulle være energi, det vi tidligere kalte kraft og 

styrke. Å ha tro på at dette har en særdeles spesiell grunnfunksjon virker jo nærmest umulig.  

Man må finne det minste felles multiplum mellom de som tilhører same kategori, og er disse stort sett 

lik, så kan dette være en funksjon, eller den rette funksjon. Det samme gjelder for rom, utstrekning, 

dimensjoner, om et slikt multiplum finnes der, og likedan for egenskaper av fysiske styrkevirkninger energi-

former, eller bevegelsesenergier som er under endrings-lov. Om alle tre områdene har noe felles, så kam det 

hende at det er en produktfaktor her. 

Da jeg fant tre like faktorer kunne jeg binde rom, tid og energi sammen til en funksjon som kan virke 

logisk gyldig, og stemmer med at de tre faktorene deler egenskap i ett og samme punkt/kontinuitet slik vi 

beregner slikt. Tross at Heisenberg sier at vi neppe kan måle både posisjon og retning når vi påvirker noe 

smått, som elementærpartiklene under forskningen. 

Alle teorier som tar utgangspunkt i det de forsker mest på, gir unike oppdagelser, noe som ikke minst 

har skjedd ved undersøkelse av temperaturer, Temperatur-vitenskapen. Men forholdet til Einsteins E=mcc, 

ser ut til å holde stikk så langt. Og det skyldes jo balansen som denne formelen er et utrykk for også. Balansen 

vil temperaturene ikke komme seg unna, selv om vi skulle finne nye banebrytende funksjoner gjennom dette 

som supplerer de kreftene vi kjenner. Vi vil da få en annen variant av slike balanse-egenskaper, og som vil 

være ganske like.  

 

Alle systemer som dannes av Differensialkraften vil ha grunnturbulens, rotasjonsutvekslinger, og der 

de forskjellige felt-styrke-virkninger som differens mellom de bestående felt, vil danne større og kraftigere 

turbulens-hastighetsløkker i, det vil si at gravitasjons-kraften et sted i inntilliggende kosmiske systemer, 

behøver ikke å være helt likt med gravitasjons-turbulensen i vårt kosmos.  

Uansett så vil det ikke bli mulig i slike turbulenskrefter som grunnfunksjon i et kosmisk felt, å få til 

forplantninger, lys, partikler uten at det er disse gravitasjonsturbulente grunn-forholdene som viser 

balanseforskjell som partikler i forhold til grunnkraft-turbulens-tetthetens balansering, og der grunnfelts-

turbulensen her ikke er den opprinnelige fra differensialkraften, men som er skilt ut som større grunn-

turbulens-sirkulasjoner, og at det da når hastighets-løkker av overtrykk og undertrykk, retninger i forhold til 

gravitasjons-romkraften retnings-strøm og trykk-forskjeller som dannes ut fra denne ellers nøytrale balansen.  

Og hastighetsløkker er der rette bevegelser kolliderer, og gir krumningssirkulasjoner slik at vi får et 

graviterende objekt i rommet. De elektromagnetiske rotasjoner er slik graviterende eller antigraviterende ut 

fra retningene sine, noe som forteller hva som skjer med elektrisk og magnetisk omvandlings-prosess, og 

gravitasjonskraften de er utskilt av, som gravitasjonsretninger med egne navn: Elektromagnetisme, sterk 

kjernekraft, osv. 

Det er styrke-felt-balanse-graden og rest-balansen som deler et jevnt felt opp som krumnings-felt og 

bestemmer mengden masse. 

All ære til de oppofrelser som hver av disse vitenskaps-forskere har gjort, der ofte bare en dunkel vegg 

har stått foran dem, og at de ved forsøk har fått antagelser, og så arbeidet hardt med i teori og praksis, og 

funnet de rette løsninger for de fysiske egenskaper og lover. Absolutt helt unikt. Slike blaff, slike fragmenter, 

er underforstått vært veiledende for hva noe bør virke i overenstemmelse med, og også begrep som logikken 

vi kjenner som hvis, gjenta, og, eller, ikke, det som vi kan si ligger til grunn for om vi har ingen eller alle, 

ingen utstrekning eller absolutt utstrekning, ikke bevegelse og absolutt bevegelse, at vi kan merke oss 

forskjeller gjennom slike utrykk for like og ulike egenskaper.  

Slik bakgrunn har hatt det meste å si for meg tror jeg når det gjelder å lete riktige veier innover i den 

naturens funksjoner som vi har. Det blir jo opp til fremtiden å vurdere overenstemmelsene mellom 

differensialkraften og naturen, samt dens lov-virkende funksjoner. 
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Temperatur i kosmos 
 

 Differensialkraften virker altså ut fra samme funksjon som tetthet, styrke, utstrekning og bevegelses-

funksjon for alle samme punkter, posisjoner, kontinuitet, som en ferdig balansert kraft-utvekslings-funksjon, 

som gir likevektig balansert kraft-motkraft, bevegelses-energi-formasjoner og mot-bevegelses-formasjoner i 

det vi kan kalle en konstant styrkevirkning, eller konstant energi for helheten av kraften. 

 Den virker altså som et absolutt trykk, en super-flytende væske-lignende tilstand. Men med 

utvekslinger så betyr også dette at det dannes ulike trykkturbulenser i forskjellige kosmiske systemer, at de 

utskilte feltstrømmer som tilhører hvert enkelt kosmisk felt har sine egne turbulenstrykk, eller krumnings-

tetthet. Og en feltstrømretnings trykk kan fint lokalt bare være en liten del av den samme lokalitetens absolutte 

felt-trykk-strømninger som da et spesielt felttrykk har vokst ut av som et kosmisk felt, lokalt.  

Dette feltet som alle de andre som opererer i samme kosmiske området er allikevel påvirket og 

synkronisert med utvekslinger balansert med andre omliggende kosmiske feltturbulens-virkninger, slik at alt 

har noe å si for krumnings-effekten til det tid-rommet, eller mer riktig, det rom-tid-bevegelses-energi-

formasjons-feltets forløp vi har som lokalt universum, vårt kosmos. Disse forholdene påvirker også da 

frekvensaktiviteten og partikkeldannelser og partikkelutvekslinger.  

Dette betyr igjen at det vil forbli en rekke tilfeller av mindre trykkendringer innenfor mange store 

områder av kosmos, men som lokalt utjevner seg balansert, slik at et temperert frekvens-trykk i et område vil 

fordele seg over det hele slik at balansen beholdes, som igjen betyr at proporsjonaliteten i trykket til alle 

elektromagnetiske felt, magnetiske felt, sterke og svake kjernekrefter, gravitasjons-feltstyrken, partikkel-

proporsjonale forhold.  

Dermed eventuelle proporsjonale forhold da til utvekslinger er slik at Planck-funksjonen bibeholder 

det proporsjonale forholdet under et felt som står under et hinsides høyere trykk enn partikkelutskillelsens 

felt-dannelser, og setter omtrent hundre prosent like betingelser for de partikler som dannes i dette feltet, 

eventuelt lysvirkninger, friksjon, partikkel-størrelser og trykk-balanse i rommet rundt i forhold til disse. 

Når vi slik opplever gravitasjons-forskjeller, altså frekvensforskjeller fra kilder lengre unna oss, så vil 

få ulike slike tempererte frekvenstrykkstormer, som betyr at det også er gravitasjons-bølgende virkning som 

forflytter seg som overskudd eller underskudd, altså forskjellig retning i rommet, som det vi kan sammenligne 

med været, tåkebanker.  

Men gravitasjonsrommet og den samlede feltkraften har det til felles at de utvider seg og krymper seg 

sammen i samme takt slik at det er en ut-balansering lokalt og til og med i større områder, slik at Planck-

funksjoner og forholdet E=mcc, den konstante proporsjonen mellom energi-omvandlingene bibeholdes alle 

steder, både for de lokale store formasjoner lengre ute i kosmos, og hos oss i vår lokale kosmiske del av 

universet.  

Dette oppgir jeg som grunn, årsak, til at vi kan merke frekvens-endringer eller virkninger utover de 

lokale formasjoner langt unna og også som lokal virkningen som når frem til oss, med tydelige 

frekvensendringer fra kilder, og som registrerbare her hos oss, at vårt lokale feltområde blir påvirket av dette. 

Men slike trykk vil innta øyeblikkelige balanseringer over vårt eget fysiske system i form av at det ikke endrer 

spesielt på trykklandskapet vårt.  

Det som kan endres er at partikulære selektive operasjoner i våre måle-instrumenter eller vårt lokale 

gravitasjonsrom, solsystem, slik selektivt, utbalanserer frekvenstrykkene slik at det oppstår ro igjen. Om vårt 

område er mettet så passerer disse energi-mengdene oss på vei mot balanseringsutjevnende områder utenfor 

vårt lokale område. Det ligner litt at høye frekvenser er for energifulle til å kunne bli opptatt av allerede 

balanserte partikkel-trykk fordelt over gravitasjonsrom-trykket vi allerede har, og at dette blir passerende 

gravitasjons-stormer, og at det merkes på frekvensaktiviteten. 

Om så andre deler av kosmos virkelige produserer store forskjeller, som energier ut over størrelses-

trykket de burde ham så vil vi merke dette gjennom partikkel-stormer av mulige utvekslingsbare styrker her 

vi er, og som vi må anta at vårt romtrykk da balansert har blitt justert som utjevningstrykk-område for en del 

av dette overskuddet. Og det vi vet er at det er stor utveksling av lys, andre partikler, radiobølger og 

høyfrekvente energier som faktisk lar seg utjevne i vårt område, og at vi slik er utjevnings-funksjonelt område 

for der vi observerer partikkelstormer fra.  
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Et slags bevis på en slik utjevning og balansert trykkendring i rommet er slik som oppdagelsen av 

LIDO-effekten, altså oppdagelsen av gravitasjonsbølgene fra to sorte hull som smeltet sammen og 

nøytronsoler som kolliderte, og der lys og gravitasjons-bølger viste samme hastighet, balanseutjevning over 

vårt lokale kosmiske område, galaksen vår, og gjennom solsystemet, for så å roe seg ned som normalt 

balansetrykk straks etter signalet. Dette tyder på en bred gravitasjons-metnings-tilpasning og kunne neppe ha 

hendt om det ikke var et konstant energi-forhold mellom likedan utvekslende balansekrefter, eller bevegelses-

energier. 

Men dette setter ikke den temperatur-funksjonelle betraktningsmåten av endringer av frekvenser i 

romforskningen ut av spill, eller ut av fysikken. Tvert i mot så er det et oppdagelses-instrument av den største 

viktighet. Utenom dette så følger nok ganske sikkert at energi-omvandlingene også gjelder her innenfor en 

konstant mengde feltutveksling av samme type styrke, og som legitimerer seg med at de har forskjellige 

mengder i utvekslings-virkningene lokalt. 

Stort sett så gir lysspekteret og synlig-gjorte andre radiobølgelengder, som et radar-system for 

lokalisering av kosmos og dens energifordelinger slik et godt fotografisk bilde av kosmos og dens form, om 

vi vil også som avstand i tid, og et blikk tilbake i fortiden til lengre unna kildene viser seg å være. Og det går 

an å lage både i statistikk og simuleringer differensialt av slike prosesser. Opphavet forteller disse kildene lite 

om, altså til hvorfor gravitasjon, utviklingsprosess, og partikler dannes eller kan bli selektive som en universell 

funksjon, mens det gjør differensialkraften. 

Lengden fra oss, retningene disse ser ut til å ha, resonans-mønstre, viser lokale og kosmiske 

bevegelsesforhold, og til dels en stor del av utviklingsmønstre, eller om vi vil årsak-virknings-retninger for 

driften av felt-styrkene. 

 

Temperatur er og blir om vi setter dette på hodet, en del av den store formel-dannelsen som alt er 

inneholdt slik som i Einsteins gravitasjons-formler, hans feltformler, og hans temperatur-sammenligninger, 

alle i forhold til hans E=mcc. 

Balansen mellom energiene. Forholdet lyshastighet som virkningskonstant i forhold til gravitasjons-

rom-feltet og partikkel-/masse-feltene. Endringer i frekvenser som avbilder gravitasjonsmønstre, og 

eventuelle andre feltvirkninger, vil slik sett inkludere en balanseutveksling, men neppe utenom en drifts-

virkning gjennom rommet, og som kan oppfattes som stormer, balanseutjevningsskyer gjennom rommet, fordi 

de forflytning av balanse for store kosmiske områders friksjons-utjevninger.  

Rom-felt lokalt kan svært gjerne bli utjevningsområder for strømninger utenifra vårt eget kosmiske 

område. Dette kan utbalanserende sikkert også danne partikler av energi-feltene, krumnings-basert og lokalt. 

Det skjer en utveksling mellom to turbulens-trykk. 
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Absolutt-Ingenting Væren Eksistens Tilværelsen 
 

 Vi skal kort gjenta hvordan vi kom frem til begrepet «Absolutt Ingenting» gjennom en ganske 

omfattende tenkning over den tilstanden om det ikke fantes noe i det hele tatt. Absolutt! Totalt! At alt samme 

hva var fullstendig vekke. Tankegangen, eliminasjonen av alt, gjelder da for alt som er, var og kan være, kan 

bli, alle endringer og overganger, alt det som er mulig, samme for hvem, og alt det som er virkelig, samme for 

hvem, alt det som kan være mulig eller virkelighet inkludert alles meninger, tro og viten, og slik dette måtte 

være virkelig, uansett om dette gjelder Gud, Natur, mystisk, logisk, kjent eller ukjent.  

Dette gjelder også for slike begrep der noen mener at former og energier går over i hverandre, eller er 

uendelige for hver tilstand som har en mulighet for å oppnå dette. Alle slike begrep som mulighet og 

virkelighet skal på samme måte elimineres. Gjennom et slik forsøk, tanke-eksperiment, eliminerer alle være-

muligheter, alle forandrings-muligheter, alle ingredienser, saks-forhold, virkninger og styrke, som kan danne 

bevisste og ubevisste former i en eksistens eller tilværelse.  

Vi fjerner, tar vekk, tilintetgjør, lar alle disse saksforhold, muligheter og virkelige virkninger opphøre 

fra alle tenkelige og utenkelige verdener om slike finnes, enten de regnes som åndelige, materielle, konkrete 

eller abstrakte, bevissthetsformer eller stoff, naturkrefter, kjente fysiske krefter. Ved denne eliminasjons-

prosessen skal det vi fjerner, fjernes med det kriteriet, kravet, om at dette ikke skal kunne gjenoppstå, hverken 

av seg selv eller av andre funksjoner av det som enda ikke er tatt vekk, fjernet, opphørt å eksistere. Det skal 

fjernes slik at det aldri mere kan gjenoppstå.  

 Ut fra dette kravet, betingelsen, så fjerner vi altså alle væremuligheter, rom, plass, tomheter som kan 

fylles og tømmes, ingenting-er som kan fylles eller tømmes, alt som kan gi endrings-muligheter, forandring, 

tid, bevegelse, virkninger, styrke, kraft, energi, stoff, saks-forhold som kan gi egenskaper til noe av dette, 

enten det er kjente eller ukjente verdener, himler, helveter, ondt, godt, bevisst, følsomt, men også fra ukjente 

og kjente dimensjoner for all forandring, virkning, saksforhold og egenskaper her, uansett om dette er 

ubevisste eller bevisste funksjoner, eller energier, krefter i slike systemer.  

Poenget er at også meninger, tro og viten, livssyn, tanker, forestillinger, følelser, sinnsstemninger, 

vilje, håp, åndskraft, naturkraft, at all årsak og virkning til slike systemer skal elimineres. Dette inkluderer da 

også begrep som å skape, gjøre, få til, lage, virknings-egenskaper, alle endringsmuligheter, der også 

«plutselig» tas vekk. All årsak, virkning, grunn. Alt som er mystisk eller logisk fjernes. 

 De kjente og ukjente være-muligheter, verdener, dimensjoner som kan inneholde endringer, 

virkninger, at det blir en forskjell, at noe kan skje, skal altså fjernes. Og likedan gjelder for alle forandrings-

muligheter, som under et er denne totale forandringsmuligheten, fjernes fra alt. Om det er stive eller 

foranderlige former som egenskap, mønster, visjoner, forestillinger, vilje, virkning, som kjente eller ukjente 

årsaker og virkninger eller årsak til at noe kunne være, var, er blir, endres, så skal dette, enten det er mystisk 

eller logisk, fjernes. Alle ingredienser av alle bevisste former, ubevisste, som tanke, forestilling, ånd, livs-

egenskaper, livs-funksjoner, livs-årsaker, og likedan det som befinner seg mellom liv og død, himmel og jord, 

skal slik fjernes.  

 Alt som eksisterer, eller som man mener finnes, skal altså som være-mulighet, eksistens, forandrings-

mulighet og endring, virkning, bevegelse, energier, og ingredienser (alle saks-forhold), tilhørende liv, død, 

åndelig og fysisk, sjel og legeme, og andre nøytrale tilstander i forhold til dette, positivt, negativt, ondt og 

godt, virke-mulighetene, og det som kan virke sin eksistens, at egenskaps-muligheter skal slik fjernes. Her er 

hverken dyr, menneske, Gud eller djevel tilstede mer.  

Åndelige, materielle og immaterielle, stofflige, fysiske former har opphørt, er fjernet. Det finnes ingen 

like og ulike funksjoner deler, bevissthet, fysisk egenskap, hverken som væren, eksistens, forandring, endring, 

forskjell, eller som egenskap, form, funksjon. Får å få en form trengs en virkning, årsak, som gir form-

egenskapen, og det er en funksjon som her er fjernet. Ut fra dette får vi da dette helt spesielle og absolutte, 

totale ingenting som skiller seg fra det vi personlig oppfatter som totalt ingenting i forhold til det vi vet om 

eller tror på som tankeformasjon, visjon, der vi kun kan se at vi er til, men vi tenker ingenting, føler ingenting.  

Det skiller seg også fra den formen der vi kan tenke oss at ingenting er og så plutselig at noe er, og så 

plutselig at det forsvinner igjen. Og det skiller seg klart fra at all endring fra øyeblikk til øyeblikk, slik sett 

oppfattes som at da eksisterer ikke det som var lengre og at det vi opplever er i ferd med å bli borte, og at det 

vi har foran oss enda ikke eksisterer. Fordi denne tanken forutsetter at det er noe som endrer seg, at noe var, 

og blir, og i dette absolutt ingenting så kan ikke noe oppstå, forgå, bli til og forsvinne. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr FORSKJELL og FORSKJELL FRA. 
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Definisjonen på dette «absolutt ingenting» vil da bli følgende: 

Absolutt Ingenting = uten forskjell, uten like og ulike, uten to like og to ulike, uten egenskaper, 

uten årsak og virkning, årsak og grunn, uten mening, uten mulighet og virkelighet, uten virkning, 

endring, den er uten den forskjell at noe kan skje da både forskjell fra noe og til noe ikke finnes som 

egenskap. Uten den ulikheten som kalles plutselig: Oppstå eller Forsvinne. Det kan ikke oppstå noe likt eller 

ulikt. Det er uten endringsformer som tid, bevegelse, virkning, utveksling, dannelse, skapelse, evne og 

egenskap, og heller ikke egenskap til at noe kan oppstå eller forsvinne. Uten energi, vilje, håp, bevisste og 

følsomme tilstander som gode eller dårlige, smak eller behag. Det finnes ingen mystikk og ingen logikk. 

I denne mer forkortete sekvensen legger jeg vekt på at Absolutt Ingenting her er utrykt som: 

 Uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten 

mening. Uten forskjell som oppstå, forsvinne. Uten at forskjellen Å skje, kan skje. Det finnes ingen 

være-muligheter, eksistens, ingen forandrings-muligheter, en forskjell i tilstanden, uten ingredienser 

som form- og egenskap for kjent eller ukjent. Ingen mystikk og ingen logikk. 

At dette er uten ånd, materie, liv og død, bevissthet og ubevissthet, materielt eller fysisk, og selvsagt 

slik sett heller ikke noe immaterielt. (Immaterielt/Damman, henviser til at rom-tid og stoff, fysisk virkelighet, 

like gjerne i stedet for å være endelige og uforanderlige elementer, hardt, på samme måte like gjerne kunne 

være en kraft, og at dette har en funksjon som slett ikke har stoff som årsak til funksjon, sin virkning, men 

heller en endringsårsak det faste stoff som ide ikke kan ha.). 

 Arne Næss, Spinoza, Anaxagoras og Anaximander, henviser til at: årsak, prinsipp, driftsårsak lignende 

Aristoteles prinsipp, energi, er en funksjon: En virknings-funksjon der alt åndelig og fysisk er innunder en 

virkende kraft: En bevegelig, endrende enhet, grenseløs, motstridende, forskjells-utskillelse som vi kan 

skjelne, altså se forskjell på, som en energi, styrke, værende og konstant, en logisk virkende kraft.  

 Da dette absolutt ingenting er umulig, forskjells-løs, og at vi ikke får dimensjoner, rom, verdener, 

plass, oppholds-mulighet uten forskjells-egenskap, og heller ikke endringsmulighetene uten forskjells-

egenskap, altså en forskjell i den tilstanden som er, til og fra slik denne var og til slik denne blir, og fortsatt 

har denne endringen(Aktivitetens-funksjonen), forskjell som blir forskjell fra seg som eksistens, så kan tid og 

bevegelse bli mulig, men uten er det ingen endringsmulighet til at noe kan skje, og videre at alle 

formegenskaper, energier og virkninger som saksforhold, de bevisste og fysiske prosesser og egenskaper, er 

umulig uten nettopp forskjells-strukturer.  

Alle disse egenskaper som væren, endring og egenskap funksjonelt virker som en forskjell som blir 

forskjell fra seg: En differensierende differensialfunksjon. Fordi Tid i punkt, tid i posisjon, tid i kontinuitet er 

her det samme for energi i samme punkt, altså styrken, og formen, rom, dimensjon, volum, og romslig 

egenskap, bevegelse og virkningskrefter, som det som gjør at gjøren og å kunne, blir mulig for det bevisste, 

det følsomme og det fysiske. 

 I forhold til dette kan vi med den forkortede versjon av intet: Absolutte Ingenting trekke noen 

konklusjoner. 

 Absolutt Ingenting her er utrykt som: 

 Uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten 

mening. Uten forskjell som oppstå, forsvinne. Uten at forskjellen Å skje, kan skje. Det finnes ingen 

være-muligheter, eksistens, ingen forandrings-muligheter, ingen forskjell i tilstanden, uten ingredienser 

som form- og egenskap for kjent eller ukjent. Ingen mystikk og ingen logikk. 

 Absolutt ingenting er umulig, uten forskjell, uten likt ulikt, kjent, ukjent, Uten årsak og virkelighet, 

uten mulighet og virkelighet. Tilstanden kan altså heller ikke finnes, være, oppstå, forsvinne: Med et unntak: 

Det eneste som kan være er da i dette saksforholdet: at det bare det som er annerledes og motsatt av dette er 

det som kan være til, finnes, og det som er funksjonen til annerledes og motsatt, er forskjells-funksjonen. 

 Dermed føyer alle begrep som eliminert, og som ikke-er til, i absolutt ingenting-begrepet her, til at de 

alle kommer under forskjells-funksjonen: Mulighet og VIRKE-LIK-HET. At noe virker. Og gjerne likt med 

slik det virker. 

 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 Ikke et ord å gruble over! 

 

 



 248 

En klargjøring for eksistens! 

 

En annen side av samme sak er dette: Vi kan lett si at der den ene uendeligheten slutter, der begynner 

den neste uendeligheten. I forhold til Absolutt ingenting uten forskjell finnes det ikke like eller ulike. Dette 

betyr at like og ulike ingenting, like eller ulike tomheter ikke finnes. Det betyr også at like og ulike 

uendeligheter ikke finnes og ingen begynnelse eller start. Den totale forskjell inneholder da alle like og ulike 

uendeligheter deres start og slutt, deres overganger, alle deres starter og avslutninger, og i den grad de alle 

skulle ha kontakt med hverandre. På slik sett fungerer den differensierende differensialfunksjonen for alt 

foregående og videre, det forrige og det neste. Håper at dette klar-gjører den frustrasjonen som finnes om hva 

som er uoversiktlige eller ikke av slike uendelighets-begrep som eksisterer. Fordi differensialfunksjonen 

utilsiktet inneholder de alle! Ikke med vilje! Men som en funksjon for alt som er mystisk og logisk. 

 

Konsekvensen eller konklusjonen av Absolutte Ingenting-definisjonen her er at: Kun den totale 

forskjell fra dette intet kan være til, for at denne definisjonen skal være sann! Altså må det være en 

differensierende differensial-funksjon over alt i stedet, som uendelig og totalt. Dette betyr at det overalt 

oppstår samme funksjon som både er forskjell, som videre-føring, kontinuitet, og som endrer seg, blir forskjell 

fra seg, altså rører seg, fungerer, virker, som en total forskjells-funksjon fra absolutt ingenting. 

At vi da med differensial rom og med differensial bevegelse slik sett da i hvert punkt, kun får dette 

som en felles-funksjon av rom og bevegelse, som aktivt må bety vekst, da bevegelse ikke forklarer rom, og 

rom ikke forklarer bevegelse, men at de samtidig vil fungere sammen om de hjelper hverandre, så vil vi få en 

rom-bevegelses-vekst-funksjon som vi like gjerne da kan kalle en romtid-vekst-funksjon, eller romtid-

ekspansjons-funksjon.  

Som tenkt født hadde denne smelt rett inn i uendeligheten-(`s vegg), hvor den ikke kan vokse mer eller 

minske, og som vekst kun kan gi et total trykk inni i seg, en total ekspansjons-funksjon overalt, og slik som 

samme total konstante energi kun kan endre seg som like mengder rom-bevegelses-styrke, utvekslende, som 

likevektig balansert kraft og mot-kraft, bevegelses-energi og mot-bevegelses-energi.  

Testen av slike balanserte utvekslinger ga meg slik alle de fysiske lover: Eller Påstand: At dette er 

årsaken til at alle fysiske tilstander og fysiske lover er til, fungerer slik, og grunnlaget for geometriske og 

matematiske differensial-beregninger, for logikken, matematikk og tall, alle proporsjoner, og den mulige 

geometriske sammenligningen med samme kraft-modell. Så ganske Mad-Max er dette. 

 At vi ikke har oversikt over motkreftene, motkraften, enda, kun den konstante energi-utvekslingens 

tilnærmelse, E=mcc, for vårt lokale univers, universum, kosmos, betyr bare at vi ikke har full oversikt enda. 

Vi bare kan slutte at det er en høy energi-balanse frem til 99-100 prosent. Ikke så galt slik. 

 Her begynte også bevissthets-funksjoner som energi, styrke, felttrykk, logiske virkninger å gjøre seg 

gjeldende som forsknings-funksjoner. Fordi at forskjells-funksjonen er den som gir like og ulike, som igjen 

gir alle logiske satser som og, ikke, eller, både-og, enten-eller, hvis og gjenta, er-lik og tilnærmet lik, sammen-

lignings-funksjonen våre, og da kjent og ukjent, gjenkjennelsen, og slik husk og bevissthet har som virknings-

prosessen sin. Vi merker forskjell og forskjellen gir sammenlignings-funksjonene til bevissthet og følsomhet. 

Og forståelse på forskjellen bevarelse eller ikke i forhold til begrepet holdbarhet fysisk og psykisk. 

 Med denne Absolutt-Ingenting-definisjonen, som etterfølges av en logisk funksjonell som forskjell fra 

samme tilstand, den totale forskjell, så finner vi bare de forskjeller som egenskaper og former vi setter navn 

på og husker. Den totale forskjell er den eneste logiske eksistens-forskjellen utenom et umulig ingenting, da 

begge definisjoner oppnås. Absolutt ingenting og alt-mulig. At A-I-def er sann og ikke er til, er bare mulig 

om alle totale forskjells-muligheter er til i stedet. Altså funksjons-egenskapene. Total eksistens. 

 Det er nå vi får spørsmål om hva det er, hvem det var, hvordan verden, vi bevisstheten, følelser er 

mulig, og styrke, energier, fysiske former og funksjoner. 

 Det følgende virker da helt klart. 

Hvem er årsak til all eksistens? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. Alle hvem og hvor er ikke 

bak alt men del av alt. Det finnes ikke noe utenfor alt som funksjonelt, fysisk eller bevisst kan forårsake 

tilværelsen, altså helheten av denne. 

Hva er årsak til all eksistens? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. 

Hvordan ble alt til? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. I følge Absolutt Ingenting så er det ikke en 

årsak utenom eksistensen selv. Eksistensen som fungerer slik den gjør har alltid eksistert med sin egenskap. 
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 At bare noe som ER fører til eller gir noe som skjer, blir, eller at alt noe er gitt i dens virknings-

funksjon. At denne danner alle de differensielle forskjeller, funksjoner, kjente som ukjente, der det kjente er 

det vi gir navn til. Vi vet oftest ikke hva det vi gir navn til er, men navn og ord er retningslinjer, pekere kopier, 

henvisninger til det vi kommuniserer om. Vi kan kalle noe rom, tid, stoff, og bevissthet, uten å vite hva dette 

egentlig er, eller kan fungere som det gjør. Vi oppdager verden litt etter litt, og blir den stadig mer bevisst, og 

slik sett dukker det alltid opp noe vi ikke har sett før, og som har samme egenskapen som plutselig.  

En av oss kan ofte forklare hva det er, men mange har ikke ide om hva som gjorde at noe dukket opp 

og ble overasket; mystisk. Slik sett er det en ganske vanlig oppfatning at noe bare plutselig dukker opp eller 

blir til. At noe vi ikke har sett før er da er en funksjonsmulighet som alt er til fra før av, som kilde, i samme 

energigrad som det som dukker opp, er det ikke alle som kan tenke seg. Slik sett blir skape, ide, kreativitet 

noe overraskende og plutselig, som at funksjons-sammensetnings-vilkårene ikke fantes fra før av. Det er bare 

at årsaken var ukjent, og da dukker alle ideer opp som vi synes passer inn her selv; ofte uriktige forslag. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 Eksempel: Det er en plante(navn), som vi kaller gran-tre/evergreens, og altså navn, peker til dette; 

lignende det at vi kaller en person for Theodor. Det er ikke selve personen i sin helhet eller hans livsevner 

totalt sett, men en peker til denne gjenkjennelsen. Grovt sagt at bevissthets-ordet og saken peker til hverandre, 

og slik mest mulig skal være i overenstemmelse med hverandre. Også at noen oppfattes som fiender. Her som 

eksempel på bevissthetens sammenligning mellom et tre, evergreens, og det vi kunne kalle preferansekilden, 

virkningen fysisk, evergreens, et tre. 

 Bra, dårlig, er god beskrivelse av nedbrytende og oppbyggende holdbarhets-forhold for kropp, psyke 

og bevissthet, og fro naturen vi lever i, også i forhold til oss, miljø, og holdningene til alle og alt. 

 Navn gir gjenkjennelsen stort sett til en sak: Men hvorfor denne finnes, virker inne i seg, kan fungere 

på alle trinn gjennom hele seg, slik som et tre, en blomst, et rompe-troll, en celle, arvestoffet vårt, er oftes en 

gåte for de fleste. Konsekvensen er at vi ved å gjenkjenne noe og med navn, tror vi vet og kan forstå denne 

saken tvers igjennom, mens vi i det store og hele ofte ikke forstår noen videre del og funksjon inne i 

virksomheten til det vi henviser til.  

Venner kan tro de vet alt om den andre, mens de kanskje ikke vet hvordan alt innvendig i kropp, husk, 

bevissthet, psykens indre funksjoner fungerer. Dette hindrer ikke folk i å manipulere hverandre, fordi det er 

forholdet til de ytre funksjoner med rettledninger som manipulasjonen lar bevisstheten forholde seg til. Altså 

påvirkning om hvor noen skal stille seg til det ytre. Å gi bra eller dårlige vibrasjoner kan vi si, med de 

konsekvenser dette får. 

 Det er jo klart da den andre tilstanden ikke er mulig, at bare en av disse kan være, tvungent og selvsagt 

nødvendig om nødvendig betyr at det er en tvungen mulighet, altså en eksisterende virkelighet for årsak-

virkning. 

Alle spørsmål som hvem, hva, hvordan, hvorfor er altså helt gale spørsmål å stille til at alt eksisterer 

og fungerer, virker. Det riktige spørsmålet er Hvordan fungerer/virker det fysiske, hvordan fungerer 

bevisstheten, hvordan fungerer vi og naturen? Kanskje: Hvordan kan det fungere/virke! Det siste spørsmålet 

er besvart hva eksistens og funksjon virker. Dette fører uvilkårlig til de forskjellige funksjoner der vi finner ut 

hvordan noe fungerer av samme sak. Hvorfor alt er og virker, besvart.  

Dette kan ikke noen bevissthet eller natur-funksjon, ligge bakenfor, men kun innenfor. At de som alt 

annet, er del av denne helhetens eksistens, eller alt er del av den eksistensen så mange påstår at deler av det 

eksisterende er en utenomliggende årsak til. På den annen side vil utvekslingen forklare alt. At om dette har 

drift-virknings-funksjon og om så balansert, så vil denne funksjonen gi grunnlag for omvandlingene bevisst 

og fysisk. 

Da det er uendelig med virkemuligheter, men allikevel tvungen balanse, så oppstår det en viss 

sammenlignings-mulighet der vi kan skille oversikten vår i orden og uorden kosmos og kaos. Men funksjonen 

virker altså totalt logisk selv om noe er kjent og annet er ukjent for oss. 

Analysen av det funksjonelle alt-værende, av rom, tid, bevegelse og energi, stoff, egenskaper bevisst 

og fysisk, viser slik logisk funksjon som differensielle funksjoner i væren, endring og ingredienser som fysisk 

og bevisst. Dette henviser til at annen mulighet ikke finnes, at det bak dette kun er ingenting som er forskjells-

løst og definert ovenfor her. Hva vi kan omdanne, lage og skape av det som alt er her, er noe annet! Det er 

sammenligningsprosesser og tilpasninger, kjente og ukjente mer eller mindre bevisst, ubevisst. 
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Drivkraften er med andre ord fullt mulig den vi egentlig ser direkte på som merkbare formendringer 

og hendelser rundt oss. Også balanse, likevekt, justeringer og uro i de enkelte balanser da de balanserer ut mot 

hverandre. 

Spørsmål eller Utsagn. Alle spørsmål, søk, lete, finne, sammenligne, tilpasse, husk, bevissthetens 

sammenlignings-prosess tilpasset andres bevissthet, følelser og den fysiske natur, virker slik at det fungerer i 

den grad vi kan klare å få det til, som at bevissthets-begrepene, bevissthets-oppfatningen finner en slags 

overensstemmelse, likhet mellom det bevisst oversiktlige og saksforholdet, tilstanden til en annen 

bevissthetsform, eller en naturform. I den grad det er mulig så er dette så langt, dypt, omfattende som vi logisk 

klarer å få dette til.  

Det er årsaken til at vi har tro på erfaringer, hva vi læres, og som virker tilfredsstilt gjennom at vi finner 

en løsning for bevissthet, følsomhet, fysiske og praktiske løsninger, kan handtere noe, også gjennom 

matematikk, geometri, og selvsagt logikken, sammenligningsfunksjoner som matematikk og geometrien er 

avhengig av. 

 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 

Spørsmål kan i alle tilfeller omgjøres til utsagn, eller at utsagn, påstander, premisser kan gjøres om til 

spørsmål. Dette fungerer ofte som det vi kaller spørsmål og svar, men ikke som undersøkelse, forskning, 

dypere logiske sammenlignings-funksjoner. For mange er et svar godt nok, bare fordi det var et svar: Det skal 

ikke du tenke på, fordi dette er andres sin oppgave tenke på.  

Uten å spørre, undersøke, lure på noe, så vil vi ikke få et svar, med mindre vi gjør en praktisk eller 

logisk erfaring gjennom opplevelses-prosesser. Da blir for så vidt hvorfor og besvarelsen til i samme prosess, 

selv om vi ikke visste at vi ikke visste dette. Men vi sier da: Ja vel. Så det er derfor dette hender, skjer, at det 

er slik det virker, som årsak til slik det fungerer. 

Et Utsagn som at: Alt må ha kommet fra noe! Alt må ha blitt skapt! Kan gjøres om til spørsmål som: 

Er alt kommet fra noe? Er alt blitt skapt? Vi kan også spørre om alt kan ha kommet fra noe, eller kan ha blitt 

skapt av noe. I forhold til det nye begrepet der alt er alt og ingenting er ingenting og umulig, viser dette til at 

Alt er og at alt er bestandig, og at alt som oppstår og forgår er funksjonen til det samme alt som virker som 

omvandlings-prosesser, helst best beskrevet som utvekslings-funksjoner der det er balansert mengde 

omdannelse, og at alt virker tilbake på alt en eller annen vei, og er en funksjonell del av prosessene.  

Dette kan ligne litt på ideer om Karma og andre respons-funksjoner, i den grad vi kommuniserer og 

deler eksistens for livsløp, men er slett ingen sikkerhet for rettferdighet og likevekt i livs-funksjoner slik det 

hevdes. Når alt fungerer slik alt funger selv og alt er alt, og ikke kan ha oppstått fra det Absolutte Ingenting, 

men fra noe eksisterende funksjonelt, så er det ikke mulig at nettopp alt har kommet fra noe annet. Altså er 

utsagnet i forhold til dette begrepet om ingenting, feil. Alt har ikke kommet fra alt=fasit. Logisk.  

Alt kan bare ha kommet fra det alt som alt er, det som er, og som vi kaller i fellesbetegnelse for noe, 

fordi det er til og fungerer slik, eksistens fra øyeblikk til øyeblikk eller som en kontinuerlig sammenhenegnde 

årsak-virknings-funksjon. Noe er her ment som alt noe, i den forstand at Noe brukes for å finne kilden i Alt 

Noe som årsak til det som oppstår og det som skjer, og sammenhengen i dette som enten: Årsak-Virkning, 

eller som en litt mindre nøyaktig form for årsak-virkning, Mening. Meningen med alt.  

Denne krever ikke noe svar, oversikt, annet enn at man mener at Noe, Alt, Noen, er årsak til at noe 

oppstår og forgår, lignende som, og ment som likt med årsak-virkning. At alt har årsak-virkning betyr at det 

er en sammenheng et sted, at det er rekkefølge i hendelser, eller at noen besørger en slik rekkefølge og er 

medvirkende til årsak-virkning gjennom lyst, vilje og bevissthets-funksjoner.  

En lyst, vilje behøver ikke å være bevisst villet. Spontan smak, spontan lukt, smerte, er slikt som preger 

oss gjennom arv og miljø-påvirkning, og som slett ikke behøver å ha annet som opphav enn behovs-systemet 

vårt, som er grense-satt som tåleevne, av hva som virker bra, dårlig, for bra eller for dårlig, og hvor godt eller 

vondt vi synes det som er bra eller dårlig er.  

Dette fungerer som rettledning for moral/etikk og Smaksfølelsen/affekten/Estetikken. Men både kropp 

og bevissthet er ikke forklart gjennom etikk og estetikk, enda dette er de holdbarhets-funksjoner som vi er 

avhengig av og virker som opprettholdelses-funksjoner. Konsekvensen er at smak og regler ikke er nok for å 

dekke opp tryggheten, der vi må øve opp graden av, eller sette vår tiltro til, det vi mest kan tro virker for 

opprettholdelse og trygghet.  
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Det faste holdepunkt i livet som livssynet vårt setter som basis, refleksjons-bunn for tilværelsen vår, 

tryggheten, forståelsen, den grad dette har en større bredde, oppmerksomhetskrevende flate enn bare reglene 

etikk og smaken estetikk. Det er likedan med begrepet og spørsmålet og utsagnet som: 

Er alt skapt? Kan alt være skapt? Er noe skapt av ingenting eller av noe? Når alt gjelder absolutt alt, 

og ingenting er umulig eksisterende, uten muligheter, og bare alt kan være, så kan heller ikke alt være skapt 

av ingenting. For eksempel om det var ingenting så er det uten Gud og Natur, og det kjente og ukjente. Når vi 

snakker om lage noe, eller å skape noe, er dette som regel omvandlinger og kreativ sammensetning av noe, 

altså oppfinnsomhet i å se sammenhenger, til noe vi synes er fint eller nyttig, for noen ikke fint og unyttig. 

Mitt oppe i dette skal vi legge merke til enhetlig-heten til Ibsens utsagn. At livsholdepunktet vårt, livssyn, er 

med-inneholdt etikk med smak på, estetikken. Noe som referanse-svar til Søren Kierkegaards totalitet. 

Gud er et begrep som defineres av troende som at han ER, Er Noe, Eksisterer, lignende eksistens. Da 

er han, eller det, verdens-ånden, den altomfattende kraft, nettopp det samme som element i og av alt det 

eksisterende, delvis eller helt. Om absolutt ingenting er umulig, så må Gud være noe annet, som vi har definert 

til eksistens og alt annet, alt noe, altet, at det finnes. ALT HAR BLITT SKAPT, ALT HAR BLITT LAGET! 

KAN ELLER ER ALT BLITT SKAPT ELLER LAGET?  

Svar: NEI! Det må være noe tilstede som skaper og lager noe! Derfor er ikke alt, eller den 

grunnleggende eksistens-virknings-årsak blitt skapt eller laget, fordi alt innebærer alt, alt inneholder alt annet. 

Om Gud er til, eller at alt bare er logiske naturfunksjoner uten at det er en Gud til stede, så vil i begge tilfeller 

disse ur-krefter, energier, driv-krefter, virke-krefter, være slik at de må være til stede! Det kan ikke gå an at 

Ingenting er, og så skapes, lages, Gud eller Naturen, eller begge deler. Gud eller Naturen har ikke plutselig 

lagd seg, blitt til av intet. Bevissthet og fysisk natur er no-pop-up!  

Absolutt Ingenting forteller oss her at det umulige forskjells-løse ikke kan være årsak til alt, lagd eller 

skapt. Altså må en tilværelses-eksistens ha vært til, og i følge absolutt ingenting sin forskjells-løshet, så vil 

bare en motsats av dette ha funksjon, virkning som i begrep som skape og lage. Kort sagt: Det som skaper og 

lager er der i alt, eller som alt, eller som del av alt, eller er alt der. DETTE ER DERMED IKKE BLITT 

SKAPT ELLER LAGD.  

Det betyr at Hegel tar feil, og kun referere til det fysiske, det åndelige, bevissthets-prosessene, og 

logikken så langt denne rekker innenfor alt-noe, mens hans intet, heller mer er en bevisstløs-het enn at det er 

et virkelig intet, lignende at vi ikke er oppmerksomme på eksistensen når vi sover, eller ikke følger med godt 

nok, oppfatter hva som skjer. Hegel og Sartre får ingenting til å bety noe, til å virke. På linje med årsak. 

Hegels og Sartres Ingenting er differensielle ingenting-er av og i noe. Men de mener noe annet selv. 

At en kafe eller univers, alt, uten onkel, og uten bevissthet, er lik med ingenting, mens det heller er snakk om 

en tilstand. At noe er med eller uten noe betyr så klart noe. Vi mangler kanskje hammeren? Det er et behov 

som betyr noe som har mangelen. Uten saken på plass betyr noe, men det betyr ikke ingenting:  

At det vi kaller ingenting er tøysete. Det er ikke ingenting som betyr noe. Men behovs-oppfyllings-

grad mellom ingen dekning, eller full dekning av behovet. Det er også klart at funksjonene som det 

sammenlignes med hos Sartre også er Avtalen og Behovet til niese og Onkel. Kilde og formål for et møte. 

Lignende for Hegels utviklings-tanke og dets forfall av den endelige oppstandelsens mål som fullendt og 

full-bevisst, Gud. Som blir til intet, sovner. Det at noe ikke er som avtalt, ikke viser formålet, er uten en av 

brikkene som det klart uten tvil må finnes i sammenligningen, slik at det er uten bestemt posisjon.  

Det er avtalen behovet, onkel og saken som er målet: Målet er ikke oppfylt, avtalen brutt, behovet er 

sviktet og vi kommer inn i let, søk, finn det som er forventet sak. Ikke ingenting. Ingenting betyr bare ikke 

tilstede på gitt posisjon til rett tid som avtalt. Det betyr at noe kan være i veien med onkel, stedet, posisjonen, 

tiden. Det er ikke ingenting som betyr noe. Men formens utseende og virkning. Formvirkningen er der, men 

ikke slik formvirkningen skal være etter avtalen.  

Det er akkurat det samme som en blå hest som skulle vært rød. Dette fører til at formen kafe og onkel 

bare er kafe, og det stemmer ikke med avtalen. Vi forenkler og kort-fatter dette som et begrep, sammenlignet 

med ingenting, som at det ikke finnes noen kilder å sammenligne med som noe. Nei det var ikke der eller var 

ikke slik, og som slett ikke betyr ingenting. Det kan være på sin plass å avsi ingenting som kilde-virkning ut 

fra de bevisste, følsomme og fysiske avtaler og løsninger og feil ved dette. 

Konsekvensen er lignende Bertrand Russell sitt utsagn om at Alt ikke er relativt til noe. Bare innbyrdes 

relativt. Alt står ikke i forhold til ingenting eller noe annet. Absolutt Ingenting som umulig og forskjells-løst, 

forteller at alt ikke er skapt eller lagd, men ER.  
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Så vi kan tilføye at: ALT ER IKKE SKAPT ELLER LAGD ELLER VILLET, OG ALT ER IKKE 

RELATIVT, GYLDIG SOM EN HELHETS-SAMMENLIGNING AV ALT UNDER ETT: EKSISTENS. 

Naturen har ikke skapt naturen, og ingenting har ikke skapt naturen, og det kommer ikke fra noe sted. 

Det er heller slik: At naturen og dens funksjonsgrunnlag har alltid eksistert, og det samme ville det være med 

om Gud og Alt settes som sammenlignbare begrep. Det er lov å tro på bare den ene eller begge. Men 

funksjonelt er det helt andre vilkår som er bestemmende for den differensialt virkende eksistens. 

Hva som er villet eller ikke, kan settes sammen eller omdannes, som bruks-begrepene skapt, laget, 

kreativt, oppfinnsomt, smarte ideer, forstillinger, og er med andre ord en prosess-omvandling av det som alt 

er til av alt funksjonelt, og dette gir at Alt fungerer av seg selv, selv-funksjonelt, eller kort bare, er alt-

funksjonelt-virkende. Dette er en drivkraft-funksjon, energi-basis, som er både endrende og gjennomgående i 

det alt-værende, og slik sett gir alt en virkende funksjon som utvekslings-funksjoner. 

Å oppstå og forgå er en forvandling, omvandling, forandrings-prosess. En etter alt likedan balanse-

utvekslingsprosess. At Alt er, og ikke kan annet enn å være alt-funksjonell. At alt er bestandig, alltid, holdbart 

bestående, slik vi kaller evig værende, evig tid, altså bestandig og konstant som summa, en konstant energi. 

Om vi nå i dette altet da kan lage noe bevisst, sette sammen noe, eller at det oppstår en bevissthet, eller 

finnes en bevissthet som kan lage noe, sette noe sammen, endre energiene, formene, hendelses-virkninger, 

som vi kan kalle oss selv, eller Gud, så kommer vi inn på helt andre spørsmål om graden tillit til hva som er 

årsak og mulighet i den bestående tilværelse. Og her er det ikke enighet om hva Gud eller Natur er i stand til, 

eller hvordan det kommer i stand.  

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

Konsekvensen er også så langt, at dette er et spørsmål om tillit, tro, holdepunkt, det faste holdepunkt i 

tilværelsen, i hvilken grad rettledning eller oversikt, orientering hver person selv har i livet, uansett hvor 

frustrert eller stødig noen er. Dette, livssynene, er helt uferdige forestillinger sett ut fra et logisk perspektiv 

for begrepet alt, ingenting, tilværelse og årsaks-sammenhenger. At mennesket vet lite av hva det selv kan tro 

og vite, og hva som er mulig å tro og vite om sitt eget eller generelt alt, er lite. 

Ut fra dette er alt hverken skapt, lagd, oppstått eller forgått som eksistens, og i alle fall ikke fra absolutt 

ingenting totalt sett. At alt noe, eksistensen, er en slik funksjon selv som en vekslende og balansert funksjon 

av sitt eget like-funksjonelle overalt, med alle mulige omdannelses-formasjoner, men gitt ved møte mellom 

nettopp de indre formasjoner. Dette har de logiske funksjoner som bevissthet, følelser og naturfunksjoner har 

og er som funksjoner. Hendelses-funksjonen, drivkraften.  

Det er, i følge lignende oppfatninger som definisjonen her av Absolutt Ingenting, fra oldtiden og til 

Einstein og Russell, slik sammenligning som får Einstein til å si at alt eksisterer, at det er uro istedenfor ro, at 

absolutt ro ikke er mulig, at det er bevegelse og virkning i stedet for Ingenting, at det som eksisterer rører på 

seg, endrer sine tilstander relativt, og at alt(all eksistens som innholdet i det), gir at ALT=Relativt!  

Einstein og Bertrand Russell tar tak i noe som ikke er like alminnelig vitenskapelig sett i begrep om 

tomhet, ingenting tomrom, nemlig at der er avstander, altså differensialt, retninger, opp og ned, til sidene, 

posisjoner og relativitet slik, og likedan for bevegelser i rom, at vi sammen med alle retninger, det forrige og 

det neste har noe som heter til og fra, altså også tiltrekning og frastøting, og endring i avstander og virkninger 

i rommet differensialt. Som det relative i forholdene fysiske og stort sett også bevissthets-sammenligninger.  

Lignende er det med Bertrand Russell. At Ja, Alt = bevegelse, endring, om vi vil virkning, men ikke 

alt samlet i seg selv, Helheten til altet står ikke i forhold til annet, altså kun ingenting, og som da neppe er til. 

At Alt forholder seg kun til seg selv uten noen sammenligning, relativt. Alt innhold er derimot i bevegelse, og 

dermed relativt. At energiendringene, bevegelsesenergiene, er relative.  

Det samme som Einstein kan si om sin rom-bevegelse, kalt rom-tiden, og som da er at alle bevegelses-

energier er relative som fysisk natur. Stort sett mener Einstein og Russell det samme om våre begrep, 

bevisstheten og følelser, at vi også er relative i våre funksjoner, over tid, fra øyeblikk til øyeblikk, og i forhold 

til hverandre og forståelsesmåtene mellom oss og alle virkninger vi stort sett kjenner til som er under endring. 

Bertrand Russell betviler klart en Gud. Einstein lekte litt med ateistiske tanker i ungdommen, men her 

hadde han også innhentet en del klare tanker om tilstander, og han har utrykt at han ikke trodde på at Gud 

hadde skapt verden og den fysiske natur, naturlovene. På den annen side får han med tiden et utvidet syn på 

disse felt-energi-kreftene han legger frem, og han anser dette som både en bevisst og fysisk natur som kan stå 

i samme energi-sammenheng, at sanser og behov er tilknyttet dette og bevisstheten. På spørsmål i den senere 

tid om han tror på Gud, så svarer han at det ikke er i den formen andre tenker seg, og om det er en Gud eller 

ikke, kan han ikke svare sikkert på. Denne unnlatelses-manøveren kan altså bety både Tro og Ikke-Tro. 
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Slik havner Einstein litt slik som Spinoza, som sier at Alt(et) er en logisk virkende kraft som står frem 

som tanke og utstrekning, og det er likegyldig om vi kaller denne Naturen, Substansen eller Gud. Også Spinoza 

ser helt vekk fra at intet eller absolutt ingenting er der i stedet for alt eller at dette virker, men at det er en 

bestandig kraft som er værende, og ikke kan forsvinne eller oppstå før eller siden.  

Lignende som Anaximander: At ALT, det ENESTE MULIGE, er ETT-BEVEGELIG OG 

UENDELIG, OG DETS PRINSIPP ER DET GRENSELØSE. At det er ETT betyr at det er kontinuitet og 

fellesfunksjon for hvert sted som finnes av slik enhetsegenskap. Altså relativitetsteorien fra 600 før vestlig 

tidsregning. Vi kan sikkert si det slik også: At alt er et produkt av bevegelse og utstrekning, og som han mente 

var gjenstridig, altså kraft-motkraft, slik eleven hans mente, at det var en balansert utveksling i dette.  

At Det Eneste Mulige er alt, betyr at Ingenting er umuligheten, som Parmenides, Pythagoras, 

Empedokles, Aristoteles, Platon, Sokrates, og viktig, Heraklit og Anaxagoras slutter seg til. Selvsagt kan vi si 

det samme om Plotin og Augustin, og de arabiske filosofer på 950-1050-tallet, men det er tydelig det samme 

for Thomas Aquinas, Arkimedes, Leonardo da Vinci.  

Alt tyder på at Kepler, Galilei, Bacon og ikke minst Descartes mener det samme. Newton virker sikker 

på det samme. Også Leibniz, Hume, Kant, Schoppenhauer, Marx, Nietzsche, og de fleste filosofer og 

vitenskapsforskere mellom 1900 og 2000. Hva som sies etter 2000 må tas opp i egen fatning. Men Einstein, 

Russell, Dirac Hawking ser ut til å ha samme mening. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

Ingen historisk person uansett geni, har vurdert, forsket, analysert og sammenlignet slike alt-funksjoner 

og ingenting-funksjoner som det kastes vilt rundt med. Ingen av disse store forskere, visdommer, har tatt opp 

de egentlige logiske grunnene til hvorfor ikke ingenting skulle føre til noe, hvorfor det ikke er mulig. For 

mange er det nemlig mulig. Et stort og et lite ingenting i kjøleskapet, likt med størrelsen på forskjellen i 

tomheten, plassen.  

Den rette grunnen er at ingenting som absolutt betyr å ta vekk, fjerne, eliminere alt, og det er inklusivt 

endringer, forskjeller som like og ulike, muligheter og virkeligheter av alle typer bevissthet og være-

dimensjoner og egenskaper kjente eller ukjente. Da får vi ett forskjells-løst ingenting som er umulig, altså uten 

muligheter og spesielt grunnet at forskjells-funksjon som rom, forskjells-funksjon som tid og bevegelse, 

virkning, og forskjells-funksjoner som egenskaper bevisst som fysisk ikke kan dannes.  

Uten forskjell kan ikke noe skje, altså hende, oppstå eller forgå. At det oppstår ingenting er altså umulig 

også. Det motsatte av det forskjells-løse, er total forskjell slik vi gjenfinner i rommets utvidelse og retninger, 

avstander, og i tids-funksjoner, i bevegelse og uro, altså en felles-knyttet forandrings-funksjon for disse, kalt 

endringer. Og videre at egenskaper og funksjoner, virkninger og styrke virker slik med sine endringer, og også 

den funksjonelle logikk, at følelser og bevissthet merker forskjell: Er logikken, all logikk, også for mystiske 

funksjoner. 

Dette at ingenting bare kan opprettholdes som umulig betyr at forskjells-funksjonen vi har i stedet er 

total. Det motsatte annerledes enn absolutt ingentings forskjells-løshet er alt-noe som den mulige totale 

forskjell overalt i stedet. At det forskjells-løse og mulighetsløse uten virkning til at noe kan skje, uten årsak 

og virkning, eller VIRKE-LIK-HET, er det som er grunnlaget som den logiske faktoren og begrunnelsen for 

at dette ikke kan godtas som årsak og virkning til hendelser bevisst eller fysisk.  

Den Formelle logikk har i alle fall inntil nylig, ment at form er alle tings årsak, og nå også virknings-

former. Det er en bedring. Men utsagnet om at Absolutt ingenting eller ingenting ikke er godkjent som årsak 

eller forklaring, er ikke logisk begrunnet, om de ikke tar inn denne definisjonen av Absolutt Ingenting. Fordi 

det er kun her vi med sikkerhet finner en forskjells-løs og umulighet for ingenting-et som årsak til noe, eller 

som årsak-virkning, eller som grunn, opphav til Alt eller all eksistens. 

Jeg drister meg til å påstå at den totale forskjells-funksjonen skaper virkning selv om den alltid har 

vært, og at dette skaper utstrekningsbevegelsesproduktet som virker som en styrkekraft som uendelig utvokst 

vil veksle mellom kraft og motkraft i en endelig total energi. At det er virkningsfunksjonens differensierende 

differensial-funksjon som er virknings-funksjonen som danner former og endringer, og at det ikke er 

opprinnelige former eller virkningsformer som er opprinnelsen til at former og endringer skjer. Virknings-

former er produkter av en differensierende virkningsfunksjon. Å kalle en spade for en spade. 

Definisjonen av Absolutt Ingenting slik som her gir at kun en total forskjell kan finnes, som 

grunnfunksjon i tilværelsen, og som det mulige i motsetning til dette absolutt umulige ingenting alene. Som 

umulig, forskjells-løst, s kan det heller ikke eksistere, og at dette ikke-ER.  

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 



 254 

At det eneste mulige er at det ER, hvilket betyr eksisterende, er til. Tilværelsen. 

Ut fra alt som er sagt til nå under dette med Absolutt Ingenting, væren, tilværelse, eksistens, så vil jeg 

samle de utsagn og påstander som jeg utleder av dette begrepet. 

Det forteller hvorfor noen-ting må være og at det må være totalt differensialt, da begrepet selv som 

mulig og virkelig ikke kan oppstå. Det betyr også at alle endringer kun kan skje i alt, intet annet sted. 

Det betyr da også hvorfor tilværelsen, verdens vilkår, eksistens og endring må være her. 

Logikk eller ikke, ut fra forskjells-funksjonens virkning, en differensial-funksjon: 

At vi kan merke forskjell på noe, alt noe, sansning, følelser, fysiske egenskaper, behov, stemninger, 

styrke, kraft, energi, virkninger: Alt som forskjells-virkninger. Erkjennelse er: Vi merker forskjell, og gir det 

navn, ikke forklaringen til dette. 

Og at det faktisk derfor er en virkning i det vi ser som er forskjell, differensialt. Gåten om logikken, 

også deler av fornuft, forståelse, forstand bygger på de samme sammenligningsfunksjoner av hva som er likt 

og ulikt, hva som er-likt, =, og hva som er ulikt, ikke-er, not-like, eller Not-funksjon, at det vi søkte ikke er 

der, ikke er slik, eller ikke eksiterer. Funksjon kan ha to stillinger, på og av. Av noe som er ekte tilfeller, 

eksistens, men som virker motsatt av hverandre funksjonelt, eller kort og godt virker eller ikke-virker.  

Disse forskjeller som like og ulike benyttes til å bygge alle logiske satser fra forskjells-funksjonen som 

gir like og ulike, og videre de logiske satser, og, ikke, eller, både-og, enten-eller, hvis som alternativ er-lik, 

eller alternativ ulik, og gjentagelsen(e), altså det vi kaller if og repeat, hvorpå vi kan bygge while, dersom, av 

if og repeat, og hvor lik og ulik benyttes som enhets-dannelse som lik, ulik, tallet 1 og antallet, tellere og 

nevnere, og enhets-verdier, og skille på orden, uorden, kaos og kosmos, graden vi har av oversikt eller ikke.  

At vi kan bygge tellere, adderings-funksjoner, regne-funksjoner, fremvisning-skjermer etter endring 

av signaler som skal vises i form av bilder og lys, og bevegelser, altså robotarmer, eller grabber på gravere, 

og språk-tolknings-programmer, dekodere, der kryptering betyr at uansett symbol så kan vi få tilbake 

betydningen ved å pakke det ut samme vei vi pakket dette inn. Og selvsagt gjenkjennelses-mønstre for 

ansikter, hender, øyets iris, blodtype, fingeravtrykk, handlemønstre og bevegelsesmønstre, og slik sett meget 

av følelsesmønstrene, adferden til folk. Ikke minst DNA og gen-koder for hva vi har funksjonelt og ikke som 

aktive og passive funksjoner, enten det gjelder sykdommer eller arvelige virkninger, og hva som kan bygges 

som virus- og bakterie-resistens. Alt dette er sammenlignende tilpasningsfunksjoner. Differensialt. 

Forskjells-funksjonen løste logikkens gåte! At intuisjon er å merke forskjell, akkurat som fornufts-

funksjoner, men også følsomhets-funksjoner, erfaring, husk, gjenkjennelse der lik og ulik står for kjent og 

ukjent, gjenkjennelse som er hva bevissthetens sammenligningsfunksjon merker, prosesserer for å merke 

husk, og sammenligninger av sans, behov, stemning, fysiske og bevisste funksjoner. At intuisjon er å merke 

forskjell har også vært en dunkel klargjøring tidligere. Vi kan merke dette uten å finne ut akkurat hva som er 

forskjellig, og vi kaller det anelse, skygger, dunkle fornemmelser/føling. 

Når samme differensialfunksjon gir de fysiske lover slik jeg oppdaget disse, har jeg grunn til å si at jeg 

stoler på denne oppdagelsen. De samme funksjoner gjelder også for selektive partikler, altså logiske 

funksjoner som ved grunnstoffer og fordeling av partikler og fjernvirkning, nærvirkning, energi-endringene 

og tetthetsforskjell i styrke, energi. Altså hva som fordeles som bevegelse og hva som virker potensielt 

virkende i stoffer og felt ellers.  

At også bevissthet og følelser har lignende funksjoner kan tyde på at dette er en og samme til-grunne-

liggende kraft-virkning i forskjellige masker, utgaver og virkninger. Følelses-styrke-virkningen kan altså da 

mulig oppstå som annerledes enn de enkle begrensede eksperimenter og virkninger av ordnede elektriske 

lover, magnetiske, slike forskjellige naturfunksjoner, i forhold til et bevissthets-felt og følelses-virkende felt.  

Følelser starter alltid en styrke-virknings-forskjell, at vi merker dem, og inkluderer ofte flere følelser 

fra forskjellige områder som møtes, og kan slik kunne bidra at vi får feltstyrkevirkninger med helt annen 

oppbygnings-karakter enn det som enkle ordnede fysiske lover og teknisk virkning viser. 

Jeg kan, trenger, har behov for, lyst på, ønsker meg, er interessert i, å ha/få/gi/ta/kunne/gjøre/lage 

noe, få til, unngå, ikke ha del i, det som har med mitt eget forhold til et saksforhold å gjøre. Styrken i følelsen 

jeg har får dette saksforholdet er stor eller liten. Og det er denne summen vi kaller vilje og viljes-grad: 

Oversikt, orientering, årsak-virknings-rekkefølge til, Kontroll, Bestemme, Makt, dominere, bli best, alt vi kan 

som kan oppfylle dette om det ikke går for mye på bekostning av noe annet. 

Men: At Differensial-kraften forteller hvorfor dette Altets lover fysisk, er mulig og nødvendig. 
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Lys og elektromagnetiske bølgepartikler, forplantnings-trykk. 
 

 

 Vi kan spørre oss om det finnes lyspartikler og anti-lyspartikler. I så tilfelle betyr det at lyset har 

omvendt rekkefølge på magnetisk og elektrisk omdannelse, veksling, og vil mulig bety at disse vil gå i motsatt 

retning av hva en normal lysstråle gjør. Vi skulle tro at vi eksperimentelt kan sende ut slike stråler i alle 

retninger allikevel. Om nå en normal og en anti-lysstråle har samme retning og samme frekvens så spørs det 

nå om disse er i fase eller ikke. Det samme gjelder vanlige lysstråler.  

Har de like faser, der elektrisk og magnetisk effekt utløses når de er ved siden av hverandre kan de 

muligens forsterke hverandres virkning, og dersom de er 100 prosent i u-fase der den magnetiske frekvens-

virkningen faller inn i samme periode som en elektrisk fase-topp hos den andre, kan det hende at de utjevner 

hverandres effekt, selv om samme energi føres fremover. De har bare utbalansert hverandres virkning.  

Jeg har ikke kunne vært med på slike tester, slik at jeg ikke kan bedømme ut fra eksperimenter. Lys 

med slik frekvens eller anti-frekvens-faser vil oppføre seg som normalt lys hver for seg, og sammen fordi to 

alminnelige lysstråler kan sendes ut så de ikke er i fase. Øyet og huden, måle-instrumentet, vil oppfatte 

lysfrekvensen, og denne energien som da er likedan. Men i rommet betyr dette at de har stort sett motsatt 

retning som de utjevner balanse med i forhold til gravitasjons-rommet. En mengde muligheter oppstår logisk 

for hvordan bølge-effekten kan bre seg ut. Dette blir nok ganske bestemt allerede når lyset skiller seg ut av et 

objekt eller romkraften produserer et slik trykk.  

Det er snakk om hva slags turbulens-virkning som setter i gang en og samme frekvens på forskjellige 

lyspartikler. I hovedsak vil de være svært like om det er samme kilde som sender ut slikt som fra forskjellige 

elektronskall ved normale omstendigheter, eller absorberer disse strålene. Og som gir godt grunnlag for 

nøyaktige kvante-beregninger. Dette skyldes den felles rom-balansen, gravitasjonstrykket i rommet. Dette 

endrer seg med trykk-forholdene, men i forhold til et bestemt sted der mål er tatt av effekten og frekvensen på 

stråler, slik som på jorda, og en stråle fra det indre av et slikt sterkt trykkobjekt i rommet, så vil frekvensen 

endre seg med det avtagende trykket slik at vi kan måle at karbon eller helium er kilden, eller også jern og 

tyngre grunnstoffer. 

 Hos elektroner som farer gjennom rommet er det annerledes fordi disse kan oppta energi eller avgi 

energi gjennom trykk og temperatur, gjennom lysstråler og møte med andre elektroner, der de tilpasser 

frekvensen med dette. Og det er også bare balanse-forholdet hos energi-totalen. Dette betyr at lys og elektroner 

er med å balansere ut rommet i ganske høy grad som en del av partikkel og gravitasjons-balansen. Om det 

skulle være en drifts-retning som påvirker en galakse med energier som endrer gravitasjonsretninger lignende 

gravitasjons-fluks, så vil galaksens masse, og denne virkningsforskjellen utenfra bli jevnet ut tross alt, men 

ikke uten energi-omsetning.  

Endringen på totalmassen vil være så liten at det ikke vil endre spesielt på forholdet E=mcc, fordi 

denne tilpasser seg forholdet og vil bli regnet ut slik effekten fra galaksen gir. Men på den annen side så 

merker vi hele tiden at astronomer og astrofysikere stadig oppdager nye varianter der de lurer på hvorfor visse 

objekter lyser mer enn det vi er vant med, eller er mørkere enn det vi er vant med. Både dette og 

gravitasjonsfluksen mener jeg er utjevnings-balanse-effekter for at gravitasjonsrommet skal være i likevekt, 

og det betyr at gravitasjonsrommet og dets partikler tilpasser seg dette gjennom utvekslingsdrift som hele 

tiden balanseres likeverdig gjennom rommet. Slik sett kan en slik utjevning passere gjennom oss uten at det 

er vårt område som har en særlig dårlig balanse-tilpasning fra før.  

Effekten vil nærmest blåse forbi, og ha lite å si for energi-balansen totalt, eller på at E=mcc, fordi dette 

er alltid tilpasset forholdet av utveksling totalt, både i typisk isolerte systemer der vi beregner like mengder 

energi og i det store rommet totalt., det ekvivalente krumme rommets totalenergi av partikler og felt, mens 

grunnlaget for kraft-retnings-utvekslinger med store hastigheter og mengder allikevel kan foregå i like 

mengder for en konstant energi i en større kosmisk utvekslings-prosess enn den vi oppfatter med 

måleinstrumentene som er bygd av våre partikler og har affinitet kun for disse og trykkforskjeller gjennom 

frekvensendring i et balansert energi-rom. Ikke misforstå dette.  
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Fordi de forskjellige ubalanser vi opplever i hverdagen med protoner og elektroner, og gravitasjon 

sammen, er egentlig den nødvendige balanse-tilpasningen ut fra den endringsprosessen som er på gang, og 

der partikler hoper seg sammen blir det nesten uendelig med selektive balanse-kombinasjoner som energiene 

kan benytte, men alltid i balanse mellom de transformasjoner eller summen av disse når regnskaper er 

oppgjort.  

I et likt trykk så vil lys-frekvens og gravitasjons-objekter på hver sin måte tilsvare det totale energi-

regnskapet slik som Einsteins E=mcc, der vi kan oppgi dette i masse eller i lys-energi. Slik sett vil nye 

fenomener bli oppdaget slik at både astrofysikere og Ligo-forskernes gravitasjons-bølger, andre metoder, 

avdekker mere av rom-oppførsel enn det vi har funnet til nå, men det er klart en god del stående og varige 

oppdagelses-veier som her har satt seg fast som ganske sikre, og som grunnlag for nye oppdagelser. Mange 

av disse er jo bare bekreftelser på hva vi alt vet eller har beregnet, men en rekke slike oppdagelser vil avdekke 

nye formasjoner som forklarer mye. 

 Om jeg ikke hatt benyttet en hel rekke av informasjoner som til dels koordinerende for hva som skal 

være i overenstemmelse samtidig med en egen vei for å finne dypere funksjoner for helheten, så ville jeg 

neppe fått bekreftelser på hvor og hva som er overens-stemmende data. Naturen og, men også lov-

sammenhenger, virkninger, som slik er kjente eller som er påstander. Kraft-motkraft, utveksling, like energier, 

konstant energi, og om hva funksjonsbildet jeg selv kom frem til sier. Dette stemte plutselig. Uten formler. 

 Lys som utjevner trykk i forskjellige retninger, mulig sikkert også elektroner, vil nok søke tregere 

områder, og da gå fra et sted med overtrykk eller lettere trykk-omstendigheter for utslippet, eller i rommet, gå 

i mot sterkere gravitasjon-objekter. På veien hit vil det bli energioverskudd på veien inn mot det tettere 

området. Dette blir feil i E=mcc-regnskapet og vil hope opp for mye. Det er lys og elektroner som får jobben 

med slike balanser i rommet.  

Derfor vil det med fortetting et sted av lys, være lys, og elektroner som ved balanseutjevning også i 

mindre men balansetilpasset grad går den andre veien, da lettere områder mister for mye i rom-balansen, om 

slike objekter ikke deltar i tilpasningen. Nå vil alle partikler, gravitasjonspartikler og anti-partikler være med 

i samme prosess, og også større objekter som kloder, soler og galakser gjennom fordelingen mellom objekt-

felt-styrke og avstand-mengde i gravitasjonsfeltets virkning rundt slike og som bevegelses-energi-posisjoner 

for disse. 

 Når lys kan veksle i faser for hvor mye dette utvider og trekker seg sammen som energi etter 

romtrykket de er i, og også lar seg påvirke av objekter og partikler de kommer svært nær eller utveksler noe 

av energien med, så betyr dette at vi kan få nesten alle tenkelige eksempler med lys, og at det finnes logiske 

forklaringer på hvordan slike omstiller seg i isolerte og åpne eksperimenter. Elektroner og lys har vist at 

virvlene kan dele seg opp og fortsette sin ferd, stort sett med tydelige endringer av retninger og som i ganske 

stivt opp-stilte eksperimenter, danne logaritmiske og effekt-typiske fordelinger av slik som eksempler der lys 

og elektroner går gjennom spalter og markeres på treff-flater. 

 En mulighet er at to lysstråler ute i rommet, samler feltet sitt og danner et elektron, samt sender ut 

overskuddet sitt i motsatt retning, dit disse kom fra. Begge veksler med gravitasjons-balansen. Det gjør for så 

vidt alle atomer og partikler også, men de har et mer internt proporsjonalt fordelings-system som nære masser 

enn slik det er for lys og elektroner i rommet.  

 For eksempel stemmer dette parr-eksemplet der to stråler går gjennom likedanne plater, endrer 

mønster, og endrer dette tilbake igjen gjennom to eller flere faser med balansen for energi. Om de kommer i 

ulage gjennom et lag, skal de rettes opp i det neste laget, eller også at en mellomfase er i balanse med 

omgivelsene ved en annen feltoppførsel som et mellomtrinn. Vi kan si at de da har gått gjennom 120 grader 

fase-forskyvning, eller 180 grader fase-forskyvning. Miljøet er det samme. Om de skulle opptre med motsatte 

faser er det balanse mellom disse to strålene som dominerer fasen. 

 En sterk energi-kilde som holdes i retning slik som med to kondensator-flater med motsatt spenning i 

retning av et stearinlys, og holdes en god stund, danner feltbalansevei for energi, så vil feltkraften og 

utvekslingen til lyset, der lys og elektroner har samme frekvens-virkninger lett kunne gi en gravitasjonsrom-

orientert balanseutveksling som følger strålingsretningen mellom disse, og slår de av strømmen på disse 

kondensatorflatene så klarer ikke omgivelsene å endre denne balanseveien for overskuddsenergi som 

balanseutveksling med en gang, fordi lyset har maks hastighet og sterk retnings-orientering på feltet som 

omgivelsene har balansert seg etter.  
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Nå tar det tid før energien i rommet, gravitasjons-felt-utveksling og lys har balansert ut utladningene. 

Stearinlyset vil vise strålingsretning fordi elektroner i disse retningene som kommer inn i feltet er ledende for 

lyset mellom der kondensatorene oppholdt seg. Når lyset slukker har fremdeles strålingsenergien dominerende 

balanseretning mens utladningen av balansefeltet gjennom rommet foregår. Så slukker de ved endt utjevning 

i balansen og det synes på at en viss forsvakning av lyset, så slukker dette. 

Det viser at romgravitasjonen er aktivt med i feltbalanseringen som her er rimelig sterk. Det skjer noe 

lignende når protoner forstyrres ved magnet-laser-skannere. Men her er det kjernebalansen som utløser den 

elektromagnetiske styrings-refleksjonen. Magneten gjør det samme med gravitasjonsfeltbalansen som det 

kondensatorene gjør, bare gjennom en annen feltoppførsel. Alle disse feltene er konvertible gjennom 

hastighetsløkker, og nydannelse av feltmønster. Fra en energivirkning til en annen med samme mengde energi 

hos de begge i omformings-retningen her. 

Jeg antar at kvante-data-informasjon blir produsert likt som beregninger av himmellegemers retning i 

rommet der rød-forskyvning og blå-forskyvning danner tids-forsinkelse eller tids-økning i fasen til samme 

elektromagnetiske svingninger, altså samme frekvens med tidsforsinkelse, fordi dette da kan oppfattes som 

bits-forskjeller av måleapparater, mottakere og sendere. Vet ikke alle steder det er tenkt brukt men kan nyttes 

til det meste. Og sikkert i krystall-strukturer for datamaskiner. At man bruker andre lysstråler som effekt-

forsinkere med eller mot strålen godt regulert kan mulig holde til faseforskyvning.  

Ellers må det det allikevel være Lorenz-planck-Einstein-formlene som Dirac og andre benytter for 

kvante-fysikken også, og det holder mulig med den spesielle relativitet for kvanteberegninger, men neppe som 

gps-beregninger. Her må Einstein-Lans-tidsforsinkelser sikkert nyttes som den mer omfattende gps-

posisjonsberegning der økt og forsinket frekvens skjer i forhold til sendere og mottakere, og beregning av 

høyde, lengde, trykkforskjeller i rommet som disse strålene passerer. På sett og vis kan denne matrisen over 

gps-forholdet og logaritmer for dette legges inn på forhold. Må regne med feilsignaler allikevel, men mengden 

data fra signaler garanterer nok for at det blir riktig sannsynlig justering til forholdene.  

I andre tilfeller kan det kun være faseformen som er i ubalanse, som allikevel får magnetisk og elektrisk 

felt til å balansere riktig frekvens, men at det vi da kaller fase er den geometriske forskjellen som skal 

balanseres som formen på lyspartikkelen. En forstyrrelse kan mulig danne en oscillasjon på frekvensen, men 

da må de ha mest sannsynlig ha et lys-tog, flere kvanter. 

Dette er allikevel et spesialfelt teknologisk med allerede gitte verdier, slik at det ikke forstyrrer grunn-

formler eller grunn-energien ut fra differensialkraften og de gjennomsnitts balanseverdier som energiene må 

ha i forhold til hverandre. Slik sett er de fysiske lover intakt, men resonans er hastighetsløkke-turbulens 

lignende det vi har i vann fra skip og fra fossefall, og fra fly og fugler i lufta. Slik turbulens skjer i gravitasjons-

feltet når himmel-legemer kommer nær hverandre og lys må skifte retning ved passering av store gravitasjons-

tiltrekningsfelt.  

Samme grunn som får legemer til å rotere fordi gravitasjonslinjene bøyer inn mot ideelt runde legemer, 

eller store gravitasjonsfelt i rommet. Et legeme som rammer rett på et annet vil oppleve lignende turbulens 

fordi det er rotasjon til stede fra før av. Problemet finnes også mellom elementærpartikler og danner mange 

gaussiske krumningsfelt som jeg forklarer ved hastighetsløkke-utvekslinger, trykk-turbulens for å balansere 

energiene; bevegelses-form-energiene. 
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Kjemi og fysikk En oversikt over forskningens teorier 
 

Differensialkraftens utvekslings-funksjon som grunnlag for preferanse-dannelser som partikler 

og feltstrømmene, og generelle og lokale felt-trykk-differenser, og akselerasjoner. 

 

En felles teori for fysikk og kjemi, for Planck-konstanten, kvante-verdier og partikler. 

 

Teorien gjelder for partiklene og felt-energiene. 

 

Teorien gjelder for de fysiske lover og for grunnstoff-lista. 

 

Og videre for de kosmiske fordelinger av energi. Modellen sier ikke noe om hvordan det lokale 

kosmiske universet ser ut og må henvise til målinger og observasjoner, og Einstein og andre fysikeres 

tilnærmingsberegninger, ikke minst astrofysikken og slik Hawking knytter sammen mikrokosmos og 

makrokosmos som en generell relativitets-teori, til dels gjennom oppdagelsen av Hawking-strålingen.  

At E=mcc, og at gravitasjonslover, sorte hull, og gravitasjonsbølger holder mål, hvorpå LIGO-

eksperimentet bekreftet observasjon av gravitasjonsbølger fra sorte hull som kolliderer, og fra lignende for 

nøytron-stjerner, der både lys og gravitasjons-bølger påvises samtidig etter 100-vis millioner år med vandring 

gjennom rommet. De kom frem til jorda på likt. Altså så er de underlagt samme trykk-hastighet, og at lys er 

et vandrings-trykk i takt med gravitasjons-trykk-utjevninger, balansert. 

  

Kjemi og Fysikk 
 

Skal vi definere kjemi og fysikk må vi først komme frem til opprinnelsen av disse, som stort sett var 

faste stoffer, gjerne kalt håndfaste konkrete stoffer som vi kan kjenne lukt og smak fra, kan merke elektriske 

og magnetiske virkninger fra, og som har tyngde, hardhet, er elastiske, sprø, og som vi kan kjenne mot huden 

som trykk, spisst, bløtt, kaldt, varmt, kjenne formene til, og en mengde andre hudfølelser. 

Fra gammel tid, sikkert fra langt inne i steinalderen før jernet og de første tekniske oppfinnelser ble 

funnet opp, det vil si tiden før antikken, det vi kaller mytisk tid i sagn og saga, før Sumer og Egypt ble bystater, 

så delte folket opp verden i det de så, stort sett i fire riker. Alt som var fast på bakken, samt dyr og planter, 

selv folk, tilhørte det de kalte jord. De så jo at de døde smuldret til jord, men også at planter levde av jord, ble 

spist av planteetere som igjen ble spist av kjøtt-etere, og vi vokste fordi vi spiste disse igjen, som opprinnelig 

hadde sin føde fra jord via planter.  

De lot et element-rike være noe de var avhengig av ellers, nemlig vann, som alt liv trengte, og som ga 

regn, elver, innsjøer, hav. Videre at vi måtte puste, trengte luft, for ikke å bli kvalt, og stort sett måtte alle 

planter, dyr og folk ha dette også. Det siste riket var ild som representerte varme og lys, slik som solen, 

dagslyset, og sommerens varme, og den merkelige kroppsvarmen mennesker fugler og pattedyr har. Vi så at 

trestokker og planter brant opp i skogbranner og gikk over til røyk og vann-damp, videre at sterk jordvarme 

lava, smeltet stein og virket som det var smeltet stein.  

Videre så vi at alt vann og annet som kokte ble magrere, vannet ble fordampet, og så ut som røyk som 

steg til værs lik bål-røyken. Når noe var brent ned til aske, så var det livløst, slik at man mente at livskreftene 

gikk over i luften, steg til himmelen, tilbake til den livskraften livs-pusten hadde som den store ånden i naturen. 

At noen trekker sitt siste åndedrag avslører forbindelsen mellom luft, pust og ånd, som en usynlig livskraft i 

denne, mulig da med bevissthet og kraft, som lignet livskrefter vi kunne finne i jord, vann og varme, ilden, 

solen.  

Dette at stoffene kunne gå over i hverandre, slik som is som blir til vann, og som kan koke til damp, 

eller frostrøyk, gir utslag i tre tilstander, fast form, flytende form, og gassform lik luft, røyk, damp. Dette 

syntes gjennom flere prosesser der ild, varme og frost var inne i bildet. Stein kunne smelte av varme fant vi 

ut, og slik kunne vi utvinne visse stoffer, metaller, og til slutt jern og andre metaller som trengte voldsom sterk 

varme. Dette ble til flytende masse lignende lava, men det var mye som kunne gå over i damp-form, røyk, 

eller en annen gassform. Vi fant fort ut at det var forskjell på livgivende og giftig luft, kalt dårlig og god luft.  

 

 

 



 259 

De fleste var fornøyd med denne inndelingen, men de som små-forsket på naturen og oppfinnelser, 

fant fort ut at det samme stoffet kunne forbinde seg med flere andre stoffer, og ikke bare med det samme 

stoffet hver gang. Noen ganger fikk man ikke løst opp forbindelser igjen, andre ganger kunne de løses med 

vann eller ild. Datidens varme og ild klarte de ikke alltid å få til å holde stor varme lett og lenge.  

Men de fant ut at til mer varme man hadde, jo flere stoffer oppløste seg igjen. Med salt eller sukker i 

vann fant de ut at dette ofte ble små krystaller da vannet dampet vekk sakte. De kunne slik bygge større 

krystaller også. Og krystaller var det jo mange steder i steiner og i fjellet. Kvarts-krystaller var meget utbredt, 

Silisium og Oksygen sammen som SiO2.  

Hvorfor det var ulike mengder som et stoff blandet seg ut med, slik som til et mineral i stedet for et 

annet, lurte de nok på. Inntrykket at de forskjellige stoffene fantes som små biter, deler, senere kalt atomer, 

og at det var flere enn de fire opprinnelige elementer til stede mente mange. Det so er felles for ideen om 

atomer, udelelige småbiter, og begrep om urstoffer slik som jord, luft, ild og vann, mye annet, var at disse 

kunne settes sammen på flere måter.  

De kunne løses opp fra hverandre, og kunne gå over i en annen form fra faste til flytende til gass, og 

tilbake fra gass, luft, damp, tilbake slik som vanndamp i luften, tåke og skyer, over til regn igjen, vann, og at 

var det kaldt så frøys vannet til is og ble hardt som stein. Det er en mengde steinarter som det er lettere å knuse 

og dele opp enn hard is. Isen kan også være sprø ut fra temperaturen eller forurensning fra andre stoffer, slik 

som mineralsalter i naturen. Oppfattelsen ble til at naturen hadde et kretsløp, avhengig av hverandres 

omdannelser, men det gjenstod å forstå hvordan dette kunne fungere slik. 

Det var dette som ble kjemiens begynnelse, det vi kaller alkymi, der alkymi er en modernisert form 

for lignende virksomheter for å finne ut av hvordan stoffer splitter seg opp, og føyer seg sammen, og hva som 

gjør at de kan gå over fra fast til flytende, så til gass, og omvendt igjen, avkjøles til de ble faste. At temperaturer 

og hvilke stoffer som var i nærheten var av betydning for om stoffer delte seg opp eller føyde seg sammen 

hadde de funnet ut. Og det var som forskning begynnelsen til alkymien.  

Alkymien holdt seg til at det fantes et grunnleggende jordstoff, urstoff som kunne ha mange 

egenskaper, slik at det slett ikke var u-mulig å få ett stoff ut av et annet, for eksempel å endre kvikksølv som 

var like tungt som gull, til kanskje å omdannes til gull. Og det fantes ideer om at livskraft i vann, slik sett 

kunne bety en egen egenskaps-type vann, som kunne virke som ungdoms-kilde, kanskje evig liv. Krystaller 

kunne ha magisk kraft mente man, og at man kunne spå i disse eller ha beskyttelse eller lykke med seg.  

Begrepet om at alle stoffer kunne gå over i hverandres form kom fra en eldre viten som både grekere 

og romere trodde på fra tidlig av. At hoved-ur-stoffet var enten vann, luft, ild eller jord, men at de kunne gå 

over fra fast til flytende form, og videre til gassform, altså jord, vann, luft, og tynnest av alt dette, ild. Men da 

kunne like så godt dette være en og samme urform som opphav, og begrepet luft lå nærliggende, da luft kunne 

varmes opp som når vi pustet ut med åpen munn, men var kald om vi blåste ut med knepen munn.  

Her er det rett og slett temperaturendring vi snakker om. Ur-stoffet som luft som kunne kondensere til 

vann, regn, og som så kunne fryse til is, der man trodde dette kunne bli kvartskrystaller, og at skitten is ble til 

andre steinsorter, og stein kunne oppløse seg til sand og jord. Alle planter og siden dyr kunne da leve av 

jorden, og rovdyr og mennesker kunne leve av alt dette igjen. Når planter og dyr, også mennesker døde så ble 

de til jord igjen. Alt liv åndet fant de ut, og det måtte være en spesiell egenskap i stoffene som da gjorde at vi 

fikk liv, og kom til bevissthet, og dette skjedde jo gjennom ånden, luft, pust, å puste liv i, at ånderettet startet 

på barnet, og utåndet når vi døde.  

Da gikk livskraften tilbake til over-luften, det tynnere og finere stoffet, det som de kalte høyeste eteren, 

og der også bevissthet og det levende som egenskap befant seg, sjelen, livs-egenskapene. Men det ble forstått 

som en bevisst personifisert kraft, som kunne lage eller styre annen bevissthet og lage materie, og i likhet med 

tordengudene verden over, var dette en fryktet Gud som hadde makt over liv og død, en skapermakt, men også 

med evnen til å tilintetgjøre din ånd, sjel og legeme/kropp. Straffe og belønne. Å gå tilbake til den høyere eter, 

høyere ånd, var det samme som å selv bli noe guddommeliggjort som den alltid tilstedeværende kraften, og 

som tatt ut av dødens verden til evig liv. 

Eteren ble her sett som felles-nevner for alle stoffene, men Empedokles hevdet senere at det var fire 

adskillige grunnelementer, slik som jord, luft, ild og vann, og i Østen også metall, men at det i tillegg var en 

livskraft som var noe eget for seg, med en noe ubestemmelig bakgrunn, men som de fleste har identifisert som 

skaperånden, Gud, eller Eteren som en endelig urkraft i alt, som har denne egenskapen i seg ved siden av 

andre egenskaper.  
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Aristoteles holdt seg til Empedokles. Hva alkymistene fikk å strid med var at de kunne velge mellom 

disse funksjonene, at det var fire ur-elementer, eller et som kunne omdannes til alle de andre, eller faktisk 

også, en mellomting, at noen kunne omdannes, og, eller at det fantes både faste og omdann-bare varianter av 

slike stoffer. Newton var også alkymist, men ville gjerne finne ekte kjemiske lover om det fantes regler for 

dette, fordi blandinger viste at det var bestemte kvoter som ble omdannet når man blandet to stoffer som kunne 

gå sammen til en ny form.  

Flogiston slik alkymister opplevde dette, eller også de med den gamle eteriske kraftmodellen, så for 

seg at hydrogen, som de kalte flogiston, det vil si det som i mange tilfeller brant sammen med oksygen og 

dannet vann som avfallsstoff, at dette også var livskraftkilden. Vi mennesker var jo varme inne i oss, slik 

pattedyr og fugler også var. Men antikken var mer eller mindre en viss nedskreven historie med mange ordens-

oversikter, skjemaer, slik at dette var et sammendrag av de samme tanker som det virker som man har hatt 

gjennom hele steinalderen.  

At naturen er en krets-løp, jord, luft, ild og vann var essensielt, og trengtes til liv at det var livskraft i 

elementene, og at luft, pust, åndedrag, vind eller åndingen, var bundet til en livskraft eller omvendt, at livskraft 

var bundet til denne. Alt tyder på at dette har vært en normal forståelse av de fleste, og ikke ukjent for de 

nyoppdagede bortgjemte stammene som har levd avsides fra annet folk opp gjennom tidene frem til i dag. 

Alkymistene fant ut av mengder med forskjellige oppløsningsmidler og stoffer som kunne utvinnes fra 

hverandre, og som kunne blandes sammen slik at de dannet nye forbindelser, eller løste seg opp i de 

opprinnelige formene. Fra steinalderen og også i alkymistenes tid så var salt oppløst i vann som virket usynlig, 

fro så når vannet dampet vekk, så ble det saltet man tok opp i dannet til lik mengde salt igjen. 

Newton helte til alkymistisk utprøving med utgangspunktet som steinalderen, antikken, med 

Empedokeles og Aristoteles, at det var jord, luft, ild og vann som var urstoffene. Men ikke mer enn 50-80 år 

etter Newton hadde en bevegelse som mente at det fantes mindre enheter enn dette, slik som Demokrits 

atomer, fått gjennomslag.  

Lavousier som kjemiens far 1790-åra, og Dalton/atom-teorien i 1800, som ville ha alle eksperimenter 

med alle stoffer for å finne de som ikke kunne deles videre, sortert i tabeller for kokepunkter, frysepunkter, 

vekt og hva det reagerte med. 1785 til 1800 lanseres dette, vedtas av flere forskere med interesse for dette.  

Slik ble 1800 starten på atom-alderen og Lavouisier kjemi la grunnlaget for hva han selv oppdaget, 

rundt 30 grunnstoffer atomtyper, men også viktig grunnlag for atom-modeller og atom-forskning. Alt måtte 

knuses systematisk, kokes, smeltes, fryses helt til det ekstreme og man la de knuste materialer sammen for å 

se om de reagerte av seg selv eller om det ble reaksjoner når man varmet eller frøs disse, brukte elektrisk, 

magnetisk, positiv eller negativ strøm på disse, om så brukte krutt og annet som kunne få disse stoffer under 

trykk ved eksplosjoner. Ett stoff som ikke var større enn en ert kunne godt få en jernbjelke på seg fra stor 

høyde, som et stempel, for å se om noe nytt dukket opp i støvet.  

Sakte men sikkert fant vi ut at luft ikke var ett stoff, men stort sett 2. Nitrogen kvelstoff 78 prosent, og 

Oksygen surstoff som var brennstoffet livsorganismer trengte. Vi fant videre ut at vann bestod av to stoffer, 

surstoff, altså Oksygen, og hydrogengass, kalt knallgass. Hydrogen ble også kalt flogiston, ildstoff.  

Men det er oksygenet som har denne evnen til ekte flammer ved reaksjon med andre stoffer. Kull, helst 

gjerne med både karbon og hydrogen, er det stoffet vi pleier å forbrenne, og karbon og oksygen gir både CO 

og CO2 som avfalls-produkt. 

Den egentlige historien bak dette ildstoffet, livskraftstoffet, vitalismen, livskraft, også eteren, ser da 

omtrent slik ut: Flogiston, hydrogen, ildstoff, det som de trodde var ild-stoffet, ild-funksjonen, er egentlig det 

stoffet dette binder seg med som er oksygen, og som er det eneste stoffet som lager ekte flammer. Når 

hydrogen brenner så er det fordi det reagerer med oksygen og lager en tynn blålig flamme som stort sett nesten 

er helt usynlig, veldig svak farging. Det er oksygen som på samme måte reagerer med alle andre stoffer, som 

jern, karbon, hva som helst som da gir flammer slik vi kjenner som flammer.  

Gjengivelse av flogiston, ild og oksygen, i det hele tatt endringsprosesser der stoffene binder seg eller 

splittes fra hverandre. Gjengivelsen av historiske spor her er fra Wikipedia og enkelte andre steder, og er 

relevant for hele modellen som legges frem da det tilhører temaet og de påtatte meninger og fysisek bevis som 

allerede handler om det samme. For korreksjon og innføring må dette stoffet nevnes. 
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Wikipedias gjengivelse i stikk-ord-form: 

Disse kjemiske reaksjoner som forbrenning i ild, gjæring og reduksjon av malm til metaller har vært 

kjent siden lenge før antikken. Tidlige teorier om transformasjon av materialer ble utviklet av greske filosofer, 

for eksempel elementteorien av Empedokles om at alle stoffer er sammensatt av de fire grunnelementene - ild, 

vann, luft og jord. I middelalderen ble kjemiske transformasjoner studert av alkymister. De forsøkte å 

gjøre bly om til gull, og de eksperimenterte blant annet med reaksjoner mellom bly og bly-legeringer 

og svovel.[1] 

Produksjonen av kjemiske stoffer som normalt ikke forekommer i naturen har lenge vært forsøkt, som 

syntesen mellom svovelsyre og salpetersyre som tilskrives den kontroversielle alkymisten Jabir Ibn Hayyān. 

Prosessen involverte oppvarming av sulfat- og nitratmineraler som kobbersulfat, alun og salpeter. I det 17. 

århundre produserte Johann Rudolph Glauber saltsyre og natriumsulfat ved å reagere svovelsyre 

og natriumklorid. Med utviklingen av blykammerprosessen i 1746 og Leblanc-prosessen, som muliggjorde 

storskala produksjon av henholdsvis svovelsyre og natriumkarbonat, ble kjemiske reaksjoner implementert 

inn i industrien. Videre optimalisering av svovelsyreteknologi resulterte i kontaktprosessen i 1880[2], og i 

1909-1910 ble Haberprosessen utviklet for ammoniakksyntese.[3] 

Fra det 16. århundre forsøkte forskere som Johann Baptist van Helmont, Robert Boyle og Isaac Newton å 

etablere teorier om eksperimentelt observerte kjemiske transformasjoner.  

Denne flogistonteorien ble foreslått i 1667 av Johann Joachim Becher.  

Det postulerte eksistensen av en ild-lignende element kalt "flogiston", som var lagret i brennbare 

objekter og frigjort ved forbrenning.  

Dette viste seg å være feil i 1785 da Antoine Lavoisier fant den riktige forklaringen på forbrenning som 

en reaksjon med oksygen fra lufta.[4] 

Grunnlag ut fra mengden vi har av noe: LOVEN OM DE KONSTANTE PROPORSJONER 1808; 

antatt. Men som ellers ikke kan bevises, annet om vi finner en fuksjonstype som kan danne balanse for 

energier og konstant mengde slik, og sikring av proporsjoner gjennom logiske funksjoner for dette. Det 

finner vi i Forandringskraften, spesielt som DIFFERENSIALKRAFTEN: 

Joseph Louis Gay-Lussac fant i 1808 at gasser alltid reagerte i en viss sammenheng med hverandre. 

Basert på denne ideen og atomteorien av John Dalton utviklet Joseph Prousts loven om konstante 

proporsjoner, som senere resulterte i begrepene støkiometri og kjemisk ligning.[5] 

Når det gjelder organisk kjemi ble det lenge ment at forbindelsene innhentet fra levende organismer var for 

komplisert til å kunne framstilles syntetisk. Vitalisme var navnet på en posisjon som hevdet at organisk 

materiale inneholdt en "vital kraft" som skilte det fra uorganiske materialer. Denne posisjonen blei imidlertid 

tilbakevist da Friedrich Wöhler i 1828 framstilte urea syntetisk fra uorganiske materialer. Andre kjemikere 

som brakte store bidrag til organisk kjemi inkluderer Alexander William Williamson med sin syntesegass 

av etere og Christopher Kelk Ingold, som blant mange funn etablerte mekanismer for substitusjonsreaksjoner. 

Vitalisme er teorien om at mennesket og ofte alt organisk materiale ikke kan forklares utelukkende 

mekanistisk. Mennesket innehar også en vital kraft, det man vanligvis omtaler som sjel. Tenkere 

og forfattere har gjennom tiden blitt omtalt som vitalister, uten at det nødvendigvis har eksistert noen 

sammenheng mellom deres tanker, og vitalistbegrepet må dermed ikke sees på som fastspikret. 

Vitalismen er en anti-reduksjonistisk tankeretning og blir ofte sett på som pseudovitenskap ettersom det er en 

teori som vanskelig, om ikke umulig, kan falsifiseres. 
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Vitenskaps-filosofi 
Følgende tas opp i Odd Wormnæs Vitenskaps-filosofi; anno 1987. 

 

 Han innleder med en del viktig relevant informasjon om relasjoner innenfor og mellom fag-grenene og historiske tilstander rundt dette 

innenfor Filosofi, religion, vitenskap og teknologi. Da viser han til Oldtiden eller det som kalles Antikken, stort sett fordi det er en del gode 

skriftlige kilder, tegninger og arkeologiske funn som bekrefter mye av dette. Han viser til mytisk-religiøs tenkning, bruddet med mytos, men som 

betyr mer vekt på logos, fornuft og orden, ved betraktninger av naturen, og eksempler på de første vitenskapene. Matematikk og geometri, samt 

astronomi, er viktig del av dette.  

Han henviser også til at kristen tro sprer seg, og at gresk tenkning slik sett fortrenges, kommer i bakgrunnen, at noen vil si nesten svinner 

hen. Konflikten mellom tro og viten utvikles, og ender med at vitenskap får dårlig anseelse, til og med forbys. Wormnæs fortsetter med 

Middelalderen, om folkevandringstid, og det han kaller 1200-talls-renessansen. Her støtter jeg Wormnæs. Det setter i alle fall i gang en drøyere 

overgangs-prosess i den vitenskapelige retningen.  

Det som dukker opp i denne tiden er enkelte av Aristoteles tekster om vitenskap, og hans alt-filosofiske modell, energi-a, drivkraften 

som er konstant i mengde, metoder, at naturfilosofi anses som et observasjons-fenomen, og hans logiske syllogismer, der han skiller ut vitenskapen 

som fag-domene. Det fremkommer deler av Arkimedes skrifter, ved siden av Euklids, samt arabisk algebra/aritmetikk, samt den nye matematikken 

der 0 har en posisjon, og som kalles det indisk-arabiske tallsystem. Lettere jobb for pengevekslere og handel.  

Thomas Aquinas 1225-1275 lanserer den ny-aristoteliske lære, er nøye her, og mener at natur-filosofien, med henblikk på fakta 

observasjon, og kropps-lære, helse, bør gi filosofien som egen og tillat gren ved siden av religionen. Den ene skal frelse oss, den andre skal 

observere hvordan kroppen og naturen virker. Slik blir han fordømt, men tilbakekalt, oppnevnt som helgen av den katolske kirke rundt 1317.  

Eksperimenter av Roger Bacon, ide om vogner, undervannsbåt, båter som gikk uten hester, samt oppfinnelsen av svartkrutt til våpen, og 

ide om is/snø som kjøle-lager for mat. En mengde studenter og lærere ved universiteter var fortrolige med tanker slik og før Aquinas var en mange 

i gang med å gjøre eksperimenter med trillende kuler, og kraft-forsøk, og kom med en rekke krav til vitenskapelige metoder om hva som måtte 

være i overenstemmelse med hverandre, som ikke lignet like mye på de religiøse og tidligere filosofiske krav.  

Noe var i utvikling, og ga sparket til tiden 1300-1453, den tiden der muslimene tar over Grekenland og Bysants, øst-romer-rikets greske 

patriark-styre i fall, og de rømmer med de gamle filosofiske og vitenskapelige skrifter til Vest-Europas katolske pavedømme. Stort sett er det 

katedralskolene som er modell for det universiteter ble lagt opp som, som mottak disse skrifter, og til Pavens biblioteker. Gutenberg hadde nettopp 

oppfunnet boktrykker-kunsten, og en mengde trykk og bøker havnet hos universiteter som satte naturfilosofi, filosofi, og det de tenkte som 

utvikling av vitenskapen høyt. Like meget havnet i gods-eieres private biblioteker. Ulærde fikk bedre tilgang. 

Noen ble sparket ut av lærestedet på grunn av vitenskapelig interesse, men fikk gjerne tilbud fra universiteter andre steder. Dette nye 

stoffet fra antikken når både legevitenskapen, og boktrykkerier slik som Gutenberg, videre til Leonardo da Vinci som kan lese både Euklids, 

Pythagoras, Aristark, astronomen, og Arkimedes papirer, samt ideer i tiden for å utvikle bedre teknologi og oppfinnelser. Diskusjoner, drøftelser 

i religiøse kretser og filosofiske retninger tok for seg mange suspekte tilfeller som man må lese seg til selv, men da om de andre forholdene som 

rådet i Høy-middelalderen, og spesielt temaet som kalles skolastikken. 

Wormnæs gjennomgår det viktigste av påvirkning fra miljø, og tankene på 1500- og 1600-tallet. 

Handelsrevolusjonen, ny renessanse, eller det vi kaller Renessansen. Moderne vitenskap vokser frem, mye takket den optimisme og 

gjennombrudds-fantomet Leonardo. Alt virket plutselig kanskje mulig. Leonardo nevnte både gravitasjonen, elektriske og magnetiske fenomener, 

bevegelses-formene i fysikken, og at damptrykk kunne drive både kanoner og maskineri. Han skisserte/konstruksjonen av en tanks med belter, 3 

gir, dreibart og hevbart kanonløp. Han manglet drivstoff-kilde-forklaring. Han tenkte seg både fly, med vinger, eller som propell over seg, altså 

både fly, helikopter og ubåt, og der vogner og båter kunne ha drifts-kilder. Han konstruerte moderne trykkerimaskineri, og konstruerte mitraljøsen.  

 Moderne natur-vitenskap vokser frem, slik som med Kopernikus, Galilei, Brahe, Kepler, Bacon, Descartes, så Newton og Leibniz. 

Newton utgjør bruddet mellom den gamle og nye vitenskapen totalt. De fant akselerasjonsloven og lagde kraft-enhets-mål for Tyngdekraften. 

1700-1800 er til de grader det vi kan kalle Opplysningstiden. Britisk erfarings-filosofi blir tung-vekter i tenkningen. 

1800-tallet er den industrielle revolusjon, det moderne industrisamfunn er grunnlagt nå. Nye vitenskaper oppstår og utvikles. Samfunns-

vitenskapene grunnlegges, slik som sosialøkonomi, sosiologi, og den biologiske utviklingen blir vitenskapelig forklart, moderne 

karakterpsykologi grunnlegges, beskrivelsen av sjelslivet vitenskapelig-gjøres.  

I tillegg oppstår det en rekke andre former for vitenskapelighet og rasjonalitet. Kjemi og atomteori gjør suksess da man avslører stoffenes 

virkemåter og funksjoner, bindings-evner og reaksjonsevner, og splittelses-evner, energi-regnskapet for alle grunnstoffene. Vi kan også se at 

elektro-generatorer og elektro-motorer, elektrisitet, også dynamitten er oppfunnet og det eksperimenteres med olje og bensin.  

I New-York er det oppstart av det første likestrøms-kvartal, med lys og elektriske maskiner, Edison. Platespiller og telefon. med mer, og 

meget kostbart. Tesla får i gang veksels-strøms-generatorer fra fossekraft og leverer strøm som kan dekke en hel by innen 1900. Forsøk med enkle 

biler er i gang. Damp-lokomotiv og damp-stempel-maskiner på båter har blitt drevet av kull i hundre år nå. De første radiobølger testes som 

signalgivere i stedet for telegrafledninger. Her det mulig å legge til rette for både radio og tv-bilde, lignende telegrafen, men må utvikles.   

Wormnæs legger nå frem informasjon fra vår tid. Dette skal vel være fra 1900 til i dag. Men dette er ikke så umiddelbart. Alt som skjer 

fra 1800, skjer som omlegging fra mangt et jordbrukssamfunn, mye jakt og fiske, og ikke minst samlevirksomhet, og gode driftsvirksomheter fra 

gårder med husdyr. Levemåten er spredt over flere felt. I mange land er natur-folkets levevis alminnelig, og bruddet med dette og 

industrialiseringen, ikke minst undervisningsformer skjer gradvis som utvikling helt fra 1800 frem til etter andre verdenskrig, tiden etter 1945.  

Slik sett er det oftest det vi kaller i-land, industrialiserte land, som beskrives slik inntil at et nettverk av avsier og radio, senere tv, og 

moderne virkemidler lettere spres gjennom det som kalles u-land. I dag er disse betegnelsen på vei ut til fordel for hva som er hindre for at nyttbare 

tekniske systemer tas i bruk. Mange steder har utmerket undervisning uten at det er nevneverdige tekniske midler til stede i samfunnet deres. At 

man kan undervises og mestre arbeid i maskiner i en storby, eller et annet land, med den virksomheten som ikke er tilstede lokalt.  

Men vi snakker ofte om hungersnød, fattigdom, og der det ikke er så mye mindre av dette i rike land heller. Et land som sulter med få 

millioner innbyggere, kan sidestilles med at Russland, Kina, India, USA, Latin-Amerika, like godt ut fra befolkninger rundt 100 til 400 millioner 

mennesker kan ha 50 millioner som til-dels sulter og mange som ligger på grensen til dødelighet her. I de mindre utbygde landområder i verden 

så vil sult og sykdom stort sett bety døden for store skarer. Vår tid handler om vitenskapens vekst og forgreningene her. Om teknostrukturene, og 

som fører til aktuelle drøftelser om forholdene mellom vitenskap, etikk og samfunn.   

DETTE VAR EN VEILEDENDE HISTORISK BAKGRUNN FREM TIL SAMLEDE KRITERIER WORMNÆS GJENGIR. 
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Så endelig: Nå kan vi ta opp hoved-stoffet som er vitenskaps-kritiske krav til vitenskapelig utlegg. 
 

Her må jeg først henvise til min såkalte ukjente hovedoppgave, som jeg la med til minst 10 forskjellige universitets-lærde, professorer 

og andre, og som kan ha vært med i en faglig vurdering av stoffet. Jeg kjenner nemlig ikke til prosessen selv. Men den har jo fått en Dewey-kode, 

og er plassert under fag-vitenskapen, og ikke under andre tema, med unntak av bøker som er sjeldne. 

Min hovedoppgave er forsvar for altets-filosofien, for erkjennelses-teorien og for vitenskapshypotesen i Kamos – Forandringskraften. 

Jeg kan ha utfylt denne med at vi her har like mengder kraft og motkraft, like mengder volumtetthet og like mengder konstant kraft, eller energi, 

og at utvekslingen tilsvarer det samme som like mengder energibevegelser og styrke, og like mengde motbevegelser og styrke ut fra samme 

mengder balanserte utvekslinger som en slik kraftfunksjon ville tvinge frem ut fra sine egne forutsetninger av en slik funksjon. 

Vitenskaps-filosofiske kriterier gir kun henvisning til overskriftene, eventuelt under-kapitler, seksjoner, som tas opp her: Ellers må jeg 

henvise til selve denne hovedoppgaven, som tar opp alle disse, og dermed må gjennomleses og undersøkes for kriterier og mitt forhold til disse 

kriteriene, om hva det er som slik er i overenstemmelse med, og forstått, og graden jeg dekker de vilkårene som er satt ved disse. Jeg kan lett 

kritisere mange svake ledd i kriteriene, og kunne like godt sagt det slik at om den berømte virkeligheten kunne snakke for seg selv, ville mange 

krav falt litt i gjennom, mens andre krav ville vist seg langt svakere enn denne virkeligheten ville krevd selv. 

Vi ser jo at våre energi-lover viser til en tilnærming opp til 99.99% likt som om det skulle være 100 prosent energi-balanse. Virkeligheten 

er nok 100% i balanse med seg selv. Den mangler ikke 0.01% av noe. 

Erkjennelses-teori og holdbarhet vitenskaps-hypotetisk 
 
 Jeg tar utgangspunkt i Wormnæs ´ bedømmelse og sammenfatning av de vitenskapelige fremstillinger når jeg 

vil vise hvordan forskjells-funksjonaliteten bygger grunnen for lov-oppsetninger, hypoteser og induksjoner, samt 

deduktiv-nomologiske og hypotetisk-deduktive systemer. Wormnæs har rett når det gjelder bevis-usikkerheten ved 

vitenskapsbildene, men det er ikke graden av bevis-styrke jeg legger sterkest vekt på, men at forskjells-funksjonen 

kommer inn som element eller basis for vitenskaps-bildene.  

 Bevis er hva vi godtar som forklaring. Om vi støper et fingeravtrykk over på en plasthanske den samme vei 

som fingermønstrene, deretter smører på svette fra samme person, gjør en forbrytelse der disse avtrykkene avsettes, vil 

både DNA-genetikere og fingeravtrykkeksperter mene at dette er bevis, samt at dommer, jury, og muligens advokater 

blir overbevist om at personen har gjort forbrytelsen. Vitenskapelig og juridisk er personen skyldig. Bevis er hva vi 

godtar som forklaring. Ut fra dette er vi aldri sikre.  

 Ut fra dagens vaner om naturlover og oppførsel kan vi neppe være sikre på morgendagen. Omstendigheter har 

en åpen mulighet for forandringer. Vitenskapslovene har gradvis blitt korrigert eller blitt erstattet av nyere "fakta", og 

nye lover. Dette er det Wormnæs griper fatt i når han gjennomgår vitenskapens lovmessigheter og problem-stillinger. 

Derimot er forskjells-funksjonaliteten noe som er gjennomgripende også for en slik bedømmelse, for lovene, for 

metodene, forståelsen og oppsettene av indikasjoner og lover. Forskjells-funksjonen blir kommentert ved alle 

grunnsatser i vitenskapsbildene. Har sitt å si for fortolknings-endringene over tid. 

 Forskjells-funksjonen ligger til grunn for relasjon mellom begreper og det begrepet henviser til. Sammen-

lignings-funksjonen. Begrepene i sitt innhold forutsetter forskjell, relasjon, og derigjennom forskjells-funksjonalitet. 

Begrepene (antatte objektive eller subjektive begrep) forutsetter forskjells-funksjonalitet. Intuitivt/intuisjon og 

induksjoner som gir antagelser, som igjen er relasjon mellom utsagn og muligheter. Dette må derfor bygge på forskjells-

funksjonalitet. Alle relasjoner mellom verdier, singulære eller universelle satser, hypoteser, teorier og lover, samt 

slutninger av dette, eventuelt som hypotetisk-deduktive systemer må bygge på forskjells-funksjonalitet. Dette må også 

den hermeneutiske forklaringsmåte, dialektikk og fenomenologi betinges i.  

Vi snakker altså om forskjell som like og ulike, altså sammenlignings-funksjonen. 

 Med andre ord: Vitenskapelig arbeid og logikken, Grunnlaget til satsene, satsenes innhold og deres 

konsekvenser, må bygge på forskjells-funksjonaliteten. Fornufts-virksomheten innbefattet. Vitenskapelig grunnlag, 

saksgang, sats-oppsettet, konsekvensene og fornufts-vilkår bygger på forskjells-funksjonalitet, grunngitt i den forskjells-

funksjon jeg mener ligger til grunn.  

• BD-funksjonen: Basis-Differensial-funksjonen sammenlignet med de vitenskapelige krav til hypoteser. 

 • Om leddene i oppsatser har grunnlag, satsinnhold og konsekvenser med basis i forskjells-funksjonen slik jeg 

viser ved begrep og mal-dannelser, samt forestillinger og utsagn rundt dette, vil jeg senere skrive dette som forkortet 

utrykt som: •  Basis-Differensial = BD-funksjon.  

 • BD-funksjon-signaturen betyr at gjennomgått materiale gjennom-gående og fullstendig bygger på denne 

funksjonen. Comments 2018; at funksjonen står imot eliminering, og er holdbar! 

 Seksjonen som er gjennomgått vil da undertegnes: 

 • Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. 
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Sammenligningsgrunnlag: Wormnæs Vitenskapsfilosofi: Vitenskapskrav! 

Nå sammenlignes BD-funksjonen med vitenskaps-krav til hypoteser og teorier! 
Dette som er spredde krav samlet sammen av Wormnæs, og klargjort i tekst, kommer altså frem 

videre, men at innholdet må her være relevant for forskjells-funksjonen og forandrings-kraftens holdbarhet; 
og altså senere: det samme for Differensialfunksjonen til differensialkraften! The df-Force! 

Vitenskapens kriterie-funksjoner og krav 
 

Odd Wormnæs: Vitenskaps-filosofi 
Alle følgende Vitenskaps-krav og anmodninger er sammenlignet med Basis-Differensial eller BD-funksjon 

Tilnærmings-måter og metoder 
 

Hypotese-dannelse. Induksjon. 
Hypotese-kritikk. Kritikk av enkelthypoteser. Semantisk orden. Prøvbar. Falsifiserbar. Popper om falsifiserbar. Inter-

subjektivitet. (Eksempel: Funksjonelt: Jeg fikk ikke de svar jeg syntes passet under analysen av rom, tid, bevegelse, styrke og 

objekt/felt-virkninger, og måtte redusere dette til forskjells-funksjonelle referanser som egentlig ikke hadde noe navn lenger, og det 

passet jo ikke, ikke før enkelte spesielle forhold ga en sammenlignings-mulighet! Jeg kan ikke si at dette var særlig subjektivt! Jeg 

konsentrerte meg om saksforholdenes strukturer, funksjoner, og all religion, filosofi, vitenskap og alternativt, selv hva jeg selv følte, 

normale sanser og behov var i stor grad luket vekk på grunn av nysgjerrigheten.). 

Kvantifiserbare. Matematiske modeller. Om konkurrerende hypoteser, og å velge mellom dem.  

Enkelhet. Sikkerhet. Forklaringsstyrke. Poppers kriterier. 

 

Hypotese-testing. Hypotese-begrunnelse. Direkte hypotese-testing. Observasjon. Litt om observasjoners teori-avhengighet. 

Indirekte hypotese-testing. 

Aksiomatisk-deduktiv hypotesetesting, metoden: Begrunnelse ovenfra.  

Hypotetisk-deduktiv hypotesetesting, metoden: Begrunnelse nedenfra. Fire nøkkelord: prøvbar konsekvens, forutsigelse, 

hoved-hypotese, hjelpehypotese. 

Vurdering av hypotesens riktighet. Vurdering av hypotesens riktighet når ingen av de prøvbare konsekvenser bekreftes. Ad 

hoc hypoteser. Oppsummering. Velprøvde hypoteser. Verifikasjonsstrategi og falsifikasjonsstrategi.  

 

Hypotesebegrunnelse i form av forståelses-utlegninger.  

Om hypotesers forståelsesledende funksjon. 

 

Nomotetisk tilnærmingsmåte. Vitenskapelige lover. Deduktive systemer.  

Vitenskapelige lover. Universelle lover. Statistiske lover.  

Empiriske lover. Teoretiske lover. Naturlover. Vitenskapelig prinsipper. 

Organisering av vitenskapelige lover i et hypotetisk-deduktivt system.  

Euklids geometri. Newtons mekanikk.  

 

Forklarende tilnærmingsmåte 

Generelt om forklaringer. Noen trekk ved, og krav til forklaringer. To generelle forklarings-mønstre. 

Aksiomatisk-deduktiv forklaring av teoremer. 

Deduktiv-nomologisk forklaring av vitenskapelige lover. 

Årsaks-forklaringer. Årsaker. Årsaksfaktorer. Årsaks-betingelser. 

Årsaker. Årsaksforklaringer på deduktiv-nomologisk form. Årsaksforklaringer i form av idiografiske rekonstruksjoner av 

E. Årsaker – finnes de? Årsaks-forklaring som regulativ ide. 

Sannsynlighetsforklaring- 

Formåls-forklaring. Handlinger. 

Handlinger. Generelt om å forklare handlinger. Forholdet mellom årsaksforklaringer og formålsforklaringer. 

Davidson om formålsforklaringer. 

Von Wright om formålsforklaringer. 

Oppsummering og sammendrag. 

 

Funksjonsforklaring. 

Funksjonsforklaring av biologiske egenskaper. 

Funksjonsforklaring av samfunnsforhold. 

Forklaring ved hjelp av modeller. Modeller. 

Typer av modeller. Idealtyper. Matematiske modeller. 
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Den kopernikanske vendingen, og bokens vendepunkt. 

Dialektisk tilnærmingsmåte. 

Dialektikk som samtalekunst. Motsigelser. Overskridelser. 

Sokrates som samtaledialektiker. 

Kierkegaard som samtaledialektiker. 

Psykoanalyse. Psykoanalyse som samtaledialektikk. 

Dialektikk som et trekk ved måten noe utvikler seg på. Motsigelse. Overskridelser. Opphevelser. 

Dialektikk hos Kierkegaard. Psykologisk dialektikk. 

Dialektikk hos Marx. Dialektikk i samfunnet. 

 

Fenomenologisk tilnærmingsmåte. 

Noen trekk av den fenomenologiske beskrivelsen av erkjennelses-prosessen. 

Det originært gitte. Det som med-gis. Livsverden. 

Om det som bestemmer hva vi med-gir. Mer om livsverden. 

Observasjoners og datas teoriavhengighet. 

 

Hermeneutisk tilnærmingsmåte. 

Generelt om hermeneutisk tilnærmingsmåte. Fortolkning (utlegning). 

Om begrunnelser for fortolkninger. Forholdet mellom hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutikk. 

Begrunnelse for fortolkningshypoteser. Begrunnelse for fortolkningsutlegninger. 

En beskrivelse av forståelsesprosessens hermeneutiske karakter. 

En beskrivelse av forståelsesprosessens hermeneutiske karakter gjennom begrepet livsverden. For-forståelse. 

Livsverden og interesser. 

Livsverden og stemt-het. Stemning. 

Livsverden og fortid, nåtid, fremtid. Formål og prosjekt. 

Beskrivelse av forståelsesprosessens hermeneutiske karakter ved eksempler. 

Lesning av en roman. Helhet og del. Hermeneutisk Sirkel. 

Noen generelle retningslinjer ved fortolkning (utlegning). 

 

Vitenskap og Rasjonalitet 

 

Om vitenskapens rasjonalitet. 

Om induktiv begrunnelses-prosedyre. Induksjonsproblemet. 

Om deduktive begrunnelses-prosedyrer. 

Aksiomatisk-deduktiv begrunnelse. Hypotetisk-deduktiv begrunnelse. 

Falsifikasjon. Poppers syn på vitenskapens rasjonalitet. 

 

Om vitenskapens rasjonalitet. Thomas Kuhns historiografi. 

Kuhns historiografi. Paradigmer. Normal-vitenskap. 

Pre-paradigmatisk fase. Paradigme. Normal-vitenskap. 

Post-paradigmatisk fase. Krise. Ekstraordinær vitenskap. Revolusjon. 

 

Oppsummering om vitenskap og rasjonalitet. Popper og Kuhn. Lakatos og Feyerabend. 

Popper og Kuhn. Poppers reaksjon på Kuhns kritikk. Imre Lakatos. Paul K. Feyerabend. 

 

Om sannhet og usannhet 

 

Sannheten som form for overensstemmelse. Korrespondanse-teorien og koherensteorien for sannhet. 

Sannhet som utrykk for hensiktsmesssighet. Pragmatiske sannhetsteorier. Konsensusteori for sannhet.  

Peirce. Konsensus-teori for sannhet. Mach. Nietzsche. 

Sannhet og forståelse. 

Hegel. Sannhet og helhet. 

Sannhet og herredømme. Herre-trell-dialektikken. 

Marx. Sannhet og klasse-interesser. Ideologi. 

Heidegger. Sannhet og avdekning av væren. 

 

Vitenskap og Samfunn. Verdiproblemer. 

 

Vitenskap, normer og verdier. 

Normer og verdier utelukkes fra vitenskapelige tekster. 

Etiske problemer er viktige likevel. 

Institusjoner for etisk refleksjon og styring. 

Om å bedømme vitenskapelig praksis, etisk og politisk. 

Noen vanlige synspunkter på forholdet mellom vitenskap, forskning, etikk og politikk. En samtale.  
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Kritikk av det klassiske vitenskaps-ideal. 

Weber om vitenskapelig objektivitet, og om verdiers rolle i vitenskap. 

Frankfurter-skolens kritiske teori. 

Litt om Frankfurter-skolen. 

Jürgen Habermas om menneskets tre virksomhets-sfærer, og erkjennelsesledende interesser. 

Arbeid. Teknisk erkjennelse. Hypotetisk-deduktiv, nomotetisk vitenskap. 

Samhandling. Praktisk erkjennelses-interesse. Historisk-hermeneutisk vitenskap. 

Frigjøring. Frigjørende erkjennelsesinteresse. Kritisk teori. 

Tradisjonell og kritisk vitenskap. Vitenskap og ideologi. 

 
Konklusjon etter gjennomgåelsen av alle poster i dette materialet dere her forelegges som overskrifter, men også alt innhold, er at: Alle 

Vitenskaps-kravene er sammenlignet holdbart og logisk relevant til Basis-Differensial eller BD-funksjon! Drøftelser av svake og sterke ledd 

i disse kravene får tas opp senere. • Alle vilkår bekreftet ut fra BD-funksjonen. • BD-funksjon-signaturen betyr at gjennomgått materiale 

gjennom-gående og fullstendig bygger på denne funksjonen. Comments 2018; at funksjonen står imot eliminering, og er holdbar! 

Forandringskraften oppfyller de relevante og logiske krav, både som argument, induktivt, deduktivt, logisk som argumentasjon, assosiasjon og 

konklusjon, etter termen logisk som benyttes som vitenskapskriterium for innhold, og gir samme fysiske lover som det formler, geometrien, 

matematikken og fysiske hendelser gir for naturen.  

 

Del I Erkjennelses-mulighet av vitenskapelige begrep 
Begrep, definisjoner, lover. Alt dette tas opp i hoved-oppgavens erkjennelsesveier. 

Hvordan erkjenner vi hardhet? Hvordan erkjenner eller erfarer vi tetthet? Hvordan erkjenner vi elastitet?  

Hvordan erfarer og erkjenner vi tyngde? Hvordan erfarer vi kraft og krefter? petit: Til grunnlag for utrykk i 

hypotesen som legges frem: Glem ikke at ethvert stadium i en kraft beskrives tilsvarende og ekvivalent med 

energien. Indirekte kraft-erfaring og erkjennelse. Utvalgs-mekanismen. Hvordan erkjenner vi utvalg 

og utvalgs-mekanismer og hvordan eller hva kan få oss til å mene at vi erkjenner dette, samt hva legger vi i 

begrepet erkjennelse?  Støt: det mekaniske og dynamiske! NB: Nå om Former og mønstre i natur. Ro og endring! 

 Samle-kategorier: Løpe er en nyanse av det å gå er nyanse av, menneskets bevegelser.  

NB, OBS: 2018-commentar: Det er allikevel en og samme forskjells-funksjonalitet, funksjon! 

Hvordan de matematiske modeller og normaler blitt opprettet. Maler, tall og enheter, intuitivt/intuisjon, tester, 

induksjon, proporsjoner, lover. Valg må her ikke forstås som noe bevisstheten har herredømme over, men 

Funksjons-grunnlag bevisstheten ikke kan noe for.  

 

DEL II Erkjennelsen er at vi merker forskjell. 
 

Altet er det ulike (rettelse 2018: kun differensialt ment). Når vi sier at vi har to like må vi allerede ha en forskjell, 

ellers ville vi aldri kunne si at vi har to. Altet er seg selv likt eller det eneste like, og denne likhet med seg selv er 

ulikheten selv. Den eksisterende likhet er en forskjells-funksjon, en ulikhet. Andre likheter er som to like, der det allerede 

må være en separasjon, en forskjell for at det skal være mulig. Like må bygge på en ulikhetsfunksjon. To like sirkler 

eller to like ett-tall må altså være en måte å være forskjell på. Likheten utover dette er en annen sak, og henger sammen 

med forståelse og vilkår, definisjons-sammenhengene. Ulikhetsprinsippet, eller forskjells-funksjonen, er den jeg beviser 

i sammenheng med vitenskapshypotesen.  

 Jeg vil nå gå igjennom vitenskapsgrunnlagene, og vise at denne forskjells-funksjonen må være grunnfundament 

i forholdene som avdekkes eller settes opp til hjelp for hypoteser og teorier, og at deres innhold er en forskjells-

funksjonalitet. De forskjellige mer likeensartede fenomener eller lover bygger på dette, og min oppgave er å påvise dette 

ved de såkalte faste verdier systemene bygger på. Den er også gyldig for begrepet intuisjon. 

2018-coments: Ulikheten må kun forstås som differensialt. At forskjells-funksjonen gir Like og Ulike, ved at vi får det 
forrige og det neste. Nytt sted, posisjon, utstrakt, bevegelig, virkende, ut fra posisjon eller kontinuitet. Funksjonen er 

den ene og den samme. Slik sett Det Like! Differensialfunksjonen gir like og ulike! Erkjennelsesgrunnlaget slik ulike 

her er ment som, at vi har det neste i punkt eller kontinuitet, virkning, bevegelse, funksjon.  

Erkjennelsen er at vi MERKER forskjell! Å merke er en forskjells-funksjon. 

Å merke=en forskjell! Å virke = en forskjell! Og egenskapene står frem som forskjells-egenskaper, der navn og 

gjenkjennelse ikke kan redegjøre for deres eksistens og virkning. Kun gjennom en forskjells-virkende egenskap. Likt, 

det samme, en forskjell som gir like, ulike. Forskjell=Virkning=Funksjon: Kan ikke skilles fra hverandre! Virkning er 

en forskjells-funksjon. Det er hva Virke-LIK-HETEN er og gjør. Virker lik seg= Virkeligheten. Langt mer enn kun den 

virkeligheten vi endrer daglig som vår personlige virkelighet. 

Dette betyr at en av flere undertekster fra bok 1, Kamos - Forandringskraften, er ganske enkelt feil; Nemlig 

Altet som det ulike. Både like og ulike er del av det samme; Den samme: Forskjells-funksjon. Det holder med Altet 

som en forskjells-funksjon, en logisk funksjon til grunn for alt videre logisk, og til logikken: Basis-funksjon. 
Altets-filosofien er også vitenskaps-filosofisk, og gir grunn til erkjennelses-teorien, som igjen gir grunnlag for den beskrevne 

vitenskaps-hypotesen uten at formler er involvert. Så i 2013 dukket altså formlene opp fra samme funksjon ved sammenlignende balanse-

funksjoner i samme kraft-modell. Det hadde ikke tidligere egentlig falt meg inn. 
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Summa Konklusjoner Differensialkraftens funksjon 

Det spesielle logiske beviset. 
 
 Eliminering av all eksistens, virkelighet, mulighet, gir et absolutt ingenting, ikke-væren, som er uten enhver 

forskjell, uten like og ulike, uten årsak og virkning, uten retninger, avstand, dimensjon, uten mulighet og virkelighet. 

Konsekvensen er også uten forståelses-mulighet eller eksistens-mulighet av tilstanden. Det er uten faktorer som ånd og 

materie. Det er ikke et ingenting, tomhet, innholds-løshet som kan fylles og tømmes, erstattes, som noe kan komme eller 

gå til eller fra, og er uten tid, virkning, bevegelse, hendelse, at forskjellen at noe kan skje, den finnes ikke. 

 Motsatsen, annerledesheten, at noe er til, er logisk forskjellen fra et slikt intet, uansett hva en værende tilstand 

er. Vår eneste ledetråd er at hvert sted, hver funksjon, hver virkning av en slik motsats, forskjell fra ikke-væren, fra 

absolutt ingenting, er en total forskjells-funksjon, og at denne i forhold til en kjent verden uansett virkelighets-begrep, 

forestillings-begrep, fysisk virkelighet eller bevissthet, er funksjoner i en total forskjell fra et slik intet.  

 Dette betyr for den fysiske verden at rom, tid, bevegelse, forkortet til utstrekning og bevegelse, at den totale 

forskjells-funksjonen funger totalt alle steder, som fungerer uansett i hvert punkt, hver posisjon, hver kontinuitet av 

væren. Som en total forskjells-funksjon kan den ikke være brutt, begrenset, delt i funksjons-sammenhengen. Det er en 

helt virkende sammenhengende total forskjell, en kontinuitet, der punkt, posisjon kun blir preferanser, referanser. 
 Forskjell som en egenskap, funksjon, inkludert det at vi kan merke noe, at vi merker forskjellen, uansett, sanser, 

behov, intuisjon, følelser, bevissthet, som det fysiske, som det bevisste, at noe er likt eller ulikt, passer eller ikke passer, 

med det som sammenlignes. Vi har kun utstrekning, bevegelse og styrke som det som danner former og egenskaper 

fysisk som utstrekning, bevegelse, virkning. Tiden er sammen-ligningen av det som skjer fysisk, der tiden er like lang, 

og gjelder samme bevegelses-utstreknings-prosess fra dens begynnelse og til bevegelses-utstreknings-prosessens slutt. 

Tid fysisk er bevegelsestakt. Tid ellers er behovs-sammenligning. 

 Styrken er retninger i rommet, som tettheten av retninger i rommet, som endrings-muligheter for fysiske 

egenskaper, hvor utstrekning og bevegelsene er det som inkluderer styrke-forskjeller vi kjenner til fordi styrken ellers 

ikke kan gi romslig eller bevegelig fysisk virkning som da ikke er en styrke-størrelse. Kun utstrekning og bevegelse er 

de undersøkelses-muligheter vi har for fysiske former og egenskaper, der styrken er det vi kan sammenligne, undersøke, 

analysere som sammenheng eller funksjon i bevegelse og utstrekning, som styrke-tetthet. Akselerasjon, energi. 

 Når en total forskjell inkluderer utstrekning og bevegelse betyr dette at væren, eksistens, som fysisk, som 

forskjells-funksjon, er alle steder, noe som betyr at utstrekning og bevegelse alltid er til stede i samme punkter, 

posisjoner, kontinuitet, sammenhengende utstrekning eller bevegelses-prosesser liknende årsak og virkning, at 

utstrekning, bevegelse, tid, er samme steder alltid, og at disse inngår i enhver retning og styrke-tetthet fysisk. Altså at 

alle disse egenskaper er inkludert i samme funksjon overalt. Den ene funksjons-virkningen kan ikke være uavhengig av 

den andre.  

 Da all eliminering av eksistens inkluderer bevissthet, livsfunksjon, fysisk funksjon, kjent eller ukjent, og at dette 

ferdig eliminert ikke kan ha eller gi årsak, ikke gir årsak-virkning, ikke gir virkning, funksjon, ikke har forskjell, ikke 

har like eller ulike, ikke har virkelighet eller mulighet, så kan ikke dette som tilstand være til, og er ikke-værende og 

umulig.  

Kun det motsatte, omvendte, det som er annerledes enn den totale eliminasjon kan være, kan bli, kan virke, kan skje, i 

stedet. Dette kan beskrives som den totale forskjell som i fysisk sammenheng inkluderer utstrekning og bevegelse som 

faktorer, og er de eneste kjente begrep, eller gjenkjennelser vi kan ha fysisk, ved siden av styrke-forskjell. Vi må da 

analysere det som styrken opptrer som, som er mengde utstrekning og bevegelser lik tetthet og retning, og da er 

bevegelse og utstrekning viktigst, som fysisk betyr analyse av tid (bevegelse fysisk, ms) og rom.  

 Dette har vi utført i fremstillingen av Differensialkraftens funksjon. For å analysere, kritisere, 

sammenligne hva som kan sies om hver enkelt funksjon eller funksjonene sammen som en enhetlig funksjon, er 

å teste de logiske satser, forskjeller vi kan se som likt og ulikt ved disse funksjoner. «Å gi rom, utstrekning, tid, 

bevegelse, styrke, bevissthet, følelse, ånd, materie, tanke, forestilling, som ett Navn (som gjenkjent), er likegyldig 

funksjonelt. 

 Dette kan beskrives som den totale forskjell som i fysisk sammenheng inkluderer utstrekning og bevegelse 

som faktorer, og er de eneste kjente begrep, eller gjenkjennelser vi kan ha fysisk, ved siden av styrke-forskjell. 

Vi må da analysere det som styrken opptrer som er utstrekning og bevegelser som tetthet og retning, og da er 

bevegelse og utstrekning viktigst, som fysisk betyr analyse av tid og rom, som er beskrevet ved 

Differensialkraftens funksjon. 

 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. 

 

 

 



 268 

LOGISK BEVIS: 
Gyldig for praktiske og deduktive funksjoner også, måling, observasjon, formel-proporsjoner. 

 

 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. Det samme gjelder for balanse, likevekt i 

styrke; energiene. 

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 sammen-henger 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 samme gjelder for balanse, likevekt i styrke; energiene. 

 Proporsjonalitet mellom like og ulike, uansett mengder, er umulig om grunnformene ikke har like 

forutsetninger, eller for balanse. Inkludert konstant energi, like motkrefter. Dette er selve grunnlaget for at vi 

kan lage begrepet 1, enhet, mål, som like, og for sammenlignings-funksjoner i det hele tatt. 

Unntaket er mange av de teorier som er lagt frem, blant annet de singulære punkt-teorier som er udefinerte, uten 

rom, tid, bevegelse, retning, men som uendelig styrke, og som fysisk ikke eksisterer. Inntrykket tyder på at noe er feil i 

en slik oppfatning, og den er avklart flere steder i skriftet.  

 Å sette inn enhet, verdi, sammenlignings-mål, bestemme et mål og beregnings-metoder, for så å 

undersøke tilstander av random utstrekning-funksjon og bevegelse-funksjon eller tids-funksjon, vil vise at 

ethvert øyeblikk, ethvert neste som utstrekning og bevegelse ikke har noen ting med hverandre å gjøre, med 

brudd i tid, bevegelse og utstrekning konstant. Dette er det som Mad-Max, matematikere, geometri-eksperter, 

gitt i oppgave kan bevise. 

 Dette er et bevis for at en samlet forskjells-funksjon er nødvendig for at det skal kunne være en kontakt 

fysisk, som sammenhengende årsak-virknings-funksjon, og er da årsaken til årsak og virkning. Den oppstår fra 

en felles utstreknings-bevegelses-vekst-funksjon som er den eneste kontakten som tid, rom og bevegelse fysisk 

kan formidles som. Som i ett produkt. 

 I differensialkraftens vekstfunksjon, ekspansjonsfunksjon, kommer styrke og retning frem som 

utvekslings-trykk i balanse som inkluderer vannrette, loddrette, sirkelutskiftninger, altså som rette eller 

kolliderende sirkel-utbalanserende utvekslinger, som en absolutt balanse mellom bevegelse-mulighetenes tilstander i 

hundre prosent av ett gitt volum, eller bevegelig volum.  

 Alle former for bevegelser befinner seg mellom disse to stadier. Start stopp, sirkulasjon. Altså alle krumninger, 

turbulenser og gaussiske retnings-former for bevegelse eller virkning. Dette gir eneste muligheten for våre 

transformasjons-ligninger. 

 Den minste forskjell-beviset og hvilken som helst annen forskjell, eller kontinuitet, er inkludert i beviset. Enhver 

sammenlign er inkludert. Gir funksjon til lik, ulik, 0 og 1. Ellers ikke. 

 Dette logiske beviset gjelder da også årsaken til årsak og virkning, virknings-funksjonen, drivkraften, 

drivfunksjonen til det samme som gir utstrekning, bevegelse, styrkevirkning, retninger. 

 Da gjenstår det bare å bevise at alle de fysiske lover, formler og energier oppstår fra denne differensialkraften 

som samtidige og proporsjonale forhold som stemmer overens, og med de lov-forhold vi har funnet. Dette er enkelt. Fra 

og med vekst, virke-funksjon, til og med lov-til-svarende proporsjoner i de forskjellige energiene som en likevekt i en 

utvekslende ekspansjons-kraft. Rom-tid-felt-styrke-form i relativ virknings-funksjon. 

 Det minste forskjells-beviset gjelder både i forhold til at elimineringen av alt, sier at absolutt-ingenting som 

ikke-væren er umulig, kun gir en total forskjell, at tid, bevegelse, rom og styrke, følger likt overalt. Kontinuitet. Og 

samtidig at kun rom, tid, bevegelse, deduktivt, fysisk-bevisst, logisk, viser den samme likhet av tid, rom, bevegelse og 

styrke. Det er dette som er likt med Differensialkraftens funksjon, og som alle fysiske lover om energi viser som en 

tilnærmet fysisk energi-konstant for energier. Hvilket vi finner i alle fysiske lovområder og vekslingen mellom kaos-

funksjoner og kosmos-funksjoner., transformasjons-energiene og likevekten i energi, slik som er i overenstemmelse 

med for eksempel E=mcc.  

 
 Bevisføringen av Euklids trekant, at vi beviser at denne er sann uten matematiske funksjoner er fordi vi kan vende firekantrammen og 

trekantrammen inne i denne, og slik få denne vendt slik at den ene siden passer med trekanten, enten speilvendt vei, men ikke før vi benytter 

proporsjonalitet og parallellforskyvning sammen der vi kjenner vinklene og vet at vi forminsker den store trekanten ned til en liten trekant som 

passer med Euklids sin trekant som han begynte med. 
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Lover ved Differensialkraften 
 

At: 

Bevegelsen er en og samme. Volumet er likedan og konstant for alle like mengder. Tettheten er 1 og 

samme. Bevegelsesvolumets mengde og ekspansjon er overalt en og samme. Altså at romtiden er en og 

samme, fordi dette er veien ganger farten, som er gitt ved like mengder lengde som bevegelses-hastigheten, 

at alle volum har en og samme bevegelse for alle like volum. Og at alle volum som er like har samme 

bevegelses-kapasitet.  

Det er kun en og samme tetthet, en bevegelses-hastighet, i alle deler like volum. Da det er en og samme 

funksjon slik, så betyr dette at styrken er lik mot-styrken, og den samlede styrke er konstant, at kraft er lik 

motkraft, og at den samlede kraft er konstant, og skal forstås slik at styrken er lik kraften er lik bevegelses-

energien, som er bevegelses-energi lik mot-bevegelses-energi, og at den samlede mengde energi er konstant. 

At alt utveksler i like mengder. 

Dette betyr også at det samlede trykket er konstant, like mengder trykk og mottrykk i summen av 

trykk-utvekslinger. Det samme gjelder for spenningen, at spenning, motstand og strømning er lik at U=1, R=1, 

I=1. Det som utgjør en forskjell i lokale strømninger er spredninger og sammentrekninger av utvekslings-

linjene. Dette betyr at alle helt rette felt ville balansert med hverandre uten at det ble dannet krumning i felt 

og ingen partikler.  

Uten utvekslingen oppstår ingen partikler, tiltrekninger og frastøtninger. Dersom det er forskjell som 

spredninger og sammentrekninger i strømningene så oppstår det differanse som tiltrekninger og frastøtninger. 

Mengden tiltrekning tilsvarer en utveksling med lik mengde frastøtning, at det er en helt fullstendig utveksling.  

Det finnes ikke noe alternativ til utvekslingen i differensialkraften, slik at alt er med i en eller annen 

krumning av trykket, av felt, og som ikke kan krumme uten at det oppstår videre utvekslingslinjer, altså 

hastighetsløkker, som representerer utvekslingen mellom feltlinjer i spredninger og sammentrekninger. Disse 

tar form som spiraler, korketrekkere, virvler og kule-virvel-former som balansen for trykk i rommet.  

Dette betyr også at det ikke finnes rom det ikke dannes partikler i, at det her kun er snakk om den 

relative mengden. Alle virvler har da den rette transformasjonsmengde som gjør at krumninger, spiraler, 

virvler, kule-former, turbulens, kan omregnes i hverandre, og det gjelder for alle partikkelenergier og felt-

partikler, slik som tilfellet med masse og lys, elektromagnetisme og gravitasjon. Det er hastighetsløkkene som 

danner tregheten og tidsforsinkelsen.  

For alle lovers samlede energi-tilførsel så er gjennomstrømningene lik energien fordelt på motstanden 

og dette gjelder også for induktans og kapasitans, for varme og frekvens, medregnet utvekslingsbalansens 

utvekslingssone som er lik med formen som gjør selve utvekslingen i sentrum av alle trykkforskjeller, og som 

vi kan si er Planck-formen eller Planck-energien, E=hv i tillegg til massen og frekvensenergien.  

At Planck-konstanten tilsvarer det lokale rommets, og i alle utvekslinger som hastighetsløkker om 

dette enda ikke er oppdagede partikler, som den som er i balanse mellom romtrykket og utvekslingstrykk-

mengden. Derfor blir balansetrykket som en konstant likhet i forholdet til energimengden som er til rådighet. 

Det er alltid en konstant forhold mellom et trykk, med trykkforskjeller som oppstår, og dettes ut-

balansering i forholdet til mengden som utveksles. All energi som utveksles, endrer på seg i styrke, vil også 

endre balansen tilsvarende, mellom romtrykket ellers og den del av dette som utveksles. Balansen oppstår 

fordi det er det samme trykket som danner forholdet med balansemotstanden og utvekslingsmengden energi 

fr det samme trykkrommet. Som partikler og som feltenergier.  

Grunnbalansen er alt gitt i grunnfunksjonen. Det betyr at alle trykkforskjeller, spenninger og forskjeller 

i kraft, skyldes utvekslingene, der et visst antall av feltlinjene og dets spredninger og samlinger representerer 

energi-forskjellenes størrelser. Alle felt-rom har en indre trykk-kompresjon, turbulens-utjevning. Det er ut fra 

dette kompresjonstrykket det ut-balanseres energier og utvekslinger skjer på hvert nivå i kraften, og mellom 

to forskjellige kosmiske kraft-felts kompresjons-nivåer.  

Slik sett er helhetens gjennomsnitt av energi-utveksling lik gjennom uendeligheten. Her er det like og 

ulike tilstander grunnet de forskjellige felts avstand til hverandre som utvekslings-soner, og som står i et ulikt 

polaritetsforhold lokalt og i uendeligheten for hver partikkel og felt. At ulike og like dannes som forholdet av 

en slik forskjell lokalt som utvekslings-balanse i forhold til en konstant balanse overalt. Det som skiller seg ut 

av kraften samt gjenværende kraft, er alltid lik den konstante kraften fordi de utgjør mangelen for det samlede 

rom. Mens utvekslings-energiene varierer, men ikke i forhold til balanse-energier og den konstante energi. 
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Det er samme ekspansjons-potensialet over alt, men alltid like og ulike lengder og retninger i forhold 

til alle andre steder. Dermed utveksler alt fra grunnen av som forholdet samme trykk, motstand og tetthet, men 

med hastighets-virvler som kan erstatte hverandre i like mengder og gir større og mindre sirkulasjoner. En 

absolutt hard kraft, men med samme styrkepotensialet.  

Styrken og motstanden er like store, men utvekslingen skjer inn og ut av alle hastighet-løkker, og 

videre til de forskjeller trykk-formasjoner, kompresjonstrykket, på de forskjellige nivåer som slike trykk kan 

ha. Trykket minner tross absolutt kraft, absolutt bevegelses-ekspansjon, at det er en slags flytende aggregat-

tilstand. Der balansen er i likevekt virker rommet tomt for felt og partikkel-motstand. 

Effekten er hva som en balanse må fordele seg over lokalt og i avstand. Derfor blir kollisjoner mer 

utspredde kollisjons-flate mer lik kvadratisk energi, i forhold til et volum som kolliderer eller at en enkel 

energistripes volum må spre seg over et areal som tynnere feltlinjer, men lokalt på et avgrenset område. En 

større masse vil ikke slippe andre masser lett unna, fordi disse har et balansert forhold til rommet, selektivt, 

og tilført masse må fordele massen og feltenergien mellom romfeltet og massen det opptas i. 

I en gitt energi finnes alt et volum, og dette volumet må fordele seg som en effekt, spredning, over et 

tynnere areal, men støter også mot en lignende motstand der kollisjonen med en annen masse, eller et 

gravitasjonsfelt oppstår. For eksempel om en masse, likt med lyshastighetens bevegelse møter samme skjebne 

som lyset, der lysets hastighet kan anses som kollisjonshastigheten, bremselengden. 

Et krumningsløst rom vil aldri danne partikler. 

Et krumningsløst rom finnes ikke, slik at det vil alltid dannes et lite antall partikler proporsjonalt til 

balansene i rommets krumninger og romvolumets størrelser. 

Det er denne samme feltroms-beskrivelsen som er grunnlaget for de matematisk-geometriske rom-

former og deres tetthetslinjer, og der forholdet mellom lys og masse bestemmer tetthet, krumning av felt-

linjene, og at Einstein slik får sine romtid-formasjoner som også er ekvivalente med fysiske energi-

strømninger, effekter som er i samsvar og lik med de fysiske lovene man ellers har funnet. 

Og det er da den samme forklaringen som gjør at jeg kan si at dette stemmer som logiske funksjoner 

proporsjonalt med Einstein romformer og de fysiske lover da begge lot seg utlede av den samme modellen. 

Altså en logisk vei for oppdagelsen: som er lik rom-tid-energi-formasjon, og de fysiske lover. 

 

I utgangs-punktet er disse benevnelser det samme 

Forandringskraften 

BRUK Kamos – Forandringskraften 

Differensialkraften : The ∂ƒ-Force 

Differensialkraften :The ∂-Force 

BRUK Kamos Differensialkraften : ∂ƒ-Force 

Kamos Differensialkraften : The ∂ƒ-Force 

Alternativ er Kamos ∂-Force 

 

Snakk i saksforhold om dette, bruk gjerne bare delta-force, delta-kraften 
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Summa Konklusjoner Differensialkraftens funksjon 
Det spesielle logiske beviset. 

 

 Eliminering av all eksistens, virkelighet, mulighet, gir et absolutt ingenting, ikke-væren, som er uten 

enhver forskjell, uten like og ulike, uten årsak og virkning, uten retninger, avstand, dimensjon, uten mulighet 

og virkelighet. Konsekvensen er også uten forståelses-mulighet eller eksistens-mulighet av tilstanden. Det er 

uten faktorer som ånd og materie. Det er ikke et ingenting, tomhet, innholds-løshet som kan fylles og tømmes, 

erstattes, som noe kan komme eller gå til eller fra, og er uten tid, virkning, bevegelse, hendelse, at forskjellen 

at noe kan skje, den finnes ikke. 

 Motsatsen, annerledesheten, at noe er til, er logisk forskjellen fra et slikt intet, uansett hva en værende 

tilstand er. Vår eneste ledetråd er at hvert sted, hver funksjon, hver virkning av en slik motsats, forskjell fra 

ikke-væren, fra absolutt ingenting, er en total forskjells-funksjon, og at denne i forhold til en kjent verden 

uansett virkelighets-begrep, forestillings-begrep, fysisk virkelighet eller bevissthet, er funksjoner i en total 

forskjell fra et slik intet.  

 Dette betyr for den fysiske verden at rom, tid, bevegelse, forkortet til utstrekning og bevegelse, at den 

totale forskjells-funksjonen funger totalt alle steder, som fungerer uansett i hvert punkt, hver posisjon, hver 

kontinuitet av væren. Som en total forskjells-funksjon kan den ikke være brutt, begrenset, delt i funksjons-

sammenhengen. Det er en helt virkende sammenhengende total forskjell, en kontinuitet, der punkt, posisjon 

kun blir preferanser, referanser. 

 Forskjell som en egenskap, funksjon, inkludert det at vi kan merke noe, at vi merker forskjellen, 

uansett, sanser, behov, intuisjon, følelser, bevissthet, som det fysiske, som det bevisste, at noe er likt eller 

ulikt, passer eller ikke passer, med det som sammenlignes. Vi har kun utstrekning, bevegelse og styrke som 

det som danner former og egenskaper fysisk som utstrekning, bevegelse, virkning. Tiden er sammen-ligningen 

av det som skjer fysisk, der tiden er like lang, og gjelder samme bevegelses-utstreknings-prosess fra dens 

begynnelse og til bevegelses-utstreknings-prosessens slutt. Tid fysisk er bevegelsestakt. Tid ellers er behovs-

sammenligning. 

 Styrken er retninger i rommet, som tettheten av retninger i rommet, som endrings-muligheter for 

fysiske egenskaper, hvor utstrekning og bevegelsene er det som inkluderer styrke-forskjeller vi kjenner til 

fordi styrken ellers ikke kan gi romslig eller bevegelig fysisk virkning som da ikke er en styrke-størrelse. Kun 

utstrekning og bevegelse er de undersøkelses-muligheter vi har for fysiske former og egenskaper, der styrken 

er det vi kan sammenligne, undersøke, analysere som sammenheng eller funksjon i bevegelse og utstrekning, 

som styrke-tetthet. Akselerasjon, energi. 

 Når en total forskjell inkluderer utstrekning og bevegelse betyr dette at væren, eksistens, som fysisk, 

som forskjells-funksjon, er alle steder, noe som betyr at utstrekning og bevegelse alltid er til stede i samme 

punkter, posisjoner, kontinuitet, sammenhengende utstrekning eller bevegelses-prosesser liknende årsak og 

virkning, at utstrekning, bevegelse, tid, er samme steder alltid, og at disse inngår i enhver retning og styrke-

tetthet fysisk. Altså at alle disse egenskaper er inkludert i samme funksjon overalt. Den ene funksjons-

virkningen kan ikke være uavhengig av den andre.  

 Da all eliminering av eksistens inkluderer bevissthet, livsfunksjon, fysisk funksjon, kjent eller ukjent, 

og at dette ferdig eliminert ikke kan ha eller gi årsak, ikke gir årsak-virkning, ikke gir virkning, funksjon, ikke 

har forskjell, ikke har like eller ulike, ikke har virkelighet eller mulighet, så kan ikke dette som tilstand være 

til, og er ikke-værende og umulig.  

Kun det motsatte, omvendte, det som er annerledes enn den totale eliminasjon kan være, kan bli, kan 

virke, kan skje, i stedet. Dette kan beskrives som den totale forskjell som i fysisk sammenheng inkluderer 

utstrekning og bevegelse som faktorer, og er de eneste kjente begrep, eller gjenkjennelser vi kan ha fysisk, 

ved siden av styrke-forskjell. Vi må da analysere det som styrken opptrer som, som er mengde utstrekning og 

bevegelser lik tetthet og retning, og da er bevegelse og utstrekning viktigst, som fysisk betyr analyse av tid 

(bevegelse fysisk, ms) og rom.  

 Dette har vi utført i fremstillingen av Differensialkraftens funksjon. For å analysere, kritisere, 

sammenligne hva som kan sies om hver enkelt funksjon eller funksjonene sammen som en enhetlig 

funksjon, er å teste de logiske satser, forskjeller vi kan se som likt og ulikt ved disse funksjoner. «Å gi 

rom, utstrekning, tid, bevegelse, styrke, bevissthet, følelse, ånd, materie, tanke, forestilling, som ett 

Navn (som gjenkjent), er likegyldig funksjonelt. 
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 Dette kan beskrives som den totale forskjell som i fysisk sammenheng inkluderer utstrekning og 

bevegelse som faktorer, og er de eneste kjente begrep, eller gjenkjennelser vi kan ha fysisk, ved siden 

av styrke-forskjell. Vi må da analysere det som styrken opptrer som er utstrekning og bevegelser som 

tetthet og retning, og da er bevegelse og utstrekning viktigst, som fysisk betyr analyse av tid og rom, 

som er beskrevet ved Differensialkraftens funksjon. 

 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. 

LOGISK BEVIS: 
Gyldig for praktiske og deduktive funksjoner også, måling, observasjon, formel-proporsjoner. 

 

 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. Det samme 

gjelder for balanse, likevekt i styrke; energiene. 

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 sammen-henger 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 samme gjelder for 

balanse, likevekt i styrke; energiene. 

 Proporsjonalitet mellom like og ulike, uansett mengder, er umulig om grunnformene ikke har 

like forutsetninger, eller for balanse. Inkludert konstant energi, like motkrefter. Dette er selve 

grunnlaget for at vi kan lage begrepet 1, enhet, mål, som like, og for sammenlignings-funksjoner i det 

hele tatt. 

Unntaket er mange av de teorier som er lagt frem, blant annet de singulære punkt-teorier som er 

udefinerte, uten rom, tid, bevegelse, retning, men som uendelig styrke, og som fysisk ikke eksisterer. 

Inntrykket tyder på at noe er feil i en slik oppfatning, og den er avklart flere steder i skriftet.  

 Å sette inn enhet, verdi, sammenlignings-mål, bestemme et mål og beregnings-metoder, for så å 

undersøke tilstander av random utstrekning-funksjon og bevegelse-funksjon eller tids-funksjon, vil vise 

at ethvert øyeblikk, ethvert neste som utstrekning og bevegelse ikke har noen ting med hverandre å 

gjøre, med brudd i tid, bevegelse og utstrekning konstant. Dette er det som Mad-Max, matematikere, 

geometri-eksperter, gitt i oppgave kan bevise. 

 Dette er et bevis for at en samlet forskjells-funksjon er nødvendig for at det skal kunne være en 

kontakt fysisk, som sammenhengende årsak-virknings-funksjon, og er da årsaken til årsak og virkning. 

Den oppstår fra en felles utstreknings-bevegelses-vekst-funksjon som er den eneste kontakten som tid, 

rom og bevegelse fysisk kan formidles som, i ett produkt. 

 I differensialkraftens vekstfunksjon, ekspansjonsfunksjon, kommer styrke og retning frem som 

utvekslings-trykk i balanse som inkluderer vannrette, loddrette, sirkelutskiftninger, altså som rette eller 

kolliderende sirkel-utbalanserende utvekslinger, som en absolutt balanse mellom bevegelse-mulighetenes 

tilstander i hundre prosent av ett gitt volum, eller bevegelig volum.  

 Alle former for bevegelser befinner seg mellom disse to stadier. Start stopp, sirkulasjon. Altså alle 

krumninger, turbulenser og gaussiske retnings-former for bevegelse eller virkning. Dette gir eneste muligheten 

for våre transformasjons-ligninger. 

 Den minste forskjell-beviset og hvilken som helst annen forskjell, eller kontinuitet, er inkludert i 

beviset. Enhver sammenlign er inkludert. Gir funksjon til lik, ulik, 0 og 1. Ellers ikke. 

 Dette logiske beviset gjelder da også årsaken til årsak og virkning, virknings-funksjonen, drivkraften, 

drivfunksjonen til det samme som gir utstrekning, bevegelse, styrkevirkning, retninger. 
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 Da gjenstår det bare å bevise at alle de fysiske lover, formler og energier oppstår fra denne 

differensialkraften som samtidige og proporsjonale forhold som stemmer overens, og med de lov-forhold vi 

har funnet. Dette er enkelt. Fra og med vekst, virke-funksjon, til og med lov-til-svarende proporsjoner i de 

forskjellige energiene som en likevekt i en utvekslende ekspansjons-kraft. Rom-tid-felt-styrke-form i relativ 

virknings-funksjon. 

 Det minste forskjells-beviset gjelder både i forhold til at elimineringen av alt, sier at absolutt-ingenting 

som ikke-væren er umulig, kun gir en total forskjell, at tid, bevegelse, rom og styrke, følger likt overalt. 

Kontinuitet. Og samtidig at kun rom, tid, bevegelse, deduktivt, fysisk-bevisst, logisk, viser den samme likhet 

av tid, rom, bevegelse og styrke. Det er dette som er likt med Differensialkraftens funksjon, og som alle fysiske 

lover om energi viser som en tilnærmet fysisk energi-konstant for energier. Hvilket vi finner i alle fysiske 

lovområder og vekslingen mellom kaos-funksjoner og kosmos-funksjoner., transformasjons-energiene og 

likevekten i energi, slik som er i overenstemmelse med for eksempel E=mcc.  
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Nøytroner i nøytron-stjerner 
 

At elektroner, protoner og nøytroner klemmes såpass at også styrkeenergiene til elektroner og protoner 

balanserer energiene sine til sammensmeltning som nøytroner og at stjernen stort sett forstås som kun av 

nøytroner, altså nøytron-stjerner. Dette krever en omstilling av elektron- og proton-energier, som vil gi 

lignende tap av masse pr dannelse som ligner på det når flere nøytroner kommer sammen i rommet, eller likt 

virvler som da trenger færre kraftlinjer fra rommet for å bedrive gravitasjons-utveksling fordi nøytronene tar 

seg av en del av gravitasjonsbalansen mellom hverandre som utveksling av gravitasjonsfeltstyrke.  

At feltet klemmes sammen rundt elektronskallene, og at de konfigurerer balansen mellom seg på nytt, 

og den økende gravitasjonskraften finner feltsirkulasjons-utvekslinger i mellom disse massene som 

utvekslings-balanse-sirkulasjoner som her er en økning av feltet som danner lys-trykk-frekvenser med så høy 

energi at de går over til å bli elektroner, og som mulig vandrer lignende superledning fordi energidriften er så 

høy. Samtidig vil den voldsomme gravitasjonskraften gjøre at masse-kraften har økt, og at det kan dannes 

flere nøytroner som nå er mindre, som isotoper, og der det lignende partikler som er smeltet sammen og sorte 

hull som smelter sammen, at det er et tap av masse i snitt for hvert nøytron.  

Tilføring av masse øker massen, men snittet for massen har et ørlite tap, kanskje en prosent for hver 

dobling av massen eller mer. Overskuddsenergien går til å dekke den økende gravitasjonen i feltet rundt 

nøytron-stjernen, samtidig som at en dobling av dette har lignende massetap som det masse-gravitasjonen til 

nøytronstjernen har hatt, men som i sum dekker det tapet av masse som nøytronstjernene nå har hatt, og som 

nå er tilført gravitasjonsfelt-energi som ligger rundt objektet og utover i gravitasjonsrommet. En balanse ut 

fra det overveldende trykket til gravitasjonskraft-energien i rommet. 

 

Om planck-formasjoner. Denne vil nok holde seg, gjennom partiklers tette og store trykkmasser, slik 

at utvekslingen balanserer seg jevnt, og fremdeles fungerer som en sirkulær sentrumsutveksling i sentrum av 

partiklene, der energi-bevegelser og romtrykket er like store. Vi kunne selvsagt tenkt oss sammen-

klemmingen rundt, eller i to retninger slik at vi får nedklemte ovale partikler og at trykkfunksjoner er så sterke 

at det dannes en 3, 4, 5, 6-delt press-funksjon , der noe virket trekantet med avslipte kanter, men som en 

utvekslingsfunksjon ville dette fremdeles fungert med pi, og som en slags sirkulerende utveksling. Er nok 

tvilsom til denne varianten for utvekslingssentre. Men at former har avvik, ovaler, trykkformasjoner, som 

utvekslings-funksjon også er utvilsomt ut fra kraftmodellen. Differensene i feltutvekslinger gjør at vi får 

nettopp den minste krumning, og gjerne mere til, større krumninger. 
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Random-funksjoner Tilfeldighet 

 

 Om vi tar en nærmere titt på begrepet tilfeldighet og begrepet Random-funksjoner så finer vi noe vi 

kan si ligger godt innenfor det samme området som vi kaller irrasjonalitet og mystikk, hva ukjente faktorer 

betyr for det som skjer, hender, slik vi ofte forstår dette. Ubegripelig i mange tilfeller. Allikevel vet vi at det 

oftest finnes en eller annen sammenheng, men det er ikke kjernen i tilfeldigheter og random-funksjoner. I 

vitenskapen vil nok de fleste mene at random-tilfeldigheter egentlig er deterministiske funksjoner.  

 Vi kan også si det slik Einstein sa dette: Han sa at det på den ene siden virket som alt var en uro, men 

naturlovene fulgte logiske funksjoner, noe energiene også gjorde slik, at det er en balanse for energi-

utvekslinger. For å si det slik for den unge Einstein som i ungdommen var til dels populistisk ateist, mote eller 

ikke, så var han mer følsom for de religiøse holdninger, enten han trodde på slikt eller ikke i sine eldre dager, 

eller i tiden etter big-bang-teori-lanseringen. Et direkte svar på om han trodde på Gud besvarte han ikke, men 

sa at han trodde på noe større:  

Om dette var en slags kraft-funksjon eller ikke. Han sa, ut fra utgangspunktet der årsaken til alt skulle 

vurderes, om det var tilfeldigheter alt sammen, eller nødvendigheter som lå bak alt, så sier han det samme om 

begrepet Gud, som han ville sagt om alt funksjonelt lå til grunn som logiske natur-funksjoner som ga sikre 

årsak-virknings-rekkefølger enten vi forstår oss på disse eller ikke. Men det kan jo være en sannsynlighet eller 

mulighet tilbake for at et slags kaos forsøker å balansere seg!  

 Han sier her på spørsmålet om tilfeldighet eller nødvendighet for naturens funksjoner, det fysiske og 

lovene, at han bestemt mener at om Gud er årsak: Så: Gud kaster ikke terning om disse lovene! Altså dette er 

neppe tilfeldig. Og årsak-virkning er slik vi forstår dette for det meste neppe årsak-løst, og virkningsløst, at 

det er en sammenheng enten vi forstår dette eller ikke, men for oss virker det ofte slik at vi ikke finner det som 

hender rimelig for våre behov og ofte som brudd i våre livsløp. Troen på en mening eller årsak, eller årsak-

virkning, en slags skjebne, eller gitt gange i alt, er til stede. 

 Einstein mente at vi ikke kunne få en absolutt energi-balanse overalt i naturens fysiske lover uten at 

dette var nødvendig som et årsak-virknings-forløp som balanserte. Alt viste jo i slik forskning at alle balanser 

og energi-omvandlinger alt bibeholdt sin energi som omvandlet energi. Hans E=mcc, har nok forundret 

forskerne etter hans funn, og slik sett har våte behov, hva som passer eller ikke passer i livet ganske lite å si 

på naturlovene.  

Vi kan forurense, ødelegge, eller bygge opp hva vi vil, men naturen balanserer dette ut i energi enten 

levende organismer eller mineraler brytes opp. Ett jordskjelv som brekker opp fjellet for å balansere tilstander 

i energi, eller et annet jordskjelv som også krever liv når samme prosess skjer for å balansere energi, er 

likegyldig for naturlovene, men ikke for oss. Vi har mange eksempler på hva som bryter med våre livsbehov 

fra naturprosesser, sykdom, ulykker, naturkatastrofer, dyr som skader oss, forgifter oss eller dreper oss, i 

mange tilfeller der vi er mat, så er allikevel mange logiske brikker på plass. Men ikke det Paradiset som vi 

ville forventet oss når vi etter beste evne forøker å få livet til å virke holdbart nok for oss. 

Vi har altså 2 slags utsagn her fra henholdsvis religiøse holdninger, og henholdsvis fra de mer ikke-

religiøse og naturforskerne som tilslutter seg naturlovene, at det er funksjoner i bunnen av naturprosessene 

som virker som en helhet som gir en balanse, og årsak-virknings-rekkefølge. De som er troende mener at alt 

er bestem av Gud som årsak-virknings-funksjoner. Ikke tilfeldig. De som mener at naturen har en 

balansefunksjon som endring og årsak-virkningsrekke-følge i dette, slik naturlovene og alle testene våre peker 

i mot, mener at Naturen ikke gir tilfeldige funksjoner, men nødvendige rekkefølger av funksjoner, og at det vi 

oppfatter som tilfeldig for det meste, er at vi ikke har oversikt over forløpet. 

Vi har de som mener at alt er tilfeldig, irrasjonelt og mystisk, men så er det jo da heller ikke begrunnet, 

ikke sant. Her er ingen holdbar kilde for en logisk rekkefølge i tilværelses-funksjoner.  

Vi skal se litt nærmere på troen, troen på at det kan være en rimelig årsak-virkning-sammenheng i 

tilværelsens funksjoner, og etter helt andre prinsipper enn de vi ellers kjenner fra religiøse, astrologiske og 

ukjente naturvitenskapelige logiske grunn-funksjoner i en naturkraft. 

Vi skal se på hva random, tilfeldige tids-funksjoner er, hva random, tilfeldige rom-utstreknings-

funksjoner er, og hva random, tilfeldige bevegelses-funksjoner er, eller også romtid-funksjoner slik, og hva 

random, tilfeldige styrke-forskjeller, eller styrke er, i forhold til styrke, og i forhold til romtid, rombevegelse. 
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Behandling av emnet: Tilfeldigheter, Random, for Fysiske Tilstander 
 

 Behandling av random, tilfeldige, tidslengder, tidsenheter, tids-virkninger, og sammenligning av dette. 

Behandling av bevegelse i utstrekning og random, tilfeldig dannelse og årsak-virknings-rekkefølge av dette. 

Behandling av random, tilfeldig utstrekning og punkt, kontinuitet, posisjon og årsak-virknings-rekkefølge av 

dette. Behandling av random, tilfeldig, styrke, virkning, energi, og årsak-virknings-rekkefølge av dette i 

utstreknings-rom, fysisk romtid, og konsekvensene av dette. 

 Videre behandling av alle de samme funksjoner om begrep som anti-utstrekning eller andre 

dimensjoner har slike random, tilfeldige virkninger ved lignende egenskaper som plass, væren, dimensjons-

oppbygning, og virkninger, endringer ved slike dimensjoner, også ukjente slike, og ved eventuell styrke som 

logisk eller mystisk årsak, kilde, drivkraft, og transformasjoner i slike systemer. Det er for så vidt et eksempel 

i seg selv nok der fysikere, matematikere, likt Einsteins eksempel, at vi fjerner en dimensjon, høyde/volum, 

og sitter igjen med flate-verdener. 

  

 

Random Utstreknings-rom/lengde/avstand 
 

Behandling av random, tilfeldig utstrekning og punkt, kontinuitet, posisjon og årsak-virknings-

rekkefølge av dette.  

 

Hva er random, tilfeldighet i forhold til punkter, lengder, flater, volum, rommet, utstrekningen. Vi 

snakker ofte om at alle punkter ligger tett inntil hverandre i rommet, og stort sett at dette ikke bytter plass. Vi 

kan se den samme forklaringen til posisjoner i rommet, tenkt som et stivt rom som er utstrakt og ikke beveger 

seg. Vi kan også tenke oss rommet udelt, at det er sammenhengende uten punkt- og posisjons-avbrudd, men 

er likeens hele veien som samme like lengder vi kan sammenligne dette med.  

Når vi skal tenke oss dannelse av rom, skapelse av rom, eller oppførselen til rom, og at dette kan 

variere, eller styres ved hjelp av en vilje, spesielt som tilfeldig valgte sammenhenger, så kommer vi inn på 

rommets bygning på en ny måte. 

For et gitt øyeblikk, om dette er det eneste, så betyr dette at vi faktisk kan kaste terning, eller få 

tilfeldige utfyllinger av hva som er rom, og avstands-forskjeller, og også at det ikke behøver å være 

sammenhengende. Vi vil da få et tilfeldig fragmentarisk system av punkter, posisjoner og kontinuitets-lengder. 

Vi får da et brokete landskap med brudd i. Men i ett tilfelle som kan ha ulike løsninger, så kan alt, en endelig 

eller uendelig utstrekning bli dekket. Enten er dette som punkter, posisjoner, eller kontinuitet, likedan likt som 

en balansert og likedan fordeling som virker helt tett over hele den utstrekningen som er, og ligner en 

ordensverden der alle enheter og mål er likedanne uansett hva vi finner som måleenhet eller sammenlignings-

grunnlag.  

Eller så er punktenes plassering og størrelse mer tilfeldig, og selv om det dekker alt så er alle punktene, 

eller mange av disse ulike som lengder i kontinuitet, i punkter og posisjoner, slik at 2 like mengder slett ikke 

behøver, og knapt vi klare å ha samme lengder.  

Om vi nå girer opp tempoet slik at et neste øyeblikk oppstår som skapelse, dannelse, oppbygning av 

rommets funksjon som punkt, posisjon, utstreknings-kontinuitet, så vil vi få ulike lengder i forhold til forrige 

gang, forrige øyeblikk, og vi ville få et nytt brokete landskap som er forskjellige fra det forrige brokete og 

mulige brudd-oppstykkede landskapet som utstrekning. Både som enkelt-eksempel, øyeblikk, og som en 

endring i bevegelse og tid, som det neste øyeblikket, så vil rom-utstrekningen neppe henge sammen slik vi 

ofte forstår utstrekningen, og uansett så vil ikke lengder innenfor hvert øyeblikk, og lengder fra øyeblikk til 

øyeblikk, ha forskjellige lengder på sine deler av punkter, posisjoner og kontinuiteter.  

Om øyeblikkene virkelig skulle henge sammen og utstrekningen skulle henge sammen men at vi 

allikevel bytter om størrelsen på disse ved tilfeldige valgte størrelser og posisjoner for disse, så vil vi mest 

trolig få masse sprekker og og ulike formasjoner av rommet som virker fragmentarisk. At rom henholdsvis 

eksisterer og ikke eksisterer utover i periferien om det finnes noen slik å sammenligne med.  
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Det vil ikke nytte å ha metermål, fordi deres lengder og omgivelsenes lengder vil bytte tilfeldigvis hele 

tiden, eller fra tilstand til tilstand, slik at vi ikke kan stole på våre mål fra et øyeblikk til et annet, og heller 

ikke forstå noe av at et mål tatt med til et annet sted ikke virker som enhet for det neste stedet, fordi vi der 

ikke vet om punktet mangler utstrekning, har en mindre utstrekning enn det størrelsespunkter har i målet vårt, 

eller om det er en nesten uendelig avstand i det neste punktutstrakte tilfeldige valgte lengdemålet for den neste 

enhet rompunktstørrelse. I teorien betyr det at metermålets lengde, og omstendighetenes lengder, skifter hele 

tiden og gjerne i hver sin retning, og det virker ikke særlig sammenlignings-bart.  

Det samme gjelder akkurat likt for posisjoner. I kontinuitets-sammenheng så vil lengre og kortere slike 

i et valg, eller som en random tilfeldig valgt punkt, eller funksjonell lengde, gi oss en brokete og fragmentert 

rom-utstrekning som igjen kan ha romslige og ikke-romslige områder, altså brudd i rom-utstrekningen. Eller 

så finnes det alternativet at vi traff akkurat på et uendelig valg i mengde som dekker alt, men som har ulike 

kontinuitet eller posisjonsstørrelser.  

Om vi skulle sette slike random sammenhenger inn med tid, hastighet, styrke/energi, bevegelse, så 

ville rom-utstrekningen for forholdet til slikt, om rommet var uavhengig av alt det andre, bety at vi får en 

brokete eller variabel utstreknings-virkning i forhold til de andre enhetene. At gjennom et punkt, posisjon, 

kontinuitet, så tar det lengre eller kortere tid, bredes ut en lengre eller sammenpresset styrke pr punkt, om det 

fordeler seg likedan over punkter og posisjoner, for eksempel slik som ved begrepet konstant energi. 

Tid, bevegelse, virkning, styrke, egenskaper vil ikke som likevektige størrelser kunne virke i sammen 

med en slik romutstreknings-variabel av størrelser og brudd. Også det romslige ville slik rive opp tiden, 

bevegelsen, styrken, fordi det omdannes som variable utvekslinger, uten at den forrige posisjonens eksistens 

lengre har noe å si. Det ene øyeblikket vil trolig aldri gjenkjenne det forrige eller kunne forutsi det neste 

øyeblikket.  

 Også kontinuiteten til en uendelig utstrekning, eller en endelig utstrekning, ville her skifte, slik at vi 

hverken kan være sikre på om det er uendelig lenger, altså har brudd i utstrekningen, eller at en endelig 

utstrekning nå fortsatt er endelig. Slike tilfeldigheter stemmer lite overens med at en Gud ikke skaper noe 

tilfeldig, eller at en logisk naturlig grunnfunksjon følger en nødvendig årsak-virknings-rekkefølge. Og her kan 

vi ikke tenke kun mekanisk, men som en kraft-motkraft-lignende kontinuerlig funksjon der det ikke er tilfeldig 

hva som balanseres og ikke. Altså til forskjell mellom at vi har mekaniske forhold der vi rister på dette og vi 

da trodde vi skulle få noe levedyktig holdbart ut av dette. 

 Om materien oppfører seg annerledes enn slik vi tenker mekanisk, så øker mulighetene for en 

utvekslings-balanse av en mer logisk formasjon som kan gi nye virkningsmuligheter. Dette er tatt opp i 

differensialkraftens eksempel for selektive partikler, og dannelse av slike. Vi går et skritt videre. Om vi ser på 

de samme forhold om det kun gjelder bare punkter, kun linjestykker, kun flater, eller også volum, rom-

utstrekning, så oppstår akkurat de samme problemer som vi har nevnt ovenfor om hvor vidt noe er holdbart 

eller ikke og om noe slikt kan være vekslende brutt og ubrutt etter alle tenkelige former for dette.  

 Konklusjonen er at vi med flere øyeblikk, enten dette er oppdelt og avgrenset som punkt, posisjon, 

eller henger sammen som posisjon og kontinuitet som uavbrutt utstrekning, så vil vi få endringer fra alle 

tilstander som ikke gir en sammenhengende romslig utstrekning, med unntak av det ene tilfellet der terningene 

kastes, eller lottogevinsten gir, at av alle løsninger så vil det oppstå like eller proporsjonalt like i rekkefølge 

etter hverandre slike sammenhengende prosesser som binder rommet fortsatt sammen, og dette gir oss kun to 

muligheter.  

Enten så er vi så heldige med alle treff at alt med like eller ulike lengder tetter uendeligheten eller 

endeligheten uavbrutt som oppfylling av alle plasser, all utstreknings-mulighet, eller så må alle ulke slike 

mengder og størrelser vise en proporsjonalitets-tilpasning som utfyller helheten av det rommet som er til.  

Den siste varianten og likedanne størrelser, gir en sammenligning med et faktisk kosmisk ordens-

funksjonelt mønster der like er lik like og at alle ulike har et balansert proporsjonalt sammenligningsforhold 

med de like, for ellers ved random tilfeldige løsninger av slike størrelser så vil det ikke kunne oppstå 

proporsjonale forhold fra øyeblikk til øyeblikk eller som kontinuitet i tid eller rom. 
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Konklusjonen er at en random, tilfeldig størrelse eller posisjon for punkter, posisjoner og kontinuitet 

som lengde, flate, volum, rom-utstrekning, eller som rom-tid-utstrekning, rombevegelses-utstrekning, ikke 

kan skape eller funksjonelt danne et sammenhengende rom eller en sammenlignbar utstreknings-funksjon, 

eller ent årsak-virknings-sammenhengende forløp for seg selv, rom-dimensjonalt, eller  for andre funksjoner 

som tid, bevegelse, hastigheter, energier og virkninger, slik som et forhold mellom partikkelfelt og feltkrefter 

slik vi kjenner til disse som i en utstrekningsfunksjonell verden: Det vi kaller en fysisk verden sett fra 

vitenskapens perspektiv. 

 

 

Random Bevegelse, endring, virkningsgrad, i rom-utstrekningen 
 

Behandling av bevegelse, endring, hastigheter, i utstrekning og random, tilfeldig dannelse av årsak-

virknings-rekkefølge i dette.  

 

Behandling av bevegelse, endring, i rom-utstrekningen 

 

 Bevegelse i rom, utstrekning, geometriske betegnelser som dimensjoner i rom, punkt, linjer, flater, 

volum, avstander, utstreknings-retninger, også posisjoner og kontinuerlig uavbrutt rom, sammenhengende 

uten punktavgrensninger. Random bevegelse betyr her en eventuell lengde for en tilfeldig bevegelse, en 

bevegelse utover posisjon, punkt, selv om det er den minste mulige bevegelse som finnes, eller at bevegelsen 

forstås som at det skjer en endring fra et punkt til et annet tilfeldig punkt. Gjelder også fra en kontinuitetslengde 

til en annen kontinuitets-bevegelse. 

 Random, tilfeldig dannet, eller vilje-styrt bevegelse, vil her bety at det er vilkårlig hvilken hastighet, 

hvilken lengde, eller hvilke punkter, og vilkårlig hvilke punkt, posisjon, bevegelsen dukker opp i. En slik 

random, tilfeldig bevegelse gir ikke noen sikker, og omtrent i alle tilfeller en brutt bevegelses-funksjon i 

rommet, og gir ikke sammenhengende bevegelse fordi alle neste random, tilfeldige bevegelses-funksjoner kan 

dukke opp hvilket som helst sted, punkt, i forhold til et annet punkt med hvilken som helst hastighet og hvilken 

som helst størrelse, lengde, eller punkt-hopp, uten at det er en videre sammenhengende årsak-virkning for 

dette.  

 Det er ikke mulig å ha noe bevegelses-mål til å sammenligne slike bevegelses-funksjoner, og det er 

ikke mulig å avgjøre, eller kunne vite om det neste i bevegelse er like eller ulike størrelser. Vi får som kun en 

gitt øyeblikks-faktor, ulike utstrekninger og hastigheter og tids-forhold for slike random tilfeldige punkter, 

enten for så små mengder, eller for uendelige mengder, og vi kan ikke avgjøre om to slike størrelser starter i 

samme punkt, om de har like eller ulike lengder. Å få en sammenhengende proporsjonal årsak-virknings-

rekkefølge ut fra dette er umulig. Ett bevegelses-mål blir likegyldig i slike tilfeller. 

 Om vi hadde et sammenhengende rom, så ville random bevegelser dukket opp som gnister rundt 

omkring med ulike strekk bevegelse, enten det er øyeblikkelige reaksjoner eller vi velger random, tilfeldige 

etterfølgende bevegelser, men som slett ikke behøver å være en fortsettelse av den andre bevegelsen, fordi 

diss ikke har grunnlag som funksjon ut fra hverandre. Som funksjoner, styrkekraft, energi, objekter så ville 

slike enten ikke henge sammen, eller sprekke, det vil si alle funksjoner blir fragmentariske uten noen egentlig 

kontakt. Bare bevegelse i seg selv blir nytteløst, fordi det må enten her være innenfor en utstrekning, den 

fysiske naturs lengdevolum, eller at bevegelsen har lengde som en med-egenskap for rombevegelse.  

 At en bevegelse foregår i rom, og at det er en form, energi, egenskap som beveger seg, er trolig eneste 

mulighet for at vi har bevegelse, selv om bevegelse er en faktor for formasjonsdannelser. I de gitte random, 

tilfeldige valg, eller som en funksjon som er til, eller som er viljestyrt, så vil det altså kun dannes et absolutt 

fragmentert årsak-virknings-forløp, som om det finnes et neste øyeblikk avløses av nye retninger og strekk av 

bevegelser som ikke har sin opprinnelse fra punkt, posisjon, kontinuitet i det rommet som er, eller som videre 

funksjon av de bevegelser som startes og stoppes.  
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Vi får en fragmentarisk tilværelse av bevegelse som byttes ut med en ny fragmentarisk tilstand, og selv 

om det var en uendelig punkt-startet bevegelse fra alle punkter i uendelighetens totalitet, så ville vi få 

fragmentariske og ukontrollerte bevegelsesforhold som ikke har sin opprinnelse i de foregående bevegelser. 

Funksjonen klarer ikke å opprettholde hverken kaotiske eller kosmiske funksjons-systemer som gir en mening 

for begrepet like og ulike funksjoner i en slik tilværelse.  

Det finnes kun et forhold som kan opprettholde og virke slik vi ellers tenker oss slike bevegelser og 

overføringer som har sin opprinnelse i fysiske eller bevisste valgfunksjoner som rekkefølger, årsak og 

virkning. Og det er at alle uendelige, eller værende punkter har like funksjoner og lengder, og henger sammen 

som kontinuitet for årsak-virknings-bevegelses-forhold og som da viser til samme funksjon som den kaos-

kosmos-vekslende tilstanden som lik energi, like mengder overalt av hvilken som helst funksjon på grunnplan 

for punkter, eller som felles egenskap gjennom hele kontinuiteten, at dette balanseres som en likevektig, eller 

likedan funksjon. 

Hverken tilfeldige mekanistiske, mekaniske, eller kontinuerlige utvekslingsfunksjoner som dynamisk 

kontinuerlig bevegelses-sammenheng, vil kunne fungere med random, tilfeldige bevegelser, slik at natur og 

bevisste funksjoner er avhengig av at grunn-funksjonen deres opererer slik at bevissthet og natur fungerer 

etter dette prinsippet på en eller annen måte. 

Om vi skal få konstante energier i utvekslinger og transformasjoner må det være en liketilstand som 

veksler likevektig og kontinuerlig i grunn-kraften, grunn-energi-funksjonen til den tilværelsen som fungerer 

og som gir en sammenhengende årsak-virkning. Kant, Newtons, mange andres begrep om uavhengig rom og 

uavhengig tid i forhold til romslige bevegelses-funksjoner, er da umulig. Rom og bevegelse må da være del 

av samme kraft-funksjon, for det vi kaller naturlover, felt og partikkelenergier. Altså i utstreknings-rommets 

fysiske funksjoner. 

Om vi tenker oss andre former for tilværelser sier det seg selv at slike dimensjoners indre som kaos-

kosmos-funksjoner, altså orden eller uoversiktlige funksjoner, logiske eller mystiske, heller ikke er mulige 

som årsak-virkning om det er random, tilfeldig det neste, der alt blir fragmentarisk, ubestemt og uten årsak-

virknings-sammenheng fordi den ene funksjonen aldri har noe med den andre funksjonen å gjøre. Det spiller 

ingen rolle om det er bevisste eller fysiske funksjoner vi snakker om, ånd eller materie, konkret eller abstrakt. 

Å bryte tiden med bevegelser baklengs som at disse skulle hente opp fortiden, betyr at dette er et 

problem fordi en virkelig revers slik betyr at alt må endre sine funksjoner om det er kontinuerlige 

sammenhengende kraft-likevekts-funksjoner i energiene. Men at vi kan endre retning på prosessen, forsterke 

og for svake disse, slik at vi blir friskere eller sykere, slikt er mulig. Men å reversere tilstanden som at det 

neste ikke er ut fra den stillingen noe er i, og som det neste likt med andre prosessers neste, kun med 

retningsforskjeller som er i balanse, er greit. Ellers bryter bevisstheten årsak-virknings-rekkefølgene til 

bevegelse, og tid. 

 De siste mulighetene for random tilfeldig bevegelse som i en kontinuitet, er at denne dekker alt, eller 

kan utfylle all utstrekning, og at denne bevegelsesforskjellen kan utjevne seg, hvilket betyr en kontinuitet til 

det neste øyeblikkets bevegelse, at de har årsak-virknings-sammenheng. Om det neste øyeblikkets bevegelses-

tilfeller i uendeligheten gir nye forskjellige tilfeldige, random, bevegelsesforskjeller eller bevegelses-lengder 

så vil de ikke ha årsak-virknings-sammenheng som gir en ut-balansering av bevegelse.  

Det ene øyeblikket har ikke noe med det andre øyeblikket å gjøre. I stedet for øyeblikket holder det 

med å si den neste bevegelses-endring. De har ikke kontakt med hverandre. Om de har kontakt med hverandre 

i en kontinuitet så vil random tilfeldig funksjon av bevegelse kunne utbalansere om disse for hver tilfeldig, 

random, bevegelsesfunksjoner treffer alle uendelige punkter, posisjoner og kontinuiteter, i hvert tilfelle som 

etterfølgende funksjon i hvert øyeblikk uendelig mange ganger som perfekt treff for en slik årsak-virknings-

balansert bevegelsesfunksjon.  

Dette virker umulig, men om det var mulig ville dette gi det samme som den modellen der like mengder 

er lik like mengder bevegelsesfunksjoner lignende for ut-balansering av kaos- og kosmos-funksjoner likedan 

som det vi kan påtreffe i differensial-kraftens funksjon, som ikke tillater noen annen form for utveksling av 

bevegelser enn den som har kontinuerlig årsak-virkning av like mengder som like og ulike som er i 

proporsjonale mengder. Uten at forholdet mellom like og ulike er sammenlignbare slik, så vil det ikke oppstå 

proporsjonale forhold for like og ulike. 

Random tilfeldig bevegelse anses her ikke som den logiske, eller mulige funksjonen til årsak-virkning, 

årsak, eller som en mulig balanse- og likevekts-funksjon i naturen fysisk. 
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Random Tid i rom-utstrekningen 
 

Behandling av random, tilfeldige, tidslengder, tidsenheter, tids-virkninger, og sammenligning av dette.  

At det neste øyeblikk i tid, at dette skulle ha en random, tilfeldig plassering foran eller bak, eller hvor 

som helst i nærheten eller fjernt fra det foregående øyeblikk i tid. Det gir en fragmentarisk virkning, splittet, 

ikke noen sammenheng. Om vi tenker oss at alt bare er stivt og ikke noe hender, så kan vi si at alt er evig 

stille. Hensikten med tid fikk vi fra at det var et forløp, en rekkefølge, en hendelses-endring i forhold rundt 

oss. Vi brukte dette som sammenligning av prosesser, både for følelses-tid som gikk, bevissthets-prosesser og 

kroppsfunksjoner. At uten noen aktivitet hverken i oss eller naturen så hadde tid ingen hensikt. For mange er 

det å bare være til et mål nok og glede i seg selv. Det behøvde ikke å hende noe. Greit nok.  

Men fysisk sett i rommet, med fysiske bevegelser, hastigheter p noe, og livsfunksjoner som 

opprettholdes aktivt selv når vi sover, så er dette at bevisstheten er slukket, eller ikke tenker på noe spesielt, 

slett ikke et mål for hendelser, at alt aktivt eksisterer og fungerer. Og det er ingen funksjon om det ikke også 

er endring som blir en hendelse, en forskjell, som er den minste endring som tid, fra det ene øyeblikket til det 

andre. Om vi lar et hvilket som helst tilfeldig punkt bli det neste i tid i rom-utstrekningen, og det neste øyeblikk 

der igjen en ny random, tilfeldig tidslengde-funksjon eller den minste punktlige forskjell hendelse som til et 

hvilke som helst tilfeldige punkt i utstrekningen så vil heller ikke dette virke sammenbindende for en 

sammenheng eller kontinuitet i noe, og danne kun fragmentariske hendelser som ikke er knyttet til hverandre, 

og ikke har årsak og virkning med hverandre. Det ville bli en hullete tidstilværelse der tid ikke fungerer som 

funksjon sammen med rom-steder, med bevegelses-steder, med energi-steder i utstrekningen. Det neste i en 

energi som random plass er ikke det samme lenger som at tidens posisjon henger sammen med denne da tiden 

settes til en ny random tilfeldig plass.  

Tid kun ment som tilstedeværelse, at noe er varig, bestandig, urørlig, hendelsesløst, kun som rom, 

væren, så kan vi godt benytte begrepet evig tid. Men om alt også er aktivt på en eller annen måte, så vil tid bli 

et forløp på en  eller annen måte enten dette er random tid eller en kontinuerlig sammenhengende årsak-

virkningstid der det ene øyeblikket følger etter det andre som det neste i forhold til det forrige. Da vil tiden 

bety at det i en evig varig bestandig tilstedeværende tilværelse bety at det som evig slik ikke er noen forskjell, 

men at all endring, bevegelse, rørlighet, virksomhet, aktivitet, at noe hender at noe skjer, at dette er 

sammenlignings-bart som endring. Og det er en funksjonell tid. At vi kan sammenligne hendelser, selv om vi 

ikke finner to saker sammenlignbare som innhold. Men dette kan allikevel bety at det er årsak-virknings-

hendelsesforløp mellom to ulike tilstander. Einstein mente at alt var uro, og han kunne ikke få seg til å tro at 

et sted virkelig var i ro totalt sett. Bertrand Russsell mente at alt var bevegelse, der romdimensjoner og 

styrkedimensjoner mer eller mindre ikke er forklart funksjonelt ut fra dette. 

Det samme gjelder for all utstrekning som endelig, uendelig eller tilfeldig valgte former, punkter, at 

tid som random tilfeldig funksjon ikke følger opp annet enn helt fragnentariske mønstre uten årsak-virknings-

tilstander ellers, og ingen grunnlag for balanse i tilværelsen. Som med rommet og bevegelsen så vil dette bety 

at tiden ikke treffer bevegelsens neste eller rommets neste, med unntak av det tilflellet der alt rom, all 

bevegelse befinner seg i samme punkter over uendeligheten eller den tilstanden som er til samme tidspunkt 

som sted for tiden også i samme punkt. Vi vil jo være mest tilbøyelige til å mene at vi, elelr det som er, finnes 

er der det er, og at det utgjør bevegelsesgraden av oss også, at vi er hvor vi er, lignende som der tankene våre 

menes å være på en slik måte at bevissthet og fysiske forhold finner en plass, for eksempel fysisk, en romslig 

plass punkt der energiene er i punktet, i rommet, med sine bevegelsesgraden i samme punkter, og at dette er 

tiden der vi, saken befinner seg i bevegelse gjennom punktet som tidspunktet vi er der. At tiden, 

bevegelsespunktet, energipunktet er det samme, uansett hvor vi undersøker sidene til en snurrende ball, 

Det vil ikke forholde seg annerledes med rekkefølger i ukjente dimensjoners eksistens-forhold, at noe 

er der den tiden det eksisterer i slik form, eller i formasjonsendring, at tiden er den aktive delen hvor noe også 

befinner seg i samme punkter. Kort sagt; At fragmentarisk tid ikke stemmer med noen fysiske lover, ikke med 

naturbevegelser og ikke med årsak-virkningsforløp om det ikke samtidig er med i stillepunkter og 

endringsbare punkter for eksistens-tilstander.  
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Kun i det tilfelle der alle random, tilfeldige valg, funksjoner dekker alle eksistens-steder som finnes, 

og at forholdet mellom like og ulike tidslengder er proporsjonale, så kan tiden virke lignende en balanse, om 

hvert øyeblikk av random, tilfeldig tid i uendeligheten faller på akkurat den neste og nærmeste funksjonen og 

som en likhet i utvekslinger mellom alle slike hendelser i prosesser stemmer overens, der det trengs uendelig 

oppfølgende tids-tilfeldigheter som faller på plass etter hverandre i uendeligheten, og som skal samsvare med 

årsak-virkningsfunksjoner vi kjenner fra naturen, sanser og behov, følelsesforløp, som slik har årsak-

virknings-rekkefølger. 

I en slik akkurat likedan prosess som oppfyller alt i mengde og rekkefølge slik som utvekslinger som 

danner en kontinuerlig uavbrutt tidsrekkefølge, er det at dette kan ligne differensialkraftens funksjon som en 

helhet som er balansert i energi og ending i et fysisk rom som konstant energi. 

Enhver ukjent og mystisk, virkelig mystisk tilfeldig funksjon av tids-funksjon er og forblir ukjent, 

mens en undersøkelse av tiden derimot kan gi en forståelse og oversikt over tiden. 

Tid, bevegelse, uro, aktivitet, virkning og forskjell er samme prosess, ut fra det jeg kan konkludere 

med dette. Vi benytter klokker til å sammenligne fysiske bevegelser ellers i faste takter for sammenligning, 

en bevegelse som måler andre bevegelser. Fysisk sett kan klokker ved treghetsmasse hemmes, og slik få en 

fysisk tid til å gå saktere eller raskere. Og lignende er det med bevisste og følsomme funksjoner også, at smerte 

og smerteterskler virker til sammenligning med å være frisk og hvor vondt og lenge vi har hatt det vondt 

tidligere, er sammenligningen for om vi synes tiden virker lengre enn normalt eller ikke.  

Det er smertelengdene som vi sammenligner, og vi sammenligner dette med en frisk normalt tilvendt 

tidsvane-følelse. Vi sammenligner da ut fra humøret vårt, behovet vårt, viljes-lysten vår, godt og vondt-

følelser, rett og slett som en personlig følelse av tid og nytte. Men det forklarer ikke tidsfunksjonen hverken 

som fysisk funksjon eller som viljes-bevisst funksjon, kun konsekvensene av dette. Smertevarighet til samme 

tidslengde og god-følelse -varighet til samme tidslengde. Og at tiden som behovsfunksjon er da sammen-

ligningen. Ikke forklaringen til tids-funksjonens eksistens og virkning. Eller som årsak-virknings-faktor. 

Det er mange andre måter å forstå tiden på, og tidsfunksjons-forklaringer, men om det forrige og det 

neste, elelr hviletidens lengde er uten betydning så har heller ikke begrepet tid noen mening. Tids-begrepet er 

og blir en sammenligningsform fra det minste umerkelige til det mest absolutt endringsbare, som relativ tid 

for bevisstheten, og som vi kan oppleve i fysiske måle-instrumenter når hastigheter og masser øker og minsker 

for fysiske klokker. Derfor er slike mål som cesium-133-isotop-vekslingsfrekvens bedre mål i dag. Påvirkes 

ikke like lett som mekaniske klokker ofte gjør i større grad. 

 

Random Styrke, kraft, virkning, tetthet, Energi i rom-utstrekningen 
 

 

Behandling av random, tilfeldig, styrke, virkning, energi, de fysiske tilstander og felt, og årsak-

virknings-rekkefølge av dette i utstreknings-rom, fysisk romtid, og konsekvensene av dette. Om 

styrkevirkning i rom. At om slik funksjon oppstod som random, tilfeldig funksjon, eller lignende som en 

viljes-bevisst sak som random tilfeldige valg, så vil vi få følgende forhold ut av dette som nå skal beskrives. 

Om vi tenker oss utstrekning så kjenner vi til styrke som at denne som regel virker utover fra et legeme, 

naturgjenstand, ut fra en elektrisk eller magnetisk tilstand som avtagende kraft til lengre unna vi er eller 

sterkere til nærmere vi er. Det samme gjelder lys og temperatur, at til nærmere vi er ilden, jo lysere og mer 

varm virker denne og mindre etter hvor langt unna kilden vi er. Vi merker også styrke som forskjell på 

størrelsen av tyngde en gjenstand har, fordi vi merker følelser komme med anstrengelsen som muskler og 

nerver utfører i virksomheten med slike tyngre og lettere saksforhold med vekt-forhold. Vi merker også 

trykkstyrkeforskjell om den samme gjenstanden treffer oss med en hastighet og etterpå med dobbelt så stor 

hastighet. Lovene vi har lagd for dette er at dobling av vekt og hastighet gir omtrent fire ganger så stor styrke, 

og omvendt om vi minsker avstand og fart til det halve så virker det bare en fjerdedel så sterkt.  

Styrke oppfattes altså som partikler og stråler samt feltkraft slik som at en magnet kan løfte oss opp 

om vi selv har nok jern på oss, og lignende med elektrisk feltkraft. Gravitasjonen er en annen styrke, 

fallkraften, tiltrekningskraften vi kjenner ned mot bakken. Om vi er på månen virker denne bare en sjettedel 

så sterk, noe astronautene som landet der kan skrive under på.  
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Vi merker også styrkeforskjellen som følelse i bevisstheten vår, noe som vi helt klart forbinder med 

slit og vanskelighetsgrad, men også lyst og angst i forhold til oppgavene vi står foran. Følelsesstyrke merker 

vi for sinnsstemninger, for fysiske styrkeutøvelser, for sansestyrkegrader, behovsstyrkegrader, som smerte og 

lyst-følelser av ulik styrkegrad. Vi forbinder svært ofte fysiske forhold og følelsesforhold i styrke med 

hverandre. Og slik sett bevisstheten i den forstand at vi kan utløse følelser gjennom å lese litteratur der de 

store opplevelser nesten alltid er sammenlignet med naturkrefter, slik som stormen, lyn og torden, sildrende 

bekker, vår-yr, morgenrøden. 

Poenget med å vise til tilfeldige valgte punkter of styrke og tilfeldige valgte styrkegrader, og tilfeldig 

valgt styrkeutbredelse i rommet, utstrekningen, naturfysisk rom, er for å vise at det oppstår problemer med 

slike begrep om tilstandene. Om vi overalt, kun på få steder eller over nesten alt, kun for hvert sted som 

utvelges, for hver posisjon, for forskjellige kontinuitets-lengder, flater, volum, tar tilfeldige, random, valgte 

styrke-virkninger, så får vi et brokete og lite sammenlignbart bilde av styrker og retninger, og ofte en hullet 

energi-funksjon. Og den blir stiv om det ikke er endring av tilstanden.  

Da styrke forbindes til endring, bevegelse, hendelser, virkninger, så må det jo påvirke noe annet, og 

det gjør ikke slike adskilte styrker. Om vi nå tar et nytt tilfeldig øyeblikk eller et mytt tilfeldig neste av slike 

styrke-funksjoner som random tilfeldig valgte utstrekningsfunksjoner, så behøver disse ikke å falle i nærheten 

av den forrige styrke-virkningen og kan danne et helt annet og til det forrige et usammenhengende 

virkningsbilde som energi i utstrekningen. Ingen årsak-virkningskontakt mellom disse styrker.  

På lignende måte kan vi også la dette neste øyeblikk ha en kontinuitet fr alle de forrige punkter og 

kontinuiteter, men nå er det lengden og styrkegraden som opptrer forskjellige, at ved en kontinuitet kan det 

sukke opp kun et punkt videre, eller at en kontinuitet som det neste er av en helt annen styrkegrad, som stigning 

eller som styrkegrad av stiv type, at det behøver ikke å være noen logisk match i slike styrkeforhold.  

I en endelig, eller uendelig, eller variabel tilværelses-utstrekning så er det ikke noe som tilsier at det 

skal være noen sammenheng mellom slike, eller årsak-virknings-tilstand mellom disse funksjoner vi her har 

nevnt. Det er bare om det er en opprinnelsesforbindelse der årsakstyrken gir en videre virkningsstyrke i det 

neste øyeblikket, eller som neste virkningsfunksjon at det kan være sammenligningsbart slik.  

Om det varierer likedan for alle kontinuitetsforskjeller, som like og ulike partier i en uendelig 

sammenhengende tilværelse, men at det neste øyeblikket eller første endrings-funksjon er en random tilfeldig 

styrke, så vil vi igjen få et brokete styrkebilde. Og det samme vil gjelde for random tilfeldige følelses-styrke-

virkninger i bevisstheten vår. Vi vil ikke lære hva som er rett styrke i forhold til neste øyeblikk fordi dette 

endrer seg hvert øyeblikk fra 0 til uendelig hele tiden. Vi kan ikke få noe på begrep som Kant sier.  

Husk blir overflødig og virkningsløst. Bevisstheten har ikke noe å orientere seg etter hverken som 

kaosfunksjon eller kosmosfunksjon. Ingen oversikt finnes for fysisk eller bevisst natur, og det er ikke 

styrkeforhold som mening som årsak-virkningsforhold tilstede.  

Slik sett kan ikke Naturen og ikke Gud da gi en ordensnatur, mening eller årsak-virknings-følgende 

funksjon. Om det skal være en sammenheng og virkning må styrkene, energiene kunne påvirke hverandre og 

gjøre merkbare endringer eller utvekslinger, eventuelt omdannelser. Og virke tilbake på omstendighetene, om 

det skal være et fortsatt årsak-virknings-forløp.  

For alle energier i rom betyr dette at rommets utstrekningsforhold også er oppholds-forhold for 

energier i fysisk rom, og at steder, posisjoner og kontinuitet som utstrekningsrom har betydning for årsak-

virknings-energi-funksjoner, styrker i anmarsj, som et forhold til romslige koordinater også, enten som en del 

av feltegenskapen selv, eller at rom-tid-stoffstyrke er et produkt sammen med utstreknings-rommet slik.  

Om vi i uendeligheten eller i et endelig eller variabelt rom-størrelses-forhold skulle ha en random, 

tilfeldig funksjon for alle steders styrkemengde og styrkelengder, som en sammenheng av punkter, posisjoner 

og kontinuitet eller disse hver for seg som styrkemengder, så vil vi få et brokete og lite balansert 

styrkelandskap, gjerne stivt. Men om det ikke er stivt så vil de mulig forsøke å presse seg mot hverandre for 

å utjevne hverandre. Dessverre vil ikke dette være mulig fordi det neste øyeblikkets energi-styrkeforhold nå 

skal ha random tilfeldige styrkevirkninger på nytt i helheten av eksistens. Og vi får et nytt håpløst 

styrkeforhold i helheten som ikke stemmer overens med balanseforhold.  

Om vi nå ser på kontinuiteten av disse funksjoner av styrke, random tilfeldigvalgt, der det neste, 

endringen eller tiden, eller bevegelsen, kommer inn i bildet som medvirkende funksjon, så finnes det en 

mulighet til ut-balansering av ulike energier.  
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Men ikke om det neste øyeblikket, eller at det hele tiden fungerer som en random tilfeldig 

styrkevirkning hvert sted. Da vil det ikke kunne opprettholde en utjevning for balanseforhold likt som at kraft 

er lik motkraft og energier er konstante uansett omvandlingsform mellom energitypene vi har. 

Dette gir forskjellige typer dis-kontinuerlige, punktvise, eller kontinuerlige fragmenterte styrke-steder 

og styrke-funksjoner og som ikke virker som et årsak-virknings-forløp for energier eller romtid-bevegelser. 

Vi får ikke naturlovene vi kjenner fra alt rundt oss ved hjelp av dette. 

Dersom en uendelig virksomhet slik i ett tilfelle matcher, er det kun om alle øyeblikk funger som og 

matcher som det neste fra det forrige som random tilfeldig funksjon i det uendelige at vi får slike 

balanseforhold at de fysiske lover kan opprettholdes. Men da er det også likedan med at like og ulike kan være 

proporsjonale forhold der sammenligning virkelig kan skje, noe som gir samme grunnfunksjon for 

kontinuiteten eller alle punkter og lik styrke for alle punkter og likedan i kontinuiteten av utstrekningsrom.  

Da kan vi like godt erstatte dette med Differensialkraftens funksjon på samme måte. Denne funksjonen 

gir naturlovene som en konsekvens av balanseutvekslingen og samtidig drivkraftpotensialet likt en fast og 

konstant energimengde. Videre er konsekvensen av utvekslingene at det løsrives utvekslingstrykk som gjør at 

vi får selektive partikkeldannelser som logiske sammenligningstyrker i feltstrømmene, og at disse kan danne 

de balansefunksjoner med hverandre som alle de uendelige muligheter for tilpasningsbalanser disse da kan 

danne uten at det forstyrrer omliggende mengder energi fra felt utenfor og inne i det kosmiske feltet, og der 

et jevnt trykk tvinger partikkeldannelser ti å tilpasse seg visse størrelses-begrensninger for de minste som ut-

veksler fra strømningene til topptrykket som kan dannes i strømningene, og gjelder for enten det er de enkle 

partikler, kvark-dannelser, eller sorte hull, om så hvite hull, overskudds-funksjonelt energi-landskap. 

Balanse-utvekslingen til partiklene danner de fysiske lover, utenom at gravitasjons-trykkets 

nøytralbalanserte likevekts-energi som ikke kan måles. Dette må beregnes. 

 Vi vil ikke få noe annet resultat om det er følelsestyrker og bevissthets-energier vi behandler på samme 

måten, enten det er logisk-teoretisk eller om der er fysiske funksjoner vi her sammenligner bevisstheten med, 

at random, tilfeldige funksjoner heller ikke gir noen årsak-virknings-sammenheng, mening da. 

Slik sett har jeg her behandlet rom, tid, bevegelse/endring/virkning, og styrke/energi slik i forholdet 

mellom random, tilfeldige funksjoner og et varig balansert kontinuerlig funksjons-landskap. Vel og merke 

likedan for Gudskraft og Naturkraft. Enkelte saksforhold nytter det ikke med. 

 Vi skal vel da se på mulighetene om vi kombinerer de forskjellige funksjoner som rom, tid, bevegelse 

og energi. 

 

Når tid, bevegelse, utstrekning og energi sammenlignes 
 

 

Kombinasjonene av tid, sted/posisjon, bevegelse/endring, styrke/energi, balansemengde, i rom-

utstrekningen har følgende utfordringer som random tilfeldig funksjon, og som kontinuerlig årsak-virknings-

forhold. 

Skulle rommets punkter eller kontinuerlige utstrekning, ikke ha sin tid for der de er? Om vi skal ha tid 

med i øyeblikket så vil et stivt rom slik bety at rommets punkter er der hele tiden eller uendret til evig tid. 

Bestandig og alltid tilstede der, uansett tidspunkt vi sammenligner med. Om en romslig gjenstand beveger seg 

må romslighet, volum, utstrekning være en del av prosessens bevegelse. Når vi da skal tenke oss tid vil det 

være mest logisk for oss og anta at alle punkter i kraften og bevegelsen av kraft-rom-punktene til kraften 

bevegelse, skal oppholde seg på de samme steder til enhver tid, slik som i en snurrende ball, fordi forflytningen 

og stedposisjonsendringen er der hele tiden, at det befinner seg et sted, og som bevegelse endring befinner seg 

i neste virkningsposisjon.  

Om vi begynner nå med uavhengig tid, og random utstrekningspunkt i forhold til bevegelsespunkt og 

tidspunkt for stedet, posisjonen, så får vi i helheten av slike randomfunksjoner for hver egenskap, at tid, 

bevegelse og energistyrke ikke befinner seg på samme sted lenger. Tiden bilen er på veien er et annet sted, og 

styrken til bilen er et annet sted, og når styrke eller tid er på veien så er ikke bilen på veien, eller at tid, 

bevegelse og sted er i forskjellige forhold foran og bak hverandre og i vekslende modus. 
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Vi kan se for oss Newton og Berkeley, når Berkeley arresterer Newton. Newton/Kant sier at rom og 

tid er uavhengig av fysiske objekter og deres bevegelser, virkninger. Berkeley sier her til Newton at Newton 

ikke kan få hastigheter uten både bevegelse og vei. Og hvor rask bevegelsen er er tiden fysisk. At rommet og 

tiden representerer bevegelse og vei hadde han utelatt fra prosessene. Berkeley hadde vært enda mer korrekt 

om han hadde sagt fra at det måtte være noe som beveget seg også langs en romslig vei.  

Og massen vi flytter og styrkevirkningen er også romslig i utstrekning. Her er det i en bil et volum 

masse med styrke, og som med kraftstyrke beveger seg gjennom rommet, en vei med en viss bevegelsesfart, 

jevn eller akselerert, og som da utgjør den fysiske tidsfunksjonen. Andre tidsfunksjoner fysisk er at det er en 

videre-hendelse av alle fysiske bevegelser, det vil si et årsak-virknings-forløp som vi identifiserer som årsak-

virkning fysisk. Om vi unnlater noen av disse faktorene så fungerer ikke en slik fysisk prosess lenger. 

I Bohrs, og andres parallell-partikkel-eksempler, er det balansen som er dominerende bevegelses-

kontinuitet i kraftstyrken. At de reflekterer likt i hver sine retninger ut fra påvirkninger. Bare balansen kan 

hamle opp med lyshastigheten. Grunn-energien gir balanse, og energiene styres så av balanse-funksjonen. 

Vi ser at vi får en verden med tilfeldige punkter eller helhet i punkter, eller i posisjoner og i kontinuitet, 

eller blandinger av disse faktorene, i uendeligheten, i variabel utstrekningsverden og i en endelig satt størrelse 

av en slik utstrekning, der alle steder vil få random virkning som posisjon, punkt, styrke, tid, bevegelse, energi 

uten at de har noe med hverandre å gjøre, og heller ikke danner årsak-virknings-funksjoner som gir noen 

rekkefølge som vi kan benytte som oversikt eller beregning. 

Differensialkraften. Om det ikke at det er rekkefølge i utvekslinger av krefter og balanse i dette, og at 

det er kraft-virknings-funksjonen som danner dette grunnlaget, så ville vi heller ikke hatt en slik lovmessig 

matematikk og geometri i forhold til dette, eller beregning av like mengder energi-omvandlinger.  

Derfor holder jeg hardt på at det er kraftens funksjon som dannelse av romtid og energi-trykk som er 

årsaken til at utvekslingene følger balansemønstre som likeverdige forhold, som igjen gir et grunnlag som like 

og ulike i den forstand at vi kan lage matematikk og geometri av dette, og ikke at det er en matematisk funksjon 

eller geometrisk funksjon som er årsaken til en slik kraftfunksjon. Det er kraftfunksjonen som skaper alle 

preferanser som proporsjonale forhold, og som danner grunnlaget for matematiske og geometriske målinger 

og beregninger. Det er noe som skaper bevissthet, og ikke bevisstheten som skaper tilværelsen sin, utenom 

om som en selv-forståelse som ofte ikke er lik med virke-LIK-heten. 

Vi kan i vår hverdag gjøre ulike valg for å teste forskjellig når vi påvirker noe. Vi kan mene at dette er 

tilfeldige eller logiske valg. Men hver gang vi utfører fysiske funksjoner så virker den samme energien vi 

utløser ut fra de fysiske balanselover i energi ut fra de tester vi i hovedsak gjør. Vi finner en mengde tilfeller 

som vi ikke klarer å ha full oversikt over og dermed ikke kan forklare lett logisk, men allikevel er 

balanseenergiene på plass før og etter slike forsøk. Så når vi trykker tilfeldige steder på de gjenstander vi har 

rundt oss, eller deler dem opp og setter noe sammen, så har vi naturlov-energien på plass.  

Henvis til dette avsnittet her og oversend dette til viljes-beskrivelser blant bevissthetsfunksjoner. 

Vår egen oppfatning er at alt som skjer er vår egen vilje. Slik sett glemmer vi at det meste rundt oss 

fungerer på sin måte i forhold til påvirkningene vi gjør. Også viljen er interessant nok. Fordi en irritasjon, noe 

som kan merkes, eller som vi ser, blir oppmerksomme på, lignende slik som å huske noe, smake og lukte noe, 

så vil vi få en lyst/ulyst, eller signal som vekker opp eller gir en kvotegradering til viljes-følelse, lyst-grad på 

noe rundt oss, og for mye av det som vi da velger i slikt.  

I disse tilfellene kommer viljefølelsen mest til bevisst funksjon for oss etter at noe hender, selv i 

affekter, der vi øyeblikkelig reagerer på påvirkninger. Vi kobler ofte sinne og glede til viljen, og dette minner 

mye om erfaringsrelatert reaksjon hva vi har smakt, og opplevd tidligere som rettferdig eller som noe vi synes 

er godt, enten det er mat eller handlinger. 

Slik sett reagerer sanser, behov, kropp, husk, vanemønstret vårt på alt som skjer på en slik måte at vi 

ofte har en viss grad av forhånds-avstemte sinnsstemnings-funksjoner som kan utløses, og at vi reagerer 

raskere eller tregere enn andre på ulike saker av smak og rettferdighet, sammenlignet som viljes-sak. Vi kan 

her lett påstå at vilje-styrken vår kommer etter at sanser, behov, husk, vaner og stemninger har avsagt sin inn-

lagrede dom over saksforholdene.  
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Om dette virkelig er tilfelle slik de fleste saker tyder på i utprøvning av viljes-tester, også tester som 

viser mønstre når vi skal velge noe i hjerneforskningen, så virker det som at en årsaks-rekkefølge hvor viljes-

funksjoner dukker opp, som en ettervirkning av forholdene, i takt med hjerneforskning som viser at vi kan 

forutse valg av retninger noen kommer til å velge i gangen utenfor en dør, inntil mellom 8-1 sekund før en 

person mener å bli bevisst sitt eget valg i 9 av 10 tilfeller ut fra hjerne-avlesningen om alt som foregår i hodet 

før det endelige valget ved døren. 

Det er slik nok energi i et menneske og i proteiner, sukker og fett, og i celleomdannelsesprosessen av 

mat til bevegelse og muskler, nok kraft til å utføre både det vi kan sammenligne med et datamaskin-valg, og 

valg og effekt-utløsning til å utføre de praktiske handlingene. Løsningene kommer svært ofte fra sammen-

ligningsfunksjoner bevisst og tilpasnings-funksjoner fysisk ved handlingen. Øvelse hjelper også. 

Henvisninger stopp. 

I og hva vi kan oppdage eller måle, se som funksjoner som må være sammen for at noe skal ha et 

forløp, så vil alle våre fysiske funksjoner og den fysiske natur ha utstrekning, bevegelse, tidspunkt og tids-

sted for dette, samt energi-styrken i samme punkter og som helhet i bevegelse av slik som en snurrende ball, 

altså at dette viser seg som et samlet produkt.  

Vi kan ikke ta vekk rommet rundt, eller feltvirkningene til massene ut i rommet utenfor som strekker 

seg veldig langt som gravitasjonsfelt, mange ganger objektets størrelse, og videre heller ikke tiden der noe er 

av energi-mengden, heller ikke bevegelsen fra energimengdens utstrekning, og heller ikke styrken uten at de 

andre faktorer som virkning i utstrekning, tid og bevegelsesvirkning er tilstede i de samme deler av prosessen. 

Og for hvert punkt, posisjon og kontinuitet av rommet vi kaller en fysisk funksjon. De fungerer rett og slett 

ikke uten hverandre.  

Så kommer det jo en mengde andre slags meninger, eksempler, gjengitte merkelige hendelser, alt fra 

hurtighet, øyeblikkelig-het for hendelser vi ikke finner forklaring på, som eksempler som kan oppfattes som 

et brudd med disse forutsetningene. I andre tilfeller begrep om mystiske funksjoner og mirakler, at noe skjedde 

annerledes en det vi ville tro. Men at en naturlig forklaring kan ligge til grunn er heller ikke tilbakevist for 

godt. Det er klart at slike påstander blir undersøkt, ikke bare av forskere, men som et valg folket ofte gjør for 

å få saks-forhold dokumentert.  

Da begrenset ganske store mengder som gjennomførbart. Derimot i små og store grupper som snakker 

om håp, makt, overlevelse, og religiøse tilknytnings-egenskaper her, så vil jo flertallet være enig i at det de 

tror er årsaken er årsaken og at det som sies også kan hende. Jeg mener at tiden bevegelsesenergiene har og 

tar i utstrakt form er en og samme sak, produkt av disse funksjonene som en grunnfunksjon som det fysiske 

ikke kan komme seg unna. 

Mirakel er kort og godt at noe ofte gikk bra der ingen ville tro at det kunne gå bra, og at det nettopp er 

fordi det av uforklarlige grunner, altså uten en hel oversikt, at hendelsen har foregått. Mirakler er også 

hendelser som overrasker, om det så er en komet på himmelen, eller et meteornedslag eller vulkanutbrudd der 

ingen kommer til skade, men at hendelsens årsak allikevel er ukjent. Hvorfor brummer jorden slik. 

Jeg mener at den uendeligheten av det uendelige lille og det uendelige store som funksjoner i 

utvekslinger totalt sett av alle funksjoner vi kan oppdrive av differensialkraften er grunnlag nok til både de 

oversiktlige og uoversiktlige funksjoner vi opplever. Også inkludert et uendelig utvalg av bevissthets-logiske 

funksjoner. Da blir mengden informasjon større enn det all oversikt klarer å kartlegge, verifisere og oppfatte. 

Vi merker verden innenfor et smalt spekter av sanser og behovsgrader i forhold til de fleste mengder 

sanse-følsomheter som dyr, planter, og instrumenter kan gjøre seg. Virkninger av lyd, lys, kraftturbulens, alle 

trykk som finnes og spesielt som styrke i bevisstheten er så omfattende mengder at det neppe lar seg gjøre å 

kartlegge det ned til minste detalj, et problem vi alt har med massene som oppløser seg i feltkrefter, og som 

kanskje i følge CERNs nye beregninger: bare er kraftstrømninger, feltegenskaper. 

At noe bøyes av i en drivkraft betyr ikke at tid, bevegelse, går bakover men heller tvinges tilbake 

gjennom et annet løp en det som det drifter fremover med, selv om dette løpet tvinges samme omløpsveier 

som der det kom fra, at vekten av motkrefter svinger noe likt det vi kaller revers. Vi vet at tiden stort sett 

fortsetter å gå fremover på en klokke selv om vi rygger bilen. Og vi vet at en mengde mennesker fortsetter 

over fotgjenger-overgangen selv om klokka slår seg vrang og teller i motsatt retning. Motkraft, antikrefter 

betyr ikke reversibel tid, eller reversibel bevegelse slik vi oppfatter dette som i mange tilfeller. Alt er alltid 

forover i forhold til retningen noe inntar. 
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Vi kan neppe tro at det er vilkårlige, tilfeldige, random funksjon, der tid er et sted, masse og energi-

former, egenskaper, et annet sted, bevegelsen deres ett tredje sted, og romsligheten til felt, partikler, objekter 

og virknings-utstrekningen et fjerde sted. Og attpå til at dette skifter random i tenkte øyeblikk bakover i tid, 

som det forrige som hendte eller det neste som skal hende, med samme random, tilfeldige funksjoner. Ut fra 

dette finnes det ikke noe kaos-tilstand som kan lokaliseres eller opprettholdes, og heller ingen kosmisk ordens-

tilstand. Vi kan heller ikke tro at dette gjelder for en helhetlig kontinuitets-energisk tilværelse der all kraft 

veksler mellom tilfeldige størrelser.  

Vi får ingen lignende form til avkom, arter og planter som får avkom som ligner da, og vi får heller 

ingen balanse mellom vannrett og loddrett, geometri og matematikk blir fullstendig ubrukelig, språk blir bare 

spraking, kan ikke tolkes, slik at bevissthet og følelser blir som det fysiske, uten årsak og virkning, og det vil 

ikke være mulig å forutse noe. Dette tyder på en balanse også i bevissthets-funksjonene våre, og merkelig nok 

at bevisstheten og den fysiske kroppen merkes jo av oss som tilstede-værende når vi snakker med hverandre. 

Virker ikke så langt unna oss som vi skulle tro. 

Virkning er kun om det hele har virkning på resten av det rundt seg, og jeg kjenner ingen annen 

teoretisk modell som kan opprettholde en slik utvekslingsbalansert verden med årsak-virknings-sammenheng, 

enn den jeg mot min tidligere sunne fornuft ble påtrengt meg gjennom min tenkning. At man tenker: Nei dette 

er ikke det svaret jeg er ute etter, nei dette kan ikke være mulig, hva i all verden er dette.  

Svarene var utilfredsstillende helt frem til sammensmeltningen av de gjennomtenkte funksjoner som 

en felles differensial-funksjon, der alt fungerer som samme produkt, balansert, likevektig, utvekslende og med 

konstant drift, styrke, energi. Dette ble Differensialkraften. Ånd og materie skjuler sine funksjoner. Det samme 

som undersøkt funksjon gir dypere innsikt, og den eneste logiske forklaringen jeg vet om. 

Konsekvensen av oppdagelsene er så en både gråt og ble sjokkert. Forstår man modellen blir man 

temmelig rystet. Gud hjelpe meg for den stakkars leseren som sitter alene og får denne oppdagelsen.  

 

Drivkraften kan bare gå en vei med henblikk på dette. Til det neste; og mulig til den neste. 
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Om tros-retninger og forklaringer 
 

Dette er religiøst og filosofisk stort sett ikke med grunnlag i en logisk funksjon. De forklaringer vi 

finner fra religiøse filosofer som stemmer overens med naturen, gjengir bare naturen selv om de ikke har en 

logisk forklaring på dette, eller så finner de en ikke-religiøs, men observerbar og holdbar logisk forklaring 

som funksjon til de natur-vitenskapelige betraktninger, observasjoner.  

På den annen side om Gud skulle med bevissthet og vilje skape en årsak-virknings-balanse som 

stemmer med naturens energier og lover, og våre begrep om konstant energi, så kan han med random tilfeldige 

funksjoner ikke velge andre løsninger enn den som har korrekt orden. Men dette betyr at Gud som den kraft 

og egenskap man da henviser til i seg selv alt må være riktig konstruert, for å kunne velge en riktig orden for 

kaos-kosmos-utvekslinger som en kontinuitet av årsak-virkning.  

Slik Gud fremstilles av de fleste mener de at Gud kan bryte, eller gripe tilfeldig eller nødvendig inn 

uavhengig av hvordan forløpet til alle andre funksjoner fungerer. Dette er en religiøs ubegrunnet holdning, og 

er slik en mystisk forklaring ut fra det ukjente. Men stort sett så er henvisningen til Gud en erstatning for alle 

de ukjente funksjoner vår bevissthet har, altså hva som er ukjent for oss, og at alt har en årsak som del av 

troen, og der Gud blir satt inn som årsak til de ukjente funksjoner.  

Ofte er dette uten at det kommer frem en realistisk begrunnelse for funksjoner. Her vet i alle fall ikke 

den som kommer med utsagn hva han sier og hva som funksjonelt fungerer, og har ingen referanser, ingen 

holdepunkter om saken, og kanskje heller ikke noen faste holdepunkter i forståelsen av tilværelsen. 

Om Gud anses som kraften vi snakker om, så vil han fungere harmonisk lignende som i differensial-

kraften. At vi her må dele prosesser og funksjoner opp i konstruktivt holdbare og destruktivt uholdbare logiske 

funksjoner, gjerne det som har et poeng med saken å gjøre som løsning, og dermed logiske funksjoner slik, 

og der dette da må bli slik at det positivt konstruktive for holdbarheten dermed er hva som en tillegger å være 

Gud i kraften. Og annet da som nøytralt eller Negativt i Kraften. Vondt, Ondt, ødeleggende.  

Jeg vil velge den uendelige masse av positive muligheter og konstruktivt holdbare tilstander for 

behovsvesener, og de samme ødeleggende krefters helhet som med retninger treffer oss fra hele uendeligheten 

som vi er en del av, evigheten, at dette kan tolkes som retningslinjer for bra og dårlig kraftvirkning for oss 

fysisk og bevisst og vil da fungere som en helt annen Gudsforestillings-veiledning enn de fleste andre 

beskrivelser. Men dette kunne like gjerne vært en naturkraftfunksjon. Som forklaring velger jeg ikke å benytte 

begrepet ånd eller materie, men kun den funksjonelle beskrivelsen av en kraft som blir seg bevisst og som 

fungerer som dannelsesformer i utvekslinger og informasjon. 

Filosofisk sett, så er det at bevissthets-funksjoner, selv følelses-funksjoner, som blir forklart med andre 

saksforhold enn nettopp bevissthet og følelser, samt at de forklaringer som skulle berøre bevissthet og følelser 

ikke er utdypende nok eller har helt uholdbare forklaringer. I slike tilfeller så beskriver de oftest behov som 

ikke er primære for livs-oppholdelsen og det holdbare, til fordel for andre interesser, eller typisk egenvinning 

uten at dette er påkrevet for holdbart liv. 

Natur-filosofene skiller seg her ofte ut som de som undersøker bevissthetsfunksjoner i relasjon til 

holdbar kropp, følelser og bevissthetsfunksjoner på en slik måte at vi kan gjenkjenne ulike trinn og grader av 

slike følelser og hva som er naturfunksjoner hos en kropp, og sanser, behov og følelser i relasjon til dette. 

Hvordan fungerer tenkning og hvordan virker tenkning funksjonelt mulig.  

Aristoteles så en sammenheng mellom logikk, tankning og natur, som en helhet, og bestemte seg for 

at vitenskap måtte utskilles som en forsknings-gren ved siden av religion og filosofi ellers: Observasjon av 

naturens og kroppens funksjoner og vår evne til å tenke, se logiske sammenhenger. Syllogismer, 

kontradiksjonsprinsipp, med mer. Tro på at det var en absolutt gitt tilværelse i den forstand at all eksistens 

fortsatte som lik mengde kraft, energi, drivkraft, eksistens der energiene lignende Pythagoras bevegelser i sum 

var konstante. 

Av de fleste beskrivelser av den fysiske natur, sykdommer, ulykker, og gode forsetter, så forholder de 

religiøse grunnlags-skriftene seg til den fysiske natur og kropp, samt bevisste og følsomme funksjoner, ofte 

som noe som ikke er virkeligheten i den forstand at Virke-LIK-het som virkelighet ikke stemmer overens med 

naturen og vår virkemåte, med unntak av behovs-dekningen for å ha rett ut fra det man tror på. Ingen 

undersøkelser av funksjonene vi referer til.  
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Vi kjenner igjen fra gammelt av at folk fant gode konstruktive fornuftige løsninger på livet, for 

eksempel en oppgave vi trengte. Vi må kalle dette positivt konstruktivt, og der folk delte løftene til det vi 

trengte. Men makt-eliten, eller også de som hadde sterkere trang til dominans eller utbytte enn andre, mente 

at det konstruktive var negativt fordi de ikke fikk dette alene og eide det som andre lagde. Og at de andre her 

blir leilendinger eller slaver, mens den med makt skulle ha det positivt konstruktive alene.  

En annen gruppe mente at det positivt konstruktive for alle, var veldig negativt, fordi at de ikke tjente 

ekstra på dette, altså tjente på dette i forhold ti den samlede gruppen som lagde dette positivt konstruktive, og 

konsekvensen er at andre blir utbyttet mot at en i hovedsak blir sittende med byttet og en påtatt rett til det 

positivt konstruktive. Etterhvert har mange blitt enige om at man må tjene på det, må eie det andre lager selv, 

på en slik måte at de som utformer dette ikke får samme del i dette. Med kløkt skapes det så videre ideer med 

hensikt å tjene på, eller ha makt over det som kan være nyttig, mens de andre ikke har rett eller makt til dette.  

Forholdet til random tilfeldig vilje i en vilje som ikke vil noe selv, og som da i utgangspunktet ikke 

har noen styrke før det kommer inn signal om at noe irriterer, merkes, kan ses, oppdages, og spontane til 

langsiktige valg og vilje-funksjoner. En vilje, som begrep om at den ikke kan annet enn å eksitere, være, ur-

vilje, eller bare vilje til å overleve er overflødig. Om den må, og ikke kan noe annet enn å eksistere, om så til 

evig tid, så behøver den ikke å ville overleve for å være. For meg holder det med at kraften funksjonelt alene 

må være til, og ut fra denne oppstår de andre fysiske og bevisste funksjoner i en enorm utveksling hinsides 

vår alminnelige forstand. Mer enn nok i alle fall. 

 

Uansett: Differensialkraften er mitt bidrag til vitenskapen! 
 

Det er ikke meningen at den skal være mot noens livstro, men heller et supplement som kan utvide 

visse horisonter. Jeg finner mengder av sammenfallende funksjoner mellom denne teorien og filosofiske, 

religiøse og vitenskapelige tangeringer, og som kraft-modellen her kan være like god som om den danner seg 

som et livssyn, og trygt holdepunkt i tilværelsen. Som det faste, holdbare, estetiske og etiske, i en enhet. 

 

Random-funksjoner slutt 
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Partikkelens utvekslings-masse 
 

 Partikkelen består av feltlinje-energier som fortetter seg fra gravitasjons-rommet og inn mot den mer 

motstands-dyktige ytre sonens kulelignende overflate der en skarp energi-utveksling og motstand er 

funksjonen mellom rommets dominans-feltkrefter og partikkelens dominante felt-kraft-retninger, og er slik en 

overgangs-sone for den rette feltlinjeretningen og den loddrette, kolliderende avbøynings-retningen til 

feltlinjene. Denne yttersonen kaller jeg partikkelens fossa, hals. Og her er det sterk brytning mellom det som 

blir dratt med av styrkevirkninger i rommet og hva som blir dratt innover med feltlinjer fra rommet og inn i 

partikkelen.  

Rundt et stort legeme vil vi merke at med avstand et godt stykke unna, så virker rom-kraften langt mer 

stabil og i balanse. Balansen i gravitasjons-turbulens-rommet er her mindre påvirket av andre krefter og klarer 

å tilpasse seg høyt balansert, og dette virker som at helheten i kraftvirkning siger mere innover som en jevnere 

rettlinjet kraft inn mot et objekt. I virkeligheten er det krumnings-mønstre på gang slik at vi har en brytning 

av feltlinjer som skråner innover mot objektet, men disse virker ikke så sterkt gjeldende her i form av at det 

kan få objekter som begynner å gå i spiral eller spinne her.  

 Når vi kommer nærmere objektet er utvekslingen av hastighets-løkker i feltet og som balanse-sum av 

feltlinjebøyninger innover noe som lettere danner spiralvridninger og kan få objekter til å gå i spiralbaner 

grunnet at tiltrekningen drar objektet først innover før hastigheten viser at tiltrekningen og 

bevegelseshastigheten er i ubalanse, og slik lar objektet rette opp dette ved å gå litt utover, og dette gir 

endringer i hvilke mengder utvekslings-feltlinjer som avbøyes innover, som likt to forskjellige sjikt 

tiltreknings-kraft, der objektet er fanget og likevel må trekkes mer innover igjen, Som en sirkulær operasjon 

vi dette få et objekt til å danne spirallignende bane innover, om så bare at objektet må vrikke på seg grunnet 

kraftendringene. 

Det meste av masser og felt som kommer innover må også være med i dette omløpet, men kraften mot 

utvekslingssenteret i partikkelen vil nå øke voldsomt slik at alle legemer og felt vil få sterkt innover-rettet dra-

kraft i snitt. Når vi nærmer oss partikkelens sentrum begynner mange feltlinjer å løpe mer parallelt, men ikke 

uten en viss gradsforskjell på innkommende feltlinjer, som slik dekker like meget på veien innover mot senter-

partikkelens kuleoverflate.  

Her er jeg enig med det samme som Black-Hole-teorien sier , tross at jeg hadde denne modellen som 

et funn selv, at det er en balanse mellom gravitasjons-faktorene og bevegelses-energiene innover i partikkelen, 

slik at disse til slutt kommer i likevekt der feltlinjene møtes inn mot kuleoverflatens utside og trekkes inn i 

sirkulasjons-strømmen som danner den indre partikkelkulen, og der gravitasjonsrommet inne i kulen har 

samme trykket, slik at en utjevning og utveksling må skje.  

Om vi nå tenker oss at disse feltlinjene må balansere med hverandre i høy tetthet, så blir dette en mer 

tett energistrøm i samme retninger som en rotasjonsoverflate for partikkelen, og som har ganske lik energi 

trill rundt i denne sirkulasjonskuleoverflaten, men med høyere energitetthet for det lokale området enn 

energien har på vei innover fra yttersiden og inn o partikkelens feltområde fra fossa-en og innover. Denne 

energien er da stort sett lik for hver sirkel-avstand vi har fra dette kulesentrumet til partikkelen men er mer 

utspredt etter som hvor langt unna vi er en partikkel eller en masse.  

Og det er grunnlaget for at differensialberegningene på bevegelsesfart og avstand, kraft, kan beregnes 

som hvor store masseenergiene er som vi snakker om. I denne kulens skall har vi et annet forhold, der 

frekvensenergiene blir så tette og balanserte at frekvensen må utveksles i det tynne men tette energilagets 

overflate, selv om det er virkninger inn mot det indre gravitasjonsrommet til partikkelen, som også må være 

med i en del av balansetilpasningen. Det er en kamp mellom det ytregravitasjonsrommets turbulens og det 

indre gravitasjons-rommets turbulens og som danner denne kule-formen av balansert energi mellom seg som 

overflatetykkelsen til den indre partikkelen som er utvekslingssonen.  

Frekvensene må her tilpasse seg det meste av sitt eget lag på to måter. Den ene virkningen er at 

frekvensene danner en mer lik frekvens, en mer balansering av frekvensstyrkene, og ikke utveksler like meget 

utover, og heller ikke har samme tid til å veksle på denne måten da utvekslingsmengden foregår så fort. Det 

betyr også at alle polære forskjeller i rommets retninger i kosmos, gravitasjonsretninger, og de utbalanserte 

elektromagnetiske feltpartikler, må balanseres på innsiden av dette kuleskallet, og at strømningsmengden 

gjennom overflaten retter opp balansen ved at feltstrømmer sklir frem og tilbake for å balansere seg med 

endringene i rom og partikkelgravitasjonen ellers, inkludert elektromagnetiske feltlinjestyrkers forskjellige 

posisjoner.  
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Det er en vekselvirkningen som vi godt kunne kalle polære vekselvirkninger, og dette er også en 

balanse som opptrer mellom to nøytroner og eller atomer som har kommet sammen som skifter mange ekstra 

feltlinjer med hverandre og med hverandres sentrum som bindingsstyrker og som jeg mener da utgjør den 

sterke kjernekraften mellom partiklene, en motsatt funksjon av hvordan rommet med to objekter minsker 

summen av objektenes energi på bekostning av at gravitasjonsrommet som felt-energi utenfor blir tilført en 

lignende mengde energi.  

Vi har litt ekstra bindingsenergi å gå på inne i denne bindingen av utveksling mellom to partikler så 

nær hverandre. Om vi tar et snitt i kule-formen, det vil si sirkulasjonsenergistrømmen med kule-form, men 

som innvendig har et gravitasjons-trykk fra romgravitasjonen så får vi en partikkel som ser ut som den er hul 

inni og som består av et kun et tynt kuleskall.  

Det er i dette sjiktet at vi kan si at frekvensen vekselvirker og balanserer seg i denne delen av omløpet 

og at strømninger for å balansere polære forhold til gravitasjonstrykkforskjeller og elektromagnetiske felt-

forskjeller utenfor, at vi vil får en vibrasjon i partikkelen som en forskjell i feltstyrkeplasseringen som flytter 

seg balansert, og at frekvensen er forskjellen mellom romgravitasjonen, partiklene ellers og hva som den indre 

kuleoverflaten må balansere seg etter da.  

Noe lignende skjer med at nøytroner, mesoner og protoner må utveksle for å holde balanse på samme 

måte ut mot omgivelsen ved å flytte meson-energiene mellom nøytroner og protoner, som balansetilpasningen 

til gravitasjonstrykkforskjeller i rommet og balansen dette har til protoner og elektroner som skal balansere 

seg ut fra dette. Det er egentlig en balanse mellom rommet og partikkelen, men det er også en balanse for hele 

partikkel-sammenblandingen og romtrykket, slik som i store atomer og for store masser som planeter, soler. 

Vi finner her fort ut at balansemassens energi blir borte fra elektroner, lys, og enkeltpartikler som protoner 

om vi ikke har en nøytral partikkel eller måler feltenergien langt vekk fra atomets elektromagnetiske og 

gravitasjonsvirkende sum sett kun som gravitasjonsmengden da.  

 Denne utvekslingsmassen som på nært hold, eller som ved opptak eller avgivelse av lys, viser en 

differens på total energi og en utvekslingsmasse slik som beskrevet her, er forskjellen på lys-frekvensen og 

den manglende Planckmassen, eller den manglende energimengden i samme frekvens. Og den samme 

faktoren vil gjelde for frekvens-mengde og frekvensmangel i forhold til total su energi i andre partikler. Denne 

manglende massen er utvekslings-formen, den indre kulemassen til partikkelen og den som  vi sikkert ofte 

kaller Planck-massen.  

Dette er også utvekslingsenergiens område av den totale energistrømmen som kreves til partikkelens 

fulle energiform fra det ytre til det indre i. Partikkelen. Overflaten oppfører seg som en kulevirvel. Den roterer, 

men feltlinjene er også skrånet og danner en tilleggs-rotasjon, dreiningsrotasjon for partikkelen. Om vi med 

beste evne klarer å få slike partikler til å kollidere, vil vi øke sjansen for en balansefrustrasjonsutveksling for 

feltene, og i verste fall kunne klare å bryte Planck-kulesirkelen, hvilket vil gi retningsforskjell på felt-linje-

strømmene som samlende rotasjonsobjekter, og der det blir en fordelt likevekt mellom antatte elektro-

magnetiske og gravitasjons-nøytrale partikler, av gravitasjon og antigravitasjonstype.  

Også lignende elektroner og positroner. Disse er fanget i et gravitasjons-balansert romdistrikt med så 

høyt trykk rundt seg fra rom-kraften at de ikke klarer å frigjøre seg fra området uten om at det finnes partikler 

som kan matche en utveksling i nærheten, men som det knapt er samtids-funksjon nok til at utveksling slik 

kan skje der kvark for kvark må søke sitt feles sentrum for rom-balanse igjen ut fra trykket. De befinner seg i 

en bade-kar-virvelen som de ikke slipper unna den sterkeste strømnings-veien til og samles og må utligne felt-

forskjellene fra hverandre, sammen igjen med, og det opprinnelige partikkelen oppstår igjen. 

 Plancks konstant er proporsjonalitets-forholdet mellom rom-trykket som virker som et absolutt trykk 

i forhold til partikkel-felt-energienes differens-utskillelse som sirkulasjons-felt. Da vil alle partikler i et jevnt 

absolutt felt virke slik at feltet rundt, og utvekslingsfeltet i sentrum, alltid følger trykket proporsjonalt, slik at 

forholdet mellom det absolutt trykket, gjerne utregnet som gravitasjons-summen til en partikkel, men også 

som manko mellom et slikt absolutt trykk og frekventeringen til partikkelen og den langt kortere og raske 

utvekslingsenergien i sentrum, (den egentlige partikkelen som noen kaller det), som er Planck-massen, Planck-

energien.  

Fordi trykket er så voldsomt rundt alle disse partiklene, og at rom-felt-trykket er så jevnt balansert, og 

gjerne over kosmiske avstander, så vil trykk-funksjonen og masseutvekslingen av den samme energien, stå i 

et konstant forhold til hverandre, så langt vi klarer å måle dette med lignende virkende instrumenter.  
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Vi får da et forhold mellom den totale energien og slik som lysets, og elektronets sentrum, som 

frekvens-energien, den elektromagnetiske svingnings-energien, og den energien som er absorbert som 

utvekslingsenergien i utvekslings-sirkulasjonen til samme totale feltenergi. Plancks-konstanten er derfor ikke 

en energi i seg selv, men forholdet mellom den totale energi, og frekvens-energien, som slik står i forhold til 

denne Planck-energien.  

Slik sett kan vi regne ut kun fra frekvens-energien, hvilken energi som da gjenstår, og som et forhold 

mellom frekvensenergien og utvekslingsenergien som gir et tall som passer til alle partikler under samme 

trykkforhold i et felt, slik som gravitasjons-trykkfeltets styrke i forhold til partiklene der. Partiklene som er 

under dette sterke trykket vi da som mindre energi-tilpasninger komme likt ut som beregninger mellom en 

total feltenergi og utvekslingsenergien, og som gir et likedan forhold mellom hele trykket og utvekslings-

trykket, og at det er derfor Plancks konstant gir samme forholdstallet mellom frekvens-energier og 

utvekslings-energiene.  

Øker vi trykket med mer energi eller masse, utvekslingsmengde, så øker vi selvsagt utvekslings-

mengden likedan, fordi det er den samme energien. Vi kan da stort sett benytte Plancks konstant som 

beregningshjelp i alle tilfeller for omliggende feltstyrke og partikkelens feltstyrke for frekvenser, og den totale 

kraften sammenlignet med gravitasjonsmengden til et partikkelen, og finne Planck-energi-mengden.  

Ved at objekter kommer sammen vil feltutvekslingen trenge mindre romkraft fordi de utveksler en del 

energimasse mellom hverandre som gravitasjons-feltutveksling, den sterke kjernekraft inkludert, altså både 

mellom atomer og mellom kjernepartikler, som slik sett gir litt mindre masse enn summen av de to masser, 

og dette overskuddet av minsket energi her blir pluss-energi for gravitasjonstrykkfeltet igjen, og har utjevnet 

seg i feltet utenfor partikkelen.  

Som blåbær der saften klemmes ut fra trykkstyrken og suges inn igjen om trykket minsker. Svamp-

effekt, eller virvel-sum-effekter. Deler dette seg opp så øker felt-utvekslingen for å opprettholde sirkulasjonen, 

Partikkelen stjeler nå litt mer masse av feltenergien i rommet, og øker sin masse inkludert Planck-massen, 

utvekslingen, proporsjonalt med dette. At massen og massens utvekslingsmengde egentlig alltid må stå i 

samme forhold i mengde, og som med høyt trykk rundt seg vil danne et tilnærmet konstant forhold mellom 

felt-masse og utvekslingsmasse i form av felt-energi. Trykk-felt-partikler. Partikkel-dannelse og selektivt 

forløste partikler i feltrommet, og deres tilpasninger under et stort trykk, er forklart i Differensial-kraften. 

Da jeg var yngre, mellom 16 og 23 år gammel, tenkte jeg stort sett på rom, bevegelse, drivkraft, og 

hvorfor det var mangfold av objekter, masser, og ikke så lite over at vi i utgangspunktet fant kombinasjoner i 

hovedsak som elektroner, protoner, nøytroner og lys, som sammen bygget varme, lys, temperatur, atomer, 

molekyler, ioner, isotoper. 

Men det var først flere år etter at jeg 1979 kom frem til Forandringskraftens funksjon, eller 

vitenskapelig benevnt, det samme som Differensialkraften og dens funksjon, at jeg kom til å lese noe mer om 

dette. Jeg hadde jo gjennom svakstrøm, litt sterkstrøm, og grunnleggende elektronikk og digitalteknikk på 

dette tidspunktet plutselig langt bedre forutsetninger for å klare å undersøke mer, men hadde slik sett en pause 

fr slikt stoff i 3 år. Jeg tenkte her på bevissthetsfunksjoner og følelser.  

Så i 1984 ville jeg finne ut mer av hva vi visste om jorden, og oppdaterte meg da i geologien, utviklings-

fossil-lære her, og i mineralogi, petrografi, krystallografi, og geografi, hav-økologi, og ganske mange bøker 

om stoff og energi i naturen, fotosyntese og stoffskifte. Også en del om himmelrommet, solsystemer, galakser, 

og dette med sorte hull som stort sett stod frem som litt mystisk. Men ideen om at flere masser sammen ville 

gi en samlet sammentrekningseffekt og omvendt når de ble splittet fra hverandre hadde jeg alt fra kraft-

funksjonen jeg hadde kommet frem til. 

Jeg samlet her på bruddstykker om vitenskapelige oppdagelser fra utsagn i oldtiden, til stort sett, 

oppdagelser som Galielis, Keplers, Newtons, Og alle de som kom med enkelte eller flere data fra mellom 

1700 og 1900, altså fra før Planck og Einstein. 

Dette var som samle støv med ulike farger, men der de med lik farge ble satt i samme grupper. Dette 

ble en brokete samling av de forskjellige energi-områdene. Men jeg merket tydelig at flere saksforhold 

innenfor de forskjellige energi-områder slik hang på greip, at noe matchet ofte, og at det var en sammenheng.  

Disse informasjoner kom fra visse kjemibøker, fra lesning om kjente personers oppdagelser, fra 

leksikonet hver gang det var et interesse-felt, men helt og holdent fremdeles noe brokete opplegg. At vi fant 

forhold for grunnstoffer og grunnstofflista og de kjemiske bindingsforhold hadde jeg fått med meg. Men 

energiberegningene forstod jeg ikke så godt da jeg ikke helt klarte å forholde meg til kvanter, annet som at 

det var noe man måtte godta, og at det ikke var klart fremstilt om hvordan dette forholdet hadde kommet frem.  
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Alle partikler, masser, energier, feltstyrker, ble av denne grunnen ikke forstått som mulige dannelser 

eller som eksistens, altså hvorfor så langt fra hverandre eller sammen-klumpende og hvorfor så få i et større 

liksom tomt rom.  

Men fra kraftmodellen min så visste jeg at det ble dannet sirkulasjoner av energi-utveksling, og jeg 

visste at om vi skulle skyve noe igjennom kraftrommet så måtte feltlinjer skiftes ut fortere, hvilket betydde at 

feltlinjene strammet seg og slik sett mulig trakk sammen objektet, og videre at å presse noe gjennom disse 

feltmassene betydde at det ble øket massekraft hos objektene på lignende måte som at feltlinjer strammet, seg: 

Begge deler gjorde at utvekslingen ble sterkere, som igjen betyr øket gravitasjon og øket masse og som passet 

til Einsteins formler og utsagn om at massen øker når hastigheten øker. Og at nær lyshastigheten så går massen 

mot uendelig. Men som heller betyr at dette må oppløse seg lignende eksplosjoner eller som sammentrekning 

til av-bremsende sorte hull. Likedan så ville objektene virke trege i forhold til resten av kraften grunnet 

utvekslingene i disse strømmene. 

Først mange år senere finner jeg ut at det er grunnlag for å undersøke kraft-modellen min igjen da 

andre modeller ikke kunne red-gjøre funksjonelt for balanse i styrkeforhold, energi, bevegelser. Det var fra 

biologien at slike balanser så ofte virket som et problem i forskningen. Derfor vil jeg finne ut om det er noe 

som kan tyde på at en proporsjon, et tall, ett synlig forhold kan komme til syne ved å prøve ut slike 

utvekslingsforhold fra min kraftmodell.  

Dette er juli 2013. Etter 36 timer finner jeg en helt enestående og sjokkerende sammenheng mellom 

feltutvekslinger, trykk, objekter. Jeg har funnet hvordan formlene, eller energifeltvirkningene danner forhold 

mellom hverandre, og som når de er mer isolerte fra hverandre, og den mulige omdannelsen mellom energiene 

ut fra denne unike oppdagelsen som vi finner i nettopp Differensialkraften under oppdagelsen av de fysiske 

lover fra den samme logiske grunnfunksjonen som Differensialkraften har som styrke-endrings-funksjon. 

Og da først begynner jobben med å lese gjennom mine eldre data på nytt. Fordi min modell sier at det 

er samme bevegelse, samme styrke, samme tetthet, og samme volum for alle likedanne avstander og volum, 

en og samme funksjon som operer gjennom det hele. Et utrolig utsagn fra en logisk granskning. Men så viser 

det seg at de vitenskapelige data fra de siste 300 år er like med dette i alle sine funksjoner som likevekt i 

balanse-funksjoner og som likedanne hastigheter og bevegelsesenergimengder, både mellom energie-formene 

og innenfor de variable forhold vi kan ha for en type energiform isolert.  

Alle disse data bekrefter jo bare differensialkraften. Jeg prøver nå ideen om denne kraftmodellen er 

sann: Da må utvekslingene følges av hvordan feltstrømmene oppfører seg med hverandre og når utvekslinger 

skjer, hvorfor, og i hvilke mengder. Og det betyr også hvordan en partikkel ut fra en feltstrømning blir til ved 

at disse feltlinjene begynner å krumme seg grunnet trykkendringer i selve grunn-kraftens utvekslinger av 

feltsirkulasjoner. Er det en lang nok strekning med slike feltstrømmer, og som er tvinges til å balansere, så vil 

det dannes bøyningsutvekslinger, partikler. Men disse er ikke frie partikler.  

Det er kun om en viss sum endring av kraftforskjell som manko eller overskudd av mindre strømmer 

kan erstatte en slik løkke og frigjøre denne fra selve retningsstrømmen slik at den kommer ut i den samme 

strømmen som en balansert partikkel at vi får et fritt forhold av selektivt virkende partikler som kan danne et 

uendelig antall logiske forbindelser med hverandre. Med unntak at de må forholde seg til strømnings-styrkene 

til hverandre og trykket fra kraften de befinner seg i.  

Kort sagt: at slike store jevne strømningsfelt vil virke som ett enormt trykk i forhold til partiklene som 

slik får en begrenset trykkstørrelse langs balansetrykket til kraften, som alt ettersom utjevner trykket i manko 

og overskuddsretninger som partikler og antipartikler. Neste oppgave: Hvordan en trykk-partikkel som en 

balanse i rommet under et enormt trykk kan danne de andre feltvirkninger rundt seg og som ikke slipper unna 

dette balanserte området: Magnetisme, elektrisk felt, elektromagnetiske partikler, og hvorfor lyset som 

lignende elektromagnetisk trykk er en forskjell som trykkendring i gravitasjonskraften, som da må utjevne seg 

langt raskere langs trykkmengden det har rundt seg. 

Etter ett års tid forstod jeg denne sammenhengen. Den samme funksjonen gjelder for kvark-deler og 

kvante-mekanikken: Hvorfor oppførselen deres er annerledes. 
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Sterk Kjernekraft. 
 

Tenk deg to virvler som legger seg inntil hverandre. Da vil en del av virvelmengden i hver av disse bli fanget 

av den andre slik at dette danner en nærmest 8-talls-sirkulasjon mellom dem. Det betyr at istedet for at alt vannet rundt 

disse skal forsyne begge med samme mengde vanninnstrømning som tidligere, så vil disse to nå forsyne en liten del av 

seg selv til og fra hverandre.  

At det som kommer inn i denne ene virvlene vil blant annet utenom å sirkulere noen ganger i den andre virvelen 

etterpå, gå ut av den andre. Det er ikke så lett å tvinge en strømningsretning som går igjennom to virveløyer fra hverandre 

som det er å ha en strømning inn og ut av en virvel. Men denne ene trenger å få dekket hele sin virvel og overflate fra 

romtrykket, vannet rundt seg. To stykker deler en liten prosent sammen. 

Med to sorte hull som smelter sammen så ligner dette to virvler som smelter sammen. Summen av denne driften 

er at det trengs mye mindre vann inn enn for å drive summen av to sirkler slik med innstrømning. Vi har hørt at to sorte 

hull smeltet sammen og på henholdsvis 29 og 33 solmasser vekt og som da skulle gravitere som en masse med 62 

solmasser.  

Men forskernes formler fra før, Einsteins blant annet, og Diracs beregning, viser at det blir det samme som 

forskerne målte: Her var det nå bare 59 solmassers vekt. 3 solmasser var vekke, borte, og det kom gravitasjonsbølger. 

Det samme skjer om to partikler smelter sammen. Poenget er at hvor blir det av dette energi-tapet da. Vel, da mindre 

må inn i virvlene, så betyr dette at at det er mer tetthet igjen ute i vannet rundt dem, eller som gravitasjonsenergi i 

gravitasjonsrommet, altså i feltet rundt objektene, akkurat som noe av blåbæret har fått noe av blåbærsaften klemt ut 

ved høyere trykk, men at balansetrykket er så stort at dette fordeler seg utover i terrenget rundt, og omvendt når du 

splitter objektene.  

Med andre ord, at en prosent forsvinner ved sterk kjernekraft fordi denne bindingsvirvlingen mellom kraftfelt-

kjernene tilsvarer den tapte energien til rommet fordi det er den totlae mengden som utveksles som er bindingskraften 

som tilsvarer romenergien økning. På samme måte er det 3 prosent som forsvant fra der virvlene gikk helt sammen slik 

som to like store objekter som de sorte hullene når de dannet en virvel, en sirkel, i stedet for to slike som måtte mates.  

Her har hele denne ene strømmen fordelt seg i den andre strømmen, slik at feltene mater hverandre fullstendig, 

med unntak av at det fremdeles er 97 prosent masse som skal mates fra rommet rundt da 3 prosent er igjen som mindre 

tap for gravitasjonstilstrømningen rundt det nye sorte hullet. 

 

Les forklaringer i fag-litteraturen, eller på Wikipedia! 

Sterk kjernekraft kalles også nukleon-til-nukleon-kraften, kjernekraften eller den residuelle fargekraften og 

virker mellom to eller flere nukleoner i atomkjernen. Den binder protoner og nøytroner slik at de kan danne en stabil kjerne. 

I perioder har begrepene den residuelle kjernekraften og den sterke kjernekraften hatt noe forskjellige betydninger. 

Skillet ble innført på 70-tallet i forbindelse med utviklingen av kvantekromodynamikk (QCD). Før den tid ble kraftpotensialet 

mellom to nukleoner omtalt som den sterke kjernekraften, men med innføringen av kvarker og gluoner ble den sterke 

kjernekraften assosiert med fargeegenskapen til kvarkene.  

Nå bruker man begrepet fargekraftom den fundamentale kraftvirkningen mellom kvarkene, mens sterk kjernekraft 

(igjen) beskriver kraftvirkningen mellom hadroner som baryoner (f.eks nukleoner) og mesoner. 

Siden hadronene skal være «fargenøytrale», er det på noe avstand ikke noen fargekraft (sterk vekselvirkning). Men 

fargeladningen er ikke symmetrisk fordelt i kvarkene, og dette gir opphav til en residuell fargekraft. som vil kunne koble til 

residuell fargekraft fra nabonukleonene. Denne faller raskt av, typisk 1/r7 på avstander over fermi radius (omtrent radien på 

et proton), og er derfor praktisk uten kobling til andre enn nabonukleonene. 

Nettopp: Fordi dette er utvekslings-balansefelt-energien. Den virker lukket for resten av landskapet og er her en 

konstant mengde så lenge det er konstant mengde partikler og likedan romtrykk. Balansen mellom sterk kjernekraft mellom 

nabonukleonene og coulombkraft fra elektromagnetisk frastøtning mellom protonene er bestemmende for atomkjernens 

oppbygning, stabilitet og bindingsenergi. 

Innhold 

• 1Historie 

• 2Grunnleggende egenskaper for den residuelle kjernekraften 

• 3Nukleon-nukleon-potensialer 

• 4Fra nukleoner til atomkjerner 

• 5Potensialer for hele atomkjernen -- nucleære potensial 

• 6Kilder 
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Historie 

Kraften som binder nukleonene sammen har vært sentral innen kjernefysikken siden feltet oppsto i 1932 med James 

Chadwicks oppdagelse av nøytronet. Tradisjonelt har målet for kjernefysikken vært å forstå egenskapene til atomkjernen ut 

ifra kreftene mellom nukleonene. 

I 1935, gjorde Hideki Yukawa de første forsøkene på å forklare egenskapene til kraften som binder atomkjernen. 

Ifølge ham skiulle massive bosoner (som er en type mesoner) formidle kraften mellom nukleonene. På grunn av framveksten 

av kvantekromodynamikk blir ikke meson modellen betraktet som fundamental, men den blir fortsatt ansett som det beste 

utgangspunktet for kvantitative nukleon-nukleon potensialer. 

Det viste seg å bli en formidabel oppgave å beskrive kjernekraften, selv med enkle fenomenologiske modeller, og 

det tok et kvart århundre før man kom fram til de første semi-empiriske kvantitative modellene på 1950-tallet. Siden da har 

det blitt gjort store framskritt både eksperimentelt og teoretisk. De fleste grunnleggende spørsmålene ble utforsket og løst i 

1960- og 1970-tallet. I de senere år har kjernefysikerne fokusert på mer raffinerte detaljer slik som ladningsavhengighet, den 

nøyaktige verdien av koblingskonstanten, forbedret phase shift analysis, høyere presisjon på parametre, spredningsforsøkved 

et vidt spekter av energier og forsøk på å utlede den residuelle kjernekraften fra QCD. 

Grunnleggende egenskaper for den residuelle kjernekraften  

• Sterk kjernekraft påvirker kun hadroner som nøytoner og protoner, ikke leptoner (f.eks. elektroner) eller andre partikler. 

• For to nukleoner med en avstand typisk i atomkjernen (1.3 fm) er det en veldig sterk tiltrekkende kraft på 104 newton. 

• For mindre avstander blir kraften sterkt frastøtende. Dette sammen med punktet ovenfor holder nukleonene på en viss 

gjennomsnittlig avstand fra hverandre. 

• Utenfor 1.3 fm vil kraften avta til null typisk med 1/r7. 

• For korte distanser er kjernekraften typisk 60 ganger sterkere enn Coulomb kraften. Dermed kan kjernekraften overvinne 

coloumbfrastøtningen mellom to protoner, og kjerner som Helium-3 er mulige. Coulomb-kraften har lengre rekkevidde 

fordi den faller av kvadratisk (1/r2), og for avstander større enn 2.5 fm er coloumb kraften langt sterkere enn sterk 

kjernekraft som da kan neglisjeres. 

• Den residuelle kjernekraften er nesten uavhengig av om nukleonene er nøytroner eller protoner. Denne egenskapen 

kalles ladningsuavhengighet. 

• Kraften avhenger av om spinnet til nukleonene er parallelt eller antiparallelt 

• Det finnes også en betydelig ikke-sentral kraftbidrag. Denne delen av kjernekraften har slike egenskaper at bane-angulært 

moment ikke er bevart. For en ren sentralkraft er banespinnet alltid bevart. 

Nukleon-nukleon-potensialer 

Systemer med to nukleoner slik som deuteriumkjernen og spredningsforsøk med nøytron-nøytron eller nøytron-

proton er idelle for å studere den sterke kjernekraften. Slike systemer kan beskrives ved å ta utgangspunkt i et potensial (for 

eksempel Yukawa-potensialet) og løse den tilhørende Schrödinger-ligningen.  

Beskrivelsen blir svært komplisert selv for små kjerner, og er derfor ikke utledet fra grunnprinsippene. Formen på 

potensialet er derfor som regel utledet fenomenologisk (ved observasjon av spredningsforsøk). For reaksjoner som skjer på 

litt større avstander kan teorier basert på utveksling av mesoner brukes til å konstruere potensialet. Parametrene i potensialet 

må tilpasses slik at man reproduserer eksperimentelle data, slik som bindingsenergi eller tverrsnitt/faseskift. 

De mest brukte nukleon-nukleon potensialene er Paris-potensialet, Argonne AV18-potensialet, CD-Bonn-

potensialet og Nijmegen-potensialet. 

Fra nukleoner til atomkjerner 
Det overordnede målet innen kjernefysikk er å beskrive egenskapene til atomkjernen ved help av de grunnleggende 

kreftene mellom nukleonene. Dette kalles for en mikroskopisk eller ab initio framgansmåte. Det finnes to betydelige 

utfordringer: 

• Beregninger i flerlegemesystemer er kompliserte og betinger kraftige datamaskiner 

• I systemer med mer enn to nukleoner vil det være nødvendig å ta i betraktning krefter som påvirker partikler tre og tre 

(tre-legeme krefter). 

Dette er utfordringer som setter sterke begrensninger for hva som er mulig med dagens teknikker. Med moderne 

superdatamaskiner er det mulig å gjøre skall modell-beregninger som inkluderer to- og tre-legeme krefter for kjerner 

med nukleontall opp 10–12. 
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Potensialer for hele atomkjernen -- nucleære potensial 

En måte å beskrive krefter i atomkjernen er å bruke et potensial for hele kjernen, i stedet for eksplisitt å ta høyde for 

hver enkelt av komponentene i kjernen. Dette kalles gjerne en makroskopisk framgansmåte. Eksempelvis kan spredning av 

nøytroner på atomkjerner beskrives som en planbølge som påvirkes av potensialet til kjernen. Når potensialet brukes på denne 

måten er det ikke uvanlig at det har en reell og en imaginær del. Dette kalles gjerne for en optisk modell fordi det minner om 

hvordan lys blir spredt av en glasskule. 

 

Sjekk Wikipedia Selv; og andre kilder: De grove forklaringene: Regn med opp-dateringer. 

 

Partikkelfysikk  

Teorier 
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Kvantemekanikk 

Kvantefeltteori (QFT)  

Kvanteelektrodynamikk (QED)  

Kvantekromodynamikk (QCD)  

Den spesielle relativitetsteorien  

Vekselvirkning 

Sterk kjernekraft 
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Fargekraft 

Elementærpartikler 
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Leptoner 

Elektron 

Positron 

Nøytrino 

Myon 
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Bosoner  
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Graviton 
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Sammensatte partikler 

Hadroner 

Mesoner 

Pion 

Baryoner 

Proton 

Nøytron 

Atomkjerner 

Atomer 

Molekyler 

Egenskaper 

Energi 

Bevegelsesmengde 

Elektrisk ladning 

Spinn 

Paritet 

Isospinn 

Svakt isospinn 

Fargeladning 

Kjernefysikk 

Atom 
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Fysiske lover ut fra denne kraft-modellen: 

 

Til Figuren der vi illustrerer en kjeglevei innover med punktspiss i sentrum av et partikkel, eller likedan 

for jordkloden, vil vi se at kjeglen oppfyller at samme tetthets-økning vi har på felt-linjene tilsvarer effekten, 

energi-styrken pr areal, likt som akselerasjons-økningen av kraften som virker hvert sted, der lyshastigheten 

er viktig faktor for gravitasjon og lys, altså utvekslende energier og hvilken kraftmengde de klarer å trekke 

med seg på ulike steder i akselerasjonslengden innover, og svekkes tilsvarende utover, retardasjonen.  

Vi vil videre se at når vi legger kjeglen på siden med spissen i retning av høyre side av arket og 

sirkelflaten dom er overflate av partikkel og jordklode på venstre side, så ser vi ohms lov av trykk-tettheten, 

men også spenninger i strømnettet og i grunnen styrkeforholdet til magnetiske virkninger. Hastigheten er den 

samme konstant, kun hastighets-løkker endrer dette, fordi disse lager den økende tregheten til summen av 

objekter. 

Om vi videre legger mange like slike ved siden av hverandre, partikler eller kloder, så øker 

kraftmengden vi må skyve med til det 4-dobbelte for hver gang vi dobler massen, mengden bortover i et slikt 

rør eller løpsretning. Det betyr at for å doble en mengde en gitt avstand som flytt, så må vi 4-doble kraften, og 

som for så vidt også utløses der de treffer på annen masses overflate. Eksempel kollisjon.  

Vi kan tenke os at et vannrør der dette ligger hovedsakelig i et jevnt lag på avstand av fra jordens 

sentrum, så trengs det altså stadig høyere pumpekraft om vi skal pumpe vann gjennom et rør som ligger 

vannrett like langt fra bakken tenkt som jevn overflate. Om vannet nå skal oppover, eller opp i mange høyhus 

og ha godt trykk så må det ekstra pumpestasjoner til. Er det nedoverbakke så tar stadig større mengder van 

eller lengre fall-retning med hjelp av tyngdekraften og letter hvilket trykk bi trenger å skyve med. Gjelder 

mekaniske bevegelser masser i bevegelse, feltstyrker i bevegelse og feltpartikler og kloder. 

Forskjellen er hvor vidt mengder som er samlet i masser og hvilke partikler som knyttes sammen som 

sterk kjernekraft eller smelter helt sammen, og slik so skjer med to sorte hull som smelter sammen. To like 

slike og det halve av lyshastigheten i fart ved sammen-smeltning-horisonten, mens den egentlige utveklings-

samlings-strømmen går gjennom sentrumsvirvlene, eller da like i nærheten av denne, fordi galaksens 

gravitasjonsrom i sentrum er et trykk som bestemmer tettheten også på et sort hull som ha samlet seg her. 

 

Økende treghet og tids-forsinkelse kommer av økninger av hastighetsløkker, eller sirkulasjons-

balanseutvekslingene. Gjelder økning av hastighet p felt og masser, og ved at vi har samlet høyere masse. 

 

Forklar hva som skjer med grafen-ledningsevne. At det er nesten ikke masser og balansere med, men 

de vil holde seg til massebalansene i rommet om ikke uro og mengden energi blir for høyt: Men da må det 

være utvekslingsobjekter i nærheten, ellers vil massen emittere radiobølger som balanse-funksjon. 
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Store Energi-Matrise 
 

Store Energi-Matrise har kommet til som innsamling av data fra de forskjellige fysiske formel-lovene innenfor 

hver av de fysiske energi-typene vi har undersøkt, og er en samling av små og store data fra Newton, tiden 1700, og 

fremover. Men når disse er godt samlet i hvert sitt felt viser det seg en utrolig balanse-likevekt for visse faktorer, eller 

som konstanter i alle disse systemene. Med et ikke helt dekkende for alle lov-felt, men som kan utledes av de samme 

faktorene vi ser i modellen, slik som i væsketrykk, bølge-effekter.  

Modellen viser stort sett helheten av disse energi-feltene og som enten via lys, taper eller øker energi som 

balanse mellom to energi-former, så benyttes lys-energi ved en fast faktor energi, frekvens, for å illustrere forbindelses-

muligheter mellom energi-overganger, altså transformasjon. Lyset viser også at gravitasjonstrykk og lys-energi justerer 

hverandre etter trykket i rommet. Selv der ikke lyset er den lokaliserte overgangskilden mellom 2 energi-tilstander så 

viser også slik som en kollisjon at bevegelse og effekter omvandles mellom to energi-tilstander, energi-former.  

Poenget med matrisen er å vise balansen der energitypene er isolert og de indre proporsjoner mellom 

virkefaktorer her, og samtidig at slik som en lyskonstant-frekvens virker som en energiendring mellom disse energi-

typene, det vil si at de er til en viss grad konvertible med hverandre, og matematisk-geometrisk, som rom-form-modeller 

og som fysiske formler matematisk, så vil beregningene vise nettopp en likevekt mellom alle energiene, som at det var 

en konstant masse som fordelte seg over alle de oppdelte energi-lov-områder. Dette illustreres med lys-energi-

konstanten/frekvensen, her kalt C-h-k. 

Store Energi-Matrise: En kontroll av fysiske lover, med Differensialkraften som fasit/konklusjon. 

 
Hvorvidt helheten av energi-matrisene til fysikerne selv, CERN og andre, så er dette en redusert energi-modell. 

Den forklarer hva den skal, og den er veiledende for hvilke data/kontroll vi skal ha med de andre energi-arter i deres 

modeller. Ideen til denne samlelisten kom ut fra at jeg allerede hadde funnet at med en tetthet, en fast styrke, en og 

samme bevegelses-hastighet for disse, for hver deler like med-brakte deler rom-utstrekning som energien har om rom-

utstrekningen tvinges inn til samme styrketetthet, så får vi en romtid-basis-funksjon der alle like deler er like i tid, energi, 

strekning og hastighet. Og med min modell så var det utvekslingsløkkene, hastighets-løkkene som ga treghet og 

tidsforsinkelse og slik også strekningsendring for styrken, energien i forhold til jevnere rettlinjet feltbevegelse rundt 

slike løkker. At bare fysiske objekter og vårt kjente fysiske rom oppfører seg slik med energiene.  

Med fysiske objekters virkemåte. Da jeg fant proporsjonene til sirkulasjonene og disse ga både tetthetsgrad og 

akselerasjonsgrad som det samme, og samtidig at det som beveget seg i sirkel, eller på overflaten av en kule, slik var i 

et jevnt lag der bremseeffektene ved dobling av hastighet ligner og er lik dobling av akselerasjonen og tettheten på 

feltlinjer inn mot sentrum av et objekt ved halvering av avstanden mellom overflaten og sentrum, så skjønte jeg at dette 

var både årsaken og funksjonen til gravitasjons-kraften. For at slike virvler, på overflaten, eller som trege kule-virvler i 

rommet, som ga fysiske lover ut fra min modell så måtte jeg lage best jeg kunne, en matrise over likevekt i kjente fysiske 

lover. Så matrisen er en slags blanding  av min og fysikernes modell. Mine data var de veiledende; og matrisen til 

fysikerne viste at disse lover stemte overens med Differensialkraftens lover. 
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Sideliggende skjema av Store Energi-Matrise: Fordi den er større og kan leses bedre. 

 
Det samme gjelder for kvark-funksjoner, elektromagnetiske felt som ikke slipper unna partikkelenergiens 

totalbalanse, gravitasjonsbalansen i rommet, der disse fyller ut sin lille del av det vanvittige overtrykker til 

rommet. Partikler og felt som hastighetsløkker er med å danne krumnings-proporsjonaliteten/logaritmen. 
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 Dette er grunnlagt ut fra Differensialkraftens synsmåte, væremåte. Denne gikk ut på analyse av rom-utstrekning, 

analyse av tid og bevegelse, endringsvirkninger, styrkeforhold, objekt-former. I alle tilfeller viste rom seg som en 

differensial, slik dimensjoner gjør, og tid, bevegelse, endring viste seg som differensielle funksjoner, eller 

differensierende differensial-funksjoner, noe som kommer tydelig frem ves utvekslinger av energifelt, styrkefelt, 

tettheten, styrken. 

Det motsatte, eliminasjon av alt som finnes, bevisst, liv, stoff, felt, virkelighet og mulighet, viste at vi fikk det 

spesielle absolutt ingenting: Uten forskjell, ingen like og ulike, ikke to like og ikke to ulike, ikke virkelighet, ikke 

mulighet, ikke årsak-virkning, ikke tomhet og ingenting som kan fylles og tømmes. Ikke ånd, materie, ikke rom, tid, 

bevegelse, forandring, endring, ikke styrke, virkning. Uten forskjellen at noe kan hende, at noe kan skje. Konklusjon: 

AI=umulig og forskjells-løs, det motsatte er den totale forskjellen. Som umulig må da noe annet, forskjellen fra dette 

være; alt-noe.  

At det er en absolutt grunn til at en eksistens finnes. Og forklaringen på dette så langt. Den absolutte tilværelse 

og den totale forskjellen, motsats/annerledesheten fra ingenting som umulig, er som at den totale forskjellen skulle bli 

født fra et punkt der bevegelses-differensial-funksjonen ikke kan forklare utstreknings-rommet og at utstreknings-

rommet ikke kan forklare bevegelsen, men at om de er i samme punkt, posisjon, kontinuitet som der utstrekningen 

hjelper bevegelsen frem og bevegelsen hjelper utstrekningen frem, så vil den totale forskjell virke som en bevegelses-

utstreknings-funksjon som differensierer seg, altså en utstreknings-bevegelses-vekst-funksjon som uten begrensninger 

vil smelle ut i uendelighetens vegg, der den ikke kan vokse mer og slik sett også blir endelig, og kun kan utveksle sin 

indre vekstfunksjon, det absolutte ekspansjons-trykket, på en slik måte at den utveksler like mengder bevegelses-

utstreknings-volum. At det er en og samme energistyrke som utveksler lik kraft og motkraft, og som like mengder 

bevegelsesenergiformer og mot-bevegelses-energi-former. At vi får en konstant energi der utvekslingen skaper virvler, 

rom-kule-virvler, og det var forholdet mellom sentrum og overflate av en slik gjennom en kjeglefigur innover i objektet 

oppdaget de fysiske lovers alle sammenhenger. Den rette bevegelse, dens kollisjon, loddrette bevegelse, og 

utvekslingssirkulasjonen, og som stemmer med planck-masser, formen til partikkelens sentrum. Samme funksjon 

forteller hvordan feltene danner partikler og Gauss-krumninger ved løkkeutveksling, og hvordan tregheten og tids-

forsinkelsen oppstår, g eventuelle masse-økninger og masse-tap, og avstand-tap. 

Da modellen ga både den konstante energi, og like balansemengder utvekslingsstyrke, energier, så kunne jeg 

gjengi følgende konklusjoner om differensialkraftens funksjon: 
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