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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. 

Differensialkraften Df-Force. 

E-book Differensial-kraften ISBN 978-82-993258-1-3 Roger Bergersen Utgitt av Next Forlag Bergersen org.nr 920766048 MVA Next Forlag 

Nasjonalbiblioteket (1994) 2018: Forlags-nr.  978-82-993258 Copyright & Trademark 

 Differensial-kraftens funksjon som Vitenskaps-Teori. 
 

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

7. Juli 2013. Etter det vi kan kalle tenkning uten faste holdepunkter, men for å finne slike i perioden 1972 til 1979, kom 

jeg frem til en balansert kraft-modell, der sammenhengen mellom tid, bevegelse, rom, og energier passet sammen. Men 

her fantes det ikke noen tall, geometriske proporsjoner, som sikret overenstemmelsen med lovene våre, selv om 

forholdene kunne gi de samme egenskaper for former i naturen. Alt ut fra en og samme logiske funksjon. 1980 ble brukt 

til å skrive ned de viktige forholdene som ga denne modellen. Jeg oppfattet dette som en virkelig samstemning, men så 

det som en blanding av en kraft-skisse og vitenskapshypotese. Kanskje vel filosofisk preget fortsatt. 
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Etter 14 år bestemmer jeg meg for å skrive dette i bokform. Nå begrunner jeg hypotesen med forholdet til det 

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

oppstår i strømningene med like balanserte utvekslinger, gir strekninger som har samme hastighet i volum og bevegelse, 

eventuelt energi, både en hastighets-forsinkelse og en treghet i forhold til de rettere strømninger i landskapet. 

Tidsforsinkelsen og tregheten er ut fra samme hastighetsløkke. De er altså proporsjonale, ikke minst fordi det er samme 

bevegelse. 

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

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

grunnfunksjonen, eller umulig uten denne, der jeg viste hvordan de logiske satser oppstod som følge av funksjonen. 

Den samme beskrivelsen ble gitt som grunnfunksjon for rom, for tid, for bevegelse, og i grunnen også for energi-styrker, 

utvekslinger, tetthet også videre. 2018-versjonen er Fysikken: Kamos 2 – Differensialkraften. 

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

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

i en slik teori, eller hypotese.  

Dette er en blanding av både erkjennelses-teorien og til grunne-givelse av en vitenskaps-hypotese. Denne 

etterfølges av en vitenskaps-hypotese. Den er da ikke verifisert som en teori, og heller ikke tall-festet, men forholdene 

mellom de fysiske tilstander og virkninger er helt klart dokumentert, og logisk begrunnet. Det er måle-dataene som 

mangler, og selvsagt det å vise hvordan lovene slik fremkommer ut fra modellen i form og tall. Men hypotesen er der.  
Erkjennelses-teorien og Vitenskaps-hypotesen ble kopiert i 10 eksemplarer, og delt ut til noen forskere, blant annet 

og spesielt til Energi og Miljø-instituttet til Arne Næss Senior, som jeg siden fikk vite arbeidet sammen med atomfysiker 

og andre forskere, for å klargjøre en oversettelse av Albert Einsteins relativitets-teori til norsk/engelsk 1987-98, til det 

akademisk miljø, UiO, og da ganske sikkert i forhold til felt-teoriene i denne sammenhengen. En fra det lokale miljøet 

til Arne Næss, Ragnar Næss, ga i 2002-3, beskjed om at min vitenskapsmodell var den mulige fremtidige modellen. 

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

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

Så skjer det ved en tilfeldighet at jeg både i biologien og i filosofi, verdenslitteratur, religioner, annen 

vitenskapsteori, slik som dagens fungerende teorier, ikke klarer å finne en redegjørelse for balanse.  

Det er det eneste min modell har redegjort for. Jeg dropper bevissthets-forskningen min en stund, og bestemmer 

meg for å sjekke om min gamle modell kan gi så mye som et eneste tall, punkt, linje som er i samsvar med fysiske lover. 

Jeg tegner skisser og sammenligner en mengde saker, i to døgns strekk. Den 17 Juli 2013 sammenligner jeg forholdene 

som sist kommer frem, der ikke bare 1 lov, men alt stemmer. Vilkårene for vitenskaps-teorien er lagt, og er nå ikke bare 

en hypotese. Deduktiv sammenligning med vår fysikk utføres. 

 

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. 
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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. 

 

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 funksjonelt 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 fungere holografisk i resonans, 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 de er 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. 

Dersom du ikke forstår forskjells-funksjonell egenskap som basis beskrevet i Differensialkraften, eliminasjonen 

av alt, og den totale forskjell som et produkt, samme funksjon der rom-tid-bevegelse og styrkeegenskap er sammen, 

forstår du ikke Differensialkraften. Den samme forskjells-funksjon ligger til grunn fo dannelse av like og ulike, og de 

logiske funksjoner, og, eller, ikke, både-og, enten-eller, hvis=er-lik alternativ, og er-lik, er ulik, og gjentagelsen=repeat, 

av det samme, og som er sammenligningsfunksjonene våre! Forstått=lik med, Graden lik med saksforhold, at denne 

funksjonen gir kjente og ukjente og dermed gjenkjennelsen, husken, og bevissthetens sammenlignings-funksjon.. 
Det er den absolutte og likedanne absolutte forskjells-funksjon i alle punkter, kontinuitet, som gir produktet og vekst-

funksjonen, sog om gir oss den utvekslende trykk-kraften som gir de fysiske felt-lover og deres innbyrdes selektive 

oppførsel. Lover, Balansen. 
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Min energi-matrise-fremstilling: 
 

Vi samlede miniutgaver av fossa, partikkeldannelse, koordinater og utviklingen her, og supermodellen 

for trykk-forskjellen i kjegle-formen, med ny forklaring til kjegleformens data, informasjon sammenlignet 

med de fysiske lover. 

Det er lenger ikke vanskelig for fysikerne selv å se hvordan Galilei, Arkimedes, Newton, Euler, Gauss, 

Maxwells, Lorents, Weber, Henry, Plancks og Einsteins, samt Dirac og Hawkings formler passer inn på de 

rette stedene i den modellen jeg legger frem for dannelse av og oppførsel til de fysiske partikler og deres 

balanse-feltutvekslinger, altså formasjon og fysiske lover som passer sammen geometrisk, matematisk, logisk 

og som styrke-proporsjoner, bevegelses-hastigheter, bevegelses-energi-mengder. 

Jeg selv vil trenge hjelp til å legge disse inn i riktig rekkefølge tror jeg. Men jeg jobber med saken. For 

enhver fysiker med god differensialberegnings-kunnskap, partikkel-fysiker eller ikke, så vil man forstå disse 

matrisene og formel-tilpasninger til dette, selv transformasjons-formlene. Både Black-Hole-teoriens G-

utveksling for elektroner og Higgs-massen, energien, og CERN nye erkjennelse, at hele energien passer med 

en energiutveksling som er i balanse og der hele partikkelen forstås som en feltvirkning tvers igjennom, eller 

en utvekslende feltutveksling.  

Dette er nødvendig for at kraft inn og kraft ut skal være i likevekt slik at partikkelenergien ikke tømmes, 

og ikke blir uendelig, men forholder seg som konstant energi og varig partikkel om de ikke tilføres eller 

tilstøtes noe av andre energier, tross at energiene totalitet er konstant. Det meste til nå passer ganske godt med 

E=mcc fremdeles. Dette er fordi det er et jevnt overtrykk av uante dimensjoner i det rommet vi kaller 

gravitasjonsrommet og der partikkel-ubalansen er balanse af krumningsforskjell og at alle bevegelser er 

balansebevegelser.  

 

Figurer inn mot min matrise-oppdagelse: 
 

Med figurer, skisser, er det slik at det er utprøvnings-forsøk, eller et byggeprosjekt, hvor ikke alt synes 

med en gang, eller virker helt riktig. Vi kan tenke oss at det sitter kritikere rundt Euklid, Arkimedes, 

Pythagoras, Leonardo, Newton, Maxwell, Planck og Einstein, mens de lager skisser, trinn på veien mot målet. 

Alle disse har startet å tegne en trekant. De er akkurat ferdig med å tegne grunnlinjen i trekanten.  

Nå setter kritikeren i gang å skrike, og forbanner arbeidet. Dette er ikke noen trekant mener dem. Det 

kritikerne ikke aner er at disse personene har tenkt å tegne to linjer til så de får en trekant. I det linje 2 kommer 

opp, så skriker kritikerne opp igjen, at dette er bare en vinkel, dette er ingen trekant. Når trekanten er endelig 

ferdig har kritikerne med dårlig tålmodighet helt mistet tilliten til skissetegneren, slik at alle geniene blir utvist 

på gangen. Ikke rart at slike forskere velger å jobbe alene, når de på forhånd ikke aner hva det skal bli til og 

ikke har tålmodighet til å vente, og ikke tålmodighet til å sammenligne arbeidet, og heller ikke tålmodighet til 

å se sammenhengen i slutt-produktet. 

Dessverre er det slik at det nettopp kan være du selv som er slik, at du i stedet for å se hvordan noe 

bygger seg opp og gjennom flere skisseprosjekter i retning av et mer endelig mål og funksjon, ikke har 

tålmodighet eller ork til å sette deg ned å se sammenhengene slik de er ment. Mange vil for eksempel ikke 

godta at et eksempel om natur, fysikk, lover, feltfunksjoner, tid og rom, energier, blir beskrevet om det ikke 

er en religion eller skapelsesberetningen som fortelles, eller at Gud ikke er nevnt, eller at de ikke har fått høre 

om et magisk eller mystisk mirakel, en redning, det som først og fremst bekrefter deres trygghet, deres tro. 

Men å lage skisser å stå på for å nå et videre mål, kan være litt av metoden og skrittene mot fremgang, 

trinn for trinn som korrigerer det neste vi må ta hensyn til. Å lage skisser som har til hensikt å forklare noe 

som felt, feltlover, virknings-styrker, er avhengig av, eller gi grunnlag for proporsjoner vi har i naturen, er 

som mange skisser innen mange fag som er grense-sprengende, noe som er virkelig farlig, den rene risiko-

sporten, ekstrem-sport. Å utfordre elite-tanker, vår vante tankegang, at vi har tenkt de tankene vi har tenkt og 

tenke, og at vi ikke skal komme her å komme her.  Stort sett står vi ovenfor bødler som heller setter det å 

kappe hode av folk som viktigere enn at vi endelig oppdager noe sjeldent som kan gi oss en tydeligere oversikt 

over tilværelsen. 
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Jeg begynner selvsagt også bare med noen rette streker, hvor leseren skriker at dette ikke er nok, og forklaringen 

er feil, eller forklaringen er ikke ferdig, eller at forklaringen var på mer enn 1 setning, eller at leseren ikke forstår hvor 

du vil hen med en gang, øyeblikkelig. 

Men dette handler om å sette flere ledd med korreksjoner og biter kritisk sammen ledd for ledd selv, og som vil 

tilbake-korrigere tidligere skisser og gi dette et nytt forklaringsinnhold, fordi de forskjellige leddene vil påvirke den 

samme strukturen vi er ute etter å beskrive med tilbakevirkende kraft på de foregående skisser. Leseren vil oppleve flere 

slike saker kan jeg garantere. Enten det gjelder at virknings-bildet ikke virker dekkende, at bruk av ordet indeksfunksjon 

betyr at dette er fastlåste indekspartikler, at det ikke er nok av uendelighet i kraftfelt-utvekslinger til at dette vil te seg 

annerledes enn det man noensinne har forstått med indeks. Og slik sett så blir endringene av de fleste slike forhold ikke 

å forstå på denne måten, men heller kun som funksjon av omstendigheter det er logisk sammenheng mellom.  

 

 
Denne første skissen handler om streken. At vi må tenke oss at oppstarten av modellen må ta for seg at det virker 

som vi har en rett bevegelse eller bevegelses-utstreknings-vekst som funksjon i alle deler av kraften og at ingen plass 

mister noe av denne fortsatt virkende funksjonen. Uendeligheten, om den finnes, vi slik sett ikke kunne vokse mer når 

den er uendelig i utstrekning, og hva som da danner kraft og motkraft blir et likestillings-prinsipp, en likevekt eller 

balanse, og en utveksling av like mengder. Slik sett har vi et eksempel med ett rett felt, bevegelsesretninger, men også 

mitt i denne et eksempel på en sirkulasjon, kun for at slike finnes, og skiller seg ut fra resten av mengden. En forskjell i 

kraften, kanskje en utveksling. I den andre viser vi bare feltet når det ikke er utvekslinger overhode. Så vises det 

utvekslinger som i den store helheten kan ta mange veier, bare den hele tiden forholder seg balansert. Og om det hadde 

vært en nøyaktig inndeling av et områdets utveksling, i uendeligheten eller bare et lite lokalt sted, så ville vi få en 

sprednings-sirkel av tetthetslinjene. Dette er utgangspunktet for å prøve seg frem videre om hvordan utvekslinger 

fungerer. 

 

Vi kan se på de neste skisser: 
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Denne figuren illustrerer feltbevegelse, og når feltbevegelser krysses, kolliderer, avbøyer, 

kompenserer, forhold som skaper sirkulasjoner i felt-utvekslingen. Og hvordan likevekt i felt må oppføre seg, 

når alt er i likevekt fra før av. Dette kunne være en hvilken som helst utveksling i et rettere felt, jevnere felt. 

Kanskje for uendeligheten, og for partikler, solsystemer, galakser, sorte hull, elektronet. Om det er bare en, 

eller uendelig med slike varianter og variabler. 
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Denne figuren illustrerer at et felt som med minimale styrke-linjer utveksler, må stramme seg raskere inn enn 

om stor mengde av et felt går i sirkulasjoner, og et mindre tynnere feltlinjeområde vil ha en brå felt-mengde inn lik felt-

mengden som stilles til rådighet utenfra feltet det kommer fra, og må ha likedan mengde ut igjen som spres ut og danner 

en likedan utrettet felt-mengde som er med i opprinnelses-feltet igjen. Dette tilsier at felt-mengde i det rette 

opprinnelsesfeltet og den inngående og utgående felt-mengden er like store som hovedfeltlinjer som startet 

sirkulasjonen.  

Feltlinjer som var rette, har lik styrkebredde som feltlinjer inn og ut har i møte-sonen med feltet utenfor som det 
kom fra. Det betyr at det dannes en feltmessig, likevekts-fossa, en slags partiklets ytre form, kuleoverflate, partikkelens 

fossa. Den er ikke bråere enn styrken som omsettes til partikkel-feltet. Utenfor fossa-en dominerer rommets feltstyrke-

retninger, og innenfor fossa-en dominerer partiklets feltstyrke-retninger. I sentrum av partikkelen, en sirkulasjons-

utveksling, indre kule-form. Dette er også en likevekts-styrkeutveksling. 

Figuren viser spor av trykkforskjeller som danner spiralbaner under dannelse av et partikkel-felt. Men om denne 

partikkelen ikke frigjør seg fra strømningsretningen kan den ikke vandre fritt i rommet. Samtidig kan forskjellige mindre 

trykk utligne denne partikkelenergier, ved at partikkelen utveksles fra strømningsretningen og blir et fritt utvekslings-

partikkel i strømnings-feltet, i lokalt kosmos-felt-rom. Med sine balanserte ut og inn-feltlinjer så får vi en relativt stabil 

partikkel som virker åpent selektiv i forhold til alle feltstyrker og partikler som ellers finnes, og som en logisk selektiv 

partikkel.  
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At det kan danne kombinasjoner, splittelser og sammensmeltninger som er logisk til forholdet og 

styrke og lengde til andre partikler. Og om andre partikler forholder seg til samme trykk, vil de balansere i 

likedanne størrelser, og grunnlaget for tilstander som ligner grunnstofflista og slike partikkel-forhold ligger 

da åpent foran oss. 

Partikkelen på figuren viser samtidig også når et rettere felt har en slik partikkel i seg, og den samme 

feltkraften virker som dannelseskraft for denne utvekslingen, så finner vi at det er en likevekt i tettheten der 

linjer går ut og møter romfeltet, og der de går inn i partikkelfeltet fra romfeltet. Her dannes det en slags 

overgangs-kraftsone, bøynings-brytning, kollisjon som virker sirkulerende, og der dette er en balansert 

kraftutveksling. Det ytre av partikkelen virker nå som en slags hals for partikkelen ut mot den kosmiske 

strømningen, og den må balansere utvesklingen for at virvelen ikke straks skal oppløses eller øke i størrelse, 

mengde, masse.  

Denne balansen er stort sett så sterk at like mengder som kommer inn er lik mengdene som drar ut 

igjen og vi får en stabil energi-partikkel som ikke endrer seg i strømmen om ikke andre energier blander seg 

inn. Først nå sier det seg selv at selve utvekslingen må skje langt inne i denne kraftfeltsonen, innerst i 

partikkelen, hvilket vil si at det mer faste og ekte partikkelen er å finne i senteret som den virkelige utvekslings-

mengden som  er balansert med romkraften, og ligner da på det som vi kaller en Planck-masse.  

Det er en indre masse som danner en sirkulasjon som ikke deltar så mye ellers fordi denne er rolig 

balansert i forhold til romfeltet den er dannet i, og deltar langt mindre i andre deler av et partikkels uroligheter, 

slik som frekvensvirkninger, bølgevirkninger, selv om den har dette, men det er noe av sirkulasjonen at den 

skal balansere disse urolighetene i takt med trykket til romkraften rundt seg og innenfor sirkulasjonen. 

Det er ikke litt av Plancks bevissthet som sirkulerer som en proporsjonal utveksling med trykket 

utenfor partikkelen. Og det er heller ikke Plancks kropp, eller Plancks formel. Det er en balansert masse-

energi-kvote som under voldsomt trykk og jevnere kosmisk felt virker likedan på ale andre trykkpartikler som 

en balansert og da likedan mengde utvekslings-proporsjonal mengde med et stigende eller synkende trykk, og 

vi kan benytte denne som en konstant for partikler i feltet hva denne er som størrelse i forholdet mellom hele 

frekvensenergi-spekteret ellers og hva som er igjen til utvekslings-masse., Altså danner partikkelformen, og 

for så vidt at noe lignende gjelder for fossabalansen ut mot rommet ytterst i partikkelen. 

Planck-faktoren, konstanten, virker mer matematisk og egoistisk slik forskere ser på denne, som at 

denne er Plancks eiendom, at dette skjer med partikler på grunn av Plancks intelligens. Nei. Det skjer fordi 

det er en balanse i utvekslingene for partikler som er under det samme kolossale trykket, slik at deres 

proporsjonale størrelsesmengde og masseutvekslingen i sentrum følger hverandre i like store mengde-

økninger til mer masse det er i partikkelen.  

Men Plancks formelen, også Diracs formel her, er tross uten videre funksjonsforklaring annet som 

manko og overskuddspartikler og et jevnt nøytralt trykk, ikke forklart noe bedre ellers. Dirac, kanskje 

Hawking også, stod mulig uten å kjenne til hva som skapte disse funksjonene. Hvorfor det er logisk balanse 

og hvorfor vi har gravitasjon er noe Newton, Einstein, Dirac, Bohr, Hawking, og dagens forskere, CERN, 

tydelig sier fra om at de ikke forstår noe av eller hvordan dette kan virke.  

På Vitenskaps-programmer er den viktigste opplysningen vi får, at gravitasjon, det er ikke noen som 

vet hva er. Men det er selvsagt selve utvekslingen og fordi grunnkraften må utveksle og danner sirkulasjonsfelt 

og krumningsfelt der graden partikler er forskjellen mellom feltretningen og krumningsmengden, samt de 

logiske fordelinger av splittelse og sammenføyning slike partikler kan ha. 

Vitenskapen har i dag i stor grad blitt en primitiv behovs-industri for fortjeneste og penger mer enn 

den sanne nytten for verdens opprettholdelses-vilkår. Patenter og at det er enkeltpersoners eiendom, at det er 

en person-eiendom som ikke andre har noe med å gjøre, om de da ikke kjøper seg inn, eller får goodwill. 

Men naturen fungerer som den gjør på tvers av hva noe mener at de eier, eller ikke kan dele. Den har 

funksjonen inne i seg som ikke kan bestemmes over, nemlig balansene. 

Både personer og Gud blir slik som bevissthet og som naturfunksjoner forklart med at de bestemmer 

at eksistens fungerer fordi de er så flinke. Hvor flinke de er kan ikke være årsaken til at de kan virke, fungere. 

Kun at de kan fungere bedre om de er flinke. Men selv flid nytter ikke i alle tilfeller. 
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Denne figuren illustrerer partikkeldannelsens kamp. Partikler må finne utvekslings-balanse-soner som 

alle felt har felles for et felles utvekslings-likevekts-punkt. Dette vil veksle med alle andre balanseutjevninger 

som påvirker posisjonens forflyttelse som likevekts-punkt. 
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Tegningen er representativ for forholdet innover i et partikkel, innover i jordkloden, i sorte hull. 

Ved å sammenligne størrelser eller tetthet i feltlinjer, om vi vil styrke, så finner jeg her forskjellen der en og 

samme hastighetsbevegelse i utvekslingen passerer gjennom tenkte områder, for eksempel mellom en sirkelflate-

feltlinjemengde/styrke, på overflaten av partikkel, og en likedan sirkel halvveis lengre inn som da viser et spesielt 

forhold jeg ikke kan overse. Sett fra siden ser vi kjeglens ohmske verdi, og fra sirklene inne i den gravitasjon- og 

elektromagnetisk felt, som eksempel U=IR, med effekt U=IIR, kvadratet tetthet. Forholdet i størrelse, styrke er omvendt 

som at sirkelen halvveis inn er fire ganger mindre, men styrketettheten er 4 ganger høyere. Når det er samme 

strømningshastighet i likevekt fra alle kanter, så blir dette akkurat at effekten, er likedan, akselerasjonsstyrken likedan, 

tetthet og treghet, tidsforsinkelse og bevegelses-forsinkelse følger samme feltlinjebane i forhold til hovedfeltet, og 

strømningen er samtidig ohms lov. Og med ett forstår vi at dette gjelder alle krumme, rette, sirkulerende feltbevegelser 

og tetthets-forhold for det er samme felt, samme hastighet, samme tetthet, og samme lengder som er like og dermed 

samme styrkemengder pr like volum. 

Modellen avslører ved hjelp av en kjegle, et kjeglesnitt inn i en kule-form, ved hjelp av to streker og to sirkler, 

en halvveis inne i figuren, at vi har med tetthetsforholdet til feltlinjer og utvekslingen å gjøre, og at denne samtidig gir 

en flate-retning, balanseretning for en masse som dobler hastighet, at denne må bryte en kvadratisk mengde feltlinjer, 

men at disse er i samme retning, som at det kun var en linje grunnet at alt beveger seg i samme nivå, og at den må bryte 

så mange flere feltlinjer i en retning som bremselengden viser ved doblinger av hastigheter for å stoppe bilen. 

Når vi legger samme kjegle på siden kan vi se trykkforskjeller som passer med spenning, trykktetthet, 

strømningen og motstanden til tettheten hvilket er ohms lov, men også lover for trykk og spenning, altså også lover for 

elektromagnetiske lede-evner.  
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Denne figuren illustrerer at en forsøker å finne hvordan spenninger og retninger på disse opptrer hos 

partikler, der vi tar utgangspunkt i at vi befinner oss i et mest mulig utbalansert trykk. Dette begynner som en 

spekulativ oppgave med kjennskap til informasjoner om hvordan partikler oppfører seg men ikke vet hvorfor. 

En begynner med å finne kun et tenkt styrkeforhold inn eller ut, men som ikke passer med 

balanseforhold. Etter en stund finner man ut at manko og overskudd må fordele seg likt rundt hele partikkelen 

fra dets sentrum, eller som kulelignende overflater med mer jevne fordelinger av styrke, tetthetsgrader. 

Likedan som dannelse av en partikkel-fossa.  

Det som hender nå er at det ikke forklarer hvorfor partikler har en slags minste og største størrelse, stort sett 

en ganske jevnt rom-fordelt størrelses-mengde og en bestemt størrelse på partiklene. Men i et jevnt felt vil 

brekkasje-mengder som er så små fordele seg jevnt utover, og balansen er i behold, med likedanne utvekslings-

mengder i forhold til trykkstyrken som hersker over et stort område.  

Partiklene kan bare oppnå et makstrykk, og feltretninger som utveksler motsatt vei vil gjerne danne likedanne 

motsatt virkende makstrykk, og slik ligne virvler som om motsatte slike er i kontakt med hverandre kan 

utbalanseres, tross at likevekts-energien beholdes. 
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Utvekslings-partikler vil virke som overskuddspartikler og underskudds-partikler fordi de kan variere 

med styrke litt over minimums-trykket for et balansert felttrykk eller makstrykket som kan være i et jevnt felt-

trykk der brekkasje-feltstyrken mellom felt bestemmer hvor stor mengde styrke som fordeles som utvekslinger 

i romfeltet. Der utvekslingene er små i forhold til romfeltets større jevne felttrykkområde, der vil det dannes 

et jevnt fordelt trykk som fordeler seg over likedanne avstander. Så homogent er ikke feltstyrke-endringer på 

grunnivå til at ikke posisjonen for likevekten varierer. Og dette skaper utvekslings-uroen, vibrasjonene, og 

trykk-turbulensen i feltet.  

Maks-trykk-partikler kompenserer nøytralt med det jevne trykket fordi de har balansert trykk med 

trykk-rommet rundt. Der det er manko eller overskudds-partikler så kommer dette av at vi har mer trykk enn 

minimumstrykket og mindre trykk enn makstrykket, som mates to forskjellige veier av trykkfeltet rundt seg, 

lignende elektroner og protoner. De som har like feltlinjer slik vi trykke hverandre noe vekk fra hverandre, og 

to ulike vil innta felles balanse med hverandre, tiltrekke hverandre inntil de er i overenstemmelse med et jevnt 

romtrykk, eller det balanserte trykket på stedet.  

Ideer om et gjennomsnitts-makstrykk for utvekslingskrumning, balanse, der mindre partikkelmengder 

og feltendringer må kompensere balanseforskjellen mellom kosmiske felt og den mengden selektive forløste 

partikler i det lokale strømningsfeltet, gravitasjons-rommet, utprøves. 
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Denne forskjellen på inngående og utgående feltlinjer skyldes forskjellen på det jevne romtrykkets 

bevegelsesretning. For motgående utveklingsfelt i det jevne romtrykket vil tilsvarende partikler virke med 

omvendte feltlinjeretninger. At om den ene gruppen virker som trykkpartikler så vil den motsatte gruppen 

virke som vakuumpartikler. De kan utjevne hverandre uten at energien går tapt i feltlandsskapet totalt.  

Likedanne mengder samlinger av partikler, slik som for eksempel nøytroner, eller samlinger av 

nøytroner, protoner og elektroner, så vil disse balansere med romtrykket. Men partikler som samles vil også 

utveksle feltlinjer med hverandre, og slik trekke seg mer sammen. Grunnen er at de skygger for en el av 

feltrommet til hverandre. Da øker den normale tiltrekningen voldsomt når de kommer inntil hverandre for 

romtrykket rundt seg, og fordi romarealet lukkes ekstra mye grunnet partiklenes samling. G øker mange 

ganger i kontakt fordi det er samme trinse-effekt der utveklingen går gjennom begge partikler, eller alle 

partiklers utveklings-sirkulasjons-sentra. Senterutvekslingen maksimeres inntil balansetrykket er i likevekt 

med romtrykkets felttrykk. 

Derfor trekker de større mengdene seg sammen, og splittede mengder utvider seg. Men alt 

kompenseres med større energi i romfeltet rundt ved sammentrekningen, og mindre energi rundt i rom-feltet 

når de splitter seg. Et makstrykk, slik et nøytron samsvarer med, vil ligge nær opptil å være et overskudds-

partikkel som lett kan splittes av det jevne romtrykkets minste endringer eller jevne trykk-påvirkning. Og vil 

da spaltes liknende til et elektron og proton. Mindre trykkutjevninger veksler ikke i kule-form, men som 

trykkutjevning vertikalt, og mer lineært, som en forplantnings-reaksjon. Men denne må skifte ut rom-trykk-

mengden hele veien med omliggende felt-romtrykk. Eks: Fotoner, lys. 

Dette er eksempler som kan vises gjennom flere saksforhold som er tatt opp som fungerer som samme 

grunnlag for saksforholdets natur, og som er tatt opp i Differensialkraftens innføring, og i tilleggsstoffet og i 

notat-avsnitt her i konklusjons-boken. 
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Denne figuren setter egentlig ikke dataene matematisk og fysisk først på listen, men illustrerer forhold 

som vi må tenke over i forholdet felt og partikler. At det finnes minste og største utjevninger som trykk sterke 

nok til å gi mer varige utvekslingspartikler som kan utveksle i takt med gravitasjonstrykknivået i rommet, og 

at dette er de som kan forplante seg likt med strømretningen slik som lyset gjør, elelr likt alle veier med trykk-

styrken i rommet, og de mer kuleformede partikler som skaper tydelig treghet og tidsforsinkelse og hvordan 

deres balanse som manko eller overskudd som et totalt partikkeltrykk slik nøytroner kan ha, oppfører seg i et 

gitt sjikt av golv-tak balanse, en snever sone der partikler er tillat som mengder og balansestyrker i den samme 

kraften de er dannet av som utvekslingspartikler. Et stort trykk som opprettholder slike partikkel-mengder i 

rommet som forskjell mellom kosmiske trykk og uforløste og forløste partikler i rommet. 

Vi ser på denne figuren det samme forholdet som skaper fordelingen av partikler slik som protoner og 

elektroner, eventuelt nøytroner som i atomer, at fordelingen av disse vil komme til å legge seg i lag, balansert 

rundt et sentrum, slik som skallfordelingen til atomer, der 2 elektroner ligger innerst, 8 i neste skall, at skallene 

så balanserer mot hverandre tross at fordelinger i overenstemmelse med 16 og 64 finnes i fordelingen. At 2 8-

skall er i likevekt med hverandre, og at ny balanse forholder seg til dette og plassfordelingen etter hvert som 

skall-mengde øker. Gravitasjonstrykket og tiltrekningen som utvekslingsfeltlinjer, gjør at atomer i samme 

grunn-stoff-rad blir mindre i omkrets enn de lette. Det samme gjelder elektroner som er alene der 

gravitasjonstrykket er så stort at det presser ut elektronet som er svakt til en romfontene med en middelstørrelse 

som kan ligne nøytronets. I det elektronet inntar plass i et atom, med protoner og elektroner, så trekker det seg 

voldsomt sammen igjen. 
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Trykkrommets balanse kan ikke tillate denne trykkforskjellen av elektroner og protoner, sammen med 

nøytroner å forlate balanserommet for feltenergien selv om den virker så sterk på nært hold med motsatte 

feltlinjeretninger, spenninger fordi det er ikke noen samtidsrelatert avsetning for balansen i feltlandskapet. 

Frie partikler og fotoner skyldes at utvekslingskanaler oppstår som balanseutjevninger i hele det større 

rommet. Ellers vil partikler og kloder måtte utveksle med alle tilsvarende objekter i feltrommet de oppholder 

seg i. Der det er store masser samlet kan logiske balanseutveklinger skje på et utall måter, uansett hvordan, 

bare likevekten beholdes. 

 

Figuren viser enklere stadier av koordinater frem til Descartes, og Newtons, 3d-koordinater med 

bevegelsestid, altså fire-dimensjonale koordinater for punkt-forflytting. Euler og Gauss arbeider med langt 

helere objekter, og i tid og styrke, også herr Watt. Om tetthet og volum, altså sammenlignbare tyngder og 

volum har Arkimedes satt opp malene. At tettheten skal sammenlignes med vann, slik som alt som har samme 

volum som en liter vann skal ha den tetthet det da veier i forhold til vann av samme mengde volum. 
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At tiden mellom 1750 og frem til 1900 ble en gaussisk overgang fra Eulers masser og trykk, gjennom Gauss 

krumningsmønstre, at funn av at massekraft og elektromagnetiske effekter tilsvarte hverandre, atomteori og 

avdeknings av grunnstoffenes vekt og kjemiske spenninger, temperatur og trykk, lys, varme, radiobølger i 

forhold elektromagnetisme, ga til slutt en Lorenz-form, et elektron som trekker seg sammen i fartsretningen, 

en tidsforsinkelse på grunn av dette, og en formel for slik tidsforsinkelse i bevegelse og treghet.  

Einstein innser nå at objektene kan benyttes som de er med i utregninger som hele figurer, også baner til 

planeter. Atomer og planeters kule-former, og den samlede gravitasjons sentra, kunne spille en slik rolle som 

gravitasjonssentra og der kule-former var sentrale dannelser. Han begynte å utlede forholdet i utvekslingen 

mellom slike former og lyshastighet, bevegelses-hastigheter og effekter, og skapte slik sett kule-koordinater 

som utvekslet styrke-forhold.  

Da oppdager han sammentreknings-forholdene til objekter på en ny måte utover Lorenz beregning. Bevegelse, 

lyshastigheten, tiden og hastigheten, settes i forhold til massens størrelse og endringer av denne. Rom-

koordinater dukker opp som hele objekter, ikke bare fra et senter og i tre retninger slik som Descartes system. 

Fremdeles beregnes romtid-koordinat, men nå i fulle romretninger, lik formene i naturen selv.  
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Feltlinjer krummer seg nærmere sentrum. Ja. Det er fordi vi nærmer oss sirkulasjonen i sentrum, men 

disse feltlinjene krummer seg også inn mot objektets ytre fossa etter logiske utvekslingsmønstre. Rommet 

mellom objekter vil også påvirkes som strømninger på samme måte der krumningsforhold kan tegnes for 

rommet der objekter oppholder seg. Dette medfører styrke-endringer og retningsendringer og form-endringer 

på objekter. Dette regner Einstein ut.  

I første omgang det vi kan kalle vektor-iske punkter, styrkeforhold liknende Newton. Men han 

korrigerer dette med romfeltets endring i styrke da massenes størrelse endres under påvirkning, og til forskjell 

fra slik tilstand vi tar som et utgangspunkt. Endringer i masse, i romfeltenergi, og vekslingen bevegelsesenergi 

som krumningsforhold beregnes. Inn her trekkes altså Lorents-endringene, Lorents-transformasjonen, og 

Plancks beregning, og selv kan han sammenligne dette med at Energien fordelt over en masse, gir 

lyshastigheten ganger lyshastigheten i styrkemengde. Om c er en konstant, så er massene avhengig av denne. 

Einsteins E=mcc er lik med at Einsteins omvandling fra masseenergi til lysenergieffekt er lik Plancks frekvens 

pluss konstanten, at de er like. 
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Forskjellige stadier i koordinater, og naturformer, kuleformers, utvikling som koordinater. 

Vi har her hastigheter, og objekter som påvirker hverandre, og deres rotasjoner. Her er Lorentz og 

Plancks størrelser med, men Einstein har ikke utledet en ferdig generell teori enda for relativitet og 

gravitasjonsteori, men jobber med dette, ut fra om vi skal tenke slik jeg tegner opp dette koordinatet 
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Her begynner utviklingen av romslige koordinatsystemer for masser og bevegelser. 

Her slår Lorens-beregninger mellom masser og felt inn som utvekslings-energier som nå ligner det 

virkelige rommets feltobjekter og hastigheter og vi har her det vi kan sammenligne med Einstein rom-former 

og bevegelser. Det er her slik at romforplantningen og objekters hastighet i forhold til maks slik for partikler 

og masser kommer inn i bildet som energi, tid og bevegelses-faktor som endring av mengdene vi måler lokalt 

i objekter og felt. Og mellom slike, altså sterk kjernekraft, bindinger, sorte hull, kan sammenligne balanse-

styrker matematisk i formler for partikler i rommet. 
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Koordinatenes romslige utvikling kan også sammenlignes med Descartes system, der hjørnet, origo, 

representerer et tyngdesenter, sentrum, og lengder, bevegelser, hastigheter i forhold til dette, og styrkeforhold 

ut fra dette. Massers endringer er nå inne i bildet. Da vil koordinater ut fra bevegelseshastigheter endre form, 

eller kunne illustrere endringer i former for eksempel tidsforsinkelser som eksemplet ovenfor stort sett viser. 

Men det gjelder også for massers manko og overskudds-endringer mellom flere objekter som er i interaksjon 

med hverandre. 

Koordinatmodeller som følger opp oppdagelsesprosessen av de fysiske målinger av tidsforsinkelser og 

masse-endringer, deres virkningsendringer på hverandre. 
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Dette er eksemplet på interaksjonen mellom objekter. Ikke bare avstander, men bevegelses-hastigheter 

og masser endrer seg etter posisjons-forskjellene som oppstår, mens summen mellom masser og energi i 

feltrommet består.   

 

 

Konsekvensen og sammenligningene mellom figurene og den nevnte kjegle-formen i utvekslinger 

viser forholdet mellom rette feltlinjerom, bøyninger og krumninger av dette, også inn mot felt og mot felt-

objekter, og på en slik måte at det skal være mulig å oppdage forholdet mellom denne kraft-oppførselen og 

partikkelformer, og dets grunnlag for fysiske lover vi finner. At krumninger, Gauss-logaritmer, annen 

matematikk slik, egentlig kan forholde seg til graden av hastighetsløkker i mellom feltlinjene for å utveksle, 

kompensere retningene, og at antallet og tettheten på krumningene også balanserer mengde og avstand på en 

balansert trykk-måte i rommet rundt objekter og partikler som utveksler energier med hverandre. 
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A. Tilstand, preferanse 

Alle Referanser kjent-ukjent 

Alt, Er, Væren, Kosmos/Kaos 

Gjelder absolutt, totalt alle poster: 

Alle Muligheter, Det Mulige, Er 

Alle Virkeligheter, Faktisk Er-Til 

All Eksistens, totalt, tilværelse 

Uendelighet, endelighet,  

All Ubegrenset, Begrenset tilstand 

Alle steder, Over alt fysisk, alt totalt 

Alle tider, Tid, Fysisk Tid 

All bestandig, varig, evig, holdbart 

All utstrekning, rom fysisk 

All bevegelse, fysisk bevegelse 

All virkning, variabel fysisk virkning 

Alle former, fysiske former 

Alle egenskaper, fysiske egenskaper 

Alle energier, drivkraft, fysisk energi 

Alle retninger, avstand, sted, plass 

Alle dimensjoner, størrelser, styrke 

Alle forskjeller, total forskjell 

Alt, helt, noen, del, en, 1,0, ingen 

Alle nyanser, alle fysiske nyanser 

Alt Fylt, Tomt, Innhold, også fysisk 

Deduktivt reelt, logisk, mystisk 

All bevissthet, følelse, behov, sans 

All forskjell merke/ikke, Intuisjon 

All frihet, ufrihet/tvang, vilje/ikke 

All nødvendighet, tilfeldighet 

All manko og overskudd, likevekt 

Alt som å skje, årsak virkning 

Alle enheter, like, ulike, operatorer 

Alle signaler, virkevei, overføringer 

Alle kombinasjons-muligheter 

Absolutt tomhet, innholdsløst, Fyll  

Funksjons-forskjell: Kan/ikke, 

gjør/ikke, skjer/ikke, å få til 

Dette gjelder for all endring totalt 

Mot-satser, motsatt av den andre spaltens 

funksjons-innhold  

Erstatning, omvendt av 

Eliminering av tilstand  

Negasjon, Invertert, skift/bytte 

Istedenfor, og sammenlikning 

Logisk forskjell Er/ikke 

Motsatt av, Ikke Slik 

Annerledes, Uten, Ikke 

Total/Absolutt forskjell i tilstand 

Deduktivt, Logisk Virkning 

Deduktiv Erkjennbar Virkning 

Kan merkes, observeres, tenkes 

Skje/ikke, endring, hvis, gjenta 

Valg-skift av tilstand, operatorer 

Logisk funksjon eller ikke. Forskjellen 

gjelder alle valg, skift, virkninger, 

kontraster, all forskjell 

Forskjeller ved A og B viser absolutter. 

Bare A har varige, variable, holdbare 

eller uholdbare grader i forhold til 

egenskap, preferanse, referanser som 

det holdbare og forgjengelige, 

foranderlige former, egenskaper. 

De fleste funksjoner i feltet viser 

variasjon, relativitet, logisk og 

funksjonelt, som forskjell, grunn til like, 

ulike, alle logiske satser, logiske 

operatorer der lik/ulik/ /lagret, 

sammenliknet, sikte-linje, avsetning-plass 

til sammen-likn-ingen, er lik, ulik, som 

grunn til kjent, ukjent, gjenkjennelsen, der 

sammenligning og gjenkjennelse er 

grunnfunksjon i bevisstheten. Å 

sende/motta, merke, forskjell. Videre 

kontinuitet, oppdelt, før, nå, senere, 

årsak-virkning 

Feltet må ha virknings-funksjonen, 

forskjellen; skjer, ikke skjer, at det 

skjer, fungerer, virker. Gir form og 

virkning. Bygge-funksjonen. 

Alle, ingen, kombinasjonsmulighet  

B. Ingen tilstand, preferanse 

Ingen referanser, kjent-ukjent 

Absolutt Ingenting, Ikke-Er, Ikke-Væren 

Gjelder absolutt, totalt alle poster: 

Ingen Muligheter, Ikke Mulig, Er ikke 

Ingen Virkeligheter, Ikke Er-Til 

Ingen Eksistens, totalt, tilværelse 

Ingen uendelighet, endelighet,  

Ingen ubegrenset-begrenset tilstand 

Ingen steder, fysisk 

Ingen tider, Tid, Fysisk Tid 

Ingen, bestandig, varig, evig, holdbart 

Ingen utstrekning, rom, videre, finnes 

Ingen bevegelse finnes 

Ingen virkning, variabel finnes 

Ingen former finnes 

Ingen egenskaper finnes 

Ingen energier, drivkraft 

Ingen retning, avstand, sted, plass 

Ingen dimensjoner, størrelse, styrke 

Ingen forskjeller, total forskjell  

Ingen Alt, helt, noen, delt, del, en 1,0 

Ingen nyanser, tilfeller, fysisk eller ikke 

Ingen Fylt, Tomt, Innhold 

Ikke deduktiv, reelt, logisk, mystisk 

Ingen bevisst, følelse, behov, sans 

Ingen forskjell, merke/ikke, Intuisjon 

Ingen frihet/tvang, vilje/ikke 

Ingen nødvendighet, tilfeldighet finnes 

Ingen manko, overskudd, likevekt 

Ingen funksjon å skje, årsak virkning 

Ingen enheter, like, ulike, operatorer 

Ingen signaler, overføringer, virkevei 

Ingen kombinerings-muligheter 

Ingen tomhet, innholdsløshet, fyll  

 

Tabellens innhold i felt a og b, og midtfeltet, at a og b gjelder gud og natur, kjent, ukjent. Tabellen 

henviser til omtrent alle tenkelige felt, behov, interesser, kjente og ukjente informasjoner av væren, eksistens, 

endring, bevegelse, tid, og egenskaper, styrke, energi, formasjoner. Oppgaven er å se hva en selv mener om 

hvem sider av disse kolonner som en kan danne sum og produkt av på en logisk måte. Og så kan man lese 

skriftet eller avsnittet en gang til. 
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Jeg skrev Kamos – Forandringskraften 1994, oppdaget 1979. Altets eksistens og funksjon i ett 

logisk begrep: Mer riktig: Altets eksistens og funksjon gitt ved en logisk funksjon. Nå vil jeg utrykke 

det samme for de fysiske lover: Den fysiske verden og de fysiske lover virkende ut fra en og samme 

logiske virknings-funksjon. Den Samme Funksjonen. Funksjonen var utilsiktet. Et sjokk. Alt annet enn 

ønsket eller forventet, men til de grader med hermenutisk slagkraft. Hva skal man si?  

Bevisstheten forventes å ikke følge like ordende mønstre, men dette er også logisk ut fra forut-

setningene. Dette, livskraft, evolusjon, vil tas opp under Bevissthetsfunksjonen i og med at livs-virkning og 

kropp henger sammen, og blir en symbiotisk livsfunksjon av bevissthet og materien, det fysiske. I hvilken 

annen sammenheng skulle det være av interesse?  

  

Sluttsnutter 
Vil senere lage innlegg for magnetismen og lys-effekter. Vil kommentere SI-standarder. Ønsker ett fullt 

oppsett med formlene innført i modellen med forklaring senere. Grunnlaget er tilstede!  

 

Men her følger altså de kommentarer og konklusjoner jeg har kommet frem til etter stoffet som er lagt inn så 

langt og som mulig er med i konklusjoner som allerede er ute på markedet. 
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Konklusjoner 2 til Kamos 2 Differensialkraften ∂ƒ-Force. 
 

Denne, Forandringskraften, her beskrevet med henblikk på den fysiske naturs data for fysikk, kjemi, 

matematikk og geometri, de fysiske elementærpartikler, grunnstofflista og Planvk-funksjonen, kan vi også 

kalle Gravitasjonskraften. Forskjellen på de to kraftmodellene kalt differensialkraften og gravitasjonskraften 

er følgende: Mens Gravitasjonen slik vi opplever den, hensetter oss til å sammenligne de energier vi kjenner, 

uten å kjenne drivkraften, og uten å kjenne til hvordan rom-tid-energi-produktet kan dele samme punkter i 

felles egenskaper, og uten å kjenne til en balansert motkraft av samme type oppførsel som Gravitasjons-

kraften er og har som egenskaper, så virker Differensialkraften slik som den indre drifts-funksjon, og årsak 

til gravitasjonskraftens virkning, og er derfor en bedre forklaring av Gravitasjonskraften enn den man så 

langt har klart å fremstille. Uten motkraften blir Einstein, Bohr, Dirac, Hawking, også Thompson og Lorenz, 

uten forklaring til sin kraft-motkraft, fordi de ikke har noen logisk funksjons-forklaring.  

 

På de neste sidene følger altså mer eller mindre ferdige og uferdige forklaringsforsøk til del-viten, delledd, 

som ikke klarer seg uten de andre egenskapene som leseren forstår deltar i samme saks-tilfelle: Eksempel er 

at om jeg tar opp en nødvendig sak som skal være med som forklaring, så er denne ofte helt og hjertefullt 

lagt frem som om andre egenskaper ikke er tilstede. Men ut fra forståelse av min metode, så vil leseren 

forstå at med de andre egenskapene tilstede så må sakens egenskap bøye seg fra 1 prosent til 10 prosent for 

de virkninger som bender dette direkte saksforholdet. Slik som akkurat vinklet eller akkurat rund, eller 

akkurat lik virkning i alle retninger. Resten av virkelandskapet er med i bildet, og deltar også inne i 

prosessen til andre felt og partikler som en større eller mindre del av dette. Formene utbalanserer seg slik 

sammenheng som tilpasset/sammenlignet, selektivt, men ikke fritt selektivt, fordi de dominerer sin del av 

hverandre, også som like og ulike som skal inngå kompromiss, mens de er i et pågående endrende landskap 

som påvirker dem. 
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Drivkraften til bevegelse. 
 

Differensialkraftens funksjon, her kalt den differensierende differensial-funksjon, the ∂ƒ-ƒorce, 

fungerer slik at den virker som en vekst-funksjon som danner både rom-differensial og bevegelses-differensial 

i en og samme differensial-funksjons-prosess. Da romslig dannelse ikke kan forklares med bevegelse alene, 

og bevegelse ikke kan forklares av rom-utstrekning alene, men at begge som en felles differensial-funksjon, 

der utstrekning som differensieres som endring av tilstanden differensen utstrekning gir, ikke bare posisjonelt, 

men som en vekst-funksjon, og flytt av posisjon, at helheten endres totalt, så vil sammenhengen av de to 

differensial-funksjoner for hver endring posisjon gi en vekst-funksjon.  

De er da samme differensial-funksjon i hvert punkt og alltid avhengig av hverandre, alltid bundet 

sammen. Noe som gjør at rom-tid/bevegelse-formasjon/stoff-energi/egenskap alltid utgjør samme punkt, 

posisjon, kontinuitet, altså er et produkt som samme differensial-funksjon. 

Denne vil virke som en ekspansjons-funksjon, eller utspennings-funksjon, trykk-funksjon. Dette 

gjelder for alle punkter, posisjoner og kontinuitets-strekninger, endelig som uendelig i utstrekning og 

bevegelses-posisjon. Sagt på en annen måte: Den samme differensial-funksjonen danner både drivkraften og 

bevegelsen, og er slik en innvendig virke-funksjon konstant for alle punkter, posisjoner og kontinuitets-

forhold. Det betyr at det dannes en uendelig utstrakt differensial-kraft som da den ikke kan vokse mer, gjør at 

den innvendige veksten ekspanderer til ett og samme totale trykk, absolutte trykk, absolutte ekspansjons-kraft 

overalt med like stor styrke, energi.  

Fordi denne kraftfunksjonen har denne indre ekspansjons-endrings-funksjonen i seg konstant, vil da 

den totale kraften nå utveksle med like mengder rom-bevegelses-tids-mengder, og danne like mengder 

byttende sum av kraft og mot-kraft og virke som formdannelses-kraft, og vil således gi bevegelses-

utstreknings-differensial-funksjonen like mengder bevegelses-energier og mot-bevegelses-energier, som 

konstant mengde kraft, energi.  

Denne kontinuitets-funksjonen virker som et uendelig utstrakt produkt og bevegelsesvirkende 

drivkraft som uopphørlig opprettholder samme funksjon. Og som udelt gir den en kontinuitetsfunksjon som 

en helhet, enhet av samme funksjon, slik at innenfor og utenfor er begrep som kun har sin begrunnelse i 

referanse-sammenligninger. Uten referanse-sammenligninger er det umulig for oss se den samme kraftens like 

og ulike proporsjoner, at vi kan avgjøre, og se, forskjeller på noe. Men slike referanser er logiske 

konsentrasjons-forskjeller den samme kraften danner. Alt er det samme funksjons-virkende. 

Den fører til at samme kraftmengde, energi, møter samme kraft-mengde energi i utvekslingene, altså 

møte samme kraftstyrke overalt i utvekslinger, hvilket vil si at det er 50 % av kraften som virker utskiftende 

hver vei. Den gir like mengde, lik verdien 1, av kraftrykk, og spenningspotensiale hver vei. Det er med dette 

samme trykket 1, at den har den samme likedanne motstanden 1 i utvekslingsstrømmene som da gir 

strømnings-mengden 1, av en og samme bevegelses-hastighet for alle punkter i utvekslingene.  

Denne kraften gir altså det samme som vi finner i Ohms lov U=RI, enten det er fysisk styrke-utveksling 

eller elektrisk, elektro-magnetisk, magnetisk eller gravitasjons-kraft. All kraftutveksling er det slik med, 

hvilket betyr at sterk kjernekraft er en kompensasjon i konstant energi på samme måten som bindings-energien 

mellom slike utvekslings-preferanser. 

Denne kraftens utvekslinger er fullstendig der rette bevegelses-utstreknings-mengder møter likedanne 

slike mengder, som da virker som de er loddrett på hverandre men ikke kan slette hverandre, slik at utveksling 

er den eneste bevegelses-muligheten for å unngå stans, og gir utveksling: Her er det sirkulasjonen som er den 

fullstendige utvekslingen av mengden det er snakk om som skal utveksles.  

Forholdet er altså likt som at det på en rett strekning av møtende styrker dannes en sirkulasjon, en 

korketrekker, spiral, turbulens-virvler, friksjon, vertikale og sfæriske virvler og kule-former ut fra mengden 

utveksling, som trer frem som bevegelses-objekter, som trege sfæriske kule-formasjoner eller vertikale virvel-

forplantnings-balanser i samme kraft-rom. 

Dette betyr ellers totalt sett at kraften danner alle typer kraft-forskjeller som utvekslings-mengder, altså 

alle typer preferanse-dannelser, enten dette er som fysiske lover for de trege formasjoner, eller det gjelder 

transformasjons-preferanser med variable styrke-form-grader og blandinger som i bevissthets-formasjoner 

med dets følelses-styrker. 
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Altså: Den samme differensialkraft-funksjonen gir både den pågående drivkraften og dens preferanse-

bevegelses-former som er i endring, endrings-former. Og da differens gir den logiske funksjonen, så gjelder 

denne for alle deler av kraften. Rom, tid, bevegelse, energi, kraftstyrke, like og ulike, kjent og ukjent, 

sammenligningen, gjenkjennelsen og bevissthetens sammenlignings-prosess. 

Den gir bevegelse fordi den dytter seg selv. Den er både drivkraften og bevegelses-styrke-formasjonen 

i ett: At energi-a er del av energien som ett og samme produkt. Funksjonen gir et bilde av en annerledes 

funksjon enn den vi er vant til. Vi er vant med at A dytter B. Men i denne funksjonen er A og B utvekslings-

formasjon av samme kraft, en innvendig utvekslings-balansert form-egenskap i samme prosess. Derfor er også 

så ofte egenskapene slike balanserte formasjons-former som gjør form og egenskaps-virkning til samme sak, 

likedan som at samme mengde stillingsenergi gir sammen mengde bevegelsesenergi ved omdannelse. 

Kraft-modellen er gyldig for alle preferanse-forklaringer, spesielt slike som gir et navn på en og samme 

ingrediens-egenskap, utvekslings-formasjons-styrker i samme helhets-produkt. Hva noe bestående består av: 

her kalt ingredienser som er innhold og hva som er i innholdet og bygger innholdet og får det til å virke. 

 

På spørsmål om materie, stoff, substans, kraft-sentra, preferanser, elementer, atomer, partikler, kvanter, 

grunnstoffer urstoffer, energi, bevegelses-energi, så vil slike oppstå som preferansedannelser i og av den 

samme differensial-kraftens differensierende funksjon.  

Alt dette er navn på hva vi mener noe består av, og forskjellige oppfatninger av hva dette oppfører seg 

som, ser ut, og har som egenskaper. Med referanse til all enighet og uenighet om hvordan og av hva de 

forskjellige preferanser oppfattes som. 

 

Jeg krever at: Differensial-kraft-teorien, (Forandrings-kraften), bilegges som verdig alternativ og 

virksom teori innenfor alle de nedenstående teoriene, fordi jeg er bestemt på at disse begreps-teorier har sin 

basis i nettopp den funksjons-modellen jeg legger frem for det som vi sikter til innenfor alle disse teoriene.  

 

Av hva, hvordan og hvilke virknings-funksjoner gir oss disse preferanser, vil bli besvart av følgende: 

 

Materie-teoriene: Materie 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Materie oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Stoff-teoriene: Stoff 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Stoff oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-

funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av 

omgivelsene. 

Substans-teoriene: Substans 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Substans oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Energi-teoriene: Energi 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Energi oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-

funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av 

omgivelsene. 

Bevegelses-Energi-teoriene: Bevegelses-Energi 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Bevegelses-Energi oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Kraft-teoriene: Kraft 

Teori for dannelse av, og egenskapen til kraft, kraft-sentra oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 
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Preferanse-teoriene: Preferanser/referanse-form, form, ingredienser, også ide/forestilling, visjoner 

Teori for dannelse av, og egenskapen til preferanser oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. Gjelder både bevissthets-preferanser, ånd, og fysiske preferanser, natur-egenskaper 

Element-teoriene: Elementer 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Elementer oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Atom-teoriene: Atomer kan inkludere Isotoper, Ioner Molekyler. Krok, PH, Felt-ladning 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Atomer oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-

funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av 

omgivelsene. 

Grunnstoff-teorier: Grunnstoffer Her kan mange ha ulike teorier ved siden av vitenskapen. Stort 

sett er grunnstoff-teorien og atomteorien det samme i vitenskapen, der videre innsikt handler om det samme. 

Teori for dannelse av, og egenskapen til grunnstoffer oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. Størst vitenskapelig enighet om grunnstoffene er at dette er det samme som atomteorien. 

Partikkel-teoriene: Partikler 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Partikler oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Kvant-teoriene Kvanter 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Kvanter oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Urstoff-teoriene: Ur-stoff 

Teori for dannelse av, og egenskapen til urstoffer oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Kilde-mål-teoriene: Kilde-mål 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Kilde-mål oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Årsak-virkning-teoriene: Årsak-virkning 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Årsak-virkning oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Egenskaps-teoriene: Egenskaper 

Teori for dannelse av funksjon som Egenskaper, oppstår og dannes av differensialkraftens 

utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten 

av omgivelsene. 

Bevissthets-preferanse-teoriene: Bevissthets-preferanse 

Teori for dannelse av, og egenskapen til Bevissthets-form-preferanser oppstår og dannes av 

differensialkraftens utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg 

balansert mot resten av omgivelsene. Her inkluderes likedan følelser og følelsesgrader, følelsesstyrker. Og 

begrep som Ånd/sjel. 
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Følelses-styrke-teorier 
 

Følelses-styrke, Følelses-grader, Følelses-nyanser  

Følelses-styrke-blandinger oppstår og virker ut fra differensialkraftens utvekslings-funksjon som 

fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av omgivelsene. Eksempel 

smerte, lyst, vondt, godt, smak; salt og pepper, salt og sukker, god mat-dårlig musikk, estetisk, obskjønt. 

Tao-teoriene TAO 

TAO oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-

virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av omgivelsene. konstant virkende TAO 

Det Samme-teorien/e:  Det Samme 

Det samme oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-funksjon som fortsatt har sin energi-

virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av omgivelsene. Fortsatt det samme. 

Det ene, den ene, Er, værens-teoriene: Det Ene, Den Ene, Er, Væren  

Det Ene, Den Ene, Er, Væren; oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-funksjon som 

fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av omgivelsene. 

Helhets-teoriene: Helhet, Hel, Helheten, helhet og del, men også Alt, Altet 

Helheten, delene og deres utvekslinger oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-funksjon 

som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av omgivelsene. 

Kontinuitets-teoriene: Kontinuitet Sammenhengende, ubrutt 

Kontinuitet, samlet del og helhet uten avbrudd; oppstår og dannes av differensialkraftens utvekslings-

funksjon som fortsatt har sin energi-virkning med samme kraftfunksjon i seg balansert mot resten av 

omgivelsene. 

 

Differensialkraftens funksjon oppstår i utgangspunktet ut fra en logisk konklusjon som i forhold til 

andre teorier gir et svar som er forståelig for hvorfor og hvordan at noe er og virker, i motsetning til andre 

teorier som kun henviser til noe som alt er uten en forklaring til hvorfor er og virker. 

Den viser til en logisk drivkraft for styrke og bevegelse, og til ett logisk fellesprodukt for de egenskaper 

vi finner ved de samme preferanser og dimensjoner. 

 

R. Bergersen 



 37 

Flogiston Flogiston-teorien 
 

Og teoriene som dette har sitt opphav i. 
 

Flogiston, ildstoff, er fortidens navn på Hydrogen. Dette ild-stoffet, trodde de var ild-funksjonen, men 

det er oksygen som er eneste stoff som lager ekte flammer. Hydrogen brenner ved reaksjon med oksygen 

og gir nær en usynlig blå-farget flamme. 

Kjemiske reaksjoner: forbrenning som ild, også i gjæring, likedan som reduksjon av metall-malmer 

kjente man til i antikken. Helt fra mytisk tid trodde de at stoffer kunne gå helt over i hverandres former, og 

gresk og romersk forståelse lignet dette. Empedokles trodde jo at alle andre tilstander kunne forklares med 

overgangen som splittelse og sammensetning av fire urstoffer, ild, jord, luft og vann. Middelalderen 

opprettholdt dette gjennom alkymistene som har aner fra antikken, at man kunne få rikdom eller makt, langt 

liv, mulig også livets vann, ungdomskilder, ut fra slike eksperimenter med stoffene.  

Å kunne fremstille gull kunstig med eksperimenter med kvikksølv, var obligatorisk. Ville gi rikdom 

og makt. Vi kan si at de hadde omformingsteorier, transformasjons-teorier. Godt utviklet av greske filosofer 

blant alternativer. Alkymistene ville gjerne prøve å fremstille gull av bly blandet med svovel, andre legeringer. 

Man ville fremstille stoffer som ikke forekom i naturen, skape nye. Eksempel er å blande svovelsyre og 

salpetersyre. Jabir ibn Hayyan var en alkymist som forsøkte med oppvarming av sulfat og nitrat-mineraler, 

kobbersulfat, alun og salpeter. 

Rundt Newtons tid greide Johann Rudolph Glauber og fremstille salpeter og natriumsulfat ved å blande 

svovelsyre og natriumklorid. Så, med den utviklede blykammer-prosessen 1746 og Leblanc-prosessen fikk 

man storproduksjon av svovelsyre og natriumkarbonat. Dette kunne nyttes i industrien. Effektiviseringen av 

teknologi med svovelsyre ga i 1880-åra kontakt-prosessen. Rundt 1920 ga Haber-prosessen for ammoniakk-

synteser. Forskere, men også alkymist-tilhengere, som Helmont, Newton og Robert Boyle forsøkte å gi gode 

teorier til kjemiske transformasjoner, ved eksperimentelle observasjon.  

En endelig flogiston-teori ble foreslått av Becher i 1667. 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 da Antoine Lavoisier i 1785 fant riktig forklaring på forbrenning; en reaksjon 

med oksygen fra lufta.  

Joseph Louis Gay-Lussac fant I 1808 ut at gasser alltid reagerte i en viss sammenheng med hverandre. 

Ved denne ideen og John Daltons nye atomteori som krevde smeltepunkter kokepunkter, frysepunkter, syrer 

og baser i kjemiske reaksjoner, og mengdeforhold, satte Joseph Prousts opp loven om konstante proporsjoner, 

som ble den fagvitenskapelige støkiometrien, og de kjemiske ligninger.  

Dermed hadde atom-kjemi-teorien dannet lovene for de forskjellige stoffers kombinasjoner, og 

som med kvante-teorien kan sies å være fullbyrdet til nivået for E=mcc, de fysiske naturlover og 

gravitasjons-lover som Einstein har lagt frem, og satt alkymien, vitalismen, og den gale jord-ild-luft-

vann-element-teorien ut av spill når man forstår dette.  

Vi har jo uansett jord, luft, ild og vann som sammensetninger i naturen, men av vidt forskjellige 

mindre bygge-stener fra den nye atomteorien som til og med har lover for blandingsfunksjonene. Folk, 

teknisk sett, hverdagslig, har ikke oppdaget dette. Det var også nemlig slik at tidligere ideer om organisk 

kjemi kun var forbeholdt ideen om at dette var bundet til en livskraft, ånd, Platons ide-bevissthets-verden, og 

til den tidligere vitalkraften som var bundet til eteren med bevisstheten som høyeste nivå, og lå utenfor 

mennesket forstand til å kunne fremstille eller finne lover om og for.  

Levende veseners materiale kunne ikke endres på dette viset. Vitalismen, vitalkraften kunne ikke 

rokkes mekanistisk eller likt som vi gjorde noe med mineraler ellers. Men så i 1828 klarer Friedrich Wöhler 

å fremstille urea syntetisk fra uorganiske materialer. Altså det vi har i urin og i svette. Alexander William 

Williamson lagde syntesegass av etere, og Christopher Kelk-Ingold som fant et system for substitusjons-

reaksjoner. 

Vitalisme er teori mennesket og organisk stoff ikke kan forklares mekanistisk. Mennesket innehar en 

vital kraft, det man vanligvis omtaler som sjel, livs-kraft/livs-egenskaper, livs-virkning. Tenkere og 

forfattere har gjennom tiden blitt omtalt som vitalister, uten at det må ha eksistert sammenheng mellom deres 

tanker og vitalbegrepet slik, og derfor at vitalistbegrepet ikke bør ses kun tilhørende denne opprinnelige 

forståelsen av begrepet. 
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Vitalismen er en anti-reduksjonistisk tankeretning og blir ofte sett på som pseudovitenskap da det er 

en teori som vanskelig, om ikke umulig, kan falsifiseres. Vi kan like godt si at vitalismen er fritt adspredende, 

grenseløs, og ikke har noe holdepunkt i det hele tatt, utenom at en annen vitalkraft, bevissthet, kan dominere 

de andre. Og det er grenseløst, slik som Guds vilje, eller de greske gudenes lunefulle humør.  

Vi kan lett trekke inn den andre kraften fra den mørke siden også, og det blir et uforutsigbart spinn, 

spindelvev, av en uorden som ingen kan gripe tak i. Men det meste av liv og natur viser seg å ha et forløp som 

kan identifiseres. Det er heller gemyttene, behov og viljen til å ha, ta, som oftest er denne bevisste usikkerhets-

faktoren som er maktstyrende. Disse kreftene blir brukt av de overbeviste om de gamle teorier, til med-og 

mot-makt i ofte en uforstandig prosess. Ikke ukjent: Hva Kali og Mare gjør med karma-misbruk, avlatet. 

I dag kjenner vi til alle slike organiske type-funksjoner stort sett, hvert atom og reaksjon til molekyler 

enkeltvis i hele den organiske natur, og alt arvestoff, og kan iverksette bedringer som fremdeles er forbudt i 

følge de gamle teoriene som ikke har forstått den forskjellen som har oppstått med innsikt med tiden. 

Om kraften, kreftene allikevel kan forstås som livskraft finnes det ingen som helst godt argument i mot 

heller, og det er fremdeles mulig å ha et slikt syn på saken. Enda mer spesifikt, så er oppfattelse av Gud som 

ekvivalent med den totale kraften, viss veier er uransakelige, uforståelige, individuelt og oftest generelt heller 

ikke noen motstridende til denne kraftnaturen. Det er langt mer begrep som umulig og påstand om innsikts-

grense, samt verdi-normering som slik sett skaper problemer mellom synene. Og, ja, det er nok grunner til å 

ta opp begge motsetnings-synene til en kritisk-analytisk vurdering av holdbarhet for kropp, psyke, bevissthet, 

livsstil og helse.  

Veien gjennom den atomistiske teori på vei til kjemien, eller omvendt, var derimot slett ikke feil valg. 

Heller ikke Tao, YinYang, Forandringens kraft, Det Samme, Opplysningen, Con-fu-tses ordens-ideer, 

moralsk holdning, at det slett ikke er noen motsetning i og med dette, og kraft-modellen, og neppe heller ikke 

CERN og mange andre vestlige teorier om de universelle og fysiske lover og bio-psykiske tilstander. Stort 

sett er det ofte forskjellige begrep og vinklinger for samme temaer. De fleste er såpass på gang på veien at 

man må regne med en del slurv, og feil-korridorer som en naturlig utvikling. Men med ønske om at kollisjoner 

ikke skal bli varige konflikter. Vi må alle strekke oss litt for forståelsens skyld. 
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Aksjon reaksjon folkelig aksjon 
 

Kort resyme differensialfunksjon-vilkår 
 

Differensialkraftens funksjon, den differensierende differensial-funksjon, er likedan uansett hvor, for 

et begrenset område eller et uendelig område. Differensial-funksjonen for utstrekning, rom, ofte kalt tomhet 

eller ingenting, med forskjellige lengder, volum, er slik likedan for hver like neste, eller det neste av samme 

differensial som dukker opp med samme egenskapen, rom. Det samme gjelder bevegelses-differensial-en.  

Denne er også likedan i denne funksjonen, at hvert neste er lik det forrige, som den minste, eller for 

hver like del uansett størrelse i en utstrekning, eller som del av energi-begrep, kraft-begrep. Disse to 

differensial-ene utstrekning og bevegelse er i samme punkt, deler samme punkt, deler samme posisjoner, deler 

samme kontinuitet for det bevegelige.  

Endringene skjer i samme mengder av bevegelse og utstrekning. Den samme bevegelses-differensial 

og rom-differensial sammen i samme differensialfunksjon vil virke som en vekstfunksjon, fordi det her ikke 

er snakk om et punkt eller et gitt volum, men som en total funksjon av differensial-ens egenskap med like 

mengder differens for begge differensial-ene av utstrekning og bevegelse.  

Dette vil fra et punkt, tenkt som oppstart av funksjonen, eller som en aktiv funksjon i et større rom, 

eller som en kontinuerlig rom-bevegelses-differensial, fungere som en vekst-funksjon, som på grunn av 

uendeligheten, fordi uendeligheten ikke klarer å vokse mer, virker endelig, og at kun dens indre funksjon kan 

vokse, og nå vokse som en ekspansjons-funksjon, altså et ekspansjonstrykk eller ekspansjons-spenning overalt 

i like store mengder av samme funksjon, samme hvor.  

Enten vi sikter til trykket, utstrekningen, bevegelsen så er alle i samme punkt, posisjoner, volum, i 

kontinuiteten de operer som og i, eller som en uendelig kontinuitets-funksjon, hvilket betyr at de befinner seg 

tilstede i like store mengder som utstrekning, bevegelse, trykk, spenning i samme punkt eller kontinuitet, som 

igjen betyr at dets endring, differensiering, er lik for de alle som i et produkt av disse faktorene.  

De danner altså vei og farten, en konstant bevegelses-vei, der vi kan kalle dette en konstant hastighet, 

og der bevegelsen over samme veistrekning er 1:1, altså hastigheten 1, og ut fra vår verden betyr dette at om 

vi finner en enhet for hastighet slik som bevegelsesfart over veistrekning, så er dette lik metere i løpet av en 

gitt fart/bevegelse, bevegelseshastighet.  

Om vi ikke lager en takt-oppdeling, en annen bevegelsesfunksjon å sammenligne med, så kan vi ikke 

se forskjell på 1 eller flere lengder som er unnagjort, og derfor lar vi en bevegelse, bevegelsestakt, avgjøre 

lengden av bevegelser andre steder, ut fra en mest mulig konstant takt for bevegelse, endring, avsnitt. Denne 

enheten har vi kalt sekunder, slik at en fysisk tid er umulig om det ikke er fordi at vi kan gi en enhet for lengde, 

og bevegelses-forskjeller i forhold til en enhet lengde, vei, og slik får vi da endringstakten til å vise veilengde 

for bevegelsen, en gitt hastighet over en veistrekning i løpet av visse antall takter, tid, sekunder.  

Men andre ord så er ikke den fysiske målbare tid mulig uten at bevegelse og vei sammenlignes slik, 

som kan vises med bevegelsesvei i meter pr sekunder, ms. Om vi har bøyning av bevegelsesretninger, 

sirkulasjoner, turbulens, virvler eller rom-kulevirvler, så vil det i forhold til en rettlinjet retning bli enklest å 

vise til dette ved sirkulasjonsformler og det som gir forsinkelsen, lengdeinnskrenkningen, tidstapet, 

bevegelses-fart-forsinkelse mellom to gitte punkter i forhold til den rette bevegelsesvei-hastigheten mellom 

to punkter. Denne er det lettest å beregne som m/s2, altså akselerasjonslovene.  

 Den logiske argumentasjon for den differensierende differensialfunksjon er at den er en komplett 

produkt-funksjon som differensialfunksjon for disse verdier som opptar samme punkt eller volum ved alle 

endringer av selv tetthet som hos objekter og omliggende felt. Denne påstår, har som utsagn, og kan logisk 

bevises både geometrisk og matematisk, men også rent logisk for en likedan funksjon, og ser slik ut: 

 

 Uten forskjell, forskjells-funksjonaliteten, slik som da ligger i den differensierende differensial-

funksjonen, så kan ikke like og ulike, to like og to ulike, oppstå! Hverken som bevegelse, tid, rom, hastighet 

eller endring og virkning, trykk eller spenning, utvekslinger. 

 For å analysere, kritisere, sammenligne, hva som kan sies om hver enkelt funksjon eller funksjonene 

sammen som en enhetlig funksjon, må vi teste de logiske satser, forskjeller vi kan se som likt og ulikt ved 

disse funksjoner. 
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Dersom den minste utstrekningsfunksjon er lik den neste minste utstreknings-funksjon, eller at 

den minste bevegelses-funksjon er lik den neste minste bevegelses-funksjon, eller at den minste 

utstreknings-bevegelses-funksjon er lik den neste minste utstreknings-bevegelses-funksjon, så kan det 

være kontakt og en ubrutt kontinuitet i årsak og virkning, en sammenheng i dette fysisk. I alle andre 

tilfeller der disse 3 eksempler ikke er like, er ulike i det neste som posisjon, punkt, kontinuitet, så vil 

tilfeldige eller brutte sammenhenger ikke gi årsak-virknings-rekkefølge, påvirkning, virkning.  

 I disse tilfellene vil det oppstå random, tilfeldige funksjoner, verdier, stillinger i forhold til alt 

det neste, det videre, brud i forskjell som like og ulike. Altså brudd og ulikhet i enhver utstrekning, tid, 

bevegelse, der ingen av disse har sammenligning som kan gi årsak og virkning. Det er ingen kaos-teori 

eller kosmos-teori som kan ha brudd i den funksjonelle beskrivelsen slik.  

 Det er umulig å få proporsjonale forhold av like og ulike matematisk og geometrisk, eller som 

kraft, trykk, energi, dersom det er random tid, rom, bevegelse, trykk, energi, drivkrafts-enhets-

forskjell/energia. 

 

 At like energier utveksles, og balanse-bevegelsene er all bevegelse. Logiske funksjoner. 

Aksjon og reaksjon 

 

 Vi kan godt si at vi har iboende muligheter, potensialer, eller at naturen har dette i form av energier, 

om vi vil krefter, styrke. Opp gjennom historien har vi lurt på hvorfor noen har spesielle egenskaper, at noen 

egenskaper virker det som at alle har, at forskjellige dyr og planter, og også stein, fjell, vulkaner, jordskjelv, 

at både livsformer og mineraler har egenskaper. Noen mangler de egenskaper som alle har. Når fostere 

utvikles, avkom fødes i de forskjellige deler av livsriket, s utvikles det egenskaper, og her snakker vi om arv 

og miljø, vi snakker om gener, om skade på gener, om endring av gener som ligger til grunn for evolusjons-

teorien, og som har samfunn og helse å gjøre uansett livsformer.  

 Vi snakker da om aktualisering av egenskaper som ligger i oss, eller som ekspanderer, utløses, noe vi 

kan kalle både realisering, aktualisering, aksjon, reaksjon. Aristoteles mente at energiene er konstante, at om 

noe puttes inn så kommer det likedan mye ut på en eller annen måte. Dette ligner Pythagoras utsagn om at 

summen av alle bevegelser er konstante. Aristoteles snakker om drivkraften, den endelige drivkraften, den 

som får årsak og virkning til å oppstå, eller altså bevegelsen til å skje. Og han mener tydelig at enten det er 

Gud eller Naturen, så er det denne egenskapen som får noe til å hende, virke.  

 Det som gir årsak-virkning, drivkraften energia, noe til å skje enten det er tanke eller fysisk reaksjon, 

så omtaler Aristoteles dette som om det skulle være likedan som styrke, kraft, ikke ulikt Empedokles kraft og 

motkraft i verden, Naturen eller det guddommelige.  

Vi kan like gjerne hoppe over til Yin og yang, som har alle forandringer innenfor en fast og endelig 

sirkel, der endringene kan ha både medvirkende og motvirkende egenskaper, uten helt å miste litt av den andre 

i seg, og at summen virker fullstendig, og at den lille og den store endringen, om vi vil styrken, bevegelsen, 

bytter på egenskapen ved at den lille utvikler seg til den store, og omvendt innenfor en begrenset virknings-

sum. Kan ligne at det samme opprettholdes i buddhismen. 

Vi kan like gjerne hoppe over til Parmenides som sier at det ikke blir noe mer eller mindre samme hvor 

vi puffer dette, at tilværelsen er konstant, for hvor skulle det ellers komme fra eller hva skulle det komme til, 

når alt er tatt med av det som finnes. 

Vi kan også understreke Ohms lov, som sier at enten det er trykk eller spenninger, slik som mekaniske 

trykk, vannstrømmer eller elektriske og mulig magnetiske lover, så definerer han at til enhver trykk-kraft, 

spenning, og en tilhørende motstand til dette, så gir dette strømningene, stryken eller bevegelseskraften som 

vi får ut av dette. At spenning eller trykk, samt motstand, gir strømning, strøm, flyt, løft, kraft. Hans formel 

som er U=RI, i alle fall omgjort til dette, fungerer for alle mekaniske egenskaper, for gasser, væsker og faste 

former i naturen, for livsformer, for spenninger i elektriske og magnetiske funksjoner, og for gravitasjons-

lovene, både Newtons variant og Einsteins variant. 

Innenfor dette feltet kan vi benytte forholdet med at alt innehar egenskaper, og om dette utløses så er 

dette en aksjon, en endring vi enten blir vitne til , eller kjenner, og regner med.  
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Slik sett så følges dette lignende årsak og virkning, av en reaksjon, altså en virkning, gjerne en 

motvirkning, men poenget er at vi til hver aksjon, hendelse, oppdagelsen av en reaksjon som er iøynefallende 

for oss, og som ofte gjerne gjentar seg og følger faste lover. Innenfor det mekaniske, mekanikken, mekanistisk 

livssyn, så finner vi et slik fast forhold for det meste, eller noe vanlig eller selvfølgelig, og som vi kan se 

nærmere på, undersøke.  

På samme måten kan vi oppfatte det som skjer i elektriske kretser, i gravitasjonsfelt og 

elektromagnetisk felt, Einstein lover, og hans E=mcc, stort sett som likedanne forhold, at en utløst energi-

bevegelse, energi-virkning, en endring i energier, ofte kalt aksjon, motvirkes eller følges av videre reaksjoner, 

her ofte kalt re-aksjon. Spesielt viktig er dette i kjemien og fysikken. Aller mest er dette kjent som 

eksperimenter fra etter Newtons tid og frem til i dag, der omtrent alle fysiske områder ble undersøkt, og at 

man også fant at energiene innenfor de forskjellige fysiske områder holdt seg til bestemte forhold som ble kalt 

konstanter for den delen av fysikken og kjemien som ble utviklet.  

At man fant sammenheng og størrelser for over-gangene mellom energi-formene, og at disse varierte 

etter hverandre i en proporsjonal takt. Økte vi temperaturen så økte strålingen, og etter svært faste mønstre. 

Økte vi trykket, så økte vannstrømmen. Økte vi elektrisk drivkraft, spenningstrykk, så økte strømmen. Endret 

vi motstanden så endret enten spenningen eller strømmen seg i samme takt som tilsvarte motstanden. Stor sett 

er det ett påtrykk, en spenning, som har ligget fast under eksperimenter, og som ved motstandens endring har 

endret strømmen. Når motstanden øker så minskes strømmen, og når motstanden minsker så øker strømmen.  

Einstein fant en samlet formel for alle energiene, selv om det ikke dekker alt som hender med partikkel-

oppførselen, eller kunne forklare slik som at disse feltkreftene fantes. At gravitasjonen forble en gåte, for 

Einstein, Dirac, Bohr, Hawking. Og også stort sett for dagens fysikere, CERN, De fleste elite-institusjoner i 

verden, innenfor partikkel-fysikk, kjemi, kvantefysikk, kvark-fysikk. 

Vi kan si at aksjon og re-aksjon, begge også forholder seg til funksjon og ikke-funksjon, slik at vi i 

stor grad kan sette opp logisk matematikk, 0 og 1, eller a og ikke-a, for om noe er av eller på, virker eller ikke-

virker, gjerne digitalt, enten 0 eller 1. Slike funksjoner kan også virke analogt, det vil si med perioder av 

tiltagende styrke og minskende styrke, akselerasjon og retardasjon, og slik ikke kunne forklares lett med kun 

den digitale varianten, bare 0 og bare 1, eller bare funksjon eller ikke-funksjon.  

I Naturen varierer kreftene gjennom tilstandene av tiltagende og avtagende styrkeforhold, slik at vi har 

virkningspotensialer innenfor både av-tilstand og på-tilstand, og i overgangene mellom disse to tilstandene, 

kalt potensiell energi, indre bevegelsesenergi, og kinetisk energi, omgjort til større bevegelses-energi for en 

retning som hele denne mengden forflyttes i, og der tap og gevinst mellom potensiell og kinetisk energi er 

like, at øker vi bevegelsen på gjenstanden så mister den like mye av sin indre energi.  

Dette fungerer noe lunde slik når alle energi-former er tatt med i betraktningen. Mellom potensiell og 

kinetisk energi så har vi transformasjons-felt-energier, omdannelsesvarianter for vekslingen mellom den 

potensielle og kinetiske energien.  

Vi kommer her tilbake til kjemien. Transformasjonen er både fysikkens og kjemiens hoved-problem, 

oppdagelses-felt, utviklings-lære, innsikten videre inn i naturens funksjons-lover. Og kjemien, omhandler 

stråling og temperatur som er med i omvandlingene mellom alle aggregattilstander, gass, væske og faste 

former, og hvilken bindingskraft og virkning da disse atompartikler, atomer og molekyler har på hverandre, 

spesielt med tanke på kjemi. Til atomskallenes bindekraft med hverandre, eller spaltnings-funksjon, så har 

elektroner en balansegrad for atomets partikkelspenninger og som kommer til syne i graden tilført eller avgitt 

lys-energi, radiobølger, den frekvensen som avgis som en temperatur og energistyrke.  

Da alle atomer har elektroner stort sett, med unntak av hydrogen-ioner en positiv ladning alene, med 

bare et proton, så gir dette hvert atom og hvert skall med mengden elektroner der i samme atomer, en viss 

tilpassende verdisum styrke som skal til for å absorbere eller avgi elektroner, og da også bindingsstyrken, 

spaltningsstyrken, som vi finner små verdiforskjeller til, eller relativt store, men som da kalles ut fra et 

gjennomsnitt for slik styrke hos atomenes elektronskall, og det enkelte elektron, for kvante-mengde, kvante-

energi, stort sett angitt med et tall, ett all som gjør det lett å finne ut av hvilke atomgrunnstoffer som kan binde 

seg til andre atomgrunnstoffer, eller skille disse fra hverandre.  

Stort sett er den nøyaktige verdien her slik som gjerne må måles. Bare om det er så lite som ett ekstra 

nøytron for mye eller for lite i en kjerne til et grunnstoff, så endres verdien litt på elektronskallene og da endres 

også strålingsfrekvensen seg litt, og vi kan slik si hvilke grunnstoffer og hvilke isotoper det er som finnes her, 

og hvilke temperaturer og trykk et slikt område eller grunnstoff er utsatt for. Viktig for astrofysikken, 

undersøkelsen av universet vi lever i, galaksen vi lever i, solsystemet vi lever i.  
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Men også viktig for styring av atomreaktorer, kjernereaksjoner i solen, og hva som skjer i dyphavene 

og inne i jorden ut fra seismologi, og hva forskjellige ekstrem-file bakterier klare rå produsere av kjemiske og 

hydrolyserende energier for livsprosessen sin.  

Spektral-analyse kan benyttes, altså en slags kvanteenergiform-bestemmelse, kan benyttes til å 

avdekke mineraler, krystaller, organiske stoffer, DNA og gener, og hvilken energi, styrke som utløses av 

forskjellige aktiviteter hos Planeter, dyr og mennesker, og organer som er inne i oss. Skannere benytter 

forholdet av ubalanse som rettes inn igjen, som betyr en slags kvanteenergi-måling. En elektromagnetisk 

måling av kroppsvev og mineraler.  

 

Aksjon regnes stort sett lignende kraft-motkraft, at den etterfølges av en motsvarende re-aksjon. 

Omtrent som årsak-virkning. I kjemien er det tross alt ganske faste verdier som skal sammenlignes med 

hverandre gjennom balanse-forhold som bindingsstyrke, der avstand og mengde av de ulike aktører er av 

betydning, og strålings-frekvenser/temperatur.  

 

Folkelig aksjon 
 

Behov, følelser, opplevelser, praktiske virkefunksjoner, oppfinnelser og morsomme livs-positive 
virkninger  
 

 Aksjon kan forstås på flere måter. Arbeid, og arbeids-tempo, arbeids-styrke, å aktivisere seg eller 

aktivisere arbeidet, skole-virksomhet, lærdom, øvelser, både i lek, arbeid, ferie, alle gjøremål vi står foran, at 

vi er aktive i en eller annen form.  

 Det kan slik folkelig sett slik, også gjelde næringsvirksomhet og politikk, forskjellige deler av 

økonomiske aksjoner, transaksjoner, og videre i forhold som makt og konflikter. En av disse formene er jo 

revolusjonene, slik som den franske, den amerikanske, og den marxistiske som blir oppfattet av de som 

tilslutter seg dette som en frigjørings-kamp for en type selvstendighet, mer eller mindre fri eller begrenset.  

Vi finner konflikter og kamp så og si på alle nivåer, i samfunn, mellom samfunn, mellom individer i 

familien, i interessegrupper, i organisasjoner, fag-organisasjoner. Konkurranser på alle nivåer. Og vi har ført 

våre forståelses-begrep slik inn i økologien, inn i forståelsen av fotosyntese og stoffskifte, naturens kretsløp 

og balanser, inn i forståelse av planter og dyr, som at det å trekke næring opp av jorda, og omforme dette ved 

sollys, karbon-di-oksyd og mineraler via fargelignende enzymer, grønnkorn, annet, til at dette er en sloss-

kamp, en konkurranse, mellom individer.  

På et visst grunnplan så er det neppe en kamp, konkurranse, fordi grunnforutsetninger gjør det som de 

kjemisk må gjøre, og klarer ikke mer enn den omstillingen som kan skje, og denne kan ikke omstilles gjennom 

kamp, konkurranse uten at potensialet og forutsetningene er tilstede fra før av. Det er altså lite å forstå at det 

er konkurranse mellom to planter om jorda som skal benyttes, eller mellom rovdyr og skog. De danner heller 

et visst balanse-landskap sammen.  

Det å innføre begrepet sloss-kamp, viljestyrke, forsvar, angrep, som årsak til den samme aksjons-

utløsningen og reaksjonen er neppe riktig. Det mest riktige er å si at egenskapene reagerer som de må, og ser 

slik ut som vi bevisst og folkelig oppfatter dette. Kampen er alt gitt, og gitt som utfall, i høy grad. Hva vi 

trenger og hva vi ikke klarer oss uten, har noe å si for hvilken planter som først kommer til en ny øy som stiger 

opp av havet.  

Aksjon og reaksjon er her balansenivåer, heller enna det er en kamp. Det var ikke de to planteartene 

som måtte sloss, det var øya som manglet, eller hadde for mye av det som den ene planten ikke tålte, og som 

den andre planten har som hovedkilder. Men vi bringer begrepet kamp og konkurranse inn for full maskin i 

nesten alle tilfeller. Likeså er det med den sterkeste.  

Om det er den sterkeste eller nest sterkeste som er så heldig å få inn det beste støtet i en kamp mellom 

to hanner i en dyreflokk, og at det kommer bra avkom her, forteller ikke noe om næringsgrunnlaget er bra nok 

til at resten av flokken uten slik skadelig adferd kan leve seg store og sterke. Er du mer sulten og spiser mer, 

så blir man større og spiser mer, og det krever mere bevegelse. Mange forhold spiller inn for at vi får en mer 

eller mindre vellykket arts-utvikling, eller at arten holder seg over store tidsrom. 
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De fleste kunst-utøvelser og kultur-arrangementer er aksjoner, med ofte en forventning til reaksjoner 

fra de som befinner seg tilstøtende til de aktuelle hendelser eller ved slike objekter.  

I den større folkelige aksjon-sammenheng så har vi positive og negative aksjoner mellom familier, 

familiemedlemmer, gjenger, grupper, klaner, stammer, organisasjoner, mafia, politi og tyv, tyranner, 

terrorister, hvilke som får omgivelsenes støtte, eller den historiske dom over seg, der seierherrene som kjent 

oftest skriver historien, og som igjen da ofte er herre over sannheten selv om den ikke er slik. 

 Herre-trell. Master-slave-fremstillinger, er også ganske for kategorisk fremstilt.  

 

Problemet punkt og tall 
 

 Alle tall er i samme punkt. Sum, svar, produkt, subtraksjon, divisjon, derivering, multiplikasjon, brøker 

og desimaler. 

1-verdi, har plassen til 0-en. For samme punkt. Alle tellinger, adderinger, gir ingen lengde, ikke noe 

til høyre eller til venstre, opp eller ned, og lengde klarer ikke tall å lage da de ikke eier denne dimensjonen. 

Altså tall står stille i samme punkt, og kan ytterst forestilles på en uendelig linje, kun teoretisk. 4 opphøyd i 3, 

lik 64, er altså ikke kubikk, og 4 i andre potens er ikke en flate, og 4 + 4 er ingen lengre lengde. Verdien gir 

et punkt, og i ytterste fall så er denne verdien kun i samme punkt. Alle tall utgjør et nøyaktig punkt, og aldri 

noe utover dette i noen retning. Det støter seg ikke til et annet tall. Det kommer ikke helt inntil.  

 

Atomkraft. 
 

Obs: Man sier at den sterkeste atombomben utløste, lignende E=mcc, en slik kraftig mengde atomkraft, 

altså som partikkelspaltningstrykk og lys-energi-trykk. Om energien skal måles ut fra at masse omdannes til 

lys, så utløser denne atombomben kun 0,5 promille av atomenergien. 99.9 prosent av all energien blir tilbake 

som masse tross den sterke eksplosjonen. Altså sammenlignet med lys-energi der atommassen er helt utløst 

som energi slik vi kjenner til om dette. 

Balansen i lys-eksperimenter 
 

At det er lik fasevending når lys går igjennom likedanne prismer. Dette er balansen, en balanse som 

de to mulig utveksler gjennom feltet også, nettopp fordi andre partikler i luft eller vakuum ikke klarer å fange 

opp deres energi, eller beholde en del av deres energi.  

Lignende med kapasitans-eksperimenter, kondensatorplater som rettes mot stearinlys som slukkes med 

en stående lysstråle, som stort sett er refleksjon fra, og emittert av opp-kvantet luft, karbon-di-oksyd eller 

eventuelt N2 og O2, H2O, sporstoffer, gasser i lufta, og der denne i verste/beste fall vil flytte elektroner til 

denne posisjonen før det avgis lys. Selv mikrostøv vil kunne danne en kjede, lignende grafen. 

Ett Poeng: 

Vi har aldri elektromagnetisme for seg, magnetisme, elektrisk felt, gravitasjon for seg alene. 

Det er en minste syklus mellom disse, og stor sett balansert, med gravitasjons-endringen, altså ubalanse 

i nøytral gravitasjon. 

Glem ikke: Du får ikke 3 grader kelvin i gravitasjonen, fordi gjennomsnitts-bølgen, turbulensen, er for 

stor i friksjon. 

Hadde det vært ren balanse ville det vært 0 grader kelvin, eller til og med 4 grader kaldere enn det 

denne skalaen viser. 

Poenget er i alle fall at det viser turbulens-grensen til gravitasjonen, og derfor at gravitasjonen ha denne 

tregheten. Denne tregheten er den differens av energi som rommet bærer, og utgjør altså hovedbestanddelen 

av massen, energien som i tillegg har balanseutløpende utvekslinger kalt fysisk masse-energi til dagligdags.  
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Bevegelse og virkning som forskjells-funksjon 
 

Til alle tider har vi lurt på hva som er opprinnelses-faktoren til bevegelse. Det behøvde jo ikke ha vært 

noen bevegelse i det hele tatt. Om bevegelses-årsaken ikke finnes, så får vi ingen bevegelse. Vi tenker lett at 

vi med en bevegelse får en annen bevegelse til å skje, og slik dytter alle bevegelser til hverandre. Av en eller 

annen grunn, må en bevissthet om denne er årsaken, eller Naturen om denne er det eneste som finnes, av en 

eller annen grunn, funksjon, ha egenskapen som starter en bevegelse, eller er årsaken til at bevegelse finnes.  

At bevegelse starter ut fra ingenting er umulig. Ingenting, absolutt ingenting, er forskjells-løst uten 

noen like og ulike, slik at det ikke kan skje en forskjell, hverken som former eller som forskjell i posisjon, det 

at noe kan skje, en endring på noen som helst måte. 

Det er derfor alt mer trolig at Altet, tilværelsen, eksistens av alt, det hele, kalt Gud eller Naturen eller 

begge deler, derfor alltid har eksistert. Både bevegelses-forskjell, og virknings-forskjell må derfor være en 

egenskap inne i samme eksistens-former. Gjerne kalt virknings-former, eller endrings-former. Poenget er at 

det er noe helt spesielt som skal til for at virkning og bevegelse skal skje som er samtidige med disse og som 

disse ikke kan klare seg uten. Og det er forskjells-funksjons-egenskapen, det at noe skjer som forskjell fra det 

som var. Dette er alltid felles samtidig i all bevegelse og virkning.  

Aristoteles mente også dette. At det måtte være en allerede iboende egenskap hos det værende, noe 

som ga et fraspark, i Gud eller Naturen. For eksempel kreves dette for at tanken gjør en forskjell, bevisstheten 

gjør en forskjell, at følelser gjør en forskjell, at styrken gjør en forskjell. Om man skal ha nor fysisk til å virke 

på noe bevisst, eller noe bevisst til å virke på noe fysisk, og for at noe bevisst skal virke på noe bevisst og at 

noe fysisk skal virke eller bevege på noe fysisk.  

I fullt alvor så vil en tenkt mulighet at en motsats av absolutt ingenting, alt værende, at om dette 

plutselig skulle bli til, så ville vi få en absolutt bevegelse, absolutt virkning, absolutt styrke, i stedet for ikke 

noen av disse, som i intet. Men da intet ikke eksisterer slik som at det kan virke, bevege, gi årsak-virkning, til 

at noe kan skje, en forskjell, så må en tilværelse som alltid har vært, ha denne egenskapen i seg i stedet. 

Problemet og løsningen er her samme drøftelse, søke-grunnlag, funksjons-grunnlag. Det vil antagelig, 

trolig, mest logisk, bli samme sak om bevegelse/virking skulle bli født som en motsats av intet og til et alt, 

som at det samme alt-værende alt er her, hva prinsippet, årsaken, hovedfunksjonene for virkning og bevegelse 

er for noe, kan skje. At noe hender i det hele tatt.  

Det nytter ikke å starte å tenke, om ikke endrings-funksjonen finnes inne i denne eksistenssubstans, 

eller fenomen, enten vi kaller det mystisk, logisk, abstrakt eller konkret, kjent eller ukjent. Dette er det 

saksforholdet som Aristoteles mente med den første beveger, den første årsak, den første styrke, drivkraft, og 

som han kalte, og legg merke til dette hva vitenskapen gjelder: Energia=selve drivkraften! Den styrke, 

virkning, bevegelse vi kan observere eller også tenke oss, er altså en slik drivkraft energia.  

I alle mindre oppdelte observasjoner, så merker vi bevegelse, virkning, og som styrke. Vitenskapen 

har da her satt likhetstegn mellom energi-biter, altså bevegelses-partier og virkningspartier, endringer, nettopp 

fordi drivkraften energia og energiene, forskjellen som hender, er til syvende og sist samme sak! Men ved å 

omtale de enkelte partier virkninger og energi, så ser man kun rekkefølger normalt i forskning og målinger.  

Man er konsentrert om at det ved siden av, bortenfor, når frem til der vi er, og så kommer seg ved siden 

av, og videre fra der vi er. Energi blir derfor kun stykkevis forstått som forflytnings-partier alene, at hvor hen 

vi enn puffer noe. Dette er ikke en forskning på samme problemstilling som Aristoteles henviste til. Men ikke 

uriktig av vitenskapen og kalle slike partier: energi, styrke, kapasitet, bevegelsesmengder, kinetisk, potensielt. 

For å tilnærme oss dette problem-løsnings-saks-forholdet så må vi igjen se litt nærmere på tenkning, 

bevissthet, følsomhet, og all bevegelse og virkning bevisst og fysisk, samme hva. 

Det hender ved bevissthet eller ved fysiske funksjoner, en forskjell, for at vi skal ha fysisk bevegelse 

og virkning, at tanken, følelsen skal merkes, skje, endres, en forskjell fra slik det var. Uten en forskjell, 

endring, kan vi ikke begynne å tenke, fysisk flytte noe, få virkning få bevegelse.  

En forskjells-funksjon må ligge til grunn som en indre del av tilværelsen for at den skal være aktiv, at 

noe kan skje. Det at noe skjer er en forskjell, og vi kan ikke få at noe skjer om det ikke først er forskjells-

egenskap til stede, at å skje kan begynne å skje, at skape kan begynne å skape, at ville kan begynne å ville, å 

til enhver kraft, energi, bevisst og følsom endring så kreves det at årsaken til dette alt er en slik forskjells-

virkende aktiv egenskap i tilværelsen.  

       Roger Bergersen  
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De differensielle dimensjoners konsekvenser. 
 

Rom Utstrekning 
 

 Vi snakker her om det fysiske rom, utstreknings-rom, et slikt rom som fysikken også anser som en 

type dimensjon, et utstreknings-rom som de fleste mulig oppfatter som en type sikker virkelighet, væren, men 

som enkelte, kanskje like mange oppfatter som kun forestillinger i en bevissthets-sfære, selv om det ikke 

behøver å være en motsetning til at bevisstheten også har utstreknings-rom, er i utstrekningen. 

 

 Vi skal her holde oss til naturens former, universets former, planeter og livskroppers form, om så alt 

slags vær, hendelser med den fysiske natur, og biologiske faste registrerbare funksjoner fysisk. På sett og vis 

holder vi oss da ganske så mye til fysikk, kjemi, biologi, anatomi, og de reaksjoner vi kan merke fysisk her. 

Økologiske forhold og livs-egenskaper er ikke forbigått i behandlingen.  

Men da vi starter med rom, ganske så tomt for noe annet, slik som egenskaper eller evner ellers, uten 

alle endrings-muligheter, det at noe kan skje her, så blir alt som nå tas opp kun projisert inn i rommet som 

muligheter vi kan tenke oss ikke finner sted om rommet, altså utstrekningen, denne differensielle formen for 

natur ikke fantes i det hele tatt. Altså: Forestilt, eller som et virkelig tilstedeværende utstreknings-rom, i likhet 

med vår oppfatning.  

Testing av om Virke-Lik-Heten og virkelighet, forestilt og praktisk forsøkt undersøkt er i samsvar 

med hverandre: At som i vitenskaps-kravene; At bevissthets-oppfatning og korrigering, koordinering, 

bevisst, er tilpasset det fysiske rommets virkninger, at bevissthetens sammenligning og de tilpasninger 

fysisk som kan gjøres da, er i overensstemmelse med hverandre.  

 Enten vi hadde hatt et begrenset rom, at rommet var en begrenset mindre eller større størrelse, eller er 

det, eventuelt har en gitt form, en kule, en kubisk form, en irregulær form, og vi ikke tenker oss at endring av 

denne tilstanden skjer, så vil vi teoretisk allikevel kunne tenke oss forskjellige formasjoner i et slikt rom, 

utstrekning, Vi kan strekke oss videre til at rommet, utstrekningen er uendelig. Er rommet uendelig kan det 

ikke vokse noe mer og er da et endelig rom, en endelig utstrekning. I både de mindre utstreknings-rom, og i 

det uendelige utstreknings-rommet, har vi uendelig med veier og retninger, muligheter, tenkte strømnings-

forhold, avbildet øyeblikk for øyeblikk som ett stivt rom, en varig uforanderlig utstrekning. 

 Vi skal se på kun preferanse-muligheter i et urørlig endringsløst rom av små, store og uendelige 

størrelser først. Vi kan jo tenke oss en rett linje i et slikt rom. Vi kan tenke oss en flate, vi kan tenke oss 

avgrensede former inne i rommet, altså volum. Men vi kan tenke oss forskjellige former på alle linjer, flater 

og volum også. Ved siden av dette kan vi tenke oss punkter, alt fra gitte størrelser av alle typer på punktene, 

og som møtepunkter, så små punkter at de egentlige ikke har utstrekning, hvilket betyr at ett gitt møtepunkt 

er slik at der den ene møte-enden møter den andre, går de rett og slett over i hverandre. Og det passer jo bra 

for matematikken, fordi da blir det ikke noe minus eller pluss som vokser seg til, eller forsvinner ved slike 

beregninger. 

 I dette rommet kan vi altså tenke oss alle geometriske preferanser vi noen sinne har laget oss, og som 

vi senere kommer til å lage av nye oppdagede form-muligheter slik av geometriske former, matriser, 

logaritme-preferanser, alle krumnings-mønstre, baner, som kan være mulig her. Vi kan også sette opp de 

matematiske mønstre vi kan tenke oss, med alle regnemetoder for rom-matematikk, deriverings-eksempler av 

former, ja alle lov-former vi har tenkt som en matematisk sammenligning av preferanser.  

Vi kan sette opp random, (tilfeldig utplukkede, utvalg, påfunn som), punkter for figurer eller 

proporsjoners skyld, lage oss figurer ut fra gjentatte matematiske mønstre og brudd på slike.  

Som fysiske referanser, så er enhver forskjell som skiller seg ut å betrakte som «merkbart, sansbart, 

eller i alle fall tenkt», vil da oppfattes som det vi kaller 1, 1 flokk, eller kun en av noe, at vi kan peke på noe, 

kopiere noe, at noe skiller seg ut som husk, bevisst, som tegning, kamera, maskiner, teknisk. Og det er 

forskjellen som utgjør dette i form av den minste forskjell av utstreknings-egenskap, og videre til de største 

utstrekningsformer, og som forskjells-funksjonelt er da forskjellen årsaken til at to like eller to ulike er til, slik 

at vi kan ta for oss en lik, en ulik, en bestemt, en ubestemt som antatt, induktivt, eller verifisert, sikkert 

observert, deduktivt. Dette gir oss begrepet 1. Det, den, de, alle henvisninger til alt fysisk, men også sammen-

ligningsbart som forskjells-funksjon, årsak til like og ulike, logikken, i bevissthetens funksjons-prosess. 
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Vi ser derfor at hele fysikkens mønstre, deres uteblivelse, brudd, kontinuitet som punkt, posisjon, og 

sammenhengende u-punktert, uten brudd, en heltrukken strekning som ikke avgrenses av punktstasjoner, men 

et hele som allikevel er like differensialt som punkt-modellene viser, at alle matematiske former og 

geometriske former fint kan settes inn her i alle deres varianter, og som tross alt regnes som uendelig eller 

ubegrenset, fordi vi kan ha aldri så små, aldri så store, eller også, aldri så varierende mønstre. 

 Men med en gitt irregulær form, og andre størrelser som er annerledes enn denne formen da, det går 

jo ikke, og heller ikke å få større former og andre former utover det som er innpasset i en begrenset romslig 

verden eller utstrekning. 

 Punkt, posisjon, linje, bredde, høyde, lengde, flate, volum, alle figurer fysisk tenkt eller fysisk tilstede, 

lagd eller har vært tilstede fysisk, er og har slik denne utstrekningen som funksjons-egenskap, og forskjells-

egenskapen som ligger i denne, og i variasjoner av dette, som det å endre en figur, eller bevege den om-stokke 

noe. 

 Vi kan følge opp med at vi har av tall eller lengder vi sammenligner med, og slik sett finne beregninger, 

volum, avstander, dybde og størrelses-forhold, vi kan danne kvadrat-setninger, sinus, cosinus, tangen og 

cotangens, og vi kan sammenligne fryste bilder med hverandre, stadier i det vi kaller differensialberegninger 

for å se hvor noe er, eller beveger seg, og hvilke tyngder og krefter dette har, baner. 

Dette er mye på grunn av at Arkimedes fant ut av tetthetsforholdet til legemer, trinse-effekter og jekk-

prinsipper, forholdet mellom vekter som stod ut fra et vippepunkt der en som var dobbelt så tung kunne sitte 

halvveis nærmere vippe-punktet for å få likevekt med en som veide halvparten. vann-spiral-pumpe, 

forstørrelsesglass, og videre at Leonardo utviklet dette så sterkt og satte like sterkt fokus på Gravitasjonen, på 

elektriske og magnetiske virkninger, og alle bevegelses-former, i så stor grad, at Galilei, Keppler, og Bacon, 

fant ut av mulige oversikter over materie-oppførsel.  

Galilei fant slik akselerasjons-loven for hvor mye fortere eller saktere noe gikk i forhold til en jevn 

hastighet, ved å se hvor mye dette endret seg fra en gjenstand som gikk i jevn hastighet slik som 1 meter i 

sekundet, og så hvor mye fortere noe annet kunne bevege seg økende i forhold til denne hastigheten. Det er 

dette som gir en økning på x antall meter pr sekund i meterlengder mer enn forrige meter, eller der en jevn 

hastighet, altså at en hastighet med 1 m pr sekund slik da kan øke med et visst antall meter pr sekund, som 

kan skrives som meter økning i sekundet, pr sekund, altså m/s2.  

Newton fant at ved å ta 1 kg som 1 liter vann, å bevege denne 1 meter pr sekund, så kunne han sette 

dette som fast kraft-mål, og slik sett sette inn akselerasjonen til Galilei og proporsjonene til Kepplers 

himmelbaner, og beregne kraft ut fra dette med sammenligning av jordgravitasjonen ved havets nivå som 

utgangspunkt.  

Men alle slike kraft-forhold kan beregnes ut fra formlene uavhengig av et gitt punkt på jorda, fordi vi 

kan sammenligne disse objektene med hverandre ut fra andre betingelser som enheter. Vi tvinges vel til å 

sammenligne med det målet vi har som utgangspunkt i de fleste tilfeller, men vi har stor glede av å beregne 

proporsjoner mellom slike først.  

Det er slik at Euler, Gauss, Weber, Volta, Ohm, Faraday, Maxwell, Lorentz, Røntgen, Planck, Einstein 

måtte kunne disse Newtonske og til dels noe, Leibnitz-funn for å regne videre på tilpasninger som trengtes i 

beregninger av himmelrommets planeter og masser, og i atom-fysikken og kjemien, altså fysikk og kjemi.  

Og det er ut fra dette at Einstein finner snedige oppdagelser om endring av massers størrelse når de 

nærmer seg hverandre eller kommer sammen, og hvordan de egentlige tiltrekningsforholdenes kraftstørrelse 

fungerer.   

 Å kunne velge ut tallet 1 som sammenligning av like og ulike har hatt alt å si for dannelse av de neste 

tallene og summen av enere som er i disse, og for posisjons-systemene. Tall følger her logikken. Mest viktig 

er bestemmelsen for at to enere skal være like. Dermed er det hva som skal sammenlignes som arts-typer som 

er like og ulike. Bestemt eller ubestemt. Også her har vi bestemt at vi skal ha bestemte like former, slik som 

på alle enheter, som meter, fot, inch, tomme, sekund, masse, kraft, også videre for elektriske og magnetiske 

enheter.  

 Dette igjen er årsaken til den nyere matematikkens utvikling fra 1800-2000-tallet. Lignende forhold 

gjelder for sannsynlighets-regningen som også følger logiske lover, også ved beregning av tilfeldige 

utprøvelser med forskjellige resultater, og hva som kan vise seg som gjennomsnitt for slike prosesser. Også 

for mulige feilvurderinger har denne matematikken hatt stor betydning. Bertrand Russell var her foregangs-

figur, selv om Hume på 1750-tallet la frem begrunnelser for denne. 
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Om vi nå hopper vekk fra matematikken, geometrien, fysikk og kjemi, vil vi allikevel møte noe som 

er felles med dette i dagliglivet. Eksempler kommer. 

 I dagliglivet vårt bruker vi begrep som avstand, lengde, alle de samme mål, språkbruk, som vi kan 

finne i fysikk og vitenskap.  

Vi sier opp og ned, loddrett og vannrett, på skrå, på skjeve, feil retning, riktig retning, bortenfor, 

hitenfor, bak, foran, neste og det forrige, til en av sidene, til alle kanter, at noe kommer fra alle kanter og 

samles i midten, gjennom, på, av, i, under, over, på kanten av hva som helst, tvers igjennom, inni og utenpå, 

langt unna, nære, nærmere, fjernere, festet på, datt av, ovenfor og under, ovenfra, under-fra, høyere, lavere, 

større, mindre fremfor, bakenfor, i mot, i fra, til og fra, om igjen, omløp, innestengt, utestengt, pakket inn, 

pakket ut, smeltet sammen, skilt seg ut, det finnes ikke grenser.  

Det finnes ikke grenser for hvor mange varianter vi kan lage av noe som begrep, forklaringer som 

henviser til rommet, utstrekningen, den forskjells-naturen og de relative forholdene vi kan tenke oss bare med 

rommet fysisk, og ellers i fysikkens forstand og kjemien. Uten en slik differensialfunksjon som dette, som 

ligger iboende i, og som er bygg-struktur funksjonelt for rommets utstrekning, tomt eller fylt, som tømmes og 

fylles, som er plass, rom, flere rom, helhetlig rom, helhet og del i den fysiske forstand, splittelse og 

sammenføyning, fast, flytende, gassaktig, luftig, svevende, strømmende, brytende eller rolig og fast.  

Naturkrefter i virksomhet i alle dens former, og alle de fysiske kroppenes vekt og størrelse, og 

ytelsesevner fysisk. Slik sett er dette avgjørende for valgene våre, det er avgjørende for sansene våre, og det 

er avgjørende for hva vi kaller praktiske oppgaver og hva som er behovs-oppgaver. Ofte er grunnleggende 

behov og det praktiske, noe som kropp, sinn og natur må finne en balanse i, ikke minst fysisk i rommets 

utstrekning. Hvor stort noe skal være, hvor lite, om noe skal passe av mat, klær, tilberedning også videre. 

Seng, soveforhold, trygghet fysisk sett i naturen, verden, samfunnet.  

At vi ved erfaring er oppmerksom på våre egne fysiske feilvurderinger, begrep som forsiktighet, der 

ikke minst den fysiske kroppens stillinger, virksomhet og bevegelser på alle måter har betydning for bår 

holdbarhet. Og avstand eller ikke, gjelder også sykdom, bakterier, skader, virus, storm, vulkaner, jordskjelv, 

alt som kan inntreffe av varme og kulde i den utstreknings-romslige naturen vår. Og vi må henvise relativt, 

altså forholdsmessige fra situasjon til situasjon og øyeblikk for røyeblikk vi er i. Vi kan ikke ta oss ti sekunder 

pause i gangfart i skogen uten å kollidere på et tre eller gå utfor en skrent i mange tilfeller. 

Det er også opp til kilotunge organer som må skjæres ut, for å transplantere et organ fra et menneske 

til et annet. Dette er helt klart fysiske forhold i en fysisk verden, der utstrekningen er avgjørende for 

operasjons-tilpasningen, ikke skade noe, og at det er fysiske kropper med ulike tyngder vekt som vi har med 

å gjøre, der personene tilfeldigvis har en utstrakt form, slik alt kjent liv har av organismer, planter, trær, dyr, 

sopp.  

Vi skal kanskje bygge hus, oppfinne noe teknologisk, og all slik oppfinnelse og teknologi benytter seg 

konsekvent av den fysiske naturen, selv om mange ide-plan sies kun å være i bevisstheten. Men som regel er 

også den fysiske personen tilstede fysisk og geometrisk, i utstrekningsrommet der planskisser og oppfinnelser 

skjer. Noen tror at om vi er på internett, kommuniserer gjennom dette, eller lokaliserer noe, at vi ikke er med 

slik i en fysisk verden.  

Men alt i internett er slik utstreknings-rom, og den samme fysiske natur fysikken, det praktiske slik 

tross alt, og den samme differensialnaturen for logikken og utstrekningsrommet som gjelder her, som det vi 

kan oppleve i fysikk og kjemi, at forholds-faktoren, relativitet mellom preferanser, den relative funksjonen 

alltid er til stede i den tilstedeværende fysiske natur. Vi kan si at det er same natur og derfor ikke relativt, men 

det er feil, det relative er bygestrukturen innvendig i den ene og samme naturen, samme funksjonen av 

differensiell kontinuitet eller om det gjelder å se helheten som punktnatur. 

 Våre behov, sanser, egenskaper og evner kommer til utrykk i en ellers fysisk og fysikk-tilnærmelse av 

denne rom-utstreknings-naturen som bygger på forskjell fra punkt til kontinuitet, en differensial-natur med 

utstreknings-differensiell funksjon som forestilt eller virkelig tilfelle av vår verdens-oppfattelse, og virknings-

potensialet som praktisk opplevelse og fysisk observerbart, ikke minst for biologien, økologien, for fysikken 

og kjemien og for all teknologi vi kjenner, den praktiske hverdagen vår av behov og sansning. 

 Alle senger, alle ferier, alle bruksting, har utstrekning, er romslige. Og vi er tilpasset rommet med 

øyne, ører, finger- og hudfølsomhet, retnings-orientering, årsak-virknings-rekkefølger. Og det er vel en 

merkelig sak nok i seg selv, at vi har femtentusen ting som står i kø i huske-boka, og uansett hva som står for 

tur, så må også dette følge forskjellige rekkefølger for å oppnås, selv om det kan skje mange veier.  
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Bevegelse, virkning, å skje, hendelse, tid 
 

Vi har ikke sagt så mye om virkninger og bevegelser fra et grunnplan som en type forskjell, men det 

er mye av det samme som gjentar seg. At alt vi skrev om i den romslige differensielle naturens forskjells-

funksjonalitet, gjelder også bevegelsen. At vi beveger oss bortenfor, over, på, gjennom, til og fra, og lager alle 

former av bevegelser lignende i den samme romnaturen som våre aktiviteter der. Formasjonen på bevegelsene 

som skjer, selv om bevegelse ellers stort sett er det samme i fysisk rom, gir de spesifikke navn, ord, som vi 

kaller typen bevegelse.  

Eksempel: Gå, kjøre, sveve, svømme, svinge, fly, klatre, åle seg, krabbe, seile, hamre, sage, behandle 

maskiner og redskaper i husholdning, landbruk, skogbruk, havbruk og industri ellers. Men det gjelder også 

mobil, telefon, data, at vi surfer eller kommuniserer med annet stoff vi finner, og andre personer, via utstyret, 

og som ofte er koblet opp mot satellitter i rommet utenfor jorda. Og Naturens kretsløp, livs-arter, livs-

egenskaper fysisk. Bevegelsen gjelder også å spise, drikke, gjøre fornødent, puste, der pusten både som fysisk 

nerve-refleksjons-system som kan påvirkes bevisst, følsomt, og som også fungerer fysisk tydelig også som 

begrepet livs-pust, ånde-rettet.  

Kos, sex, forelskelse, kjærlighet har alle sine fysiske sider også. Det rare er at det virker ikke så ulikt 

når vi tenker på det samme kun som følelser og hendelser inne i oss. Ofte er depresjoner og forelskelser 

tydelige preg på den fysiske aktiviteten vi kan oppleve at folk har da. Stort sett så handler moralske regler, 

adferd, nettopp om bevegelser, mønstre, opptreden i forbindelse med parforhold, seksualitet, kjærlighet, 

samvær og ekteskap, andre forhold det er snakk om på vondt og godt her. Å få barn, lage barn.  

Videre sympati og omsorg, er oftest kropps-språklige, og fysisk i praktisk omsorg. Å hjelpe, likedan 

som å forhindre, hindre oss selv eller andre i handlinger. Ledelse, altså religiøst, politisk, filosofisk, ideologisk, 

praktisk, ovenfor natur, og i den kulturelle produksjon, å lage om, bearbeide naturen. 

Naturens forskjells-funksjonalitet er oppdaget gjennom andre henvisninger tidligere, som alt det 

forskjellige, som mangfoldet i naturen, eller bare mangfoldet, om det er noe som forener dette, et prinsipp som 

gir oss mangfoldet, om det er noe som er felles for alt det forskjellige. Videre at mangfoldet har virket som 

det kommer og det går, altså alle tings forgjengelighet, at fysiske gjenstander smuldrer opp, at mennesker, 

dyr og planter fødes, vokser, eldes og dør, at kroppene forvitrer, fortæres, at nye individer dannes, oppstår og 

forgår, at det skjer ulike historier og hendelser.  

Også sykluser innebærer jevnt over en forgjengelighets-prosess som er på gang, selv om vi mener at 

noe gjentar seg. At noe virker, skjer, hender, beveger seg som om det skulle vært fra en tilstand til den neste, 

at øyeblikket like godt forsvinner i samme stund den oppstår. Men om det er en kontinuitet i bevegelsene, og 

husk, så vil alt det som skjer med oss selv og med alt rundt oss, selv om vi ikke har fått med oss alt som skjer 

inne i oss og i verden, så kan vi jo oppdage det like etter at det har skjedd, eller når vi ankommer et sted.  

Vi kan jo se at det er et marked, før vi kommer helt bort til markeds-plassen. Allerede før vi har 

erfaring, husk om noe, at det er nytt for oss, så vil vi oftest ha sanser, sammenlignings-egenskaper, noe i oss 

som merker forskjeller i oss og ofte kan oppfatte sammenheng før vi har kommet helt inn i saksforholdene. 

Logisk intuisjon er en grad av logisk sammenlignings-funksjon. Å merke forskjeller, og graden forskjell, og 

som vi kan sammenligne med husk, erfaring, eller få erfaring med, oversikt over, på stedet, foran det som 

skjer eller oppleves, sanses, føles eller merkes. 

Praktisk arbeid eller lek, naturopplevelse eller teknologi. Vi beveger oss tilbake, om igjen, omløp, 

annerledes, likt som, med den forskjellen at virkning og bevegelse utgjør en forskjell fra rommets koordinater, 

ved at vi endrer plass eller styrke i rommet, eller at noe virker ut i rommet. Øker vi styrken på en magnet eller 

størrelsen på en masse med gravitasjon, så vil dette føre til sterkere endring av bevegelsesvirkningen vi får på 

styrken ett gitt stedet i rommet utenfor. Dette vil da også endre bevegelseshastigheten til alle legemer der, mer 

eller mindre. Altså ved svakere eller sterkere styrke.  

Slik er det at bevegelser virker på virkninger og virkninger virker på bevegelser, og gjør dette i 

proporsjonale forhold som viser at det er forbindelse mellom begrepet virkning og begrepet bevegelse, og er 

gjenstand for at alle bevegelsesstyrkevirkninger kalt kinetisk energi, eller bevegelses-energi, virker tilsvarende 

slik på den energi-bevegeligheten som finnes inne i et legeme et angitt sted, kalt potensiell energi, eller 

potensiell bevegelses-energi. Om det er de samme mål vi sammenligner med kunne vi like godt kalt det kraft 

eller styrke da regnskapet blir det samme, og at endringen som endringsfaktor i tilværelsen, uansett virkning, 

forandring eller bevegelse, slik sett fungerer gjennom en slags felles drivkraft som Aristoteles kalte energi-a, 

altså en aktiv bevegelses-kilde for alt.  
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Forholdet mellom bevegelsesenergi og denne innpakkede energien, stillingsenergien, er slik at 

summen av de alltid er det samme. Det som går over i bevegelse fra et objekt, blir tilsvarende tap av indre 

energi, altså helt i balanse. I de tilfeller dette ikke skjer, så er det fordi partikler og lys, varme kan komme til 

eller felles ut av massene, og i noen tilfeller at masser sammensmeltes eller splittes. Da gjelder en annen 

energi-beregningsmetode for dette, men som viser det samme. At den summerte energien er den samme. 

Vitenskapen vakler ganske ustødig når de skal legge frem forholdet mellom gravitasjon og elektromagnetisme 

og gravitasjonskraften i rommet. Vi vet at denne veksler innenfor de samme energisummer, men vi vet ikke 

hvordan gravitasjonen jobber for å få til dette.  

 Effekt, styrke, kraft, bevegelsesenergi, masse-energi, blir slik ganske like regnestykker når de omsettes 

til samme enhets-sammenlignbare mengde i sine enheter. 

Da de ulike fysiske lover er blitt oppdaget gjennom helt uavhengige og tidlige historiske eksperimenter 

så måtte de lage sine enheter slik det passet for dem der og da, og slik sett så er ikke størrelsene kompatible 

uten omregninger slik som mellom magnetiske felt-styrker og elektriske feltstyrker, mellom varmestråler og 

masse-trykk-størrelser. Her har det variert mellom hva man kan oppfatte som mekaniske lover, og dynamiske 

kontinuerlige, og til slutt så er de sammenfattet med en riktig konvertibel mellomregning, og som da viser 

jevn proporsjonalitet, i alle fall i isolerte tilstander.  

Men under vekslinger mellom energinivåer overraskes forskerne stadig av at det finnes tids-

forsinkelser eller energitap eller energigevinst på uventede områder. Men dette har også med nøye metoder 

kunne fastslås holder seg innenfor en energikonstant, lignende den som Einstein fant som E=mcc, der kona 

også hadde et ord med i laget, og noe som ved atomspaltninger ikke ble bevist før Lisa Meitners og Otto 

Hahns eksperimenter i 1938-39. 

 I alle våre praktiske gjøremål i verden, kunst, musikk, teknologi, hverdagsliv og lek, omgåelse med 

naturen, sykdom eller som friske, så gjelder de samme funksjoner ved forandringer, det vil si bevegelse og 

virkning og energiene som fungerer i et regnskap stort sett hele tiden. Vi får virkning, bevegelse, endringer 

fysisk, i fysikk og kjemi, der likheten med enhver tilstand som vi kan si er geometrisk og som et stivt 

utstrekningsrom, virker uten endring, at endringen, forskjellen, forandringen, bevegelsen, virkningen er en 

forskjell fra den tilstanden som var.  

I fysikken så benyttes dette som tids-angivelse, og stort sett i nyheter og i hverdagslivet vårt også. Det 

er først når vi kommer inn på slitenhet, tretthet, sykdom, kjedelighet, altså følelsestyrkene våre at vi synes, 

eller oppfatter tiden som noe helt annerledes. Vi kan også tenke oss til at alt er hele tiden, og at tiden slik er 

evig, og at det liksom ikke er en forskjell. Og riktignok så er evigheten her hele tiden. Men vi gjør ikke det 

samme hele tiden, og forholdene endrer seg. Slik sett er det ikke rart at det blir diskusjon og uenighet om vi 

alltid vil leve eller at vi virkelig dør for den videre evighet og alltid. Bare det er nok til følelseskonflikter, og 

er en følelsessak også.  

 Ellers er bevegelsene mye likt de vanlige matematiske og geometriske mål. Her er det snakk om 

endring i avstander, lengder, hastigheter, nærmere eller lengre vekk fra målet og kildene. Men nå snakker vi 

om oppover som bevegelses-endring oppover, ikke bare at opp er en rolig tilstand. Vi snakker om nedover, 

om å lande eller stige, fly, kjøre, om så kommunikasjons med mobiler, at det tar tid, stor hastighet, og ofte slik 

at vi ikke merker tids-forskjellen særlig.  

Er vi på månen tar det nesten 1.5 sekund å høre hva den andre sier og like lang tid å svare tilbake, slik 

at det er et opphold på nesten 3 sekunder for hvert svar og spørsmål. Om vi er på Mars, så nærmer vi oss timen 

på den samme kommunikasjonen, alt ettersom hvor jorden og Mars er i forholdet til hverandre i sin bane rundt 

solen. Timen lengst unna, og bare 20 minutter når vi er nærmest hverandre. Ikke helt perfekt utmål dette, men 

noe i den betraktningen.  

 En virkning kan være at et rødt lys går over til å bli grønt eller blått, eller blir svakere. En slik virkning 

merkes på at et fintfølende instrument kan endre seg ut fra energien eller frekvensen som kraftvirkning på 

bevegelser. Og det har også bevegelsesvirkning på annet enn bare et fint mål, men på det meste rundt seg, selv 

om det virker ubetydelig for oss. Vi behøver altså ikke å merke så mye av det annet enn fargen, men da har vi 

merket endringen, og den gir en bevegelsesforskjell i øyet vårt. Enzymene og tapper og staver i øyet arbeider 

annerledes ved endring av effekter, virkninger slik. Vi hører også merkelig nok forskjell på det øret som er 

lengst fra lydkilden og det som er nærmest, og dette lærer os til å registrere etterhvert bedre hvor lydene 

kommer fra i utstrekningen rundt oss.  
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Hørsel, lyd, er bevegelser. Lydbølgene går med cirka 340 meter i sekundet gjennom luften, og lydene 

i øret svinger med de toner og frekvenser som det lydkilden lager, men omdannet til slik hvert sitt øre virker, 

at det gir en liten forskjell fra hvordan lydkilden egentlig virker.  

Men samme person kan slik sett skille ut, merke forskjellene på gjenstander, kjøretøyer, naturlyder, og 

språkformene som brukes, og til bevegelse så hører ansikts-utrykk, kropps-bevegelses-utrykk, erfaring med 

slike bevegelser, hørsel som lyder og lys som synbar overføring med hastigheter på 300000 km i sekundet, og 

der vi merker fargefrekvenser med øyet vårt. På huden merker vi svingningene av kalde og varme 

temperaturer, og vinden, vindretningene, og trykket i atmosfæren, at man kan kjenne seg litt tyngre på en 

måte, tregere ofte ved dårligere vær enn ved godt vær, eller normalt vær.  

Våre egne bevegelser ved kjøring, å gå eller løpe, svømme eller klatre, alt praktisk arbeid, er slik at vi 

kan kjenne anstrengelser i muskler fra nervesignaler, og som gir oss en annen geometrisk følelse, eller 

romvirknings-følelse, ikke minst når vi kjenner på former med fingre eller hud, alle slags bevegelsformer vi 

merker på huden, trykk, og napp, og kløe, at vi kiles. Vi merker ellers den fysiske natur som bevegelse fra oss 

selv eller fra en gjenstand når vi får vondt eller skader oss også, fordi dette er en del av endrings-prosesser 

også.  

Det jeg fant som fellesnevner for bevegelse, endring, virkning, at noe skjer, eller kan skje i formen om 

det skal skje, er at det er en endring fra den tilstanden vi hadde. Altså en endring som betyr en forskjell fra 

den forskjells-tilstanden vi hadde, fordi vi kan tenke oss i ro en stillstand, eller i bevegelse fra en tilstand vi er 

inne i som prosess, og til en ny tilstand, ikke minst om vi sammenligner med den fysisk tid, det som ofte føles 

litt på kroppen også, at vi burde snart være hjemme, eller at nå har de andre rekt å kjøre langt, eller å lage mat.  

Vi kan legge merke til noe så snodig som at tiden har virket som den stod stille for oss, og samtidig 

kan vi tenke at andre har rekt det og det, eller at det og det har skjedd i mellomtiden. Slå den?! 

På toppen av alt dette finner vi at de fysiske lover er i balanse, at bevegelseslovene i universet, eller i 

vår lokale verden er i balanse og at energiene virker konstante innenfor alle sammenligninger av lov-om-

formering som skjer, i alt det som hender. Dette er det som alle fysiske eksperter arbeider med på et slikt 

bevegelses-energisk felt for gravitasjon, elektromagnetisme, altså masse og felt-effekter vi merker som alt fra 

statisk støt til elektrisitet i hus, til tyngdene vi operer med, og hva sol, måne og jord har av krefter mellom 

hverandre og likedan for hele det synlige univers, fysikk og astrofysikk kvantefysikk og kvantemekanikk, 

eller også kvante-elektro-dynamikken.  

Den forener gravitasjon og elektromagnetisme meget godt, selv om den ikke er ved veis ende i 

forklarings-modeller til tilstandene av balanseforhold. Se hva jeg sier om gravitasjons-turbulenstrykket i vårt 

lokale univers, og forskjeller her, i forhold til lyset, elektromagnetiske bølgepartikler, trykkbølger i 

gravitasjonen, og masser og elektron-lagenes energinivåer. At det er en grunn til en spesiell oppførsel av 

kraften, av energiene for å balansere slik de gjør dette, og det skjer ved tilpassende utvekslinger i en total 

tetthet som allikevel alltid er under endring relativt for alle objekter og felt. 

Rom og bevegelse, virkninger styrke, og formen på hendelsesforløp og gjenstander, aktiviteter, er 

avgjørende for de fleste behov, sanser og følelser vi har fysisk, men selvsagt også bevisst og psykisk. 

 Om det ikke finnes sanser og behov med fysiske virkninger på oss, så er det ikke like meget vi har å 

oppgi som følelser og psyke. Om alle lukter, synsinntrykk, alle smaker, alle hudfølelser som kaldt og varmt, 

som kjennes godt og vondt, vått og tørt, alt vi kan kjenne av former med huden, lyder vi kan høre med øret, 

alt dette som trenger den fysiske verdens tilstedeværende virkninger, om alt dette hadde vært borte, så ville vi 

vært ekstremt fattige på oppfatninger.  

Vi kan tenke på all litteratur som sammenligner med natur-hendelser. Stormende lidenskap, sildrende 

bekker, at krigernes fremferd var som en rasende orkan. Og omvendt; at orkanen var rasende, ond. Litteratur 

uten sammenlignbare naturfysiske aktiviteter er ofte ett mye mer fattig språk, selv for følsomheten. Vi har slik 

sett, kjenner til, begrep som torden-guden, kjærlighets-gudinnene, elve-nymfene, krigs-guden, hevn-guder, 

djevler, demoner, og ellers spøkelser og troll. 

Når vi kommer inn på de fysiske gjenstander og egenskaper, så forstår vi ofte hva det er snakk om mer 

konkret. Vi oppfatter noe ved forskjellen på en øks og en hammer, en spiker og en skrue, stein eller treverk. 

Vi oppfatter også forskjeller på insekter, på bier, irriterende fluer, hester og kuer, ekorn, kenguru, struts og 

løve, kattedyr og hundedyr, bjørner, på biler og motorsykler, sykler, joggesko, og lignende for en rekke klær, 

kles-typer, en krans, en kiste, ofte at en stor mage kan bety graviditet.  
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Vi kan tenke på bevegelige fysiske formasjoner. Når en frosk hopper og kvekker, så er det ikke bare 

hoppet og kvekket som vi registrerer. Vi får ikke hoppet uten at de fysiske bena til frosken endrer på formen 

si ved å strekke de ut, sparke fra, og hive seg med forbena fremover. Og når frosken kvekker, så er det oftest 

luft som presses ut, ved at strupen strammer seg, presser på, lunge-kraft, muskler forbundet til strupe og lunger, 

og at gapet til frosken åpner seg fysisk, at det er bevegelser i kropp og kjever. 

 De forskjellige sider av livskraft vi kaller sinne, kamp, forsvar, vilje, også redsels-oppførsel, flukt, er 

slikt som oftest krever fysisk aktivitet. Uten handling, og fysisk aktivitet, så blir vilje og kamp ofte ganske 

håpløse tilfeller å beskrive. Selv om vi kan si at vi bedriver en indre kamp inne i oss, noe vi skal ta opp siden. 

Men livskreftene til dyr, planter og mennesker går for det meste ut på at vi virkelig gjør fysiske bevegelser 

eller gir virkninger til noe. Vi kan si at et sint ansikts-utrykk, ut fra hva vi har erfart, og selv om vi ikke har 

stor erfaring med det, at vi gjenkjenner dette som en uggen følelse.  

 Vi kan ta vann som eksempel. Vi kan se ringer i vannet. Men vi kan også kjenne disse som regel ved 

å stikke fingrene ned i vannet, og merke bølgeringene. Om disse er større merker vi disse som bølger, og kan 

da også i større grad høre bølgene. Sterke bølger kan velte båter og hus, noen ganger rive ned fjellformasjoner 

slik som tsunamier. Sumatra i Indonesia ble forflyttet noen meter når Phuket-tsunamien fant sted. Dette er 

fysiske virkninger av vann. Vann kan fryse til is, fast form, og gå over i gassform kalt vanndamp, som er vann-

gass, og ikke luft-gass. Bobler i kokende vann er vann-gass-bobler og ikke luft-bobler som mange tror.  

På den annen side kan alt i hele verden kjøles ned ti fast form, tines eller varmes til flytende, og gå 

over i gass-form. Noen få går rett over fra fast til gass, og omvendt. Noen få er det vanskelig å få til å bli i fast 

form. 

 Men som med frosken som kvekker. Den lager som i vann, bølger i luften. Luft kan også fryses ned. 

Da vil nitrogenet i lufta og oksygenet som er surstoffet vårt, det vi trenger som del i luften, bli flytende, og 

skal kunne bli krystallinsk og i fast form om det er kaldt nok, nær absolutt 0-punktet. Det viktigste poenget er 

at lufta kommer i press, under trykk når det er bevegelser slik som kvekk og store bølger. Dette hører øret vårt 

som lydbølger ved at luft presses i ulik mengde inn i øret vårt og påvirker hørselsnervene i øret med sine 

mange lyd-organer.  

Lufta er nemlig fysisk den også, ikke bare vannet. I sterke trykklag så kan vi kjenne vind mot huden, 

og til og med merke vondt slik som om en luftpistol uten patron er for nær huden når man trekker av. Om noe 

annet fysisk beveger seg fort, slik som et tog, eller en gjenstand som eksploderer så kan luft-trykket bli så 

sterkt at vi kastes mange meter vekk. Og så vet vi resten selv fra lufttrykket fra snøskred som kan presse 

veggene inn i huset eller rives ned slik, uten at snøen kommer frem til huset. Vi kjenner ellers til stormer, 

orkaner, virvelvinder, tornadoer. 

Slik sett så er livs-pusten vår også en viktig, livsviktig del fysisk som luft. Også vårt ånde-rett må tre 

fysisk frem. Livs-pusten er slik sett ikke bare en forestilling, eller bare et åndelig fenomen. Uten den fysiske 

aktiviteten til pustingen og de fysiske organene som lunger og muskler og nerver som er bundet til virksom 

praktisk fysisk prosess her så har vi neppe noe ånder-ett. Altså en grunn til moralsk sett, om dette betyr 

holdbarhet og omsorg, at vi får beholde lunger og den fysiske delen best mulig intakt, og at det neppe er noen 

dypeste rett i tilværelsen til at man kan hevde rett til å stoppe andres ånde-rett, eller pust, kvele eller forgifte 

lufta slik sett. 

Biologisk er det oksygenets opptak og stoffskifte-systemet inne i cellene til organene våre som trenger 

denne delen av luften, oksygenet, for å omdanne stoffer kjemisk i prosesser som karbon-di-oksyd og nitrogen-

produkter som avfall nåe sukker, fett og proteiner skal bli mat i kroppens vedlikeholds-prosess, som igjen 

betyr at cellene holder en jevn prosess ut fra omstendighetene av fysiske bevegelser, og et jevnt trykk i cellen 

slik at denne ikke tørker inn eller sprekker om det blir for fullt.  

Det er som Heidegger sier, heller ikke likegyldig hvilken rekkefølge det er på hammer, spiker og 

planke om vi skal sette opp et hus. Og det er heller ikke da tilfeldig hvilken rekkefølge vi må løfte, plassere, 

hamre, altså gjøre våre bevegelser, for at det skal bli en orden som ligner det vi har tenkt oss.  

Men likedan er det med hendelser i naturen også. Dyrenes adferd og naturens oppførsel, mye omtalt 

som mange biologiske lover og mange fysiske lover, er slik at de fleste reagerer om noe skjer annerledes enn 

det som er vanlig for hendelser i natur og livsriket.  

Om vi skal ha oss kos, sex, kjærlige forhold, er glad i hverandre, så betyr dette fysiske aktiviteter 

sammen stort sett, eller via internett i visse tilfeller også. Men at vi berører hverandre fysisk er altså en 

oppriktig viktig del av våre moralske og praktiske forhold som har med følelser å gjøre i langt større grad enn 

mange tror. Som et supplement til begrepet livs-kraft og livs-egenskaper. 
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Her ville jeg legge sterkt vekt på de fysiske former og egenskaper, slik som at vi alle har tyngde, og 

dermed har tiltrekningskraft i likhet med den magnet-lignende virkningen fysiske legemer har på hverandre, 

slik som jorda har på mennesket, fall-kraft, den loddrette kraft-trekningen. 

Vi har også elektriske og magnetiske egenskaper i hele systemer vårt som biologiske cellers aktiviteter, 

i det vi kaller baser og syrer i cellenes stoffskifte. Ved siden av dette er cellenes aktivitetstype og retning, samt 

form også avgjørende for utseendet og oppførsel fra det minste til det største som den ytre formen vår, som er 

satt sammen av de mindre formasjonenes sammentrekninger og utvidelser, ved våre forskjellige bevegelses-

aktiviteter og fordøyelse av næring.  

I forbindelse med tenkning, bevissthet og følelser, stemninger, har man undersøkt nervesystemet og 

samhandling mellom tanke og fysisk aktivitet, og funnet at disse stor sett følger en fysisk ganske lik aktivitet 

ut fra det vi tenker, selv om vi kan si at mye er erfart eller tillært. Nervesystemet er en avgjørende del av å 

utrykke seg i den fysiske verden praktisk og som kommunikasjons-former. Biologisk sett opphøre funksjoner 

hos mennesker om nervesystemet bygges ned bit for bit. Man kjenner til skader, muskelsvinn, hjernesvinn og 

operasjoner som viser gradene der livs-egenskaper forsvinner, og som ved sine grenser fører til lammelse eller 

døden. 

Slik sett er det vi kaller former ikke stive. Alle former vi har undrsøkt har forskjellige spenninger 

styrker i seg, som vi kan måle, og som med tilførsel av energi, eller utløsning av energi, altså virkninger, 

bevegelser, ofte kalt feltegenskaper som gravitasjon og elektromagnetisme, positive og negative kraft-

retninger, slik sett gir formene en viss aktivitet i motsetning til det vi tidligere trodde, at alt var mer eller 

mindre fast, smått, sammen-klumpet, og kun virket som mekaniske årsak-virknings-rekkefølger.  

Årsak-virknings-funksjonen er fortsatt til stede, men forholdene endrer seg, og formasjonene endrer 

seg, splittes eller sammenføyes, og slik sett vil formene ved endring, slik som å gape opp, og bite kjeven 

sammen igjen, eller at en sten sprekker på grunn av forskjellen mellom varme og kulde, stort sett en del av 

egenskapene som er i oss og i stenen. Vi kan si at endring av formen, også er en del av egenskapen. Å løpe 

frem å fange byttet. Å samle bær.  

Alle livs-bevegelser og livs-virkninger fysisk, alle bevegelser og endringer, virkninger som utgjør en 

forskjell, er på plass for formene og deres aktive egenskaper. Når vi sover pumper det tusenvis liter blod 

igjennom kroppen, vår, hjernevæskene renses i store strømninger av sekret-væsker, vi puster og hjerte slår, og 

ofte så drømmer vi også. Om v i ikke husker noe fra søvnen, så har det i alle fall hvert aktivitet på gang. 

Til slutt må det nevnes at styrken, energien, kraften, hvorfor tettheten har et trykk, ikke nevnes så mye 

i begrepet om kraft og motkraft, og gjelder like mye om vi snakker om ånd eller fysisk virksomhet. At vi 

merker styrke-forskjeller. Ett slags press, eller avtagende press. Mange har sagt sitt om noe som ligner på 

dette. Anaximander sa at det er motstridenheten i alt det bevegelige som stort sett er det samme. Hans elev sa 

at det var utvekslingen, og kan ha ment at det samme utvekslet, noe som betyr at han kan ha ment at det var 

like mengder som utvekslet, altså balanse.  

Dette er likt med deler av det som Pythagoras sier om at summen av alle bevegelser er konstant, noe 

som Aristoteles kalte energi-a, en drivkraft som stod bak alle bevegelser, der energisummen var konstant, noe 

som Empedokles tidligere kalte kraft og motkraft, og som kunne være i harmoni eller ikke med hverandre. 

Anaxagoras mente at verdensfornuften, alt, skilte ut forskjeller og vår sjels, livsevnes oppgave, var å merke 

forskjell på dette, og med bakgrunn i Anaximander, Empedokles og Pythagoras, samt Heraklits like mengder 

av like og ulike i forandrings-prosessenes evig pågående flyt, så tyder det på at Anaxagoras også anså det som 

en likevekt av sirkulasjoner.  

Spinoza sier at det er en virkende logisk kraft. Og Leibnitz, og kanskje i en form av vel naturfysisk 

bilde, av en fysisk lov-natur, så kan det se ut som at Einstein også søkte etter en helhetlig kraft, eller enhetlig 

lov som kan ligne det samme for energi-bevegelser i romtiden. Hvorfor finnes uro, bevegelighet og virkning, 

samt styrke her, som del av en tenkt ånds-natur, eller et naturvitenskapelig lovgitt fysisk driv-funksjons-

system. 

Poenget er at kraft-eksemplet utenom bevegelse og tetthet ikke er forklart med dette. Presset, trykket, 

hvorfor noe skal fortette seg og danne trykk, press, slike bevegelser og utvekslinger, tiltrekning og frastøting, 

er ikke forklart.  

Dette har Differensialkraften forklart noe om, at om de samme funksjoner i romtidens innerste drifts-

system også fungerer som vekstlignende funksjon så vil den samme funksjonen gi en indre ekspansjons-

funksjon og danne trykk, tetthet, fasthet i en ellers flytende aggregat-tilstands-form, og som likevektig gir likt 

trykk overalt med seg selv som motstand og da med en gitt strømning. 
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Fordi her er U og R og I like, 1:1=1, at trykket, motstanden og strømningen er alle en, og kan utveksle 

som den siste utvei for endringsfunksjon som en kraft lukket inne i uendeligheten som ikke kan vokse mer 

utover. Ellers finner man ikke noe som kan endre tettheten ved utvekslinger. 

En slik funksjon i det indre av helheten vil danne fysiske og bevisste preferanseformer, det vil si at det 

blir forskjell i alt det forskjellige som likeverdige utvekslinger. 

Rommet, utstrekningsfunksjonen formidler fysiske virkninger og bevegelser, og endringer i 

formasjoner. Og gjennom dette er det at våe mest kjente alltid aktive sanser og behov merker noe bevisst eller 

underbevisst, føler eller kommer i stemninger av. Slik sett er rommet et vitkig fysisk element grunnet 

formidlings-utstrekningen som det har. Bevegelsen og virkningen er nødvendig for at vi skal kunne få 

observert, dedusert, de styrker, signaler, som går gjennom rommet, og da først og fremst fysisk sett i denne 

fremleggelsen. 

Alle endringer i slik fysisk form er del av all sansbar og behovs-til-knyttet fysisk aktivitet, og har noe 

å si for vår evne til å kunne sammenligne: Bevissthetens samle-funksjon og sammenlignings-funksjon, forklart 

nærmere i Differensialkraften. 

Begrepet ånd, mye av teologien, handler slik sett om bevissthet, om følelser, behov, hva vi vil, vilje 

og krefter, sansning, stemninger. Vi kan ikke si at dette er uavhengig av de nevnte fysiske sanser og behov, 

og at naturens opplevelser er uten innvirkning på stemninger. Klar blå himmel. Forferdelig tordenvær. Ferie, 

lek og arbeid, fysisk oppførsel som moral. Vi vil også ha våre oppfatninger om vondt og godt som ondt og 

godt, om vi faller i vannet, og ikke kan svømme, skrekk, redsel, angst.  

Vi vil også ha en oppfatning av det onde om noen forsøker å sulte oss, eller legger hendene rundt 

halsen for å kvele oss, eller over munn og nese så vi ikke får puste. Fysisk mobb, tortur, at noen er slemme og 

slår, at vi opplever at noen skader våre vitale organer. At vi forgiftes eller blir utsatt for planlagte ulykker. At 

vær og natur kan gi det lille spesielle som gjør at man forelsker seg.  

At vi kan få humør av smak og lukt fysisk. At vi ikke kan vite hva som er i tåke-bankene rundt oss. 

Hai, troll, løve, sykdommer. Ganske så mange av våre fobier er knyttet til spesielle uheldige opplevelser med 

dyr, planter og sopp. Og andre menneskers uhell, eller deres dårlige behandling av oss.  

Jeg vil her legge dette fremlegget som står i denne seksjonen i sin helhet som bakgrunn for våre 

observasjoner i fysikken, kjemien, biologien, språk/tolkning, og som i den praktiske hverdagsformen av 

sansning og behov erfaringer, og vår evne til å sammenligne hva som kan tilpasses eller ikke fysisk, og de 

samme fysiske virkningenes tilpasning som påvirkning av vår sammenlignings-evne: At vi har noe å 

sammenligne fysisk, preferanser vi kan se forskjell på, forskjellen som gir like, ulike, kjent og ukjent, 

gjenkjennelsen, husken og bevissthetens sammenlignings-prosess. 

 

Dette er hva jeg mente med de fysiske dimensjoners konsekvenser, både fysisk sett i naturen, og 

som vår bevisste observasjon, sansning og behov, og som grunnlag for forskningen på den fysiske natur. 

 

Roger Bergersen  
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Det kjente Universets utvikling 
 

 

 Vi skal her ta for oss et mulig scenarium for en utvikling av et univers lignende slik vi oppfatter dette, 

gjennom å benytte differensialkraften og dens differensierende differensialfunksjon som bakgrunn for 

hendelser. 

 

 Denne fungerer slik at den totale differensialkraften, fungerer motsatt av en forskjells-løs tilværelse 

der det ikke finnes noen forskjell, ingen like, ingen ulike, ikke to like eller to ulike, ikke to like ingenting eller 

tomheter, ikke to ulike ingenting eller tomheter, ikke finnes noe som kan fylles eller tømmes, som ikke har 

muligheter eller noen virkelighet, ingen årsak-virkning, ingen bevissthet eller drivkraft. 

 Ut fra analysen av dimensjoner handler de om størrelser, ikke minst som verdener og himler med 

innhold, egenskaper, og den dimensjonale væreplass, uansett hvordan vi tenker oss henviser til størrelser og 

relative forhold, en være hvor i noe oppholder seg og at noe skjer. Dette viser at dimensjonene som væren er 

relative, altså forskjells-funksjonelt oppbygget, og det samme gjelder for alle forandringsfunksjoner, 

endringer, altså slik som tid, virkning, bevegelse, hendelser, at noe skjer. Alt dette er differensialt, og samtidig 

relative funksjoner.  

Dette betyr også at rommets dimensjoner er differensialt, at endringer i rom er differensialt, og at en 

hastighetsløkke i en romtid-energi-natur skaper tidsforsinkelse og treghet mellom sted a og b på en tenkt mer 

rett linje som strekk mellom a og b. Her i ett utstreknings-rom ala vitenskapens rom-definisjon, med bevegelse 

involvert, for at tiden skal kunne virke slik ut fra viten-skaplig tidsbegrep at tiden kan stå stille fordi den er i 

en hastighetsløkke, det vil si at den er fanget i et objekt som en indre energi-bevegelse, uten at det behøver å 

endre hastigheten mens det foregår en sirkulasjon.  

Poenget er at alle endringer, at noe skjer, hendelser, er slik da at disse også er differensial-funksjoner. 

I motsetning til det v tidligere trodde, så virker alt vi finner. Vi trodde ofte at materien var virkningsløs. Det 

motsatte er bevist. Alle egenskaper vi noensinne har påtruffet hos, stoff, materie, substans, felt, kraftvirkning, 

de spesielle drivkrefter som står frem som bevegelses-energier eller virkning for dette, fungerer differensialt.  

Vi kan kalle det forskjells-funksjoner. Og når både rom, bevegelse, tid og mangfoldet av egenskaper 

hos stoffer, kropper, det vi kaller livløst og livfullt, virker slik at vi merker dem, så er de differensial-

virksomme virkningsfunksjoner. Det motsatte av alt som forskjells-løst er at det er en total forskjell som alle 

egenskapene, og mulig som produkt sammen.  

Om vi tenkte oss at det ikke fantes noe i det hele tatt, og så tenkte oss at disse differensial-funksjoner 

befinner seg sammen på en eller annen måte i samme punkt, så kunne de vært et produkt av en felles 

differensial-funksjon. Lignende en forskjell som ble forskjell fra seg som en total forskjells-funksjon eller 

total differensial-funksjon.  

Om denne total eforskjell ble født, sett med de vitenskapsorienterte dimensjoner som bakgrunn, så 

ville dette bety at om bevegelsen som en forskjells-egenskap ikke kan forklare romutstrekningen, og 

romutstreknings-egenskapen ikke kunne forklare bevegelses-funksjonen, så ville de kunne hjelpe hverandre 

frem ved at de differensierte seg som en enhet, altså der bevegelsen gir utstrekningen hjelp, og der 

utstrekningen gir bevegelsen rom å vokse i, i en takt der bevegelse og utstrekning er like lange og like raske.  

Som en slik plutselig fødsel ville denne virke som en vekstfunksjon av utstrekning og bevegelse, altså 

en romtid, en hastighet, mulig som absolutt, hvilket ville bety at denne romtid-bevegelse-vekst-funksjonen 

ville eksplodert rett inn i uendelighetens vegg, fordi som uendelig vil den ikke kunne skrumpe inn eller vokse 

noe mer, og den vil oppføre seg som fanget inne i en absolutt konstant boks-størrelse. Da den ikke kan vokse 

mer utover eller forsvinne, så vil samme vekst-funksjonen vokse seg til et uendelig, eller absolutt innvendig 

trykk. Da dette er den samme funksjonen, differensial-funksjon, som nå har endret seg til et og samme 

ekspansjonstrykk overalt, og samtidig fungerer som Ohms lov, at dens trykk er konstant U=1, og dens 

motstand er dens egen og samme funksjon innvendig med R=1, så kan vi anta at det går en strømning som er 

lik I=1.  

Det vil bety at denne konstante ekspansjonskraftens varige og konstante energi, som ikke slipper unna 

den samme funksjonen nå faktisk utveksler innvendig. Med samme trykk, energi, drivkraft overalt, så kan 

denne ekspansjonskraften kun ha en utveksling der like mengder volum-bevegelser av styrke, tetthet, 

driftspotensiale, som utveksler med like mengder volum-bevegelser av styrke, tetthet, driftspotensiale.  
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Det betyr at bevegelses-mengder utveksler i like mengder bevegelses-mengder, og at like mengder 

bevegelses-energier, styrke, utveksler med like mengder bevegelses-energier styrke, og at alt er i balanse fra 

grunne av, at det er likevektige mengder utveksling der totalmengden energi er konstant. 

 Utvekslingene må gå gjennom en slags form for hastighetsløkker som for en rett strekning mellom a 

og b, betyr at når utveklingen kommer, så vil en rett feltlinje tvinges inn i en sirkulasjon eller krumning en 

turbulens, helt balansert av samme konstante energi, men som gjør at bevegelseslengden mellom a og b blir 

lengre, eller at samme lengde lenger ikke rekker helt frem fra a til b.  

Dette fungerer i forhold til den rette strekningen som at det blir treghet for bevegelsen, at det blir 

tidsforsinkelse i forhold til den rette bevegelsen, og at bevegelsen rett frem tar en pause, som at tiden eller 

bevegelsen, og også lengden er forkortet eller tar en pause. Hastighetsløkken fungerer slik som en turbulens 

for grunnivået i hele kraften, men også på alle størrelses-nivåer.  

Det betyr at vi lokalt må ha utvekslinger og at de må tilpasses hverandre. I mellomstadiene mellom 

små og store utvekslinger oppstår hastighets-formasjoner som slett ikke ligner de mer stasjonære slike 

sirkulasjoner på nivåer, men som går mellom store og små slike felt-utvekslinger. 

 Lokalt kan da bety at det er temmelig varierte tilstander mellom utvekslingsforhold vi kan befinne os 

i. Men da den mest normale av alle slike feltutvekslinger i differensialkraften er slik at vi har utvekslinger, så 

kan vi se alle felt som ikke er hele den konstante energien selv, som mindre utvekslingsmengder, altså som 

utvekslede feltløkker, og når vi da sammenligner med det vi tidligere har kalt BIGBANG-modellen for 

universet påtreffer vi noe besynderlig. 

 Differensialkraften er en konstant energi. Først når den utveksler danner den preferanser, altså 

formasjoner og utskilte virkninger. Konsekvensen er bare den at ved en utveksling så er det slett ikke alt som 

har plass til å være med i en utveksling fordi mye av dette må gå til de rettere strømningsløp og utveksling 

andre veier.  

Vi får derfor ut fra en grunnturbulens overalt i denne modellen, lokale under-ordnede felt-utvekslinger, 

underordnede utskilte felt-krefter, som slik fungerer som at de fortetter seg av den mengde som så blir utskilt 

inn mot en tenkt rotasjon der feltlinjene er tettest, eller trykket, bevegelses-energien er tettest, og som så 

veksler ut igjen med samme mengder ut i den kraft-feltstrømmen som det kom fra, om det ikke skifter ut i en 

annen del av samme strømning lengre vekke fra den strømningen det ble utskilt fra. Hele tiden har da denne 

utvekslingen ut fra en totalstrøm slik ett trykk og et mottrykk på seg for innløp og utløp som blir det samme 

totalt, der denne utskilte strømmen ikke taper noe av seg, utenom som tetthet. 

 Vi kan ta den enkleste av alle modeller som kan tenkes for en differensial utveksling. Altså en virvel-

sirkulasjon, men som i rommets 3 dimensjoner, ville virke fra alle kanter, slik at det er fullt sannsynlig at dette 

antar en kule-form, i stedet for bare en virvel. Altså en virvel-kule med et visst spinn i utvekslingen. 

 Da denne virvelens innløp blir stadig tettere på veien innover så vil den tvinges til å lage mindre 

hastighetsløkker med stadig stigende tetthet, og som til slutt vil virke som en mega-masse for hele den 

mengden som samles gjennom kuleformasjonen. At trykket kan være så stort det vil, men det er også de 

konstante energien i rommet, slik at denne bevegelsen kan ikke klare å bli tettere enn det som det indre mot-

trykket i den samme kulen nå gir, og det dannes en balanseform i sentrum av utvekslingen, og slike 

balanseformer kaller vi gjerne en Planck-form-balanse, eller en Planck-energi, eller planck-masse.  

Nå er denne bitte-litt større enn i en partikkel, og den har ikke så mange andre rett ved siden av seg 

muligens heller, og ville tilsvart en fortetning av kraft, eller energi-felt-bevegelser som til forveksling ligner 

den modellen av BIGBANG, skapelsen av universet som tidligst begynte med et singulært utstrekningsløst 

punkt, skapelse, der rom og tid, bevegelse og energi ble til slik vi kjenner det, og at slikt ikke fantes før.  

Siden er det kommet andre modeller som legger frem den samme modellen, men ikke fra et 

utstrekningsløst punkt, og heller ikke fra en sirkel, eller bestemt masse i sentrum, uten at denne har volum i 

seg, og at denne har heller en virvlende effekt, heller enn å ha et singulært likedan bevegelsespunkt eller sirkel.  

Altså vil ikke-singulært tyde på en utvekslings-mulighet, og som kan ligne en slik virvel. 

Differensialkraftens slik enkleste funksjon for utvekslingsvirvler er i alle fall slik at denne prosessen og alle 

prosesser med utveksling slik skaper gravitasjon, anti-gravitasjon, inn og ut-kraft, inn og ut-energi, stort sett i 

like balanserte mengder. 
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 Det betyr at en lokal utveksling slik vil fortette seg inn mot sentrum, og spre seg ut, fortynnes ut fra 

sentrum. Ut fra om vi selv skulle være med i en slik feltstrøm, så ville vi oppfatte dette som en samling av 

preferanse-objekter, altså utvekslingsvibrasjonskraft, eller masse-fortetning av energi inn mot sentrum til det 

hadde en mega-masse som så utveksler balansert utover igjen, i ett like sterkt, men litt annerledes orientert 

mot-felt-trykk enn slik det virket da strømningen gikk innover. Dette betyr at selv om utover-gående strømning 

har samme energi, behøver den ikke å ha samme -relasjoner mellom kraftlinjene som innover eller ved videre 

utveksling med rettere strømninger og andre feltstrømmer.  

 Derimot vil vi nå, og over en mulig lengre tids-prosess ha en kontinuerlig fortettet masse som utveksler 

fra sentrum og som slik kan produsere et utvidende univers sine strukturer en lang stund, og neppe bare som 

en enkelt blitz, men en varig rom-vulkan med jevn utstrømning av trykkmasse-energi. 

I et slikt trykk er det ikke rart at det skulle være partikler med et høyt Planck-trykk, og heller ikke at 

mengden slike avtar fullstendig men gradvis ebber ut, til fordel for et utvidet rom som kan virke kjøligere enn 

i det tette sentrumet.  

Nå er samme differensialfunksjon da årsak til at partikler dannes på samme måte med den varigheten 

dette har ut fra balansetettheten av slike feltpartikler i rommet, og hvilke prosesser som kan gi økning eller 

senkning av utvekslings-tettheter, men da utvekslingen fungerer på partikkelnivå, så vi de manko eller 

overtrykk, altså partikler og antipartikler med sine nøytrale og negative, samt positive funksjoner fungere etter 

samme prinsipp i de mer jevnere kraftrom, slik jevnhet vi lett kan oppfatte at vårt synlige univers har.  

Men da vi kan treffe mange lignende nærmere og fjernere lokale univers, eller strømninger som 

krummes av ulike grunner, så vil et slikt ekspanderende univers ha ulike trykk mange steder, motstand, eller 

utvekslings-mengde-forskjeller, utvekslingene til partiklene i den samme strømmen vil gjøre sitt til anti-

partikkel-dannelsene tiltrekker seg hverandre, mens de ved nærhet av hverandre kan finne at de har likedanne 

utvekslings-strømninger lokalt, og slik frastøte hverandre fordi det blir press på balanseringen av energi fr 

metningsrommets balanse, det vi kaller det jevne gravitasjons-feltrommets nøytrale balanse, tross vibrasjoner 

og trykkendringer, 

 Ja. Større tenkte tyngre partikler grunnet overtrykk og balanse er fullt mulig. Og ved uttynnings av 

tettheten så vil de kunne spre seg ut som mindre tilpassede balansepartikkel-størrelser som passer med 

balansereguleringen til rommet rundt. Slik får vi et lokalt rom, gravitasjonsrom med objekter der energiene 

utveksler i like mengder med hverandre, og at de forholder seg til det store trykkets nøytralbalanse, (tomrom), 

som egentlig er fullstendig energi-mettet, men i likevekt og derfor virker mer hindringsløst, med unntak av 

den merkelige treghet og tidsbevegelsesforsinkelsen som fysiske objekter har i rommet også.  

 Når jeg i tillegg fant de fysiske lovene våre gjennom samme funksjonen av hastighetsvirvler, 

utvekslinger, som stemmer med alle lovene vi kjenner, så er det god grunn til å tro at det kan være en like 

riktig modell, kanskje enda bedre romtid-energi-funksjons-modellen enn de vi har som omriss fra tidligere, 

selv om den ikke klarer å konkurrere med partikkel-akseleratorer, og andre fysiske og matematiske 

konstruksjoner, men til gjengjeld fint kan klistre disse inn på de angivelige plasser der vi kjenner dem igjen 

både i romtid-bevegelses-modellen til Einstein, inn i E=mcc, Inn i de ulike lovområdene, og der min påstand 

kommer slik.  

At alle utvekslinger av partikler og energier skjer gjennom de kjente kreftene ved at hastighetsløkker 

bringer overgangene, altså transformasjonen som trengs i alle de balanserte energiutvekslinger, som både 

kaos-teoriene og kosmos-teoriene har felles som samme mengde energi totalt, uansett. 

 Jeg har gjennom hastighetsvirvler forklart hva jeg mener skjer med den sterke kjernekraft, den svake, 

balansenivåene og hvilke feltvirvler, planck-funksjoner som oppstår i de elektro-magnetiske felt og ute i 

tilstøtende gravitasjonsfelt og hvordan de elektromagnetiske omstillinger som hastighetsløkker danner en 

lokal sirkulasjon med gravitasjons-kraften som balansert plassreserve i den gradvise prosessen av den 

tilbakeførende kraften inn mot den elektromagnetiske partikkelen igjen for å holde denne energien intakt.  

Det endrer litt på den elektromagnetiske oppførselen, fordi det først og fremst betyr at mengden og 

styrken lokalt sett, må følge de masser som er i nærheten som letteste transportvei. At pumper du masse vann 

inn i et rom, så vil de to rørene som vender ut av rommet lede vannet ut av disse. Altså at rommet er mettet 

ellers, og partikkelmengder og energier konstant og relativt samtidsorientert, lokale utvekslinger, og strømmen 

inn vil gi strøm ut av de rørene som går motsatte veien. Motstående ledninger eller avklipt ledning vil så danne 

en motsatt spenningseffekt en stund likedan som spoler, induktive kilder.  
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Den magnetiske effektens oppgave er strømningserstatning for den elektriske effektens retning, mens 

elektroner og lys kan vekselvirke med gravitasjonsturbulenstrykket konstant. Planck-en virker slik konstant 

fordi alle partikler er i det samme ganske likedanne trykkrommetes trykkstørrelse, og alle partiklers virvlende 

utveksling vil måtte balansere seg i slik hastighets-løkke-utveksling balansert til samme kraft som gir 

planckstørrelsen, utvekslingsformen inne i partikkelen, etter samme mengdeprinsipp som størrelsen på trykk-

partikkelen har i forhold til samme konstante trykk.  

Alle partikler må gi så mye til gravitasjonsrommet som det balansen tilsier for likevekt mellom 

partikkel-trykk-størrelse og romtrykkstørrelsen, og så mye som partikkelformbalanse endres, så mye mer eller 

mindre blir gravitasjons-tettheten utvidet i gravitasjonsrommet. 

 Slik sett fungerer også sorte hull som hastighetsløkker med der tettheten av kraftutvekslingslinjer vil 

gi en meget stor Planck-funksjon.  

To sorte hull, to virvler som går sammen, gir mindre avhengighet av påfyllsmengde for å drive de 

rundt fordi de har gitt hverandre en utvekslende kraftmengde som først gikk gjennom begge, men nå blir 

overflaten mindre for å fylle denne som sammenfaller til en, og overskuddet går til vannet rundt, altså skvulper 

ut til gravitasjons-rommet utenfor som gravitasjonsbølger. Dette er ikke som en bølge på en vannflate som 

brer seg kun til sidene, men en rom-bølge som brer seg sfærisk, men ikke uten at det er en tilpasnings-balanse 

med i samme betraktningen, at energiene for helheten holdes konstant. 

 

 Om så innstrømninger gir større tyngdepartikler, energi-partikler, eller nye plasmatiske tilstander av 

felt-supper, og som utgående igjen beholder vise mengder proporsjonalt av slike størrelser som kun endres 

når tettheten synker under en ekspansjon av et felt, så gjør det ikke særlig forskjell på modeller av tiltagende 

partikkel-dannelser i felt. Som en mulig relativ variant, er en ekspansjon fra et sentralt område lokalt, blant 

mange formasjoner for univers i et større felt-landskap fult mulig. Og slik sett kan denne modellen her være 

like aktuell som de fremlagte modeller ellers.  

Men her er ikke antagelsen for det omliggende kraftrom med balanse inn mot vårt lokale distrikt lenger 

et problem. Vi kan ha ulike oppfatninger av hvilken masse rommet egentlig har. Denne modellen sier ikke 

noe om det. Vårt lokale univers, hvilket som alle andre krumningsfelt, er slik at det må, og kan bare observeres 

ved den krumnings-formen og de masser og energier det har fordelt over det synlige univers, og som observert 

av måleteknikere og av astrofysikere og fysiskere som har hatt unike kunnskaper.  

 All videre spekulasjon stort sett avsluttet her. 

 

 Roger Bergersen. 
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Doppler-resonans, overtrykk, gravitasjons-bølger 

 

Når partikler og felt danner et overtrykk utbalanseres dette samtidig med gravitasjons-trykk-

motstanden. Ut fra alt jeg har skrevet om gravitasjonen, og driftsfunksjonen, så betyr dette at et overtrykk 

fører til slikt som at elektronet avgir radiostråler, lys, varme. Ett elektron kan også da ved en gitt verdi styrke 

på overtrykket, hoppe et skall ut eller hoppe ut av atomet. Slike overtrykk balanseres ved slik effekt i det 

trykklandsskapet som felt og partikler oppholder seg i, og gjelder likedan alle store masser. Eksempel er alt 

som eksploderer, eller også sorte hull. Når masser trekkes inn i sorte hull, så avgir de også mindre mengder 

gravitasjons-bølger. Om to store sorte hull faller sammen til ett, så avgis en stor gravitasjonsbølge for at 

rommet rundt må kompensere dette gjennom at mindre mengder trengs for å drive de to virvelkulene, som nå 

blir til bare en hvirvel-kule, og overskuddet blir en tilsvarende økning i gravitasjons-rommets balansetetthet, 

altså tilbake til rommet. Da lys og gravitasjon har samme hastighet så oppstår sjokkbølgen, fordi gravitasjonen 

danner en viss resonans. Denne slipper allikevel unna som balansering av styrkemengden fordelt utover i alt 

omliggende rom. 

Lokalt fungerer nok dette som en viss doppler-effekt også. At svakere og sterkere krefters retning gir 

en pulseringseffekt i området, og som godt kan kalles doppler-resonans. Lokalt skjer det samme med felt, med 

magnetiske, elektriske og gravitasjons-balanserte felt, objekter. Som med Tesla, at om det er en stor nok 

energifrekvens i den elektriske utladningen, selv om det er 60.000 volt, så dør ikke dyrene og menneskeene 

allikevel om det er et videre utladningssted. Rommet er alt mettet, balansert i felt og partikler ut fra 

gravitasjonsrommet. Gravitasjonsrommet kan vi anse som en super-flytende aggregat-tilstand, med et 

ekstremtrykk i forhold til masser. Men det er balansert turbulensvirkning mellom og i alle områder slik at kun 

der balanseforskjellen er fo stor, så dannes det partikler som motvirkning til disse bevegelses-styrker som også 

er trykkvirkninger i positiv, negativ retning for gravitasjons-massen. Når en stor ladning skal utveksles til et 

sted med kapasitet til å utbalansere dette, vil styrken som passerer mindre objekter slik ikke rekke, og ikke 

klare å utveksle slik energi, og gravitasjonen lokalt rundt partiklene klarer heller ikke dette. Da vil det oppstå 

kun en ut-svelling, eller inn-skrumpning av størrelser, det vil si at objekter utvider seg litt, eller trekker seg 

sammen litt etter mengden og type slik spennings-, eller trykk-kraft. Hastigheten på et slikt, om vi vil lyn, 

ladning, kan ikke kompenseres eller balanseres av omliggende gravitasjons-rom og partiklene som alt er i 

balanse, og denne bølgevirkningen kan godt minne om noe jeg vil kalle en doppler-resonans, en øking av 

størrelse og tilbake til normalen igjen, likt som en slags skvulpe-effekt. Denne doppler-effekten er ikke 

kjennetegnet av spesielt forholdet mellom frekvenser som går til og fra i avstand mellom objekter slik som 

lysfrekvenser, men gjelder mer lokalt feltområdet som er balansert og ikke klarer å utveksle energien som 

kommer inn, og ikke har tid nok til dette, fordi de rettere feltlinjene som passerer ikke er i størrelsesforhold 

med hva som partikler kan fange, utbalansere, eller mette. I svakere styrketilfeller vil partiklene klare 

utvekslinger med å ionisere seg og omkoble seg, avgi eller oppta energier. Men så sterke frekvensenergier vil 

måtte passere området som om de mindre strykemengder av partikler og felt ikke er av betydning. Forholdet 

er slik at den mer rettlinjede energi-felt-mengden og dens styrke ikke rekker eller klarer å utføre en plutselig 

pi-sirkulasjon i objektet, fordi styrken i retningen ikke klarer forsinkelsen ved å runde av i svake partikler 

som ikke kan balansere disse felt-linjene. Stryketettheten til det gjennomgående passerende feltet er også for 

sterkt til å å ikke rive med seg den samme mengden feltstyrke som forsøker å stikke av. Feltlinjene blir straks 

brutt og klarer ikke å inngå som en planck-forskjell som forblir værende igjen i objektene. Noe vil alltid 

reagere, tas opp, lys, varme, reflekseffekter, men hovedmengden i slik som i Teslas eksperiment, danner i 

hovedsak kun en nesten helt gravitasjons-bølgelignende skvulpe-effekt av samme masse-energi. Og denne 

økende energien, volumet, danner en mot-virvel av gravitasjons-kompensasjon inntil det elektromagnetiske 

feltets virkninger har passert, og trekker seg så tilbake igjen kompensert av partiklene som synker sammen til 

normalen igjen. Dette er bare et av flere mulige scenarier som er mulig ut fra hvilken type felt, og polaritets-

forhold som oppstår.  

Det er balansetrykkets overtrykk som bestemmer når de kjemiske reaksjoner som eksplosjoner skjer, 

likedan som at store masser eksploderer, enten det er nøytronstjerner, novaer, sorte hull, hvite hull, kvasarer, 

og hva vi enn finner slik, for eksempel nøytroner som skyter ut et elektron og danner hydrogengass etter 13 

minutter i vakuum. Med utlyst stråling, at massen omdannes til lys så øker hastighetstrykket, eller trykkbølgen. 

 

Roger Bergersen 
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Elektromagnetiske balanser 
 

Hva tas opp her: Elektrisitet og magnetisme. 

 

Atomet består av partikler. I kjernen har vi fra 1 til 94 protoner, og antallet protoner bestemmer hvilket 

element vi har, hvilket atom-grunnstoff-element, altså stoff-typen, som bygger opp jord, luft, ild og vann. 

Atomene har ideelt sett like mange nøytroner som protoner og bestemmer at økningen av vekten, 

massen, til disse atomene øker med ett proton og et nøytron av gangen der protonet og nøytronet veier omtrent 

like mye. Men protonets positive spenning elektrisk, elektromagnetisk, avgjør altså atom-typen.  

Ideelt sett vil da atomene veie rundt vekten av økningen til 2 kjernepartikler for hver gang disse har en 

minste stigning av vekt som gir et nytt grunnstoff, men de endrer seg normalt ikke til et annet grunnstoff, slik 

at de er ideelt sett varige. Jeg har grundig forklart hvorfor jord-luft-ild-vann ble byttet til atom-modell i annen 

del av boka. I virke-lik-heten så kan atomet oppta noen elektrisk nøytrale nøytroner som utmerker seg kun 

med hele energien sin som gravitasjonskraft, bitte litte grann tyngre enn ett proton, som slik omgjør frekvensen 

fra elektronskall ørlite grann, uten at lys fra stoffet av den grunn forveksles med andre atomer og isotoper.  

Av og til under gunstige forhold radioaktivt, eller under temperatur-endringer så kan også atomer på 

sikt ofte spalte seg eller fusjonere sammen med kjerner slik at ett nytt grunnstoff dannes av to, eller at ett 

grunnstoff spaltes i to mindre grunnstoffer. I gjennomsnitt så beholdes mengden stort sett som stedets normale 

mengde av grunnstoffer. På en annen planet med radikalt annerledes trykk og temperatur hender det at en 

isotop av grunnstoffet er mer alminnelig enn det er her på jorden. Men i hovedsak gjelder grunnstofflistas 

energidata og stoffegenskaper seg ganske stabilt. 

Elektroner som vandrer rundt i skall-lagene til atomene, og protonene i atom-kjernen er motsatte 

spenninger, feltretninger, der elektroner er elektrisk negative og protoner i kjernen er elektrisk positive. 

Protoner og elektroner tiltrekker hverandre, mens protoner forsøker å støte bort andre protoner, og elektroner 

støter bort andre elektroner.  

I en viss avstand fra hverandre er spenningsfeltet så svekket at like spennings-partikler ikke støter 

hverandre vekk i særlig grad om de er ute i tomrommet og ikke bundet til atomer, og elektronenes masse, 

gravitasjonskraft er da slik at elektronene trekker seg mot hverandre. Det samme gjelder for protoner.  

Elektronene samler seg rundt kjernene i en avstand som er tilpasning mellom gravitasjonskraften til 

partiklene, og spennings-tiltrekning mellom kjerne og elektroner i skallene rundt denne, og den hastigheten 

som elektronene vandrer med, samt den blandede gravitasjon elektroner har til hverandre, og deres frastøtning 

elektrisk som de har til hverandre.  

Elektronene fordeler seg over kjernen i elektronskallene etter mengden av disse balansert, og danner 

nye skall ut fra den samme proporsjon for feltkraft som vi kjenner for gravitasjon og elektrisk effekt ellers, at 

nær kjernen ved kraften i skall 1 med to elektroner fulltallig, så er det i skall 2 åtte elektroner fulltallig, altså 

en effekt-svekkelse som kalles omvendt square-rot, at fordelingen av styrker endrer seg med kvadratet av 

tetthet innover og svekkes med kvadratrot i retning utover i atomet. Newtons ligning lik gravitasjon. 

Niels Bohr fikk denne ideen rundt 1913. At Newtons fordeling av energiavstand var slik, og at Bohr 

mente vi måtte se elektronenes fordeling i lys av samme fordeling pr krafttetthet. Det betyr at om det er 3 

ganger så langt fra indre skall til et skall lenger ut så vill kraften her ute være en med styrke en 9-del i forhold 

til skallet innerst.  

Elektronene forsøker å finne en balanse ut fra deres spenning som da gir fordelinger som passer best 

til fordelingen 1-4-16, og med dobbelt tall som motsatte sider med likevekt i atomet, så blir tallene doblet til 

2-8-32. Alle omfordelinger her lengre ute skyldes plassrom og tilpasning som da kan gi en ulik fordeling som 

passer med samme kraftfordeling vi nevnte, ved at skallene utenfor hverandre kan tilpasse avstanden mellom 

hverandre og deres kraft-sum på lignende måte i forhold til kjernen i atomet.  

Med litt annen styrke i feltbanen enn i feltbanen innenfor og utenfor, så vil denne styrketettheten gjøre 

en forskjell i frekvens-spennings-styrken fra skall til skall for elektronene som er der. Dette fører til at om de 

utsettes for noe som får elektronet til å avgi lys, så vil frekvensen fra hvert skall være litt forskjellig.  

Da det er forskjellige mengde kjernepartikler og protoner og mengde elektroner i skallene rundt, så får 

hvert atom og isotop hos disse, en litt annen frekvens når de avgir lysfrekvens grunnet tetthetsforskjellen slik, 

og dette gir alle skallene hos alle atomene en egen identitets-frekvens.  
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Vi kan på grunn av tester, belysning, varmestråling fra de kjente grunnstoffer vi har funnet, da vite noe 

om hvilken type atomer i universet som sender ut denne lysfrekvensen, og fra hvilket skall i atomet som da 

sender ut dette, og dermed vite noe om trykk og temperaturtilstander som finne i samme området, eventuelt 

hastigheter på objektet, mange forskjellige tilstander som avsløres.  

Også ioner og molekyl-blandinger, atom-blandinger, mineraler, kan slik sett da identifiseres. Ioner er 

at elektron mer eller mindre finnes i ytterskallet til atomet eller molekylet. Dette gjør at molekyler med 

blanding av elektroner i skallbindingen også sender ut egne frekvensnivåer, spektral-analyse, krystallografi, 

slik som gjør at vi kan identifisere mineraler og organiske stoffer, også gener i DNA-arvestoffet vårt. 

For eksempel at vi kan se at det finnes organiske aminosyre-tåker ute i verdensrommet og solsystemet 

vårt, der vi ikke trodde slik fantes. Eller at overflate-atmosfæren på andre planeter, soler, har nitrogen og 

metan, kanskje ammoniakk, karbon-di-oksyd, eller hydrogen og helium som i sola, og om det finnes oksygen. 

Denne forskjellen, gjerne lille forskjellen, som opptrer mellom verdien i energi på elektroner i de 

forskjellige elektronskallene, kan oppgis i direkte tall for elektronvolt, eV. Men vi kan også legge inn prosent-

forskjellen mellom deres energi, eller også justere dette til verdien som de kan bindes til andre eller like stoffer 

med.  

Denne forskjellen på elektroners verdi er det som benyttes for det vi kaller kvantetallet og som vi har 

funnet en sammenligning mellom atomer som forteller hvilken kjemisk binding de gjør eller spaltes ved, med 

hjelp av kvante-fordelingen i ytterskallenes elektroner. Forskjellen på verdi som kvantetall ligger på prosenter 

rundt tallet 1 for gjennomsnitts-kvant-verdi-spenning satt til tallet 1. Beskrives som kvantetall 1, 0.99, 1,1.  

Dette forteller hvor mye av to mengder stoff som kan binde seg sammen i vekt og volum, altså antall 

mol-vekt som bindes og reagerer mellom to støv-mengder av stoffene, eller som væskeblandinger med slike 

stoffer i. Kvantetall har slik sett fått sin egen tabell for atomene og blandinger av disse.  

Ut fra Forandringskraften, Differensialkraften, og balanseutvekslinger for strømninger eller feltstyrker 

her, så forteller slike utvekslings-strømmer at om det er ganske jevne felt, så finnes det mikro-virvler i 

feltlandsskapet. Slike er balansevirvler i takt med summen av hvor stor krumning feltet har i ulike retninger. 

En feltstrømning, turbulens-trykk-retning, eksempel, gravitasjonsfeltet vi er i, romkraften som er ganske 

balansert, vil ved ulike mellomrom som balanseres, ha slike virvler, altså vertikal-trykk eller fra alle kanter, 

en kule-virvel som sfærisk trykk, slik at virvler og kuler er former som dannes i felt-rommet.  

En tilleggs-bok til Differensialkraften heter «Logisk teori for grunnstofflista og Planck-funksjonen i 

Kosmos», har beskrivelse av hvordan ulke mengder oppfører seg i et normaltrykk og hva den største verdien 

i et jevnt trykkrom da kan danne som partikler. Dannelse av utvekslingsbalanser, feltstyrkevirvler hastighets-

løkker med tidsforsinkelser, treghet, og deres fysiske lover, er slik da forklart i differensialkraften.  

En mengde dannelses-mulige betingelser for partikler, både de som frigjøres i strømmen og som 

fortsatt er bundet til gjennomstrømnings-baner i forhold til andre felt eller kraft-motkraft i feltet, som danner 

grunnlag for å forklare hvordan et proton, lyspartikkel, nøytron, elektron bygger seg opp og oppfører seg, og 

hvordan de kan veksle, splittes og sammen-føres, og da en logisk måte de kan bygge seg sammen på slik som 

i grunnstofflista.  

I tillegg så gir dette en logisk fordeling slik som kvante-verdier tilsier, og det skjer helt spesielle saker 

ved tynne eller ekstra sterke tykke lag med slike grunnstoffer. Er det tynt ligger det på grensen mot romtrykket 

rundt; en av årsakene til at vann utvider seg når det fryser mener jeg. Tyngre stoffer enn oksygen trekker seg 

stort sett regelrett sammen i stedet, til og med massen til nøytronene blir mindre, og kan samle opp flere 

nøytroner som isotop.  

Nøytroner alene i rommet utvider seg maksimalt, og min mening er at romtrykk-forskjellen alene kan 

pumpe opp nøytronet til det spaltes, altså deler seg i ett elektron og proton som det alltid gjør etter 10-15 

minutter, og danner hydrogen. Elektronet og protonet kan nå lett balansere trykket i romkraften ved lengden 

de har fra hverandre som den lille forskjellen fra nøytronets absolutte posisjon. 

Ut fra dette har jeg også forklart hvordan spenningsfelt-virkningen oppstår og virker hos elektroner, 

protoner, nøytroner og anti-partikler. Det som utmerker seg nå er at elektroner og ioner som mangler 

elektroner, og protoner vil danne en fordeling som gir pol-fordeling, og oppfører seg nå som en romslig 

retningsforskjell som positiv og negativ elektrisk og magnetisk feltvirkning, altså en elektromagnetisk 

virkning i samme felt. Min mening er altså at elektrisk og magnetisk felt har forskjellig retning, noe som er i 

overenstemmelse med det lovene og testene viser, og slik sett avklart av vitenskapene. 

 

 



 61 

Min versjon er derimot litt spesiell. Til forskjell fra høyrehåndsregler, en rekke andre, så viser denne 

seg litt annerledes. Om vi pøser på med elektroner så vil disse bevege seg i henhold til kvanteverdier og 

elektron-baner gjennom lede-stoffer, og blir det varmt nok eller stor nok spenning så vil andre stoffer, også 

isolatorer smelte eller lede strøm. De som ikke leder strøm vil ved gitt spenningsvarme smelte. Grunnen til, 

og effekten som gjør at elektroner vandrer er i grunnen avklart kvanteverdier og spenningstyrker, poler, 

sluttede eller lukkede kretser.  

Det er oppførselen til felttrykket jeg mener er annerledes. Helt klart kan lys bøyes med ledningsnettet 

i en retning, men stort sett så mener jeg en større mengde av dette virker ganske rett fremover også. Altså har 

virkninger elektromagnetisk utenfor strøm-bøyninger, og slik må balansere seg inn igjen.  

Det vil si at gravitasjons-rommet rundt alle ledninger kan motta elektriske signaler, feltstrømmer, 

frekvens, men gravitasjonen er så sterk at feltet bremses ned, begynner med sirkulasjons-hastighetsløkker av 

stadig mindre grad utover som veksling med gravitasjons-trykk-turbulensen, og slik danner nye løkker som 

går innover igjen med veksling mellom det elektriske og magnetiske feltet.  

Det er her jeg forstå at det magnetiske feltet står loddrett på det elektriske, der inn-løkker som veksler 

med elektriske ut-gående løkker, slik danner forholdet som balanse mellom feltstråle-linjene. Dette skjer som 

at elektrisk felt vil måtte kompenseres og omgjøres til den tapte mengde gravitasjonsvirkning som skal erstatte 

det som tapes ut av elektronet eller ledningen på vei utover.  

Gravitasjonen danner da ekstra balanseløkker innover igjen. Men den elektriske utgående må veksle 

med den inn-overgående i noen grad også, altså vertikalt på den ut-overgående elektriske effekten. Dette er 

den magnetiske effekten, men en del av denne er med videre innover mot kjernen til elektronet, og denne 

magnetiske graviterende effekten vil til slutt omdannes til ren gravitasjon som dekker den tapte 

gravitasjonseffekten i sentrum av elektronet.  

Konsekvensen er at det er ett omløp som er ny-balanse av en elektrisk energi-forskyvning, og som 

virker i elektronet hele tiden. Når denne effekten ikke knyttes til et atom lenger og som mer nøytralisert utad, 

så vil lys og elektroner bli under et rom-overtrykk som presser feltvirkningen langt utover posisjonen som er 

i bundet form.  

Lys/elektroner kaller jeg også på slang, for fresere. Vertikal-fresere, forplantnings-trykk, og 

elektronets samme felt-virkning under et press 2000 ganger høyere for sin ladning enn et protons energi totalt, 

og elektronet presses dermed som en kule-freser utover i gravitasjonsrommet rundt seg. Fritt elektron. Energi-

mengden er den samme, men synes nå som selvstendig uten å balansere mot en positiv kjerne. 

Alle selvstendige partikler har en utvidende tendens, inntil et nytt balanse-nivå mellom energien i 

rommet og partikkelen. Hvor blir det av balanse-tilskuddet som mistes på plassen da? Jo her er det det samme 

som skjer med gravitasjons-magnetisme, som balansert erstatter trykk-mengden innover mot elektron-

senteret. Inn mot utvekslings-sentrumet, (som slik kan utløses som planckmasse-energi ala Higgs-energien). 

Den manglende masse, eller energi. Balansen i rommet mot den ytre gravitasjon, og der lik hastighet 

mellom lys og gravitasjon i en balansert tetthets-mengde danner sirkulasjonen og formen til den indre 

partikkelen. Langt nær det samme som Black-Hole-teorien for partikler.  

Denne elektriske kraften virker altså nesten som en smelte av stoff som spyles ut av en slange, og i 

tillegg med mange hull i sidelengs, men at gravitasjonsbalansetrykket ikke kan ta i mot uten å tvinge alt dette 

den mulige veien tilbake igjen langs det vi kan kalle masse-formasjoner.  

Med to ledninger ved siden av hverandre, eller tre, så vil den ledningen som spyler ut danne en 

smeltemasse av feltet rundt alle ledningene, spesielt i retningen det spyles, som så vil møte et område som 

ikke vil smeltes mere med stor nok motstand til å trykke overtrykket tilbake, og slik tvinges til å tyte igjennom 

og langs de to andre ledningene. Den elektromagnetiske og gravitasjonsmøtende forklaring er fremdeles den 

samme, og vil slik finne veien tilbake gjennom balansering av hastighetsløkker, og opptrer slik ganske mye 

som elektromagnetiske fotoner, og elektronomplasseringer forskyvninger.  

At fotoner virker som vekslere mellom ledninger og som feltvirkninger, ja. Men det er stor resonans 

som danner kompensasjons-sirkler, og slikt lys/radiostråle-frekvenser, lager bølgevirkninger horisontalt mot 

mellom objektene og gravitasjonsrommet rundt objektet, fordi magneten, eller elektrisk ledning, energien, 

stort sett er fanget i et isolert virkerom. Holdes til massenes balanseutvekslings-rom, inntil det kan danne 

utveksling med noe annet. Noe vil allikevel som varme-energi og magnetisk effekt kunne overføres til objekter 

lenger vekk eller frigjøres som en logisk ut-balansering med andre virkefelter som er i kontakt med objektene.  

 

Roger Bergersen. 
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Forskjell og det forskjells-løse 
 

 

Forskjell: Forskjell beskriver at vi har to tilstander eller fler, eventuelt uendelige faktorer som en 

tilstand kan sammenlignes med. Den enkleste er om vi har en faktor, eller ett 1-tall, en av noe, i stedet for at 

det ikke er noe tilstede, slik som ingen slik tilstand, eller flere tilstander, eller ingen i stede for alle, eller 

uendelig mange. Vi kan benytte oss av dette, som at vi har 1 i stedet for 0, som fremdeles kan bety et eple, 

eller ikke-eple. At vi har en virkning i stedet for ingen virkning.  

For eksempel kan vi tenke oss et punkt, i stedet for at det ikke er noe punkt. Vi kan også tenke oss at 

det er to eller flere punkter, eller alle, eventuelt uendelig med punkter. Det samme gjelder for begrepet 

posisjoner. For Tall. Det samme gjelder for gitte sammenhengende stykker tid, lengder, former, bevegelser og 

virkninger som er sammenhengende. Eksempel en snurrende ball. Alt som er hundre prosent 

sammenhengende uten skillelinjer, stopp, uten overganger, men kun fortsetter vil det også gjelde for. Vi har 

altså to typer forskjell slik. Opphakkete strekninger, egenskaper, former, bevegelser, virkninger og sammen-

hengende slike strekninger, egenskaper, former, bevegelser virkninger. 

Sammenhengende strekk, eller sammenhengende bevegelser som ikke har avbrudd, slik som tomt rom, 

tomhet, strekninger, og jevne bevegelser, virkninger, kalles kontinuitet, ved akademiske, vitenskapelig, i 

mange saks-tilfeller, både filosofisk, fenomenologisk, dialektisk, hermeneutisk/forståelses-formene, og 

teologisk, i mange ideologier, i alternative livssyn, og i de fleste vitenskapsmodeller for kontinuitet. Dette er 

en type forskjell som hele tiden har det neste og det forrige på samme måten som at punkter og posisjoner, 

tall, mange oppfatninger og språk-definerte tilstander, ord, slik har det neste og det forrige.  

Men der ord, tall, punkter regnes som noe som er alene, med stopp og start, adskilt fra annet; som type 

forskjell. Forskjells-hopp, eller forskjell der en neste finnes selv om den er helt inntil, men ikke er den samme, 

selv om den er av samme type, og slik at det er mange egne adskilte faktorer, så er kontinuitet, sammen-

hengende, det samme som at det ikke er egne adskillelser i visse strekk, det som angår posisjon og posisjons-

virkning, at det utbrer seg langt mer enn det som er helt avgrenset satt sammen.  

Det å tenke seg en strekning, en meter for eksempel i rommet, som at denne er oppdelt i adskilte og 

mange, kanskje uendelig med punkter, eller med avbrudd i strekket som forskjell, det forrige og det neste, så 

virker kontinuitet, sammenhengende slike strekninger og former, bevegelser, virkninger, slik at kontinuiteten 

mangler avbrudd, begrensninger i den delen som er oppgitt som kontinuerlig. Virkninger og bevegelser kan 

øke eller minske i intensitet også som kontinuerlige sammenhengende funksjoner, tilstander.  

Jeg har derimot vist at vi ikke kan få kontinuitet i rom med tall-definisjon, punkt-definisjon, slik 

matematikken og geometrien beskriver dette, hverken for rom, tid, bevegelse eller former, virkninger. Vi kan 

heller ikke få endring. At punktet, tallet, ikke bare kan endre seg. De mangler egenskapen til å utgjøre en 

forskjell som bevegelse, virkning og til å fortsette, altså virke videre som rom, bevegelse og romslig virkning. 

Men også i matematikk og geometri forestiller man seg kontinuitet i mange tilfeller. Dette benyttes i enkelte 

gamle kosmos-modeller og i mange ny-moderne vitenskaps-former. 

I filosofi, teologi, vitenskap så finnes det altså mange forståelses-former som nevner en slik helhet av 

kontinuitet, et sammenhengende hele, et enhetlig og helhetlig kosmos, verden, tilværelse, ett Alt, en åndelig 

kraft, en naturkraft. Ofte blir tomrom, og tomhet forstått slik som en kontinuitet. Eller kontinuerlig form. 

Mange tenker seg tid, rom, virknings-funksjon i alt, som evig, alltid, bestandig og sammenhengende. 

Det er en av de populære forestillinger i enkelte jødiske, teosofiske, astrologiske, andre religiøse, men også 

ideologiske modeller, forståelser av verden, alt, en helhet som er i virkende endringer med formdannelser. At 

de fleste tilstander virker forgjengelige i sin form. Liv-død.  

Alt forvitrer og bygges opp nytt. Alt kan oftes gå over i en annen form for energi, kraft, struktur, tettere, 

utflytende, og tilsvarende fortette seg igjen, eller løse seg opp. At noe samler seg, smelter sammen, eller 

oppløser seg, kan altså forstås både på to måter, virkelig adskillelse fullstendig uten å være bundet i kraft-

landskap, eller at det meste tilhører et felles kraft-landskap med mulighet at formene kan gå over i hverandre 

på grunn av dette felles energiske, hva det nå enn er.  

Er noe absolutt, uendelig tett, for eksempel em kraft, uendelig sterk kraft, eller noe som er et stoff som 

er absolutt tett, hardt, så er de to helt like. Begge er absolutt tette, begge er absolutt harde. Begge kunne bli 

kalt stoff. I denne tilstanden kan du ikke oppløse det de består av. Men mens stoffet kun kan skille lag bit for 

bit, så kan kraft-kontinuitet som utveksler, få romslig tetthets-endring for del-partier av seg. 
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Det er nå jeg legger inn den utfordringen jeg har til forskere, elever, hverdagsfolket, de styrende, 

hvilken som helst i vår tilværelse: Nemlig: Valget mellom det forskjells-løse og at vi har forskjell! 

Forskjell og forskjells-løshet! 

Forskjell kan bety at vi har like og ulike. Det forskjells-løse har ikke like og ulike. 

Forskjell kan gi en hendelse, virkning, bevegelse tids-stekk, at noe kan SKJE! Endres! Lik og ulik. 

Forskjells-løst betyr at vi ikke kan få en endring virkning, bevegelse, at noe kan skje! Ikke lik-ulik. 

Forskjell må til for at vi skal få alt logisk og mystisk til å virke, være en tilstand som eksiterer. 

Uten forskjell ingen like eller ulike tomheter, ingen-tinger, hendelser, valg, krefter/virkning. 

 

Det jeg hevder er at all væren, forandring, ingrediens-virkninger er av en forskjells-natur, sannsynlig 

logisk da som en helhet, en kontinuerlig tilværelse, ett produkt som er sammenhengende, der utbredelse, 

bevegelses-tids-virkninger, kraft/energi-virkninger, altså med årsak-virknings-rekke-følger, eller kort og godt, 

at alt endrer seg med endrings-funksjonen i en slik alt-kontinuerlig væren, eksistens, som gjennom alle 

egenskaper har sitt forrige og sitt neste, uansett om det er frem og tilbake. At alt har en virkningsfaktor i seg 

selv om den ikke alltid er lett å avdekke i første omgang. 

 For eksempel trodde man at en stein var død, virknings-løs, til en viss grad, og vi slo den med 

hammeren og lagde støv av den. Altså var vi sterkere. Så setter man altså sammen kanskje 5, kanskje 30 kg 

av slik materie, og skaper en atom-eksplosjon som den største som noensinne er sprengt, nær nord-polen. 

Denne kraftige eksplosjonen utløste 0,5 promille av den totale kg-mengden atom-kraft som var i bomben.  
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Differensial-kraften.Forandrings-kraften.Kamos.kort 

 

 Du fjerner Alt! Nei absolutt alt. Da finnes ikke årsak-virkning, grunn, ingen mulighet eller virkelighet, 

Ingen like eller ulike, ingen forskjell, ikke like og ulike tomheter, ukjente. Ikke funksjon. Det umulige forskjells-løse. 

Alle endrings-funksjoner er differensialt, forskjell fra slik det var, er, retninger, størrelser, opp og ned, det neste og det forrige, 

virkning, bevegelse, tid, utveksling, hendelse, at noe skjer: Forskjell fra slik det er/var. 

Alle væredimensjoner er differensialt, forskjell mellom noe, som avstand, som fler livs-/vesens, Bevissthet/natur, forskjellighet i den 

verdens egenskaper som viser at dimensjonen er innhold av forskjell: Uansett hvilken dimensjon, også tomhetens retninger er differensialt, det er 

forskjell som punkt til punkt, og det er forskjell som kontinuitet ved to forskjellige retninger. Alt rom er slike retningsforskjeller, det neste, 

forrige, to like og to ulike, opp og ned, likt som at dimensjoner har andre størrelser, om at noe skjer, endres, og er forskjell som slik det er, 

verden, Kosmos, Himmel og helvete, de ukjente dimensjoner. 

Alle ingredienser er differensialt, følelser, bevissthet, fysiske størrelser, kilde og mål, årsak og virkning, drivkraft, kraft, energi, styrke, 

energier, at alle er som forskjeller i det samme summerte forskjells-landskap av egenskaper. Alle bevisst, følsomme og fysiske egenskaper er 

differensialt. 

Alle er, har differensialt, altså forskjells-funksjonsegenskap: Dette Alt er det som vi fjerner, både åndelig, materielt, kjent og ukjent, alle 

like og ulike. Spørsmål: Hvorfor er minste del tid, bevegelse, rom, energi, egenskaper kun den minste forskjell som samme type, uten å si hvorfor 

eller hva det er? Tenk at en ball snurrer. Tid pr. punkt er samme punktets bevegelse, er lik samme punktets energi, er lik samme punktets 

egenskap/form, alt oppfylt. Meget stappet punkt, og selv om noe strekker seg og henger sammen som kontinuitet uten avbruddspunkter, bare langt, 

så er kontinuiteten likedan med de samme nevnte faktorer. I alle fall sett motsatt til ikke noen slike i det hele tatt. 

Absolutt ingenting er altså umulig og forskjells-løst. Ikke noe kan skje. Ingen like, ulike. 

Om all forskjell, det som er fjernes, så får vi ingenting. Men når det er umulig er kun det som er annerledes, eller motsatt av dette 

mulig, altså den totale forskjell i stedet. Det betyr at for 1 matet punkt rom, er samme punkt like matet med absolutt bevegelse, er det like matet 

med absolutt tid, er det like matet energi/egenskap. Om vi kun velger to av disse, slik som utstrekningsrom og bevegelses-forskjell, så kan ikke 

bevegelse forklare utstrekning og utstrekning kan ikke forklare bevegelse, men tenkt som felles egenskap i samme punkt, egenskap, så vil 

bevegelsen hjelpe utstrekningen frem og utstrekningen hjelpe bevegelsen frem, slik at de virker som en felles vekst-differensialfunksjon. Dette 

samme gjelder for forskjell også som kontinuitet, alt i en funksjon.  

At som tenkt født vil denne utstreknings-bevegelses-vekstfunksjonen virke som en vekst rett i uendeligheten, i uendelighetens VEGG 

fordi den ikke kan vokse lenger, og slik også virker som en endelig avsluttet lukket boks. Men da den smeller inn i uendelighetens vegg så er 

funksjonen der fortsatt og den vil danne lik mengde indre bevegelsesmengder som utveksler med hverandre. Forutsetningen er at dens indre 

vekstfunksjon er omdannet til et uendelig. Og absolutt ekspansjonstrykk i stedet, altså en likeverdig rom-tid-bevegelses-styrkekraft, med sin egen 

funksjon som drivkraft. Denne vil utveksle i like mengder bevegelses-utstreknings-energi-styrke-kraft mot like store mengder mot-bevegelses-

utstreknings-energi-styrke-kraft, der utvekslingen danner hastighets-løkke-formasjoner.  

Da en og samme kraft slik har samme mengde volum pr bevegelsestrykk, og samme bevegelseshastighet, men ved utvekslinger som 

hastighetsløkker danner kompresjonsforskjeller som gir treghetsløkker og tidsforsinkelsesgrad i samme volum-lengde-løkke, så vil relative 

hastigheter og tidsmengder oppstå, altså i alle virvler eller kulevirvler. Kjegle-formen vi kan tegne inn mot virvelsenter og kulesenter er 4-dobling 

av tetthet med halvering av hver avstand innover, men likt som en bil på kulen dobler hastighet med 4-dobling av bremselengden. Altså kryssende 

sug. Det viser at bevegelsen potensialmengde i samme avstand, gir samme kraftendring som er gitt i bevegelses-mengden bortover. Fordi en 

kollisjon gir 4-dobing av kraft ved dobling av hastighet.  

All energi i denne modellen er konstant, og har samme tetthets-styrke pr. volum som er like, med like stor mengde bevegelse og 

tidslengde pr alle disse like volum. Altså at det er en lik mengde tetthet, tid, volum, bevegelse, energi i hvert samme punkt. En slik total kraft kalles 

i uendeligheten 1 drivkraftspenningstrykk U er lik en og samme kraftmotstand R er beveget drivkraftutveksling er lik en strømning I. Og det er 

OHMS lov. Men hastighetsløkkene setter også da automatisk Planckverdien riktig, og tidsforsinkelsen riktig, og masse-endrings-styrken riktig og 

ytre felt-trykk-balanseutjevning med dette riktig. Effektene stemmer med alle fysiske lover, og vanskeligheten er blandingsfelt/transformasjons-

felt. Du har forstått kraftfunksjonen her dersom du har åpen munn i to dager, hvis ikke har du ikke forstått dens virkemåte og betydning. 

  Altså les dette flere ganger 

Kort sagt at en og samme logiske forskjells-funksjon fungerer som likedan minste slik totalforskjell som den neste som lik, og da vil 

bevegelses-utstreknings-vekst-ekspansjonen gi en total-kraft som utveksler. Denne absolutte kraft er like tett og fast som hardeste sten. Men 

dersom vi tenker oss at Masse blir flytende, men tett, og at kraftflyten fryser til flytende masse, at man ser masse som en mellomting av fast materie 

og av kraft, så vil vi få en flytende kraftmasse som egentlig ikke er delt opp men lager kuler allikevel med fysiske formler.  

En drivkraft lik den nevnte må inn her. Dette ligner da litt på isbiten som driver av sted i vannet. Så rart tenker isbiten. Her det jo 

ingenting i noen retninger, tomt. Den består selv av vann men forstår ikke at vannet er der som den seiler avsted i. Det er jo klar sikt i alle retninger, 

og en må avgi energi for å endre retning. Det må jammen astronauter også. Om det er ingenting der trenger de ikke noen energi/krefter for å endre 

retninger ved bevegelser. Et lite puff uten motstand gir uendelig hastighet. Vi hemmes også av vår egen massekraft.  

Man må rett og slett tenke at det er absolutt kraft i stedet for ingenting. Når vi inverterer rommet til full energi, så blir masser bobler i 

rommet. Det rare med invertert energi slik er at det blir akkurat de samme absolutte lovene og konstant energi, for bare like formler som det vi har 

funnet. Vi er i en kraft i stedet for i ingenting, og det er DET SAMME, TAO, Yin-Yang. Harmoniens kraft-motkraft. Det er like store mengder 

bevegelser summert til samme konstante mengde bevegelser. 

Da hver minste bevegelses-utstreknings-vekst er lik hver neste bevegelses-utstreknings-vekst, så vil like og ulike mengder av slike gi 

det vi kan kalle proporsjonale forhold. Om den minste neste ikke er lik slik, så kan ikke matematiske, geometriske, formasjoner oppstå, det vil si 

at ingen proporsjonalitet mellom like og ulike kan oppstå, ingen kaosmodell elle kosmosmodell kan oppstå, slik at enhver random forskjells-

egenskap som verdi på dette samme, og neste slik gir ikke noe.  

At det er likt som forskjell gjennom en total bevegelsesutstrekningsvekst-forskjell, tenkt som total forskjell som en og samme funksjon, 

som gjort eksperimentelt, gir altså en total kraft som utveksler. Da denne forskjells-funksjonen er årsaken til at like og ulike oppstår, og da kan 

dette danne enten-eller og både-og, gjentagelse og hvis, tilnærmet lik, og er-lik, og ikke-er-lik, så gir dette oss sammenligningen, som like og ulike 

og kjent og ukjent gjenkjennelses-funksjonen, og bevissthetens sammenlignings-funksjon. Samtidig er da også alle dimensjonene bygd av dette 

slik at rom-deler, tidsdeler, bevegelses-deler, og styrke-kraft-energitrykket er likt for hvert punkt, og som samme funksjon også som en 

kontinuitets-funksjon som er logisk bygd opp proporsjonalt for like og ulik i matematikk, geometri, og i logikken og som akselerasjons-

hastighetsløkkene som gir Planckbalansene som sirkulasjonsenergiene i felt og i midten av partiklene. De danner tregheten i romkraften og 

partikkelen og tidsforsinkelsen proporsjonalt med denne. 

Test selv med nesten rettlinjet feltkrumning der objekt-linjer danner kule, felttetthet likt i overflate, kjegle inn og se 1-4-16 fortetting. 

Bil og hastighetsdobling med bremselengde på atomets overflate likt fra sentrum?! Og flere atomer etter hverandre? Feltkraft? Øv til du 

ser alle magnetiske og elektromagnetiske elektriske og gravitasjonsformler selv. Altså feltbredde-akselerasjonsstyrken hos de alle som like. 
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 Differensial-funksjonens styrke 
 

 Differensialfunksjonen definert som total forskjell indikerer i alle fall at forskjellen rom må finnes og 

at forskjellen fra denne tilstanden, endringen, må finnes i samme punkt. Dette vil fungere som både rom-

dannelse og bevegelses-dannelse fordi den samme totale forskjells-funksjon, er kontinuerlig og likedan 

overalt. At bevegelse og rom som ikke forklarer hverandre her i stedet hjelper hverandre til å bli en rom-

bevegelse-funksjon, en vekst-funksjon av rom og bevegelse, som samme funksjon. Her er bevegelsen, og 

rommets lengde like lange og bevegelsen og rommets lengde like, og like raskt bevegelige samtidige. Der 

samtidige for hvert punkt, nabopunkt, posisjon og nabo-posisjon, for kontinuiteten og nabo-kontinuiteten sett 

som at det er like mengder av både bevegelse og utstreknings-rom i alle tilfellene 

 Som en uendelig utvokst total forskjell kan denne rom-bevegelse lenger ikke vokse mer, slik. Men på 

innsiden av denne uendelige utspente rombevegelsen, så vil alt fortsette å vokse likedan overalt, lignende en 

opp-pumping innenfra ved samme funksjon, og som dermed vil gi et likedant posisjonslikt uendelig, eller 

absolutt trykk, vekst, slik gi en total ekspansjonskraft som er likedan i styrke, trykk, overalt. Med lik indre 

bevegelses-funksjons-mengde for alt, og at bevegelses-rom-punktet, bevegelses-rom-posisjonen, eller 

bevegelses-rom-kontinuiteten sammenhengende uten begrensning, gi oss at like mengder bevegelses-rom 

beveges i lik lengde bevegelses-rom sammenlignbart, og som total-mengde.  

Forskjellen fra alminnelig bevegelsesoppfattelse i rom, og rom-forståelse som anses uten bevegelse, 

så virker denne endringsfunksjonen slik for enhver kontinuitet og punkt/posisjon, at dette også må endre seg 

fra tilstands-posisjonen sin der både rom og bevegelse må endre posisjon, slik at v får et bevegelses-

utstreknings-likt bevegelses-rom. Dette betyr at både bevegelsen og rommet beveger seg like meget, endres 

fra sin posisjon til en neste posisjon. At like mengder volum-bevegelses masse vil bevege seg som samme 

mengde bevegelses-volum-masse. 

Bevegelses-funksjonen er ikke forhindret av at tilstanden i det ene og samme endrer seg, slik at vi nå 

får en rom-bevegelses-kraft som utveksler med lik mengde rom-bevegelses-kraft. Vi får en balansert like-

vektig utvekslings-trykk-kraft som forsøker å komme utover seg selv, men som slik kun maksimalt og 

balansert må utveksle like mengder rombevegelses-kraft der like mengder kraft og motkraft også betyr like 

mengder volummengde og tetthets-mengde, og bevegelsesmengde. Da det er en ekspansjons-styrke-kraft så 

betyr dette også at det er like mengder styrkemengde, kraftmengder som rom-bevegelseskraft og der den 

fysiske tiden som utvekslinger oppstår.  

Først her dannes preferanse-objekter i det hele tatt, og det må alltid ha vært slik. Funksjonen viser 

tydelig at dette er lik med våre lover i natur, og fysisk, altså fysikk og kjemi-mål, at denne og tiden, er relativ 

ut fra hastighets-løkkene som danens. 

Fordi bevegelses-funksjonen likt som rom-utstreknings-funksjonen for det samme, punkt, posisjon, 

kontinuitet, innehar endringen, som her gir bevegelses-forskjellen, og det ikke er noen annen motstand at lik 

tetthet, likt volum, lik styrke er sammenhengende der dette ligner at spenningen er 1, strømningen er 1, og 

motstanden i det samme er 1, så virker dette akkurat som smeltegrensen i aggregat-tilstander, der bevegelsen 

kan gi rom-utstrekningen likedanne utvekslinger som likedanne mengder styrke-volum-kraft og mot-styrke-

volum-kraft, eller at bevegelses-energi-formasjoner blir lik med mot-bevegelses-formasjoner, og som begge 

inneholder styrken, drivkraften innerst som drivkraften i seg.  

Dette er likt som energia, den drivkraften Aristoteles lette etter. Endring for hendelse som Hawking 

søker, som Heraklit lette etter, og som Einstein prøvde å forstå, som årsak til uroen, Bertrand Russell anså 

som bevegelsen eller bevegelses-energien. Uten å finne en rimelig forklarings-funksjon for dette måtte de 

melde pass, og utrykke at de ikke forstod tidens, bevegelsens, romtidens, og gravitasjonens opprinnelse og 

drivfunksjon, og balanse-oppførselen.  

For det meste skyldes dette også at universet vi ser anses som den totale energien og der måleteknikere 

og matematikere, enkelte geometri-eksperter har ment, likt som Einstein ideer om å anta et endelig kuleunivers 

som helheten, stillestående i form, men innvendig bevegelig, ut fra dette antok at motkraften ikke fantes og 

måtte konstruere BigBang etter den belgiske fysiker, og senere av Hubbles oppdagelse av at universet ser ut 

til å være ekspanderende, at det utvider seg, og der den singulære BigBang-punktet-modellen har dominert 

det meste av tiden.  
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Dette er nå etterfulgt av sannsynligheten av at det er mere kraft enn vi ser og kanskje overalt, kanskje 

uendelig og som et lokalt ekspanderende univers der singulariteten lenger ikke er den dominerende tanken for 

de som ser for seg utvekslings-modellen som stadig får flere tilhengere. 

Vi har slik gjennom den differensierende differensialfunksjonen til forandringskraften her 

Differensialkraften, Kamos, the df-force, delta-funksjons-kraften, slik fått frem et forskjells-funksjonelt 

utstreknings-rom som endrer seg fordi bevegelsesfunksjonen er i samme funksjon. Fungerende som en vekst-

funksjon, en ekspansjons-funksjon for en absolutt utstrekning, uendelighet, som slik kun kan ha vekst-

funksjonen inne i seg, totalt, som et uendelig utstrakt ekspansjonstrykk, som kun kan endre seg ved sin egen 

utveksling i likedanne mengder energi av en opprinnelig total-energi. Utvekslingen danner så formasjoner, 

former, virvler og med trykk likedan i utvekslinger, eller i større likedanne trykkområder, kan danne 

kulevirvler, partikler, gravitasjons-partikler, og  

Det er utvekslingene som danner de nøyaktig balansert likedanne lov-regulerende energi- proporsjoner 

av same bevegelsestethetsmengder som vi lokaliserer og slik gir oss de romformer og romstyrker som stemmer 

overens med akselerasjons og retardasjon i lov-formlene. Dette er det som gjør at den faste og totale energien 

viser seg som et proporsjonalt forhold mellom utstrekningslengder, bevegelsesmengder, styrke-

mengder/energi, og tidsmengder, i formler om tid, bevegelse, energi og lengder/volum.  

Enhver forskjell fra denne likheten i tetthet, styrke, volum og bevegelses-konstant, vil kullkaste 

proporsjonaliteten og den total energi-sammenligningen, og matematikken og geometrien vil da heller ikke 

fungere proporsjonalt lenger. Random tid, bevegelse, styrke og volum/lengde gir ingen sammenheng, ingen 

årsak-virkning, ingen proporsjonalitet og ingen kontinuitet og virker hverken som kaos-modell eller kosmos-

modellen, og i hvert fall ikke for at energien i kaos-modeller og kosmos-modeller viser til samme mengde 

energi-totalitet i formler og fysiske lover. 

Et absolutt energi-trykk slik vil fungere likedan som det hardeste stoff, det vil si at det som om-

formelig, virker som an absolutt, men flytende aggregattilstand, og der vi kan se på utvekslingene som mer 

eler mindre fastere posisjoner, altså at dannelse av partikler, gass, væsker, faste stoffer, sorte hull, som til-

frysninger i kraftrommet av denne flytende total-kraftens formasjonsdannelser. 

Masse bør slik anses som en flytende kraft-aggregattilstand, og som slik har en absolutt friksjon, 

turbulens, og som utveksler seg i like store mengder uansett hvilke konstellasjoner som er mulige av 

bevegelses-retninger for dette. Altså alle retninger, men i balansert likevekt.  

Den totale mengde energi, elelr kraftfunksjon, virker likedan som at det skulle være en absolutt, og 

uendelig, temperatur, men hver gang utvekslingsfelt oppstår skiller disse ut sin mengde mindre 

utvekslingsbalanserte mengder utvekslingsformer som balanserer seg i trykkstrømmen de er i og slik danner 

planck-balansefunksjonen for partikler og felt-hastighets-løkker. Altså hva som skal til for utvekslings-

tilpasningen mellom den rette bevegelse og den kolliderende utvekslende loddrette bevegelse som sammen 

danner den mengde utvekslingssirkler som balansen for hver utveksling og der balansesirkulasjonens energi 

forblir mindre merkbar for målinger, med unntak av slike eksperimenter som Planck oppdaget.  

Det var litt mer energi tilstede enn det som vi merket av energimengdene slik som elektromagnetisk 

energi i forhold til total gravitasjons-energi fra samme objekter. Dette oppdages ved lys og alle partiklers 

egenskaper, og som en jevn balanseforskjell tilpasset energimengdene, som tilsier at de befinner seg under et 

ufattelig og likedant trykkfeltrom som gravitasjons-kraftrom, og som ikke viser oss mer av sin energi i sin 

balanse enn den som oppstår som krumningsgraden og utvekslingen med partiklenes energi, frekvensenergier. 

Dette er hvorfor trykk-balanse-rommet og den totale energimengde vi måler for partikler viser en konstant 

tilpasning mellom energistørrelser og partikler i samme trykkrommet som en ganske så konstant planck-

tilpasset balanseutveksling for den energien alle partikler og forskjellige partikler har og ut fra forskjellen av 

hvilket trykkforskjeller som partiklene befinner seg under i rom med mer, likt eller mindre gravitasjons-trykk-

rom. Det samme skjer når partikler fusjonerer eller fisjonerer i mengder av flere eller færre partikler som 

sammenslått eller spaltet. Det samme skjer mellom feltvirkninger inne i felt, at det dannes balanseutvekslinger, 

og ved lignende hastighetsløkker eller Plancklignende balanse-sirkulasjoner. 

Sirkulasjoner må alltid oppfattes som om det gjelder både virvler, spiralutvekslinger, om så 

korketrekkere likt som lyset, og der endringer gjør det samme i gravitasjonsfelttilpasningsbalansen selv i 

korrespondanse med feltpartikler og deres felt. 
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 Denne store oppdagelsen, uansett om den oppfattes som virkelighet eller fantasi, er at hendelse, at noe 

skjer, at det oppstår en forandring, bevegelse, virkning, er at det blir forskjell, men at forskjellen og det som 

skjer er samtidige for alle disse faktorene. Altså den minste forskjell i bevegelse eller at noe skjer, er en 

forskjell, men er en forskjell samtidig med den endring som skjer, og at enhver endring er en forskjells-

funksjon. Dette er unikt både som fantasi og virkelighet, som mulighet for teori og virkelighet. For bevissthet 

og for fysisk natur, uansett hvilken endring som skjer, og det at noe kan skje. Altså for alle begrep av å se, 

høre, tenke, skape, danne, begrep som forestilling, forestillingsdannelse, at alle de åndelige og materielle 

funksjoner som finnes. For de med kun naturvitenskapelig oppfatning betyr det for alle bevissthetsfunksjoner 

og alle fysiske funksjoner som finnes uansett hvor fantasifullt eller virkelighets-likt noe måtte være. 

 Det samme gjelder for alle stive former av retninger og former i rommer, formasjoner, utstrekning og 

begrep som dimensjoner, størrelser, og likedan for alle bevegelige eller endringsbare funksjoner som finnes i 

rom, eller eventuelle dimensjoner, himler og verdener. De er forskjells-funksjonelt oppbygd, enten vi velger 

lengde, bredde, flate, volum, form, eller bevegeligheter av dette, endringer av dette, og for alle dimensjonale 

størrelser og virkninger, og for alle former for virkninger, styrkevirkninger eller energier.  

Videre viser alt dette samme seg for alle egenskaper, at uten forskjell så fungerer det ikke en beskrivelse for 

noe som helst av egenskaper. I den minste og enkleste separate form er det forskjellen mellom noe stivt, at 

noe finnes, og som forskjell fra t noe ikke finnes, befinner seg her, lignende likt og ulikt, som forskjellen 

ingenting og alt eller 0 og 1, hva vi enn velger å sammenligne med for å forstå at noe skiller seg ut fra annet 

som at noe fremtrer, om så bare ideen eller tenkt virkelighet av eksistens for et punkt, eventuelt et 

utstrekningsløst punkt. 

 Når disse kan identifiseres som at væredimensjon, endringsdimensjon, virkningsdimensjon befinner 

seg. I samme punkt og kontinuitet er og blir de en slags felles forskjells-funksjonalitet, forskjells-funksjon. 

Som en total forskjell vil de slik sett kunne virke som et og samme produkt, likt som at rom-tid-stoff, eller 

rom-tid-energi ut fra Einsteins ide, er et produkt, den produktive virkningen som Einstein og vitenskapen aldri 

fant ut av.  

Den samme funksjonen gir bygge-virkningen og drivkraft-funksjonen til bevegelse og energistyrker, 

og dannelsesmulighet for preferanser og referanseformer, og en slik likedan utvekslingsfunksjon vil 

automatisk gi oss de fysiske og totale energi-utvekslende fysiske lover av elektromagnetiske og gravitasjons-

formasjons-virkninger slik som i Einstein og Cerns beskrivelser, men med de manglende mellomleddene i 

tillegg for hva det er som hender.  

Balansen er alt total før utvekslinger, former og romslige bevegelser skjer. Dermed kan både Borhs og 

Einsteins modeller være virkelige samtidig i et univers for partikler der det både finnes mot-partikler 

balansepartikkeloppførsel over avstand og enkeltpartikler som forsvinner eller dannes, mens den konstante 

energi er i behold. 

 Her må jeg innrømme at jeg ikke hadde tenkt over begge disse muligheter før jeg hørte om diskusjonen 

for at partikkel-antipartikkel og enkeltpartikkeldannelse og opphør av disse fant sted mellom Einstein og Bohr 

og som så mange andre har tenkt på både før og etter, slik som Pauli med fler. 

 Men en absolutt balanse allerede før utvekling skjer gir oss muligheten til begge tilstander, på 

bekostning av at den høyeste hastigheten som massekonstellasjonspartikler i rommet, energi-partiklene våre, 

har lyshastigheten og gravitasjons-forplantningen som den absolutte hastigheten, mens utstrekningen og 

trykk-funksjonen som en gjennomtrengende og mer uhindret retnings-ut-rettelse slik ikke behøver å ha en 

begrenset hastighet, men være så og si øyeblikkelig og alltid tilstede.  

Før vi endrer en tilstand vil da naturkreftene rekke å justere seg inn og balansere ut slike forhold før vi 

har utført den endelige bevegelsen for partikler som kan være bundet med hverandre over avstand, selv om 

det ikke er et must for den alminnelige fysiske hverdagen, men for balansen av den konstante energien i 

rommet. Den er vel da evig belagt og fast konstitusjonell. 

Dette betyr at lik å stikke en finger inn gjennom en plast, her kan virke slik at denne kommer ut en 

meter bortenfor på den andre siden. Dette betyr også at partikkelen eller formen ikke er spesielt endringsbar, 

men at feltmønsteret er det og kan virke motsatt vei for tilfellet. Men det er mange flere muligheter. Det kan 

hende at det er kun feltmønsteret som gjør endringene fordi balanser er alt absolutt tilstede. Men disse må 

altså være forhånds-synkroniserte for feltvirknings-reaksjon. I balanse. 

Vi kan dessuten om vi vil dvele med problemstillingen her da vi ikke har nok klare funksjonstester 

som sikrer at det er slik det foregår, selv om muligheten er tilstede. 
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Den bevegelse som alt er der konstant overalt sammenhengende og likedan, også i styrke, og den 

endringen som skjer lokalt mellom energiformer, partikler og gravitasjonsrommet som er dannet og partikler 

befinner seg i. 

 

En absolutt temperatur betyr altså ikke annet en balansert slik, og at kun utvekslinger er mulig for å 

merke slikt, men at alle utvekslinger starter opp som en ny variant fra 0 og oppover som en ny fysisk 

temperaturskala for de utskille energiformene i det lokale feltet, universet. 

 

Vi kan si at det er lett å identifisere differensialkraften frem til de fysiske lover og balanser mellom 

partikkelfelt og antipartikkelfelt, og den orden de kan danne som i grunnstofflister med mer, kvanteenergier, 

men at det er vanskeligst å bli sikker på den faste energimengdens konstans og varige hastighets-forbindelse. 

 

Resyme: 

Det viktigste i dette utkastet om differensialkraftens styrke, er at det finnes i alle fall minst en mulighet 

for å forstå begrepet styrke, kraft, energi, bevegelses-energi på, at styrke og drivkraft kan dannes, være til, 

eksitere som en del av tilværelsen med en logisk funksjonell forklaring som harmonerer med naturlover og 

våre bevisst sammen-lignings-funksjoner og virkninger i alt dette. 

En logisk funksjons-forklaring til drivkraft, styrke som virke-lik-het! I alt, ufødt, u-skapt, u-lagd, og 

alltid, evig tilstede i lik total mengde, en energienes konstant. Noe både guder, himler, verdener er avhengig 

av for funksjonsvirksomhet i det hele tatt. Og som teoretisk kan forstås som naturlovfunksjon i det hele tatt 

for om man ser alt i slik sammenheng. Også som evolusjons-logisk selektiv funksjon. Kan hende er alle syn 

bare deler av den totale oppfatningsmuligheten av det samme. 

Vi lever av og med kun en liten del av innsikt i begrep som tro og viten, og tror og vet lite. 
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Einsteins teori uten bilder 
 

Trett på ufullstendige forklaringer. 
 

Det som skjer i følge Differensialkraften er at dennes funksjon-basis en differensierende 

differensialfunksjon som forskjells-dannelse, er grunnlag for en felle differensiering av både rom-differensial, 

utstrekning, og forskjell som bevegelses-differensial, som slik med samme funksjon for begge hjelper 

hverandre like langt og fort. Det fungerer som en rom-bevegelses-vekst-funksjon. Uten motsand ville den blitt 

uendelig straks, men da ikke kunne vokse mer, og vekstfunksjonen vil da vokse innvendig til en absolutt 

likedan og uendelig sterk ekspansjons-kraft, danne et trykkrom.  

Da samme funksjon gir spenningstrykket og samme funksjonen er sin egen motstand, betyr dette at 

spenningen er 1, og motstanden er 1, og det vil være en strømning lik 1. Altså ohms lov. Det fungerer likedan 

som at U = R I, for elektromagnetiske spenninger, slik væske og gravitasjons kan fungere lignende som trykk-

krefter. Den eneste rombevegelses-vekst-funksjonen som kan skje når denne vekstfunksjonen er uendelig og 

vokst til et absolutt trykk i noe som ikke kan vokse mer, er at det skjer utveksling, det vi si at det dannes 

likedanne mengder av turbulenser elelr drivkraft alle veier, slik at summen av bevegelsesenergi og mot-

bevegelses-energi er like store.  

Det stemmer jo med at det er samme funksjon, og styrke alle steder som en likevektig og balansert 

styrkekraft som er like stor overalt, og der like mengder utveksling også kan fortås ved begrepene lik kraft til 

lik mengde motkraft, og at vi kan si at kraft er lik motkraft, Også da at styrken og mot-styrken, tetthetene er 

like store som utvekslinger. Da rom og bevegelse, romtiden, egentlig ikke kan skille lag er det snakk om like 

mengder volumtetthets-bevegelser som utveksler.  

Vi ser at om det lages en enhet for styrke, for kraft, for energi, for bevegelse, for bevegelses-energi, 

for effekt, arbeid, så ser vi at om alle disse enheter har samme størrelse for det samme, så spiller det ingen 

rolle om vi kaller noe energi, effekt, bevegelsesmengder, kraft, rett og slett fordi de henviser til samme 

funksjon.  

Da man ikke har funnet en god forklaring tidligere på drivkraft, drift, dytt, årsak, årsak eller funksjon, 

prinsipp, lov for at det skal oppstå eller være en forklaring til en drivkraft-funksjon, energia, så holder alle seg 

til at rom og tid fungerer sammen, og snakker om naturlige bevegelses-rom-krumningsveier med retninger: 

At rommet krummer seg inn mot objekter.  

Men med differensialkraften så har man altså en tetthetsskapende drivkraft grunnet dens utvekslinger 

fra den rette bevegelse, altså som kolliderende gir sirkulasjoner som vertikalvirvler og fra alle kanter i rommet, 

kule-formede virvler. Dette får rom-virkningen rundt objekter til å virke sammen-klemmende inn mot 

objektene, so lignende gravitasjons-kraften som dette også er, men som danner ett visst trykk og spinn i trykk-

retnings-utvekslingen mot senteret av objektet. Slik veil akselerasjonsfunksjonen til differensialkraften virke 

som en styrke, rombevegelsestetthet, felt-masse som har en drift i retningene til objektets spinn.  

Dette fører til at objekter vil kunne virvle eller ha en irettesettende virkning nær objektet som gjør at 

det oppstår an liten endring i banen noe får rundt et annet legeme, eller at rommets kraftretning vil trekke 

objektet med i en retning mer enn i andre retninger. Det er altså en kraftretning den veien et objekt spinner. 

Dette vil lett gi lette masser utenfor et tungt objekt, til å trekkes med slik at en tenkt elliptisk bane tvinges inn 

i en virvleoppførsel som får til slik som Merkur og enkelte andre objekter gjør, at hele ellipse-arenaen for 

objekter vil dreie seg rundt et objekt den vertikale veien også, likt som den vanlige veien, men at det tar lengre 

tid for å dreie den vertikale veien på baneplanet.  

Altså at en sirkelbane vil løfte seg sakte opp i den ene enden og skate ned i den andre enden og danne 

det som Einstein kaller en rosett. Da Einstein ikke kunne forklare styrken, kraften, kun effekten, virkningen, 

til hendelsene, så måtte han holde seg til romtid-formene og deres retninger med kun akselerasjonsloven og 

retninger som det samme som gravitasjonen, og at massen hadde en konstant mengde, og hastighetsmengde 

lyshastigheten. Med dette i forhold til et tenkt 0-punkt fiktivt for bevegelseshastighet og masse-energi, så 

hadde han bare retningene som det han kunne beskrive med formler for effekten og endringer av denne på 

rom-bevegelsesobjekter eller romtid-objekter.  

Styrken, drivkraften, energidriveren som ga tetthet dytt utveksling, fant han aldri. Følgende betyr dette 

at om motkraften til universets massenergier ikke synes som oppdelt i prosessen og kan måles ellers, så har 

han og vitenskapen for øvrig stort sett bare de innbyrdes masselover og forholde seg til som en tro på at dette 

forklarer noe av drifts-oppførselen, effekten.  
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Ja det sier noe om effekten, men ikke noe om hv bevegelsen som egenskap forholder seg til og hvordan 

den forholder seg til rommet, eller som tetthet i objekter. Ingen funksjons-kilde. Differensialkraften viser at 

det er en driftskraft tit stede. At virkning og effekt kommer av noe, at energien i energiene kommer av noe, 

og at rom-bevegelse romtid i samme funksjon kommer av noe og viser dermed at kraft-styrke-drifts-

bevegelses-energi-styrke-effekter faktisk finnes, og ikke bare effekten og krumnings-veien av objekt-løst rom 

og objekt-fylt rom, med effekt.  

Med differensialkraften får vi de samme lover, balanser, utvekslinger, størrelser, og romkrumninger, 

romtid og effekter selv om styrkedrivkraften er med som årsak til romfunksjonen og bevegelsesfunksjonen og 

de årsak-virknings-rekkefølger vi her får som retnings-krumnings-vei i romtiden med og uten objekter lokalt. 

Men at styrken, energien, bevegelsen er forklart. Det er tillat å kalle den samme mengde bevegelses-energi 

for den tilsvarende styrke-kraft.  

Det som ikke er tillat, er å komme med funksjonsløse forklaringer til at en drift er mulig. Det andre 

som neppe er tillat, er å forklare alt kun ved den lokale hendelses-bevegelses-energiens relasjoner mellom sine 

energimengder, som forklaringen til at energimengdene er der og oppfører seg slik de gjør, slik Einstein og 

nyere forskningsforståelse går ut på. Men det er ikke tillat heller å unnvære å måle de verdier vi sammenligner, 

eller finne et målepunkt for dette for å verifisere en oppførsel. 

Når jeg setter opp forskernes resultater for de forskjellige fysiske lover, lovområder og hva som her 

matcher mellom disse, som en balanse-modell, så er det både fordi balansen finnes og viser likedan energi, og 

at det er slik forskerne viser sammenheng mellom lovområder, mye ved hjelp av den lysenergien som er 

transformasjonskilde og indikasjon på energimengder og omvandling mellom disse. Ikke fordi at om Higgs 

finnes, eller om Higgs oppfører seg slik de mener at denne gjør.  

Higgs viser at det ved en kollisjon finnes en masse, eventuelt planckmasse, som når et elektron 

bombarderes eller et elektron kolliderer så kan vi se på energiutløsningen, frekvensen til den 

elektromagnetiske effekten hvor stor masse dette tilsvarer. Om så dette betyr at det er en massepartikkel slik, 

så er det også tilfelle hva gravitasjon og Planck-sammenligning, og gravitasjonslovene viser for dette. Men 

det samme gjelder for massen i de andre partikkelobjektene.  

Elektronets masse derimot, kan vise at det ved ro, dannelse av et partikkel som er tyngre, eller nøytrralt, 

at summen av elektronets masse pluss dets elektromagnetiske felt, som graviterende energi, sammen med et 

proton kan danne et nøytralt nøytron, altså kun et massegravitasjonspartikkel som registrert ved alminnelige 

målinger og som tilsvarer massemåling av de store masser som jorden og månens gravitasjon.  

Med andre ord. At da er det heller ikke umulig at et elektron via en transformasjon og i en viss mengde 

og Mega eller Giga-elektronvolt helst, kan danne et massepartikkel ala Nøytronet. Det er ialle fall ikke umulig 

tanke lenger. 

At modellen som er CERNs balanse-modell, den er ikke gal. Det er heller hva de sier om partikler, 

hvem som kan forstås som partikler, hva som egentlig skjer med kvanter og kvark-eksempler, og hva som 

skal forstås som partikkel eller felttransformasjonsverdier. Her hører jeg stadig eksempler jeg ikke er enig i. 

Men differensialkraften og CERNs balanseide for energier, er i overenstemmelse som balanse.  

Også at massen, eller energien er konstant, likt som forholdet til det lokale rommet de befinner seg i 

som fordeling av energi og omvandlinger av disse. Om så tiden lar det dannes mer stoff i energi-universet så 

vil energisammenligningen her ikke være konstant, men det vil den lokale tidssonen de befinner seg i være 

ved at det alltid er balanseutjevning i et likedant trykklandsskap for objektene. Disse varierer jo med 

gravitasjons-trykket, men ikke mer enn at energi-regnskapet da stemmer ganske så konstant.  

I alle lovene viser det fortsatt at den samlede sum energi ved overgang mellom de fysiske lover som 

nye energiformer eller som transformasjons-overganger og i kaosbevegelser at det er samme energi ut og inn, 

og at energien virker konstant, og at utgangspunktet med en gitt hastighetsgrense, lyshastigheten, og det 

konstante energiforholdet mellom energier da faktisk stemmer, at det er en grense-motstandens trykk, i 

rommet som tvinger landskapet til like mengder utvekslinger av energier.  

Og at bruken av E=mcc slik fungerer riktig enn så lenge. I utgangspunktet for helhetens utvekslinger 

skal den være riktig, tross at det er en langt mer uoppnåelig regnestykket ut fra vårt lokale energiområde. Vi 

kan bare si at om det er andre kosmiske felt så må i alle fall energien totalt og i vårt lokale område som samlet 

sum være konstant og ikke bare cirka konstant i vårt lokale område. 

 Bohrs partikler befinner seg gjerne i et balansert landskap der balansen alt er innarbeidet for de lokale 

partikler. Ødelegger du, eller bombarderer slike balanserte partikler og splitter dem, så vil du  i alle fall få et 

partikkel og et antipartikkel.  
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Men da en partikkel og et annet kan samarbeide slik som to nøytroner, et elektron og et proton, så må 

også muligheten til at felt kan danne partikler og at forskjellige enestående partikler kan møte andre for å 

danne balansen osm alt er redegjort for fra den grunnleggende balansen. I Bohrs tilfelle så spiller ikke tiden 

en rolle annet enn som at den er lokalt til stede. For Einstein må han ha deres forskjellige feltposisjoners 

samtid og bevegelsesmengden som ikke er øyeblikkelig i mellom disse. At enkeltpartikler finnes, kan spaltes 

likt og ulikt, og at de kan nøytralisere hverandre om det tilsvarer at kreften retter seg ut som feltstyrke. 

 Her er det aldri snakk om ånd eller materie, kun funksjon som formfunksjon og virkningsfunksjon, sett 

fra differensialkraften og hva den kan si om de forskjellige partiklers muligheter for omdannelser og balanse. 

Dette er ikke de spesifikke data for partikkelverdier, men som også skal og burde legges ved siden av dem 

som deduktive kjente funksjoenr og energiverdier egenskaper. Men det er i tillegg at forholdet mellom felt, 

balanse og partikler kan utveksle som videre utover den kjente mer stabile måletekniske muligheten vår.  
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 Fysikk felt 
 

 Med tanke på Planck-funksjonen, og på feltkrumninger, og videre full utveksling som formasjons-

sirkulasjon, mellom inngående og utgående felt-linjer i objekter, så mener jeg bestemt at det samme skjer i 

feltbanen, og videre i gravitasjons-felt-rommet med gravitasjonsstyrken, at det dannes lignende hastighets-

løkker som er årsaken til at vi må regne Planck-konstanten for både objektet og feltet det danner.  

Med en viss sannsynlighet for at helheten av dette endrer løkkevirkninger i tilsvarende sone i 

gravitasjonen rundt de samme felteffektene vi da har, og som kan komme til at vi må regne helheten av objekt 

og felt og beregne dette med ett tillegg av planckkonstanten en gang til for det området som ikke er like synlig 

som gravitasjonskraftlinjer, utenom drifts-virkningen vi har som ligner G-konstanten.  

Her er jeg usikker fordi jeg ikke med sikkerhet kan si at dere har beregnet alt med felt og objekt alene, 

eller om dere har måttet gange ut dette med Planck-faktoren en gang til: Da vil det være gravitasjonsrommets 

balanseløkker inn mot objektet dere har regnet ut. Men uansett så viser frekvens-forskjeller grunnet 

gravitasjonstrykket i forskjellige trykksoner at gravitasjonen fører til og reagerer selv på at det blir tettere med 

energier eller tynnere med energier i et område. Det er helt klart en vekselvirkning. 

Uten gravitasjonstrykkrommet rundt hadde ikke objektets energi hatt noen grense, at kun tomrom 

fantes i det uendelige. Det ville tynnet ut effekten vi hadde utover hele uendeligheten også. Det hadde ikke 

vært avgrenset sone for partikkelen slik vi kjenner til de isolerte energier på samme måte. 

Det er denne isolerte egenskapen som får forskere til å trekke den slutningen art bare partikkelen og 

objektet alene og dets nullpunkt i sentrum er hele virknings-årsaken uten at det finnes et eneste holdepunkt 

for dette. Det kan altså være et rimelig bedrag for bevissthetens oppfattelse av tilstanden og ikke minst 

matematisk og geometrisk som ikke kan forklare kontinuitetstrykkets forskjeller. Men heller ingen kraft-

utveksling da kraftvirkning ikke er forklart ved denne tilstands-forståelsen. Den er borte.  

Her kan man si at Gud eller Naturen er årsak til kraften, men det gir overhode ingen begrunnelse for 

at en slik kraft skal virke funksjonelt. 

Differensialkraften illustrerer i alle fall minst en funksjon som kan virke parallell til dannelse av de 

fysiske lover slik vi ser disse, målbart og deduktivt. Helt i overenstemmelse med dette. 

 

 

Partikler ellers i rommet. 
 

 Partikler slik som de 3 nøytrino-typene og deres 3 anti-nøytrino-partikler, men også de andre som er 

nevnt i Cerns standard-modell for partikler, er likedan som elektroner, fotoner, protoner og nøytroner på det 

viset at de dannes som hastighetsløkker med tilsvarende antall hastighets-løkke-lengder av samme volum som 

tilsvarer den balanseforskjellen som det er i rommet eller reaksjonene mellom partikler. For mange partiklers 

vedkommende så kan vi få slike tilfeller der feltstyrker kan bli så konsentrerte med sin felt-energi-tetthet av 

masse-energi, eller også elektriske og magnetiske felt, at det skapes virvler lik lysvirvlene, eller gravitasjons-

virvlene, lignende som de mest kjente partikler i atomet med masse. Da de fleste av disse er små så vil disse 

fordele seg over vertikalvirvler og kule-sfæriske virvler, og alle kan omregnes i en viss del masse-energi. At 

en partikkel har balansert trykkmasse til rommet og lavt spinn, betyr ikke at de ikke allikevel kan ha en 

betydelig masse. Både med kvark-typer og anti-partikler, andre små ladninger i forhold til elektronet, protonet 

og nøytronet, er slik avhengig av to faktorer i romfeltet, eller i rommet. Den ene faktoren er at feltbalansen 

totalt i rommets helhet alle steder er i balanse uavhengig av hvordan disse feltene fordeler seg innbyrdes som 

utvekslinger i det samme totalfeltet. I vårt gravitasjonsrom vil vi derimot finne utvekslinger som er i balanse 

med alt annet rundt seg, men som lokalt felt vil det virke som at masse-samlinger av partikler kun forbeholdt 

felt-iakttagelsene vi kjenner og kan måle, har en asymmetri med hvor store ansamlinger av energi er, og hvor 

usymmetrisk det kan virke med avstander mellom disse. Det er derfor et hell at E=mcc ble oppdaget og at 

Einstein fant ut av gravitasjonsligningene som mange ikke trodde var mulig og knapt visste om. At balansen 

og den absolutte hastigheten som det dannes kraft-motkraft-løkker av, altså utvekslinger med like mengder, 

men som også har en balansert turbulens på samme vis, vil da kunne balansere tilfeller absolutt også over 

store avstander selv om resten av rommet virker tregt og begrensende på gravitasjon og lyshastigheter. Men 

må en balanse opprettholdes over større avstander, så vil hastighetsløkker, eller turbulens-trykkvirvler i 

gravitasjons-rom og andre felt-rom rettes ut i mindre eller større skala, hvilket betyr at ørsmå mengder av 
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feltkraften nærmest klemmes ut mellom områdene som skal balansere i en høyere hastighet, og der vi kan 

snakke om hastigheter som partikler og gravitasjonsrommet ikke benytter lokalt ellers. Men det betyr at også 

små energipartikler vil kunne ha parallell-partikler over store avstander. Normalt skal en partikkel spaltes, 

eller eksperimentelt spaltes fordi en annen energi påføres dem, og vil da stort sett danne partikkel og anti-

partikkel, eller likedanne partikkel-energier i hver sin retning i forhold til hva de ellers må balansere seg med. 

Men rommet selv viser at man har enkeltpartikler normalt, selv om disse danner mange felles utvekslinger av 

feltlinjer. Feltlinjer, eller kraft-romtrykket, vil kunne danne lignende forhold ved splittelse slik som at et 

nøytron deler seg i et elektron og et proton, med et nøytrino med i prosessen. Men kraftrommet kan ved 

turbulens-overtrykk som det normalt har, også presse nøytronene til å dele seg med samme verdi som energi 

som det som tilsvarer nøytrinoet. Er kraftlinjene tette nok og kolliderende vil det kunne dannes et foton, mulig 

et elektron, og også mulig nøytrino, og andre spesielle partikler, tachyoner +, -, og lignende. I hovedsak kan 

rommets turbulenstrykk kunne danne hvilke partikler som helst. Da rommet allerede er godt balansert ut på 

forhånd, så er det stort sett større masseansamlinger som bedriver samme produksjon slik som soler, 

nøytronstjerner, sorte hull, samt at rommet allerede har høy tetthet som samling over tid, om det ikke konstant 

har slike mengder som varierer på kanten mellom masse-partikler og rom-felt-energi, gravitasjons-rom-felt. 

Normalt så vil partiklene balansere seg mot romtrykket gjennom deres baneforhold og spenninger og 

avstanden og hastigheten de vandrer med, slik som atom-organiseringene, grunnstoff-typene, og som 

overskudd av energi ved at fotoner, elektroner og positroner utløses som balanse i overskudd og underskudd, 

innfangning av partikler. Grunnstoff-eksempler med isotoper, også ioner og molekyler av disse, danner seg 

som balanseformer i rommet ut fra romtrykket, som da preger temperaturen og energi-hastighetenes treghet. 

 Ved at hastighets-løkker retter seg ut til under det halve for en del av energien i feltet til begge 

partiklene kan hastigheten de har vekk fra hverandre allikevel opprettholde feltlinjeutvekslinger. Rommet kan 

derimot med ulike andre partikler og mikro-turbulens-overtrykk utligne felt-differensene mellom de to 

partiklene slik at rommet nå selv mater det manglende energi-bindings-tapet. Og da frigjør partiklene seg fra 

hverandre igjen. Det er altså ikke bare enten-eller for en, eller to løsninger, men over tidsintervallet flere 

løsninger så sant det er balansert kraft-motkraft. Eller energibalanse-muligheter i rommet rundt alle partikler.  

 Selektive partikkel-klynger, det vil si all alminnelig masse fra atom-nivå, og atompartikler, og videre 

til gasser, væsker og faste former rommet, meteorer, is, måner, planeter, soler, galakser, sorte hull og alt videre, 

er slik sett selektive balansemuligheter som har balansepartnerne i sitt lokalmiljø, hvor de elegant kan tilpasse 

balanser for partikkel-endringer, partikkelsplittelse, partikkelsammenslåing og danne symmetribaner og 

energi-balanse-avstander til hverandre. Slik sett den rent logiske, selektive, partikkel-felt-utvekslingen. At 

masser søker masser og ubalanse balanseres med negative og positive ladninger, og antiladninger. En lokal 

kollisjon eller bevisst spaltning av en partikkel tvinger frem kraft-motkraft-balansen enten det er to eller tre 

deler noe spaltes i. Her må balansen med rommet spille sin rolle. Om det ikke finnes utvekslingskandidater 

nær nok i tide, kan bare den splittede partikkelen selv ordne balanse-forholdet, og dermed i mange tilfeler 

tilbakedanne det opprinnelige partikkel. Kvark-energiene er i et isolert romfelttrykk uten utvekslingspartikler 

så nær at de kan opprettholde den lokale balansen rommet hadde der. Partikelne tvinges til å fanges opp av 

gravitasjons-erstatnings-turbulensen for samme balanse som partikkelen splittet mister, og samme kraftrykk 

tvinger virvlene, altså partiklene tilbake mot senteret der deres ladninger utfyller hverandre som de verdiene 

de har fått og tilbakedanne da partikkelen.  

Superpartikler, er vel også tvetydig benevnelse. Noen oppstår et kort øyeblikk fordi de må omdanne seg igjen 

lokalt. Andre har bundet en feltbalanse som er sterk, der vi kan ha en dobbel-partikkel, eller et volum som 

tilsvarer det dobbelte i energi, over lengre periode. Men bare frem til det trengs en utligning av et slikt 

overtrykk. Det som skjer spontant som en likevekt, har en lengre tids-historie foran seg med endringer. 

 Ellers kunne ikke et enkelt-partikkel kunne dannes i det hele tatt, og heller ikke parallell-partikler. 

De fleste vil kaldt og bestemt alltid mene at all utvekslingsformasjon kun er knyttet til de masser vi vet om, 

ser, observerer, og at senteret, punktet i atomet eller i solen eller i partikkel, galakse, slik sett er hele opphavs-

forklaringen på energien og utvekslingen. Men det harmonerer slett ikke med noen kraft-motkraft i det hele 

tatt ut fra noen forklaring, og heller ikke med utvekslingene. Balanse og partikkel-energi-styrke som er varig 

i stedet for å vokse til uendelig energi eller at energien forsvinner, harmonerer bare med utvekslingen. Den 

balansen er utvekslings-senterets form som Planck-energien. En ganske likedan balanse-størrelse under et 

enormt overtrykk i rommet, men som ikke merkes da det er i likevekt. 
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Gravitasjons-økning med hastigheten 
 

 Når vi har gravitasjon betyr dette at rommets balanse tross alt får en knekk, en utligning av kraftlinjer 

for balansens skyld, og feltlinjene danner her hastighetsløkker, treghet, forsinkelse, avstands-forkortelse i 

forhold til rette feltlinjehastigheter.  

Dette betyr videre at om en balansert feltlinje-hastighets-løkke-opphopning slik, eksempel partikkel, 

klode, skal øke hastigheten, endre den, så vil denne måtte presse seg gjennom nye lag av gravitasjonsfelt, 

tvinge disse til raskere utveksling, og dermed øker løkke-funksjonene til feltlinjer som skal inn til objektet, og 

feltrommet rundt objektet tvinges til å dekke mye av massens energi-felt-kraft, styrke, energi.  

Denne energien til objektet ligger nå utenfor i gravitasjons-felt-rommet, og dekker den prosenten som 

massens utvekslings-sirkulasjon nå får, altså at Planckmassen reduseres tilsvarende. Dette gjelder hastighets-

økning alle veier fra utgangspunktet. 

 I toppfart likt med gravitasjonsturbulensutvekslingen, lyshastigheten, så klarer ikke lenger rommet, 

eller objektet å skifte ut fortere, og objektet sprenges eller bremses ned, og dermed enten over til lys, sprenges, 

eller bremses ned til en stor masse, som overtar; med av planck-funksjonen selv pr energi-mengde øker i 

forhold til rom-gravitasjonen som avtar like mye. Eller så blir det et sort hull, altså en masse som ligger nær 

lyshastighets-mengdens energi-balanse med rom-felt-balansen, holder energien som elektromagnetisk felt-

masse i sirkulasjon, horisonten, men også som Planck-utveksling mot sentrum, indre masse-løkke-sum. 

I alle felt-tilfeller fra gravitasjon, så er alle sirkler, avstandsform rundt objekter på gitte nivåer, økende 

likt tilsvarende for proporsjonal endring av sirkel-lengder vi kan tegne opp nærmere objektet, og videre til 

Planckmassen alltid samme energi samlet i hver avstands-sirkel fra objekt-senteret. 

Viktig del av Einsteins formler her. Men: Viktig: Ikke glem at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein 

formelen for svarte hulls felt-ligninger. 

 

 

PI-desimalene 
 

 

Pi er den rette bevegelse som møter annen rett bevegelse og slik danner en sirkulasjon-utveksling. Pi 

representerer forholdet mellom en rett linje-strekning og forsinkelsen denne gjør ved at den må sirkulere. I 

utgangspunktet er den rette linjen uendelig, men med retninger fra punkter og posisjoner alle veier grunnet 

kraft og motkraft, balansen mellom retningene som har like verdier, så vil dette tilsvare at to uendelige 

retninger danner en sirkel ved ett gitt møtepunkt, eller møtestrekning. Denne strekningen blir da diameteren i 

sirkelen. Dette fører videre til at delingen av buen differensieringen ved ulike metoder av trekanter og fire-

kanter, uansett hva vi benytter som sammenlignings med referanser fra sirkelen, dens radius, dens omsluttende 

kvadrat, eller trekanter, med fast formel for halveringen av slike avstander kan gjengi neste tall i pi likedan 

som at en tilsvarende sirkulasjon er så liten at dens diameter og sirkel-bue kan gjengi det første neste tallet til 

pi. Men da denne sirkulasjonen er representativ for uendelig med retninger utover sirkeldiameteren og buen, 

så blir det som å dele vannrett på loddrett, og vi vil fortsatt få en uendelig rekke med tall slik. Vi finner egentlig 

bare neste tilsvarende sirkulasjon til en stadig mindre sirkel fordi det er buen vi benytter som sammenligning, 

og at vi har druknet oss bort i tallene, og formlene, og slik sett det samme for geometrien. I naturen har vi det 

stedet hvor vi oppdaget sirkler, kuler, sirkulasjoner, og ikke minst kraft og motkraft. I naturen er de 

geometriske og matematiske mål vi gjør oss, en følge av årsaken til at kraft og motkraft virker og slik danner 

naturen sirkulasjoner som kollisjoner mellom henholdsvis like retninger som så må krumme seg. Da helheten 

er kraft og motkraft må alt krumme seg innvendig i tilværelsen sett som uendelig. I andre tilfeller er det kraft 

og motkraft innenfra og utenfra som skaper balansene som kuler og sirkler. Kjenner vi dette igjen? Ja 

selvfølgelig gjør vi det. Det er altså en logisk årsak, virkning, som gir oss pi. For oss er dette lettest ved å finne 

et brukbart størrelsestall i forhold til hva vi opererer med for at det skal ligge innenfor holdbarhets-grenser 

teknisk, matematisk, i formler og som logiske oppsett, og også som geometriske formler og figurer som 

nettopp etterligner naturens forskjellige krumninger, og at vi kan eksperimentere med tall og geometri for 

mønstre vi ikke har sett før, men da en kubikkmeter likeverdige utvekslingsmengder bevegelse i teorien kan 

danne alle retninger i rom, vil det være rart at vi på et eller annet plan ikke skulle gjenfinne slike mønstre som 

ustabile eller stabile funksjoner i naturen. Jeg finner altså dette logisk og funksjonelt. 
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Vi får aldri en så liten sirkel at pi-proporsjonen forsvinner, ved å dele dette opp i det uendelige, men 

vi får lengre og lengre tall av desimaler.  

Hos Einstein med flere har man oppgitt at man ofte kun trenger 4-5 desimaler for de fleste beregninger 

av romtidkrumninger og kraftutløsninger. For felt, og partikler.  

 

Euklid, Arkimedes 
 

Å finne ut eller bevise at vinklene i en rettvinklet trekant eller i en hvilken som helst annen trekant 

gjennom geometriske figurer slik Euklid gjør er bare å kjøre parallellogrammer og speilvendinger der 

proporsjonale lengder avmerkes, eventuelt tegne en rettvinklet fire-kant rundt denne trekanten for så å vise at 

høyden ned på grunnlinjen kan vise to rettvinklede trekanter der begge har 360 grader fire-kant rundt seg som 

de halverer med hypotenusen. Altså må det være 180 grader inne i begge trekantene, fordi hver hypotenus i 

de to trekantene deler opp forholdet til en tenkt fire-kant i to, noe som i den opprinnelige trekanten betyr at 

summen i forhold til trekanten er 360/2 er 180 grader. 

Arkimedes benytter noe som ligner dette når han med πr2 viser at dette kan tegnes fra grunnlinje radien 

er trukket ned ned til som sirkelen står på, der radien er rettvinklet på denne, tegner r2 ganger 6,28(2π-lengder 

bortover av radiens lengde, med radiens høyde), og da får 6,28 kvadrater av dette som tilsvarer 2 sirkler, men 

det skal være bare det halve av dette, kun 2r som ganges, og derfor må vi dele dette rektangel på to og det 

gjøres med hypotenusen som trekkes fra grunnlinjen lengst bort i dette rektangelet og opp til startpunktet av 

radien som er sirkelens sentrum. Denne trekanten sier han må ha samme flate-innholdet som sirkelen. Jeg 

lagde selv en slik figur men tenkte ikke at det kunne være noen videre stor nytte av dette, men det kan det jo 

være i mange tilfeller. Ikke minst som en proporsjon mellom trekanter, sirkler og fire-kanter. Arkimedes med 

flere kan sette opp dette som formel og lov. Og jeg kan jo gjøre dette. Nå er dette viden kjent og matematikere 

og geometrien har ganske sikkert alt benyttet seg av dette. Også teknologien. Det kan være praktisk for lengden 

til en bil og hjulenes størrelse, og deres tyngde og kraft, som et teoretisk utgangspunkt, en mal å jobbe ut fra., 

for eksempel for ingeniører. 
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Historien om fysikk og biologi 
Lys er elektromagnetisk stråling 

Sir Isaac Newton (1642-1727) var en av naturvitenskapens banebrytere. Hans gravitasjons-teori viste 

hvordan all bevegelse i rommet skjer etter matematiske lover. Newton mente at lys var partikler ("korpuskler" 

og hans boks Opticks fra 1704 ble et klassisk verk innen optikk (lyslæren). I 1676 oppdaget den danske 

astronomen og fysikeren Ole Christensen Rømer (1644-1710) at lyset beveger seg med høy og endelig 

hastighet ved å studere formørkelse på en av Jupiters måner. Rømer var også den første som oppfant 

meridiansirkelen.  I 1678 presenterte den nederlandske fysikeren og astronomen Christiaan Huygen (1629-

1695) en bølgeteori for lys. Huygens pendelur ble viktig for å kunne måle nøyaktig tid, og han oppdaget 

sentrifugalkraften og kunne forklare pendelbevegelse. Huygens forklarte hvordan forandringer i utseende til 

Saturn skyldes at planeten er omgitt av en flat tynn ring med materie. Seinere oppdager Gian Domenico 

Cassini (1625-1712) at det er et hull i ringsystemet rundt Saturn og at ringene ikke er homogene.  Thomas 

Young(1773-1829) viste lysets interferensfenomener i 1801, noe som styrket bølgeteorien for lys. Young 

splittet en lysstråle i to stråler, og da de to strålene ble forent dannet det seg et bilde av lyse og mørke 

ringer.   Newtons partikkelteori kom derved noe i bakgrunnen. Young skrev Course of Lectures on Natural 

Philosophy and the Mechanical Arts (1807) og studerte også elastiske fenomener (Youngs modulus), og skrev 

også om språk og deltok i tyding av Rosetta-steinen. Augustin Jean Fresnel (1788-1827) studerte 

interferensegenskapene til lys, jfr. Fresnel-linse.  Dessuten kom James Clark Maxwell (1831-1879) med en 

teori med fire ligninger som sa at lyset var elektromagnetiske bølger med en elektrisk og en magnetisk vektor, 

og bølgene beveger seg med lysets hastighet gjennom rommet. Maxwells ligninger om elektrodynamikk 

forener elektrisitet og magnetisme, felt og bølger, og la et teoretisk grunnlag for Faradays teori om elektrisitet 

og magnetisme.  Maxwells ligninger var en forutsetning for radio og fjernsyn.  William Herschel (1738-

1822) hadde i år 1800 sendt sollys gjennom et prisme og oppdaget varmestrålingen i den røde delen av 

spekteret. Heinrich Hertz (1857-1894) fant i 1888 at elektriske gnister fra kobbertråder ga elektromagnetisk 

stråling med bølgelengder i cm-området, radiobølger. Hertz oppdagelse la grunnlaget for Marconis telegraf.  I 

1897 oppdaget Joseph John Thomson at alt stoff inneholder elektroner.  Max Planck (1858-1947) fant at 

lyset hadde partikkelnatur, kalt kvanter eller fotoner. Den fotoelektriske effekten, hvor lys kunne gi utsendelse 

av elektroner fra en metallplate i vakuum, beskrevet av Philipp Eduard Anton Lenard (1862-1947),  ble 

forklart av Einstein i 1905. Einstein fikk trykket frem artikler i Annalen der Physic bl.a. Die Grundlage der 

allgemeinen Relativitetstheorie (1916) hvor hva skjer når lyset møtes av tyngdekraften ble beskrevet.  Lyset 

hadde en dualisme. Det kunne betraktes både som lys og partikkel, men det var ingen selvmotsigelse i dette. 

Det betyr at vårt daglige begrepsapparat ikke er tilstrekkelig til å forklare kompeksiteten i lys. På 1900-tallet 

ga elektromagnetisme og termodynamikk nye forklaringer på hva energi er. Josiah Willard Gibbs (1839-

1903) utviklet termodynamikkens lover i On the equilibrium of heterogenous substances (1875-1878). Alle 

objekter sender ut elektromagnetisk stråling og typen avhenger av hvilken temperatur objektet har. Den tyske 

fysikeren Wilhelm Wien (1864-1928) har gitt navn til Wiens forskyvningslov som angir ved hvilken 

bølgelengde man får maksimal utstråling fra et objekt avhengig av temperaturen. Josef Stefan (1853-

1893)  og Ludwig Boltzmanns (1844-1906)  lov fra ca. 1880 sier at energien som sendes ut fra et objekt 

stiger med fjerde potens av temperturen. Energien måles i joule, et navn etter den engelske fysikeren James 

Joule (1818-1889). Joule gjorde studier av sammenhengen mellom arbeid, friksjon og varme.  I 1924 

foreslo Louis de Broglie (1892-1987) at elektronene kan betraktes som bølger og partikler. Broglie fant  at 

lyset alltid velger den korteste veien, det vil også si den korteste tiden. Dermed kunne Schrödingers 

bølgeligning danne basis for kvantemekanikken. Kvantemekanikk inngår i vårt daglige liv, uten at vi egentlig 

forstår den til bunns. 

    I 1814 gjenopptok tyskeren Joseph von Fraunhofer (1787-1826) Newtons eksperimenter med sollys og 

prisme. Fraunhofer lette etter en kilde for rent monokromatisk lys for å studere brytningsindeksen i glass. 

Fraunhofer lot sollyset passere en smal spalte, og oppdaget at spekteret inneholder mørke spektrallinjer, 

allerede oppdaget av Francis Wollaston, og Fraunhofer ga dem navn  A, B, C, D…De to mørke D-linjene er 

de samme som emisjonen i en natriumflamme.  

Newton hadde ikke oppdaget disse linjene fordi han spredte lyset gjennom et hull. Fraunhofer 

laget en nomenklatur for spektrallinjene, og spektroskopet kunne brukes til kjemiske studier i 

astronomien. Helium ble oppdaget ved hjelp av spektroskopi under en solformørkelse og fikk navn etter 

solguden Helios.   
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William Crookes (1832-1919) oppdaget katodestråler, gjorde spektroskopiske undersøkelser og laget 

mørke briller som beskyttet mot sterkt lys.  

Kirchhoff og Bunsen fant i 1859 at emisjons- og absorbsjonslinjene er avhengig av temperatur.      

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), kjent for lover om spenning, strøm, samt stråling fra svarte 

legemer, og Robert Wilhelm  Bunsen (1811-1899) oppdaget at grunnstoffene gir spesifikke 

spektrallinjer, cesium gråblå og rubidium rød. I 1857 laget Robert Bunsen en gassbrenner med klar flamme 

- Bunsenbrenneren.  

Det ble oppdaget at et varmt legeme gir et kontinuerlig spektrum, mens en varm transparent 

gass har emisjonslinjer.  

   Einsteins spesielle relativitetsteori fra 1905 gjelder langt unna masse som gir gravitasjon, og sier 

hvordan bevegelse påvirker mål av avstand og tid hos observatører som beveger seg med forskjellig 

hastighet.  

Når man beveger seg opp mot lysets hastighet påvirkes tids- og avstandsmålinger, men 

lyshastigheten er alltid konstant. Tiden er ikke den samme for to iakttagere atskilt i universet. Den generelle 

relativitetsteorien fra 1915 sier at gravitasjonen påvirker formen på tid-rommet. Tid-rommet er flatt, 

unntatt nær tunge objekter som stjerner.  

 NESTEN FLATT. BØYNINGEN ER DER. 

Teorien forklarer hvorfor lys avbøyes rundt tunge objekter, og forklarer presesjonen hos 

Merkur, samt hvordan objekter med enorm tetthet kan kollapse og danne sorte hull.  

En klokke går saktere nær en stor masse. Det betyr at klokken går raskere i en satelitt enn ved 

jordoverflaten, samt at den går saktere fordi satelitten beveger seg.  

I sum har gravitasjonen størst virkning, slik at klokken går raskere i satelitten. Dette må det tas 

hensyn til i GPS-satelitter med atomur.   

Hendrick Antoon Lorentz (1853-1928), som hadde vist allerede før elektronet var kjent at 

elektrisitet var i form av elektroner, utviklet Lorentz-transformasjonsligningen som viste hvordan tids- 

og stedskoordinater endrer seg når man beveger seg fra et stasjonært til bevegelig system.  

Einstein videre-fortolket Lorentz-transformasjonen.  

Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855)  og Georg Freidrich Bernhard Riemann (1826-1866) 

bidro til matematikk som brukes på og gi forståelse av verden.   

Gauss bidro til løsning av himmellegemenes bevegelse i Theoria Motus (1809) med bla. 

forklaring på bevegelsen av asteroiden Ceres oppdaget i 1801.  Gauss laget et matematisk modell for 

jordmagnetisme,  grunnla tallteori og grafisk framstilling av komplekse tall i Disquisitiones 

arithmeticae (1801).  

Riemann utviklet en algebra for geometrien, topologi eller Riemannsk geometri, som var med å 

danne grunnlaget for Einsteins relativitetsteori.  Jules Henri Poincaré (1854-1912) var sammen med 

Riemann grunnleggerne av topologien. 

     Werner Heisenberg (1901-1976) fant at man ikke kan bestemme både fart (bevegelses-mengde) og 

posisjon til en partikkel (Heisenbergs usikkerhetsrelasjon), og sammen med Paul Dirac og Erwin 

Schrödinger la han grunnlaget for kvantemekanikken.  

Flere fysikere var også interessert i biologi f.eks. Erwin Schrödinger (1887-1961) med boka What is 

Life ?  Den danske fysikeren Niels Bohr (1885-1962) laget en modell av atomet (atomteori) i 1913 som bare 

kunne beskrives ut fra kvanteteorien utviklet av Max Planck og Albert Einstein.  

Atommodellen var en sol med planeter. Hvordan kunne noe ha masse, men ikke størrelse ? Var det 

tomt rom mellom partiklene i atomet ? Hvordan påvirker bestanddelene seg i atom via et tomrom ? Bohr holdt 

en forelesning i København,  Life and light, som seinere ble publisert i tidsskriftet Nature.  

Flere andre fysikere har hatt betydning for utviklingen av biologien: Antoine Henri Becquerel (1852-

1908) oppdaget i 1896 at fotografiske plater blir svertet av radioaktivitet i kontakt med uran, utstråling fra 

uran kalt  Becquerel-stråler.  

Det ble mulig å skille alfastråler (heliumpartikler), betastråler (elektroner) og 

gammastråling.  Måleenheten for radioaktivitet er i dag Becquerel, og erstattet måleenheten Curie.  

 Marie  Sklodowska Curie (1867-1934) og ektemannen Pierre Curie(1859-1906) oppdaget og 

studerte polonium og radium.  Stein kunne avgi energi uten tilsynelatende å endre seg. Becquerel delte 

nobelprisen i fysikk i 1903 med ekteparet Curie.  

Dette var innledningen til atomalderen. 
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   Bekblende fra gruvene i Joachimsthal inneholdt radioaktive grunnstoffer. I starten ble radioaktiviteten 

betraktet som helt ufarlig, og til og med helsebringende i form av radioaktive mineralkilder, Curie hårvann, 

Crema activa, og selv-lysende tall på urskiver var fra den tiden. "De vises sten" som alkymistene hadde lett 

etter for å kunne lage gull var stråling fra radioaktive isotoper.   

Laboratorienotatene til Marie Curie er fremdeles radioaktive. Radioaktive isotoper kan brukes som en 

radioaktiv klokke for mor-datter-nuklider, og blir brukt bl.a. til måling av jordas alder, bl.a. uran-thorium, 

uran-bly, krypton-argon, argon-argon og 40-kalium-40-argon. De eldste fjell på jorda og månen er ca. 4.5 

milliarder år gamle.  

Alan Cox og Brent Darymple studerte hvordan de magnetiske polene endrer posisjon, og hvor 

magnetisert jern orienterer seg etter de magnetiske omgivelsene.  

Frederick Vine og Drummond Matthews viste at det ble dannet ny sjøbunn på hver side av spalten  

i den midtatlantiske rygg. Materien er bygget opp av elektroner, protoner og nøytroner, og masse og energi er 

koblet sammen i Einsteins formel E=mc2.  

Jorda befinner seg i en roterende spiralgalakse, Melkeveien, og verken jorda eller sola er sentrum i 

universet. 

Temperatur og varme 
Galileo Galilei  laget et termometer i Firenze, ca. 1640. I utviklingen av termometeret baserte man seg 

på prinsippet om at en væske utvider seg med økende temperatur. Tysk-nederlenderen Daniel Gabriel 

Fahrenheit (1686-1736) og Anders Celsius (1701-1744) som var professor i astronomi ved universitetet i 

Uppsala baserte seg på bruk av kvikksølv i termometeret.  

Fahrenheit brukte en kuldeblanding med is-vann- salmiakk og koksalt (-17.78 oC) som nullpunkt 

og kroppstemperaturen som det andre ytterpunktet.  

Dette ga en skala fra 0-96 oF. Den franske naturforskeren René Antoine Ferchault de Réamur (1683-

1757) baserte seg på bruk av vann og alkohol. Både Réamur og Celsius brukte koke- og smeltepunktet for 

vann som referanseverdier på temperaturskalaen.  

Celsiusskalaen (kokepunkt 0o og smeltepunkt 100o) ble snudd etter at Celsius var død. En fransk 

fysiker, Guaillaume Amontons (1663-1705), mente at det måtte finnes en absolutt temperaturskala. Begrepet 

absolutt temperatur ble videreutviklet av William Thomson (1834-1907) som ble adlet til Lord Kelvin. 

Kelvinskalaen har et nullpunkt ved minus 273.16 oC. 

   Naturvitenskapen har som formål å utforske og forstå naturfenomener, mens teknologi er kunnskap anvendt 

med et praktisk formål som i vindmøller, vannhjul, oppgangssag eller dreiekvern som knuste og malte korn 

mellom steiner. Hva er varme, energi og arbeid ?  

Tidligere trodde man varme var flogiston og kalori.  Energi er evne til å utføre arbeid. Stillingsenergi 

er opplagret energi avhengig av stillingen og William Macquorn Rankine (1820-1872) innførte begrepet 

potensiell energi.  

Man kjente til at bevegelse (bevegelsesenergi) kan utføre arbeid. Varme kan skapes ved friksjon. 

Varme er energi og energifluks, og arbeid er "varmens mekaniske ekvivalens".  Arbeid og varme overfører 

energi fra et sted til et annet.  

Rudolph Clausius (1822-1888) viste i Über de bewegende Kraft der Wärme (Om varme som 

bevegende kraft) at varme er energi som flyttes fra høy til lav temperatur. Varme går ikke fra kjølig til 

varmt.  Elektrisk energi er stillingsenergien til elektronene.  

Termodynamikken (varmelæren) med sin første og andre hovedsetning gir ytterligere forklaring på 

hvordan naturen fungerer. Den andre hovedsetningen sier at i et system overlatt til seg selv vil entropien (grad 

av uorden) øke. Den totale energimengden i verden er konstant. Entropi er et mål på uorden. Jo mer uorden, 

desto mer entropi.  

I fast is er vannmolekylene mer ordnet enn i flytende vann, og i vanndamp er molekylene mer uordnet 

enn i vann. Skifte mellom aggregattilstandene is, vann og vanndamp medfører endringer i entropi. Det skjer 

en stor økning i entropi når vann går over til damp, og dette krever energitilførsel.   

Entropi sier noe om kvalitet(egenskapen) på energien. Lav entropi vil si høy energikvalitet. Entropien 

i universet øker hvis det sendes ut varme fra en gjenstand.   

Entropi er også et mål på informasjon.  Et annet resultat av den andre hovedsetningen er at det ikke 

går an å overføre varme til arbeid uten samtidig å ha et varmetap. Det går heller ikke an å utnytte unyttig 

varmeenergi til arbeid uten samtidig å tilføre ny varme.  
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Franskmannen Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832) oppdaget at varme er energi og la 

grunnlaget for termodynamikkens andre hovedsetning. Både varme og arbeid kan måles i enheten joule (J), 

oppkalt etter James Joule (1818-1889). En joule tilsvarer en newtonmeter=ett wattsekund=ca. 0.24 

kalori. Ett hjerteslag tilsvarer ca. 1 J.   

At varme gir arbeid ga grunnlaget for dampmaskinen og forbrenningsmotoren. 

Kull er energikilden i dampmaskinen. Enten det gjelder vår kropp eller dampmaskinen virker de etter 

samme prinsipper. Begge består av en varmekilde og et kulde-magasin og mellom disse utføres det arbeid. 

Carnot viste at maskinen var mest effektiv ved størst temperaturforskjell mellom varmekilde og kulde-

magasin. Avkjøling til omgivelsestemperaturen skjer spontant, men spontant betyr ikke det samme som at det 

skjer raskt.  

Oppvarming til over omgivelsestemperatur krever tilførsel av energi. Fra maten vi spiser sender vi 

ut ca. 100 watt=100 joule per sekund. Kroppens entropi minsker når det sendes ut varme. Så lenge som vi 

spiser unngår vi økning i entropi.  

Forandringer er aldri isolert fra omgivelsene. Orden et sted betyr mer uorden et annet sted.  

Obs energi-sum konstant. 

    Alle molekyler, atomer og ioner vibrerer litt omkring sitt plasseringspunkt og i en gass er molekylene i rask 

bevegelse, farer ikke i retninger, kolliderer og spretter (kinetisk gassteori). 

Kreasjonistene har brukt den andre hovedsetningen som bevis for at liv ikke kan oppstå spontant, men 

må ha blitt skapt av en gud. Kreasjonistene fornekter det vitenskapelige fundamentet for biologien, 

Darwinismen, og mener at alt er skapt av en gud og det finnes ingen fossilrekker.  

Kreasjonistene hevder at mennesket har lite til felles med andre organismer og menneskene levde 

sammen med dinosaurene, og påstår at det ikke er en evolusjonær sammenheng mellom gamle organismer fra 

tidligere geologiske tidsperioder og nålevende organismer.  

Termodynamikkens første og andre lov beskriver lukkete systemer. Isolerte systemer for energi i 

lukket boks. Biologiske systemer er åpne systemer som det strømmer stoff og energi igjennom, og 

organismene lever på entropiforskjeller når entropi fraktes til omgivelsene. Dette gir mulighet for 

selvorganisering, men forklarer ikke arv.  

Bibelteksten er uforenelig med vår gamle jord og evolusjon.  Erkebiskopen James Ussher (1581-

1656) i Irland proklamerte at jorden var ca. 6000 år gammel og ble til 23. Oktober i år 4004 før kristus ved å 

telle sammen årene i livsløpene til den bibelske familie fra Adam og Eva (Sacred Chronology (1620)) 

Gassfas 

Materie kan forekomme i tre faster, gass, flytende eller fast form. En gass består av molekyler som 

beveger seg kaotisk og med stor hastighet, noe som gir gassen et trykk. Kinetisk gassteori fra 1857 ble utviklet 

av Rudolph Julius Emanuel Clausius (1822-1888).I 1868 kunne den britiske astronomen Joseph Norman 

Lockyer (1836-1920) og kjemikeren Edward Frankland (1825-1899) ved studere solkoronaen oppdage en 

ukjent gass som ble kalt helium, oppkalt etter sola Helios. Lockyer studerte også den astronomiske 

orienteringen av pyramider, templer og steinsettinger. Kjemikeren William Ramsay løste opp uranstein i syre 

og identifiserte edelgassen helium (1895) og sammen med medarbeidere oppdaget han xenon og krypton i 

1898. Ramsay kunne vise at helium kom fra radioaktiv spalting av radon. Carl von Linde kjølte ned luft til 

den ble flytende og atskilte de forskjellige gassene i lufta etter deres kokepunkt. Hydrogen er den vanligste 

gassen i universet, deretter følger helium. Imidlertid er det lite helium på jorda siden det ikke danner molekyler 

med andre stoffer, det er lett og diffunderer ut i verdensrommet. Helium blir flytende ved 4K.  Johannes 

Diederik van der Waals (1837-1923) gjorde endringer av tilstandsligningen for gasser , og fant dessuten av 

partikler kan tiltrekke hverandre med svake krefter (van der Waals krefter). James Dewar(1842-1923) klarte 

å kondensere gassen hydrogen. Han konstruerte dessuten en termos, og i laboratoriet i dag fyller vi flytende 

nitrogen i en Dewar-flaske.  
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Materie - atomer og reduksjonisme 

Hva består materien av ? Hvordan er materien bygget opp ? De greske naturfilosofene Thales fra Milet, 

Heraklit fra Efesos og Empedokles introduserte stoffene ild, luft, jord og vann som byggestoffer, og 

Aristoteles innførte i tillegg kvintessensen, men ingen av disse er grunnstoffer. Demokrit mente at verden 

bestod av udelelige atomer. Epikur fra Samos mente at også gudene bestod av atomer og måtte således følge 

naturlovene.   

Naturfilosofene filosoferte over naturens bestanddeler, men gjorde ingen eksperimenter som kunne 

bekrefte eller avkrefte de hypotesene de framsatte. Lavoisier tok i bruk skålvekt som instrument og kunne 

derved studere massen til stoffer og masseforandringer ved kjemiske reaksjoner. John Dalton (1766-

1844) innførte på nytt atomhypotesen (A new system of chemical philosophy).  Materien består av atomer. I et 

grunnstoff er alle atomene like.   

Den italienske kjemikeren Stanislao Cannizzaro (1826-1910) laget en liste over relative atommasser 

(atomvekter) for de kjente grunnstoffene. Hydrogen fikk masse 1 og de andre fikk masse i forhold til dette. I 

1897 kunne J.J. Thomson (1856-1940) ved Cavendish-laboratoriet i Cambridge vise at et negativt elektron 

kunne bli sendt ut av atomet.   

 I 1910 studerte Ernest Rutherford (1871-1937) og hans elev Hans Geiger (1882-1945) alfapartikler 

som ble sendt mot en gullfolie. Noen av alfapartiklene ble reflektert, noe som tydet på at de hadde truffet en 

hard kjerne. Kjernen utgjør mesteparten av atommassen.  Atomet er stort og kjernen liten, men mesteparten 

av massen befinner seg i kjernen.   

Kjernen i et hydrogenatom er et proton med positiv ladning og kjernen til både hydrogen og nitrogen 

kan rotere, mens kjernen i karbon og oksygen roterer ikke. Antall protoner i kjernen angir atomnummeret. 

Alle grunnstoffer unntatt hydrogen har i tillegg nøytroner i kjernen.  

At atomene eksisterer viste Einstein i studiet av Brownske bevegelser.  James Chadwich (1891-1974) 

oppdaget nøytronet i 1932.  Antall elektroner er også lik atom-nummeret.  Helium inneholder to elektroner og 

to protoner. Kjernen er omgitt av en elektronsky, men hvorfor styrter ikke de negativt ladete elektronene inn 

i den positivt ladete kjernen ?    

Niels Bohr (1855-1962) fremsatte en atomteori (On the constitutions of atoms and molecules) hvor 

elektroner beveger seg i avgrensete områder i  baner rundt en kjerne, analogt med en planetmodell hvor 

kjernen var en sentral sol. Det skulle imidlertid vise seg at elektronet er både bølge og partikkel og følger 

ingen faste baner.  

Erwin Schrödinger (1887-1961) introduserte bølgemekanikk og fant en ligning for atomet. Løsning 

av Schrödinger-ligningen ga sannsynlighetsfordelingen for å treffe på et elektron rundt kjernen. Denne 

sannsynlighetsfordelingen, kalt orbitaler, er lik bølgefunksjonen til elektronet. Hydrogenatomet har en s-

orbital uten skarp yttergrense.    

 

Fra s-orbitalet er det flere orbitaler med sannsynligheter for å treffe på elektroner rundt kjernen. To 

områder med p-orbitaler, 4 områder med d-orbitaler og 6 områder med f-orbitaler (1s 3p 5d). Det er bare plass 

til to elektroner i samme orbital og de må ha motsatt spin (Wolfgang Paulis eksklusjonsprinsipp). Elektronskall 

er grupper av energinivåer: og elektroner i p-orbital har høyere ennergi enn elektroner i s-orbital i samme 

skall. 

    Volta-cellen kunne gi strøm og straks elektrisiteten ble tilgjengelig kunne Humphry Davy (1778-1829) i 

1807 lage grunnstoffet kalium ved elektrolyse av pottaske og natrium ved elektrolyse av soda. Davy fant også 

grunnstoffene kalsium, magnesium, strontium og barium.  

Den svenske kjemikeren Jöns J. Berzelius (1979-1848) isolerte grunnstoffene cerium, selen og 

thorium og innførte en to-bokstav-kode for grunnstoffene basert på deres latinske eller greske navn,  Fe 

(ferrum), Ag (argentum) osv.  

    Dmitrij Ivanovits Mendelejev (1834-1907) ordnet i 1834 de på den tid 61 kjente grunnstoffer i et 

periodesystem basert på egenskaper og atomvekt (Avogadros lov), horisontale perioder og vertikale 

grupper. Grunnstoffene ble ordnet etter atomnummer, med et nytt elektron for hver plass i systemet, og det 

ble åpne hull til grunnstoffer som fremdeles ikke var funnet.   

Grunnstoffene i de loddrette gruppene i periodesystemet har mange likhetstrekk.  Gruppe 1 med 

natrium og kalium har ett elektron i s-orbital og gruppe 2 med magnesium, kalsium og strontium har to 

elektroner i s-orbital. De seks gruppene til høyre i periodesystemet har tre p-orbitaler som hver skal fylles 

med to elektroner.  

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/h/historien-om-gresk-naturfilosofi.html
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Gruppe 13 med bor får ett elektron, gruppe 14 med karbon og silisium får to elektroner og den siste 

gruppe 18 hvor alle p-orbitalene er fylt med elektroner utgjør edelgassene med bl.a. helium, neon og argon.  

Grunnstoffenes periodesystem har en smal del på midten, transisjonsmetallene, grunnstoffer hvor 5d-

orbitaler hvor hver skal fylles med to elektroner, som gir i alt 10 grupper. De indre transisjonsmetallene 

har elektroner i f-orbital (7f-orbital) som kan fylles med i alt 14 elektroner. De vannrette rekkene i 

periodesystemet kalles perioder. 

Via kollisjoner i partikkel-akseleratorer har vi fått ytterligere informasjon om hvordan materien er 

bygget opp. Protoner og nøytroner kalles nukleoner og begge spinner.  

Protoner har isospinn med klokka og nøytroner har isospinn mot klokka.  

Protoner har ladning, nøytroner har ikke ladning, men litt mer masse enn protonet.  

Elektroner, nøytroner og protoner har halvtallige spinn og kalles fermioner, oppkalt etter Enrico 

Fermi (1901-1954).  

Bosoner er partikler med heltallig spinn, oppkalt etter Satyendra Nath Bose (1894-1974). 

Fermioner holdes ihop av bosoner. Protoner frastøter hverandre, og nøytroner og protoner er bygget opp av 

kvarker. Begrepet kvark ble innført av Murray Gell-Mann (1929-) i 1963.  Kvarkene fikk navn: opp, ned, 

sjarm, topp, bunn og fremmede.  

For elementærparikler finnes en tilsvarende antipartikkel, og fotonet som ikke har noen masse er sin 

egen antipartikkel. Fotonet har masse. 

Partikkel og antipartikkel kan kollidere og gi et utbrudd av elektromagnetisk stråling (partikkel 

annhilering). Elektronets antipartikkel er positronet. Elementærpartiklene har et spinn og en verdi av spinnet. 

For fotonet er dette helt, men for elektroner, protoner og nøytroner er spinnet lik en halv. Elektroner og 

protoner har spinn +1/2 og -1/2. med totalt vinkelmoment lik 0. Ifølge kvanteteorien vil spinnet være i alle 

retninger samtidig, og bestemmes bare når de måles.  

Raskere enn lyset telepati som Einstein kalte det. Har du målt verdien for proton 1 må verdien for 

proton nummer 2 være gitt selv om de 2 partiklene er millioner av kilometer fra hverandre. Alain 

Aspect (1982) gjorde et forsøk i Paris med 2 protoner som gikk hver sin vei mot en separat magnet, med kort 

avstand mellom partiklene. Korrelasjonen mellom de to vinkelmomentene ble målt med en høyfrekvent 

lasersvitsj. 

    En optisk laser sender ut fotoner i samme kvantenivå og en laserstråle har ren farge og strålingen er 

koherent. Også atomer kan befinne seg i en stråle og hvis en gass med natriumatomer kjøles ned mot det 

absolutte nullpunkt lages det en ny form for materie Bose-Einstein kondensat. Jfr. Atomlaser, versus Optisk 

laser.   

Virkeligheten er det vi kan se og ta på. Vanskeligheter oppstår når deler av virkeligheten blir så liten 

eller stor at vi må ta i bruk instrumenter for å kunne observere og registrere dem. Dette er en 

virkelighetsutvikling mot å se og høre, men ikke røre.  

Målet med den store enhetsteorien blir å forene de fem kreftene vi i dag kjenner til: sterke 

kjernekrefter, svake kjernekrefter, magnetisme, elektriske krefter og gravitasjonskraften.  

Elektromagnetisme har uendelig rekkevidde og har pluss og minus som opphever hverandre. 

JA-HA-Ja(hvor ble det av uendeligheten da). Gravitasjon er tiltrekning mellom masser, og man forstår 

lite hvordan den er satt sammen. Det stemmer! Fritt fall gir vektløshet, dvs. gravitasjonen er eliminert. 

Nei det er den nettopp ikke! Fallet og gravitasjonen til masse er ikke det samme! Stoff opphører ikke å 

være stoffpartikler i et fall! Man antar at det er et boson kalt graviton med spinn lik 2. Den sterke 

kjernekraften er uten masse, har lang rekkevidde og formidles av et boson kalt gluon.  

Nei!  Det er halveringsutvekslingen av forholdet romtrykk og utvekslingsmengden mellom 

partiklenes masser som gir en halv g motstand, og som er ekstra stor når partikler er inntil hvernadre. 

Her svikter det totalt for dem: De setter bevegelse uten kraft ved fall, og de ser bort fra rommets 

kraft, og de forstår ikke hvordan transformasjonen mellom gravitasjons-felt og elektro-magnetisme er 

i det hele tatt. 

Denne skurringen må jeg ta meg av!! 

 

Svake kjernekrefter forklarer radioaktivitet og formidles av W og Z vektor-boson. Det arbeides også 

med å forene relativitetsteori og kvantemekanikk. Nøytrinoer har halvspinn, liten masse og ingen 

ladning.  Andre kjernepartikler er leptoner, hadroner,  myoner og dets nøytrino (charme-kvark og 

strange-kvark), tauonet med nøytrino (topp-kvark og bunn-kvark).  
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Elektronet og dets nøytrino har opp-kvark og ned-kvark. Innen både fysikk, kjemi og biologi ser man 

stadig eksempler på symmetri.  

Superstreng-teori kobler sammen fermioner og bosoner. En streng kan vibrere på forskjellig 

måte. Strengen kan ha en Planck-lengde er lik 10-35 meter. Planck-tid er 10-43sekunder, og ingen klokke 

kan tikke fortere enn dette.  

Meteren ble innført som måleenhet i Norge 1872, og erstattet måleenheten tomme. En norsk tomme 

var 0.62 meter, = 1/38 av lengden av sekundpendelen (45 grader nordlig bredde).  En alen var lengden fra 

albu til spissen av lillefingeren. Lengden av meteren ble bestemt under det franske vitenskapsakademiets 

meridianekspedisjonen i 1792-1799 av astronomene Pierre François André Mechain (1744-1804) 

og Jean Baptiste Joseph Delambre (1749-1822). De målte meridianen med triangulering fra Dunkerque til 

Barcelona.  Platinameteren ble  imidlertid 0.2 meter for kort. Det metriske system ble innført i Frankrike 1790, 

og ved lov i 1840, men USA og Storbritannia strittet imot og var skeptisk til metersystemet. 

    Lyd er trykkbølger i væske eller gass og som deretter blir registrert av ører hos dyr.  Høyere frekvens gir 

ultralyd. Lydintensitet (effekt per areal) måles i en logaritmisk skala som decibel (dB). Nullpunktet (0 dB) på 

decibelskalaen er høregrensen som mennesket har for lyd på (1000 Hz). Navnet bel har skalaen fått etter John 

Graham Bell (1847-1922) som oppfant telefonen i 1876, med telefonforbindelse først mellom Chicago og 

New York.  

Opprinnelig var skalaen grov og den ble seinere inndelt i 10 deler og fikk navnet decibel. 

Smertegrensen for øret er ved ca. 120 dB. Johann Christian Doppler (1803-1853) undersøkte lyset fra 

periodiske dobbeltstjerner og fant at bølgelengden fra lyset varierte periodisk. Lyden fra sykebil endrer seg 

hvis den kommer mot oss i forhold til den kjører vekk. Det skjer en strekning av lyd- eller lysbølger for 

objekter som beveger seg vekk fra en observatør, eller blir mer kompakte hvis objektene beveger seg mot 

observatøren.  

Dopplereffekten brukes til å finne hastigheten til galakser som fjerner seg fra oss ved å måle 

rødforskyvning av spektrallinjer. Teorien om "det store smellet" (Big Bang) har blitt utfordret 

av Perat og Alven med sin teori om plasmauniverset. Kan romtiden fryse eller smelte? 

Vitenskap er måling. Alt er bygget opp av atomer. Richard Feynman. 

Andre oppdagelser 

Franskmannen Gustave Gaspard Coriolis (1792-1843) utviklet de fysisk-matematiske prinsippene 

for hvordan tregheten påvirker objekters bevegelser i forhold til et roterende system. Coriolis-kraften gir 

forklaring på vindretningen rundt lav- og høytrykk. George Hadley (1685-1768) viste hvordan 

passatvindene ble dannet pga. temperaturforskjellene mellom ekvator og subtropene ga spesielle 

luftstrømmer (Hadley-celler).    

Luke Howard laget i 1803 et system for inndeling av skyer basert på kombinasjoner av stratus, 

cumulus, cirrus og nimbus. Goethe skrev dikt tilegnet Howard. 

   Elektrisk telegrafi med telegrafstasjoner forbundet med ledninger mellom sender og mottaker dannet etter 

hvert et verdensomspennende telegrafnett.  Det ble lagt sjøkabel over den engelske kanal i 1851 og over 

Atlanterhavet fra Irland til Amerikas østkyst i 1866. Basert på Ørsted og Faradays oppdagelser ble det laget 

en telegrafnøkkel med spole og jernkjerne. Spolen var tilkoblet +-polen på et batteri og minus-pol til jord.  

Når telegrafnøkkelen ga en sluttet strømkrets ble spolen magnetisk og vippet opp en anordning som 

avhengig av hvor lengde nøkkelen ble holdt nede laget prikker og streker på et papir som gikk med jevn 

hastighet, alfabetet til Samuel Morse. Ved multipleksing kunne man sende flere telegram i en ledning. Etter 

hvert viste deg seg at en trenet radiotelegrafisk kunne lytte seg fram til meldingen, raskere enn å lese prikker 

og streker på et papir.   

Forsøk viste at strøm sendt gjennom en primærespole kan gi høyspent vekselstrøm i en sekundærspole. 

Denne høyspente strømmen kunne produsere gnister mellom jord og antenne, gnistsendere som sendte ut 

elektromagnetiske bølger med lysets hastighet, grunnlaget for trådløs telegrafi. Etter hvert ble det laget 

lysbuesendere. 
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   I 1901 ble det mulig å sende trådløse radiosignaler med morsetegn over Atlanterhavet takket være den 

italienske oppfinneren Guglielmo Marconi (1874-1937), som etablerte The Marconi Wirelesss Company 

i 1897. Det ble laget skipstelegrafer, og meldingen om Titanics forlis i 1912 ble sendt via trådløs telegraf. 

    Thomas  Alva Edisons (1847-1931) oppdaget  glødelampen i 1879, og fonografen som ledet til 

gramofonen. Tidligere hadde lyskilden vært fakler, talglys, stearinlys og gasslys, gass fra forkoksning av 

kull. Humphrey Davy hadde i 1810 oppdaget av høy spenning sendt gjennom to spisse kullstaver som nesten 

sto i kontakt med hverandre laget en lysbue mellom kullelektrodene. Kullbuelyset trengte vekselstrøm, men 

et problem var at kullstavene raskt brant opp.  

The Edison General Electric  tiltrakk seg en rekke dyktige medarbeidere som behersket glassblåsing 

av vakuumteknologi, og det ble laget en glødepære, glasspære med vakuum og en spiral med kulltråd laget 

fra bomull koblet til elektrodene. Denne lampen ble demonstrert i Menlo Park N.Y.  

Imidlertid hadde Edison stor tro på likestrøm, men Nikola Tesla oppdaget fordelen med vekselstrøm, 

at lav spenning kan transformeres til høy spenning som muliggjør transport av mye strøm over lange 

avstander uten stort energitap. Tesla konstruerte også en trefase vekselstrømsmotor i 1888.  

De første dynamoene ble drevet av dampmaskiner. Werner Siemens konstruerte i 1866 en dynamo 

basert på en spole rundt et anker med bløtjern.  Etter hvert kunne mekanisk energi i strømmende vann 

omdannes til elektrisk energi i elektriske kraftverk Elektromotoren erstattet dampmaskiner.  

Sammen med strømledninger ble telefontråder ført gatelangs. Det amerikanske teleselskapet American 

Telephone and Telegraph Company, AT&T, opprettet egen forskningsavdeling Bell labs, og General 

Electric med tilsvarende GE-lab. I Europa laget firmaet Siemens-Halske telegrafer og undervannskabler. 

Henry Ford laget en fabrikk i 1903 med masseproduksjon av biler. Forderismen viste seg å være et 

stivnet system som ikke satset på stadige forbedringer, ny design og fleksibilitet. Budskapet fra Ford var: 

”Velg hvilken farge du vil på bilen, bare det er svart”. Naturvitenskap hadde gitt forståelse av naturen og 

verden.  

Ingeniører kunne løse et bestemt problem basert på naturkunnskap, elektrisitet og mekanikk. 

Styrkeberegninger ga mulighet for nye brokonstruksjoner. Masseproduksjon ga rasjonell og billig tilgang 

til ettertraktede varer. Industrialiseringen krevde tilgang på billige råvarer med tilhørende imperialisme og 

utnytting av kolonier. Maskiner erstatter menneskelig arbeidskraft.  

Charlie Chaplins film Modern times (Moderne tider) (1936) harselerte over samfunnet med 

masseproduksjon og ensformige arbeidsoperasjoner langs samlebåndet. Mindre fysisk hardt arbeid gir mer 

tid til fritid, ferie og høyere lønn. Det ble mindre ensformig monotont arbeid. Allikevel skulle det vise seg 

at arbeiderklassen måtte utkjempe mange slag for å kunne sikre seg rettigheter som vi i dag tar som en 

selvfølge, kort arbeidsdag, lang ferie, lav pensjonsalder, syke-og trygdelønnsordninger, et sikkert, sosialt 

og trygt arbeidsmiljø.  

Etter hvert utviklet det seg en kløft mellom skole og det praktiske virkelige arbeidslivet. Noen studerte, 

mens andre ”gikk i lære” og gjorde nytte for seg. Innen det norske arbeiderparti var tankegangen at 

akademikerne skulle tjene arbeiderklassen, og ikke omvendt.  

Det er den samme tankegangen som ligger bak når universitetet blir satt til å løse 

samfunnsoppgaver, i stedet for å skaffe ny grunnleggende viten om verden og organismene. 

  Guglielmo Marconi. Brødrene Wilbur Wright (1867-1912) og Orville Wright (1871-1948) 

gjennomførte en tolv sekunders flytid i 1903  ved Kitty Hawk i North Carolina. 

Kjemikeren Leo Baekland (1863-1944) gjorde flere oppdagelser. Han laget et fotografipapir Velox, seinere 

solgt til George Eastman, og han laget en syntetisk skjellakk bl.a. brukt til isolatorer. Den revolusjonerende 

oppdagelsen var imidlertid bakelitt, den første type plastikk. I dag finnes plastikk i omtrent alle typer 

produkter.  

Philo Farnsworth (1906-1971) arbeidet med hvordan bilder kunne lages ved hjelp av elektroner, og 

hvordan elektroniske bilder kunne overføres, en oppdagelse som første fram til fjernsynet (televisjon).  

William Shockley (1910- ) oppdaget transistoren i 1947. Elektriske signaler som kom ut av 

krystaller med germanium var større enn de som ble sendt inn. Mikrochipen (1958), månelandingen og 

etableringen av Internett (1969) har påvirket vår hverdag. Integrerte kretser på en mikroprosessor åpnet den 

digitale verden, hvor det binære tallsystemet med null og en kunne beskrive alle bokstaver, tegn og tall. 
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Det går lang tid fra en oppdagelse gjøres til det blir en akseptert sannhet. Eksempler på dette er Ignaz 

Semmelweiss og barselfeber. Barbara Mc Clintock og oppdagelsen av transposoner, et ustabilt genom med 

DNA som forflytter seg i genomet.  Legen Kilmer Mc Cully Harvard Medical School, som oppdaget på 

1960-tallet at mengden av aminosyren homocystein kunne påvirke utviklingen av hjertesykdom, en tid 

da alle snakket om kolesterol.  

Mc Cully har skrevet om dette i The Heart Revolution. Mengden homocystein i blod kunne senkes 

med å spise korn, vegetabilier og ved tilførsel av vitaminene folinsyre, B6 og B12. Så ble det stille om 

homocystein. Slik er det, sakte framover, så litt tilbake og så fram. 

  I 1969 utførte den sørafrikanske kirurgen Christiaan Baarnard og kolleger verdens første hjerte-

transplantasjon. Verdens første prøverørsbarn Louise Brown ble født i England i 1978, og det første 

prøverørsbarnet i Norge ble født i 1983. 

 

Her fantes det faktisk en del feil! 

 

 

Teksten er hentet fra Biologiens historie 

https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/litt-av-hvert/historie.pdf
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Bevegelse, forskjell og observasjon 
 

At differensialkraftens differensierende differensial-funksjon virker slik at vi kan sammenligne dette 

med en utstrekning, enten det er punkter, posisjoner eller kontinuerlig sammenhengende funksjon uten 

avbrudd, og som endrer seg fra sin posisjon. Utstreknings-differensial og bevegelses-differensial må da være 

sammen og samtidige i gjeldende punkter, posisjoner og kontinuitet. Om funksjonen gjelder for forståelse av 

en tenkt dannelse, skapelse fødsel, fra at det ikke fantes noe, og tenkt fra et punkt ville en slik differensial som 

blir forskjell fra seg som en total forskjell virke som en utstreknings-bevegelses-vekst, og som uendelig og 

ferdig utvokst der den ikke kan vokse mer, så ville dens indre vekst-funksjon forsøke å vokse og vil virke som 

et absolutt ekspansjonstrykk, trykkfelt, energi-felt.  

Dette betyr at funksjonens eneste bevegelses-mulighet nå er at den utveksler, og da i like mengder 

kraft og motkraft, eller romslige bevegelses-energier og romslige mot-bevegelses-energier, og med dette 

dannes det former og preferanser. Og som jevnt er i endring, slik vi kjenner de forgjengelig former, eller at 

bevissthet og fysiske saksforhold endrer seg over tid. 

Vi får at alt da egentlig endrer seg. Og at det dannes preferanse-posisjons-relativitet mellom alle 

tilstander. Det betyr at alt i selve kraftvirkningen er relativt, og da alle feltobjekter og felt. 

For en observatør vil dette oppfattes som at noe blir forskjell, virkning, bevegelse som kommer ut av posisjon 

gjennom det vi kaller en retning, og endringer av retninger, eller at det er observatøren som beveger seg, 

virker, (virkning, Heisenberg usikkerhetsrelasjon), eller at det blir forskjell ut fra observatørens posisjon, at 

for eksempel observatøren beveger seg fordi posisjonen, jorden, stedet observatøren oppholder seg på , 

beveger seg, eller gir virkninger ut fra posisjonen. Alt dette kan oftest merkes som retninger, innefra og ut, til 

sidene, utenfra og inn, eller ganske retnings-rettlinjet eller krummet i retning. 

Dette kan gjennom flere observasjoner vi gjør av himmelrom, og atomer, kvantefysikk, kvark-energi, 

vise seg som at både observatør, måleapparat og objektet som observeres rører seg, har uro, vibrerer, flytter 

seg i forhold til hverandre, ut fra ulike metoder som kan måle dette. I dette tilfellet vil det oppstå relativitet 

jevn der alt det aktuelle beveger seg i forhold til hverandre og gir bevegelses-retninger slik i rommet. Einstein 

klager litt her og sier: Ja men alt har jo retninger, eller at det er retninger, som en kommentar til at dette ikke 

er tilfeldig, men kan følges som matematiske og fysiske lover, og forhåndsberegnet som kraft og geometrisk 

mengde-forhold for posisjoner med endring av en faktor som stemmer for de alle.  

Differensialkraften virker slik at den danner endring av bevegelsesretninger hele tiden og at det oppstår 

relative form- og posisjons-endringer. 

Observatøren kan da oppleve at jorden, kikkerten, tross banen ti jorda og Mars, virker slik at vi tar 

igjen mars sin bane, men da vi reiser fortere i banen innenfor så er det et par dager det virker som vinkelen til 

resten av himmelrommet er slik at Mars ser ut som den retarderer, kryper bakover igjen, stanser og går andre 

veien igjen, men dette er bare fordi det er krumningen i jordbanen som får slik vinkel til punkter på sirkelbuen 

der den indre sirkelen som er mindre, og objektet der har kortere bane, vil danne en vinkel innenfor til objektet 

i banen utenfor, så det ser ut til at objektet utenfor kryper motsatt vei på himmelen noen dager.  

Observatøren vil altså måtte forholde seg til at enten er det bare objektet som har bevegelsesretning 

eller virknings-styrke-utbredelses, eller så er det observatøren selv, eller så er det begge to som beveger seg 

eller utbrer styrkevirkningen i rommet. Nå kommer det an på retningene om de er helt forskjellige om hvilke 

hastigheter og retninger som virker som hva, om noe går vekk, eller kommer i mot oss, om det er krumme 

eller mange endringer i retnings-bevegelsen, på om hva observatøren sanser med øynene, hva vi sanser med 

måleinstrumenter, og hva som må beregnes på grunnlag av gode eller dårlige data-informasjoner. 

Dette er hva Einstein tar opp om retninger og argumenter han har om fysiske lover og feltkrefter, 

energier i rommet og som geometriske logiske konklusjoner av de samme bevegelsesforhold, romtiden. 
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Effekter 
 

 

 Effekter. Effekt er ikke styrke, energi, bevegelse alene, altså beskrivelsen av deres funksjoner, men 

beskrivelsen av forholdet mellom deres allerede tilstedeværelse og videre funksjon som hastigheter, 

styrkegrader og tettheten til felt og partikler, og dermed en sammenlignings-funksjon for slike verdier. Dette 

betyr at vi tar en viss kvote, mengde, kvantum, av lengde, bevegelseshastighet, og styrke i en gitt virkning av 

dette, og setter opp en enhet for lengde, for sekund, for virkningsgraden vi finner, og samler alle tre i enhet 

som et kraftmål ala Newton og Watt.  

Hos Newton hva slik virkningsgrad er ved gitte punkter og forholdet for ett sekund, og som så kan 

beregnes for økning eller forsinkelse av styrkevirkning og fart. Watt derimot lager ett oppsett i formler for at 

arbeidet pågår over en viss tid for å beregne drivstoff-mengde. Konsekvensen av dette er at at mengden tid 

som dette fungerer over, en time, 10 sekunder, for jevne og akselererende funksjoner av virknings-mengden, 

og slik for arbeids-mengden som kan utføres og kaller dette effekt, og ikke bare effekt for et gitt øyeblikk eller 

et isolert tilfelle, men som kan benyttes som formel for alle tilfeller for sammenligning av virkningsgraden av 

energi, styrke, bevegelsesmengder.  

Slik kommer det opp et begrep om effekter i de forskjellige grader virkninger som sammenlignes, og 

formlene slik har fungert på de fysiske funksjoner, virkninger fysisk. Vi regner energier med en viss effekt 

styrke for et gitt tilfelle med lignende kraft som Newtons, men nå som sammenligninger for styrkevirkninger 

og hastighetsvirkninger, eller påvirkningsendring som der et kraftfelt øker i styrke, som magneter og elektriske 

effekter, for kull og koking av vann, vanndamptrykk, og som er sammenligning god nok for energiberegninger 

av de fleste fysiske tilstander, og fysiske lover vi finner. 

 Energi, energi-a, energi-a, krever langt mer omfattende undersøkelse enn effekter. Energi-a betyr 

drivkraften, det vil si det prinsipp, grunn, den årsak, den virkningsutløsende faktoren som gjør at bevegelse 

og endring finnes. Energi-a gir oss energiene. Vi sammenligner energier som godtatt eksistens og funksjon. 

Men det er ikke forklaring til, eller årsaken til at energien fungerer. Styrken, tetthetsendringer. Kraft og 

motkraft, at bevegelses-energier fungerer som like mengder bevegelsesenergier og mot-bevegelses-energier.  

Differensial-kraften har en slik funksjonsforklaring som kan se ut til å rede ut hva som skjer, foregår 

der vi har bevegelse og endring i proporsjonale forhold i energier, og dermed effektene. Dette er da et prinsipp, 

og der vi kan kalle prinsipp, årsak, grunn, årsak-virknings-utløsningen, for funksjoner, og her er det full verdi 

i å forstå hva den differensierende differensial-funksjonen gjør. Altså i forhold til at det ikke fantes noe, et 

forskjells-løst, mulighetsløst, virkelighetsløst, og årsak-virknings-løst Absolutt Ingenting uten en forskjell 

som to like eller to ulike, uten bevisst og fysisk egenskap, uten tid, rom, feltobjekter og lover, og uten noe som 

kan fylles og tømmes.  

I stedet gir total forskjell en mening som eksistens med endring i samme funksjon der utstrekning og 

bevegelse, virkning, kan fungere i samme punkter, posisjoner og kontinuiteten. En forskjell som blir forskjell 

fra seg skaper en vekst-lignende rombevegelse-funksjon, lignende en utstrekning som endrer seg eller en 

endring som har utstrekning hos seg.  

Og som uendelig eller absolutt så kan den ikke vokse mer, og vekstfunksjonen danner ett absolutt og 

likedan ekspansjons-trykk i stedet. Med bevegelsesvirkningsfaktoren finnes det da bare en bevegelse, en 

balansebevegelse, der like mengder bevegelse av trykkstyrken utveksler seg mot like mengder bevegelse av 

trykkstyrken som da er rom-tid-kraft, eller romtid-bevegelses-energiene. Altså feltstrømmene til de fysiske 

egenskapene og de fysiske lover som er i overenstemmelse og er blitt funnet gjennom denne modellen, på 

tvers av den normale vitenskaps-forskningen vi ellers har gjennomgått historisk. 

Slik er den indre funksjonen til kraften, energien, satt opp som modell, fysisk funksjon for naturen og 

den fysiske verden så langt.  

 

Jeg vet at bevisstheten befinner seg innenfor det samme altets likedanne kraftegenskap, men denne er 

noe mer komplisert å forklare. I hovedsak lar det seg gjøre. Det er også en grunn til at vi under prosessen vi 

fungerer som bevisst ikke klarer å observere den samtidig, men vi kan rede den ut logisk for at den virker som 

den gjør, og at vi kan føle bevisstheten og vårt behovsansende huske-system. Dette er en variant av ett 

resonans-system med styrkegrader. Og dermed også sammenlignings-funksjon som basis. 
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Fysikk og Meta-fysikk 
 

Meta-fysikk betyr vel minst 3 forskjellige saker.  

Den ene grenen er at det er snakk om fysiske krefter, felt, energier som vi enda ikke har avdekket, og 

som slik sett ligger rundt og innunder, over eller under den fysiske avdekningen vi gjennom lover har funnet 

for energiene. I store deler av naturvitenskapen og de fysiske loer, så er det forskere som bestemt mener at om 

vi finner disse, vil de tilhøre den fysiske natur, og at det regnes til fysiske naturfunksjoner, og ingen religion 

eller filosofi, eller spekulativ metafysikk som virker uordnet og uten holdepunkter og referanser. 

Den andre er at vi har prinsipper som vi ikke sikkert kan bevise, men som kan fungere vel som 

underbygnings og forklaring, i alle fall er deltagende funksjon hos de krefter vi kjenner, og kanskje også for 

de krefter vi ikke kjenner slik som Pythagoras uttalelse om at summen av alla bevegelser er konstant, eller at 

alt er det grenseløse prinsipp, eller eventuelt atomteorien til Demokrit, at Gud eller Naturen har en funksjon 

som ikke er avdekket, og for den saks skyld at andre virkninger enn de vi oppfatter, dimensjoner, kan være 

til-stede. Også at alle energier er konstant som hos Aristoteles. Hvordan skal vi kunne bevise slikt. Og hvorfor 

virker noe? Den andre grenen er slik sett tilhørende både filosofi og vitenskaps-filosofi. Krav ut fra usikkerhet 

om det virkelig er riktig forståelse vi har om forholdene. Dette har derimot fungert meget utmerket så langt. 

Den tredje grenen er at metafysikken er gyldig for alt tankegods, som kan tenkes både ikke-

eksisterende og eksisterende, ha hvilke som helst dimensjoner, eller avgrensede arenaer som ufo-dimensjoner, 

eller åndskraft som kan omdanne tilstandene uvilkårlig, nærmest tilfeldig. Altså ut fra gemytt-tilstander. Og 

at det er kun magiske, mystiske basis-funksjoner, enten det er kaos eller kosmos-teorier. Alt irrasjonelt som 

kan hende ved tilfeldige innfall, fysisk eller bevisst påvirket, eller påvirket av noe ukjent. Meta-fysikken slik 

har ett vel av ideer, også innen science-fiksjon og religiøs fanatisme. Men de fleste har eller har hatt slike ideer 

om en spennings-fylt verden som vi ikke har helt innsikt i og som vi kan frykte eller glede oss over. 

Det er helt klart at svært mange vitenskapsforskere i høyere grad enn før går for at det er ett ordnet 

balansesystem i naturen, at det er en naturkraft som grunnlag for naturvitenskapen, og at man tror at levende 

og bevisste egenskaper, samt følelser, og de fysiske funksjoner tilhører samme naturfunksjoner, eller lik nok 

funksjonelt at det skulle være naturlige logiske funksjoner til grunn for denne verden, den fysiske verden og 

slik da kombinasjoner av ideer g fysiske virksomheter kan opptre som rasjonelt og irrasjonelt. De vil da avvise 

enhver metafysikk som ikke forholder seg til den fysiske verden vi alt har i den forstand at dette inngår som 

lover og logisk sammenheng med de kreftene vi alt kjenner, og vil kunne observeres og måles når den slags 

oppdagelse kommer for dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bergersen. ∂ƒ-Force. 
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Deduktivt krav til Differensialkraftens teori-modell! 
 

Når andres arbeid stemmer for fysiske funksjoner i naturen. 
  

Det har vært vanskelig for mennesket å være helt sikker på hvor stor lengde objekter i naturen har, og 

hvor lang en veistrekning er. På samme måte gjelder dette for bitte små avstander som vi kan ha problemer 

med å se forskjell på. For eksempel å få en tynn tråd gjennom et ørlite nåle-øye. Vi kan også ha problemer 

med å være sikre på om to gjenstander er like tunge, eller hvilken av dem som vi da tror er tyngst. Hvor lenge 

vi må vente på noen, eller hvor lang tid det tar og gå en viss strekning, er lignende saksforhold det ikke er lett 

å gjengi korrekt. Bevegelse er viktig faktor i naturen, og denne finner vi i forskjellige hastigheter, og dette er 

heller ikke så lett å bedømme.  

I andre tilfeller snakker vi om motstand og styrke, om vi skal løfte noe, eller trenge oss gjennom en 

hindring. Det vi derimot merker er et slags gjennomsnitt over tid, at hvilken styrke, hvilken tid noe tar, hvor 

fort det går unna ved å gå en viss strekning til en viss tid, kan virke likedan i mange tilfeller. Vi klarer å 

sammenligne slike forhold. Men for å være mer nøyaktige, trengte vi å vite hvor mange bakker opp, hvor 

mange svinger, hva vi ble slitne av, og til slutt ett eller annet mål for dette.  

Vi kunne telle, om ikke så mye av gangen, så endret dette seg med at vi fikk en slags form for posisjoner 

og egen symboler for tall, spesielt som på fingrene, tall mellom 1 og 10. Begrepet 0 var mer sjeldent med, 

men begrepet 0 i matematikken betyr som regel en plass som kan fylles med tall, slik at gropen tallet skal 

kunne stå i, er tom, og slik kalles 0 som betyr det samme. Men om det er snakk om å få vann til å legge seg et 

sted, så vil neppe de tallfylte plasser, stener som forestiller enere, gi plass til vannet, slik at vannet vil renne 

ned i gropen inntil en ny tall-sten settes opp i gropen.  

At vannet fyller plassen kun når ikke tall-stener er til stede, betyr også selvsagt en funksjon. Ikke for 

vanlig telling, etterligning av antall sauer og lignende, streker eller prikker, sirkler, men det har betydning for 

naturens kriker og kroker, og naturens funksjoner. Da er det andre funksjoner som fyller plassene, og sjeldent 

at en virkning ikke er til stede der vi synes det virker tomt. 

 

Etter hvert fikk vi stødige og fyldige telle- og regne-systemer. Vi hadde brukt pinner, stokker, tommel-

neglen, foten, og lignende som mål for mange korte lengder av bruksgjenstander og lengde og bredde på hytta 

eller tipien. Vi laget nå mer nøyaktige målepinner, liksom kopier av slikt som kan ligne et skritt, ikke ulikt en 

meter, og slik som tomler eller negler som oppdelinger, som igjen kunne ligne en centimeter. Etter hvert som 

titallssystemet ble mer anerkjent som mål over større deler av verden, så ble også tideler og hundredeler 

akseptert som desimetere og centimetere. Her var det franske forskere som rundt 1890 bestemte seg for at det 

burde bli laget internasjonale standarder. Gjennom store deler av tiden etter frem til 1900, var det fremdeles 

stor forskjell på lengden av de forskjellige lands standard for hva en fotlengde var. 

Etter Arkimedes oppdagelse av at vann var beste måten å sammenligne gjenstander på, som at samme 

volum av noe annet, hadde en viss vektforskjell fra vann, så kunne vi pute hva som helst i vann og finne 

volumet, og så veie dette, og sammenligne dette med lik mengde vann, og da kunne vi se om tettheten var 3 

ganger høyere enn vann, eller 0,7 ganger lettere enn vann. Når vi satte en liter, 10 ganger 10 ganger 10 

centimeter som mål for literen og kalte dette 1 kg, lik tusen enheter kubikkcentimetere med vann, 1 gram, så 

kunne vi si at stoffet som vi her sammenlignet med veide 3 kg, og det andre stoffet veide 0,7 kg 700 gram. 

Fra det at vi delte døgnet opp likt med slik som det var fullmåner hvert år, 12 stykker, så delte vi dagen 

i tolv biter og natten i tolv biter, som vi kalte timer. Ut fra min vurdering er det at vi har sol og måne som 

representant for natt og dag, viktige deler for ventetid og for orden på tiden, slik at da man fant ut antall måner 

i året ikke passet med antall dager for et år, så delte de opp 365 dager i 12 biter, som er 30 dager, fordi de 

benyttet enda ikke komma til desimaler, og telte heller ikke kvarte dager.  

Med 30 måner og 30 soler i måneden slik, ble det 60 enheter å følge med på hver måned, og som 

stemte med tidens sirkulasjon til solen stod opp igjen. Her har det blitt brukt både rennende vann som sakte 

fyller et kar, og salt-ur, mange metoder for å se om tiden er ganske korrekt slik fra gammelt av. Når timen 

skulle deles opp brukte de samme 60 enheter som i måneden. De kjente jo bare til nattverden og dagverden 

som ikke var det samme. Minuttet ble delt i 60 biter som sekunder, og en del astronomer, det vil si som bandt 

følelsene våre til tiden, været, ble den gang kalt astrologer. De fulgte da med himmelbevegelser helt ned til 

denne skalaen der de kunne dette. 
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Hva de ellers kan spå, forutse om folk kan være lett når det gjelder kjennskap til værforandringer i året. 

Men å spå folk har oftest en viss grunn i kjennskap til hvor godt stilt folk er til å ta vare på seg. At man forstår 

at når kulde kommer så kan det bli krise for de som ikke viser hensyn tikl kulda. Likedan med hvordan de 

behandler og bruker næring. At folk unge, ble sammen om våren i mange tilfeller, var også lettere å spå, men 

hvordan livet i sin helhet skulle arte seg har ettertiden vist at gis som mange feilaktige spådommer. Moderne 

forskere på himmelrommet, holder seg til astronomi-observasjonene og astrofysikken, og stort sett 

sammenligningene vi kaller de fysiske lover. 

Sekunder og metere, enheter for volum, tetthet og vekt, og for hastigheter og til og med 

hastighetsendringer, akselerasjonene til Galilei, ble klarlagt gjennom nøye måle-stokker for dette, og 

etterhvert dukket også temperatur-målet opp med grader styrke eller varme som dette viste.  

Galilei fant også ut at fra en lampe i taket som dinglet, pendlet frem og tilbake, at selv om denne 

pendlet kortere og kortere, egentlig også saktere og saktere, så var tiden til hver pendling like lang. Det var 

liksom over lang tid likt et pulsslag eller til rundt et sekunds lengde helt til pendelen stod stille. Trekk-kraften 

nedover, det Leonardo hadde kalt gravitasjonen, sammen med bevegelsen, viste en bestemt balanse.  

Galilei visste ikke helt hvordan han skulle tolke dette uten om at han kunne bruke takten som et sikrere 

tidsmål. Og at tidsmålet kunne benyttes til å se hvor langt en kule kunne vandre hvert sekund på en plate som 

hadde helling. Han kom frem til at kulen hadde kommet 4 ganger så langt i løpet av det neste sekundet, og 9 

ganger så langt i det andre sekundet. Hans slutning var at det hvert sekund hadde en jevn akselerasjonsstigning. 

Newton så her klart at det samme var kvadratet av tiden det tok som lengdeenhet som var jevn akselerasjon.  

Slik som at etter 1 sekund så er det 1 ccm, etter 2 sekunder er det 4 cm, etter 3 sekunder er det 9 cm. 

1-4-9: At 1 ganger 1, og 2 ganger 2, og 3 ganger 3: At det samme gir 4 ganger 4 etter 4 sekunder som er 16 

cm. Dette prøvde Newton ut. Mest av alt ville han finne ut av kraften, styrken til gravitasjonen. Men det fantes 

ikke noe kraftmål og sammenligne med. Newton tar da tidens måle-enheter til hjelp, joule og fot, men for å 

sammenligne dette med i dag, så kan vi si meter, sekund og kg. Han fant ut at han ville sette kraft, styrke, som 

enhet ved at 1 kg skal løftes med jevn fart opp 1 meter i løpet av ett sekund.  

Altså at 1 kg løftes 1 meter på 1 sekund. Newton ser også en sammenheng mellom sekundet, 

styrke-enheten sin, og gravitasjonen med samme verdi som Galilei hadde som gravitasjon, men han 

måtte teste ut dette.  

Det første han fant var at kraften ble 4-doblet for hver dobling av lengden som den falt. Dette viste en 

sammenheng mellom masse og hastighet, masse og bevegelse, men selvsagt over bestemte tids-intervaller slik 

som hvert sekund som det også kunne sammenlignes med. Så tid, bevegelseshastighet, akselerasjon, vekt og 

kraft, hang her sammen i et bestemt forhold. Newton velger ut hvert øyeblikk slik på kraften som skal til.  

Watt skulle senere bruke den samme kraft-formelen i arbeidsprosesser, for hvor mye kull som skal 

varme en viss mengde vann for å dampkraft til tog og skip. Watt blir her et kraftmål som skal summeres 

sammen, og ikke bare for et gitt øyeblikk. Summen effektivitet, energiforbruk og styrke, over tid, kilowatt, 

watt-sekunder. Joule var her den andre som hadde beregnet oppvarmingskraft.  

Det er ut fra dette at Newton utrykker sitt funn til en venn: At kraften øker med kvadratet av 

avstanden. Tetthet av kraften fordelt over breddeflaten, tykkelsen av kraft-feltet ved alle avstander.  

Euler og Gauss har siden Newton, sammen med flere andre, konsentrert seg om tregheten og 

kollisjonskraften mellom forskjellige legemer i naturen, skip som grunnstøter, Hvor mye kraft som endrer 

hvor mye av terrenget eller en annen gjenstand, liknende med væsker, vann, fjell-knauser, metaller, og som 

Gauss, å finne støtkraft for krumninger som oppstår, og spesielt også ved temperaturer som endrer formen til 

metallplater med ulike krumninger i stoffet. Her kommer kjemien inn for fullt rundt 1790 med Lavoisier.  

Daltons atommodell har slik sett krav til hva som vi skal finne ved atomer. Deres fryse og kokepunkter, 

tetthet, tyngde, og bindingsstyrke, og her tar kjemi og elektrisk spenning, samt magnetisme som forsknings-

forsøk helt av. Av den grunn kan dette, tiden 1800-1900, kalles den forsknings-artede atom-alderen. Atomer 

og molekyler.  
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Rundt 1900, har vi overgangen til den mer konkrete atomfysikkens praktiske eksperimenter på atomets 

nivå, med dens partikler. Men ikke uten den kjemiske forskningen. Det som skjer samtidig er at lyshastigheten 

vises som en konstant likt det Maxwell påstår ut fra formlene sine. Planck og Lorents viser til manglende 

elementer i energien grunnet tidsforsinkelser og energitap. Einstein viser her at lyset, fotoner, virker med både 

konstant hastighet lokalt, og som en energimaks for masse-bevegelseskraft, og som omdannelse til en lik 

energi mellom de forskjellige energi-områder som er kartlagt.  

Mitt utgangspunkt i forhold til den fysiske forskningen og vitenskapen slik, er at jeg aksepterer 

grunnene til at man bruker, lager, har de målene vi har som enheter og tallverdier som gode mål. Jeg aksepterer 

matematikk-sammenligningene og geometri-sammenligningene. En av grunnene til dette er at jeg selv har 

prøvd ut enkelte enkle saker som stemmer, videre utdannet i toårig svakstrøm, iberegnet 42 sterkstrøms-

formler om kondensatorer, spoler, magneter, motstander, samt dioder og transistorer, og alle de komponentene 

som har med strøregulering spenningsregulering og motstandsregulering, kapasitans og induktans.  

Videre også dopede materialer som germanium og silisium, NPN og PNP-transistorer, dioder, med 

videre de vippefunksjoner som benyttes til data-elektronikk, skolert ved 1-årig elektronikk og digitalteknikk 

ved det som i dag kalles data-teknikk-yrkes-linje. Dette innebærer service på komponenter og feilsøking, samt 

reparasjon av disse maskinene. Dette innebærer også regnekretser, registre, og tellere, og enkelt data-

programmerings-språk. Videre vil dette kun gi programmering ut fra slik som c++, og andre dataspråk, som 

jeg ikke har hatt god tid til å arbeide med. Like gjerne at enkeltbokstaver, ord, definisjoner kan dannes ut fra 

samme funksjoner. Og bilde, film-registre. Memory-registre. 

Så kommer privat lesning av økologi stoff, energi i naturen, mineralogi, petrografi, krystallografi, samt 

en rekke historiske, geologiske og evolusjonære tilstander gjennom jordens historie, og det biologiske rikets 

oppbygning med stort sett grunnfunksjonene her. Tekniske fremskritt har blitt lokalisert og forstått.  

Jeg har dermed fått testet selv at det er overenstemmelse mellom kraft og effekt ved forskjellige lov-

tilstander. Jeg har, like sikkert som at jeg har registrert at disse lov-data for fysikken og kjemien benyttes over 

hele jorden i dag og i den teknologiske og industrielle utviklingen, hatt alle grunner til å stole på at de tidlige 

forskernes data stemmer, er riktige sammenligninger, og fungerer i all den kommunikasjon og teknologien 

som vi har i dag.  

I utgangspunktet er fremdeles dette med hastigheten av en gitt masse og bremselengden ved dobling 

av fart, et ganske illustrerende eksempel på fysisk lov. 3-dobles farten sklir vi 9 ganger så langt, lignende 

kvadratet til Newton om hvor mye mer en økning av kraft gir ved å se på utslaget av målemengden.  Jeg har 

også lokalisert at Leibnitz mente at dette gjaldt alle lover i den fysiske verden. Og det har han fått delvis rett 

i. Einstein viser dette som at den konstante energien i E=mcc, egentlig oppfyller det samme målet tross at tid, 

lengde og at tyngde- og hastighets-endringer med masser skjer. 

 

Ut fra alle disse data fra forskerne, der jeg godkjenner, aksepterer, finner meg til rette med at 

måleenheter, måleberegninger, de fysiske lover og formler som er satt opp slik, er samstemmende med den 

fysiske verden jeg opplever å merke noe av dette i samsvar med, og at mine egne forsker-veier ser ut til å fylle 

ut de samme verdier, så vil jeg påstå at jeg har en deduktiv logisk informasjon å bygge på fra vitenskapen med 

deres data som utgangspunkt.  

Vi har betraktet samme natur, og vi merker mange av de samme balanser, og at det slik sett er logisk 

med proporsjoner vi, og enkelte jeg selv, har oppdaget! Beregninger jeg selv har gjort om elektriske kretser, 

forsterkere, måling og reparasjoner av powere, og digitale komponenter, videre sterkstrøms-komponenter, 

spenning-,strøm- og motstands-regulatorer, samt sammenligning med fysisk arbeid, og mål her, så kan jeg si 

at jeg følger opp felre av de enkleste klare fysiske lover vi kjenner, som egen deduktiv etter-prøvning. Så deler 

av denne balansesiden av naturen er og var i en viss grad kjent.  

Ved å læres opp til at kraft er lik motkraft, og at energier og mot-energier forholder seg som en konstant 

fordeling, så gjenkjenner jeg dette. Det ansporet meg til å avvise at det eneste som beveget seg ved de univers-

modeller vi har lagt frem etter 1905-1910, som er uten motkraft, kun akseptert som beregning mellom de 

tilstander vi kjenenr av samlede mål for energi lokalt, til å sette inn en tilsvarende kraft-motkraft-modell i 

stedet, og slik analysere rommets, tidens, bevegelsens, virkningens, formenes forhold og deres strukturer ut 

fra dette, en helhet som var aktiv i en balansert funksjon. Men hva var det som fikk dette til å virke slik? 
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Jeg finner da en helt annen vei ut fra rom-egenskap, tids-egenskap, bevegelses-egenskap, og masse-

energi-egenskaper/virkninger, selv, gjennom forskjells-sammenligninger av de forskjellige feltene, det vil si 

en egen vei til å analysere rom-tiden og energienes egenskaper på, og som gir den felles produkt-funksjonen 

jeg har kommet frem til for tid, rom, bevegelse og styrke, eventuelt drivkraft-funksjon.  

Ved å tenke seg denne bli til som samme funksjon og at bare denne kan være til i motsetning til ingen 

forskjell, så klarer jeg å fremstille en slik likevektig og likedan likt fungerende kraft-lignende funksjons-

modell for en tenkt avgrenset verden eller en uendelig verden som ikke kan vokse mer. Når denne fremdeles 

har vekstpotensialet i seg vi den endres til et absolutt trykk, og da et balansert trykk som utveksler ved samme 

funksjon o like mengder kraft og motkraft, eller like mengder bevegelsesenergier og mot-bevegelses-energier. 

At helheten, punkt, posisjon, kontinuitet ved sin sammenlign-bare like minste enheter, har samme 

tetthet, samme volum, samme styrke/energi/trykk, over alt for alle samme volum som sammenlignes, og at 

kun utvekslings-feltlinjene utgjør tetthets-forskjeller inn og ut av retningene som kraften utveksler som. 

Da så et absolutt balansetrykk er ved siden av utvekslinger vil vi så få tilpasset trykk for utjevninger 

via hastighetsløkker eller partikler. Altså over visse avstander så vil det dannes likedanne partikler innenfor 

et visst størrelses-monn i forhold til trykket de er utsatt form og balansert slik at Planckformdannelse i 

sentrumsutskiftningen, det egentlige partikkel, som er rom-balanse-tilpasningens likedanne utvekslingsform. 

Da balanse og utveksling var eneste mulighet for en likedan funksjonell kontinuerlig drivkraft, 

ekspansjons-kraft, så hadde jeg ikke annet valg enn å følge opp hva som skjer med balansert utveksling. Jeg 

var ikke klar nok over at dette var et problem i den kjente fysikken på grunn av at de behandlet tilfeller isolert.  

Dette gir ikke tydelig signaler om hvor det synes å mangle noe. Men da jeg fant slike problemer 

tilkjennegitt, alt fra Einstein, Hawking, Atomfysikkens høyborger i dag, samt at biologien, genetikken, 

cellebiologien møter slike problemer med balanseforklaringer, så jeg kun muligheten for å se oover min egen 

modell, 15-17 juli 2013.  

Den andre dagen om jeg tenkte balanse likevekt i energi-strømmene, og utvekslinger slik, så viste 

tegningene at vi kunne finne vertikale og runde partikler, og som fulgte de lovmessige proporsjoner. Dette var 

det sjokkerende, fordi det kom fra en basis-funksjon, og ikke gjennom målinger og beregninger. Men det var 

lett å se at det vil gi de proporsjoner vi følger i fysiske og matematikken tilhørende de formlene vi kjenner og 

med oppførsel på samme måten.  

Utvekslingens årsak starter på sett og vis utvendig med differens-balansering mellom to eller fler felt. 

For eksempel kosmisk felt og inter-kosmiske felt. Selve hastighetsløkken, utvekslingsformen, starter nedenfra, 

innenfra, fordi dette nå skal utligne den samme trykkforskjellen i samme felles felt.  

Oppdagelsen av hva som måtte til for at feltlinjene skulle ha samme energi og balanse ga klar og 

tydelig beskjed om at forskjellen mellom rommets rettere strømnings-energier og den tregere tidsforsinkende 

massen til partiklene, ga en ytre sfærisk form med mer diffus overgang, mens kjernen virket mer nøytral i 

basis. Utvekslingssenteret. Det er nå jeg oppdaget at proporsjoner her og utover fra sentrum, ga de fysiske 

lover. 

 

Ut fra min modell gir den brå utvekslingen i et høyt balansetrykk-landskap av en driftsstrømning som 

felt, romfeltet, gravitasjonsrommet, at det dannes de samme formasjoner som det vi ser fra proporsjonene til 

de fysiske lover. Om denne modellen er riktig så finner den i alle fall som en slags fasit at de forskjellige 

vitenskapelige lover og samspillet mellom disse lovene i alle forskningsfelt viser seg å være 99.9 prosent 

korrekte eller bedre. I omvendt form, så kan de fysiske lover vise at denne modellen virker korrekt som romtid-

bevegelses-styrke-funksjons-forklaring logisk av samme type funksjoner, naturlover, og slik som E=mcc. 

Som dere forskere forstår, så er det den samme deduktive rom-tiden, de samme bevegelser, de samme 

styrke-funksjoner og former, egenskaper hos romslige energier, de samme tids-funksjoner, og sammenlignet 

med disse uten enheter og med enheter og matematisk og geometrisk sammenligning som jeg slik har brukt 

som analyse for å finne en slik forskjells-funksjon for like og ulike for alle disse enheter hver for seg og når 

de er sammen slik vi opplever det i den praktiske hverdag og i målinger.  

Det er de samme grunnlagene som måledata og måleutstyr har brukt, og derfor er det ikke rart at min 

modell samstemmer med de fysiske lover. Samtidig er det slik at funksjonen som kraft-motkraft fungerer 

likedan for alle romslige energi-arealer, og slik sett gir balanse og likevekt. Om verden bare var et kulerundt 

kosmos eller om den er uendelig så ville de med denne funksjonen gi de samme fysiske lover.  
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Det er derfor ikke rart at Einsteins gravitasjonsteori og beregninger for et tenkt flatere kulerundt rom, 

eller om vi vil en fylt kule, ville gi en slik proporsjonalitet som den første modellen som Einstein lagde, og 

heller ikke for alle de sprø modellene som mange forskere legger frem.  

Allikevel kan universet vårt like gjerne ha form som en levende mark eller en pannekake. Men da den 

belgiske fysikeren antok at det kunne være en samlet masse som eksploderte, og Hubble påviste dette på nytt 

to år senere ved å oppdage rød-blå-forskyvningen i rommets gjenstander, lyset fra disse, så ble det allment 

akseptert at universet utvidet seg, og tydelig fra et slags felles sentrum.  

Da kunne Einstein enkelt beregne dette på nytt for et utvidende big-bang-univers, fordi det er de samme 

fysiske balanselover for energi som fremdeles er tilstede som utgangspunkt ut fra det min modell forteller. 

Dette fører videre til en helt annen sannsynlighet. 

At om universet er uendelig, i alle fall helheten, som vårt univers er en liten del av, og at hastighets-

løkker er grunnlag for å danne mengder energimasse utover balanse-nøytraliteten ved krumninger, så betyr 

dette at blaffet kommer av at en hastighetsutveksling skjer innerst fra det området som vi kaller big-bang-

sentrum. På den annen side vil et blaff ikke være normalt. Heller at det er en høy treg utjevning av en langsiktig 

og varig utveksling som produserer en fortsatt mengde av likedan prosess jevnt over langt tid inntil at 

utvekslingen er utjevnet.  

Da vil en tregere lys-masse og energimengde fungere innenfor oss og som ikke tar oss like fort igjen, 

mens det utenfor oss godt kan ekspandere fortere, hvilket vil bety at vi i to retninger finner svært mye mindre 

masse, samtidig som at vi oppfatter det universelle rommet vi tilhører nettopp som en slik flatere kuleformet 

romsjikt som har begrenset masse. Produksjonen av masse vil her kunne anses som en høy tetthet som frigjør 

seg fra sentrum, og tross alt at det er en virvelretning på hele utvekslingen, og der innover-gående kraftrykk 

og utover-gående krafttrykk er med å danne deler av masseutvekslinger som energier i lagene utover.  

Dette kan virke som at en anti-gravitasjon gir fra seg ekstra energi utover i rommet som kan danne 

partikler. Men det kan like gjerne settes på hodet, at kraftens potensiale inverteres, der de partikler som dannes 

er forsinkelses-partiklene, altså antimaterien, som slik sett gravitasjons-overskuddet går inn i og blir etter-

hengende partikler i den utover-gående driften av feltkraft.  

Om det ikke er en vesentlig annen form på universet enn denne utvidelsen ville jeg ha godt inn for 

denne modellen og de fysiske lover samstemt med dette. Men drivkraftfunksjonen, romtid-funksjonen, kraft-

motkraftfunksjonen som en balansert utvekslingsmodell, der ville jeg latt forklaringen være bundet opp til den 

grunnfunksjonen som jeg henviser til i kraften, at det er en og samme logisk enkle funksjon som bygger 

romtiden og dens fysiske lover i god tro for Mad-Max sine absolutte ideer om at matematikken skal stemme 

for de fysiske landskaper totalt. 

Her klarer vi ikke å gripe fordelingssatsen til energier rundt utenfor det synlige universrommet annet 

enn som indikasjoner på mere av eller mindre av energi-rommet, men ikke for totalen av relative muligheter 

for dannelse av inntilliggende kraftstyrker. 

Vi må stort sett holde oss til de energi-krumninger som er dannet lokalt for å få de riktige beregninger 

som et snitt for hva vi befinner oss innenfor. Når vi har løst en formel for forskjellen mellom gravitasjons-

trykket og partiklene sine størrelser, så vil vi kunne benytte gravitasjonstrykket ut fra en helhetlig kjent 

universmodell for å forutsi hvordan de tilstøtende universelle lagenes styrke virker fordelt rundt oss.  

 

Vi kan like gjerne snakke om forskjellen mellom den indre balanse-energien i rommet som ikke har 

samme gravitasjonsdrift likt som i vårt lokale gravitasjonsrom, men er med i balansetrykket. Gravitasjons-

rommets trykk-kraftstrøm er en utvekslingsstrøm fra en lokal total kraft-tilpasning. Alt som en drift. 

Jeg hevder at alle data i min modell er deduktive data. Men ikke at det forstås ved første øyekast, 

nettopp fordi at noe som bare er forskjell uten form ikke deduseres, men det er ikke slik i virke-lik-heten. I 

virke-LIK-heten så er forskjell og virkning, forskjell og utstrekning, forskjell og bevegelse, forskjell og tid, 

samme funksjon som et produkt, og det er slett ikke slik at forskjell er begrenset til et begrep som bare forskjell 

uten noen referanser.  

Men uansett hva som gjelder er forskjell en del av alle prosessene og paradigme-enhetene. Parametere. 

Den egenskapen som skaper like og ulike som proporsjonale forhold i en balansert verden. Uten denne 

kontinuerlige forskjells-egenskapen så kan proporsjonalitet ikke oppstå. Det nytter ikke med noen 

randomfunksjon for romtid-bevegelses-styrkenes bygge-funksjoner. 
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Krav til leseren og forskeren, og til vitenskapen! 
 

Nå kommer et varsko, og krav til leseren og forskeren. Dette er ene og alene en funksjons-forklaring. 

Alle forsøk på å sammenligne, eller korrigere disse informasjonene for funksjoner, ut fra begrepet materie 

eller definisjoner vi finner på dette, eller korrigere det etter begrepet ånd og definisjoner vi har på dette, er 

nytteløst. Vi kan si det slik at ved å henvise til Gud, Ånd, så er dette ikke definert, eller definert som alt, og i 

de forskjellige oppfatninger religiøst sett og ofte teologisk også, helt utenfor en funksjonell forklaring til 

objekter o felt på det nivået vi her snakker om.  

Det samme gjelder med å henvise til begrepet naturen, Materien, stoff, substans, fordi disse har heller 

ikke en definisjon, utenom den vi kjenner til som virkninger hos disse. Det finnes et uttal av andre 

innfallsvinkler fra filosofi, ideologier, skrifter, og om så romaner. Men ingen av disse angriper slik som rom, 

tid, bevegelse, styrke, drivkraft funksjonelt ved en gitt funksjon i basis, annet som at det kan være en funksjon 

i basis. Begrepene ånd og materie utelukkes, likedan som kraft uten sin funksjons-definisjon, og energi uten 

sin funksjonsdefinisjon.  

Det skal utelukkende være de deler av skriftet som viser til funksjons-forklaring som først og fremst 

skal forstås som forklaring til den modellen jeg har lagt frem. Annet er ikke tillat. Her rår det en makt, krav, 

plikt, ordre, som er hensynsløs ovenfor leseren, forskeren, teologen og allmennheten. Også hensynsløs ovenfor 

Gud og Naturen: Om det finnes og med en bevissthet må de godta at jeg beskriver modellen kun funksjonelt! 

Hver gang vi sier at: Ja, men dette virker ikke som det er materielt, eller åndelig, så blir du arrestert. 

Du har ikke lov til å tenke annerledes på dette enn funksjonsbeskrevet, funksjonelt, ikke hva vi kaller de 

produkter som kan dannes av dette. Alle andre begrep er under-klasser her. 

Så kan det senere trekkes inn i debatt og fagområder som sosiologi, psykologi, kjemi, fysikk, hva som 

helst, teologi og forestillinger som er veiledende ellers. 

Det vi vil se er at en enkel logisk funksjon til slutt oppfører seg som en slags treghetsdannelse av et 

absolutt trykk, og slik sett kan minne oss om en flytende aggregattilstand, en super aggregattilstand som også 

opererer med superfart. I denne vil enkelte ganger hastighetsløkker oppføre seg som frysning, at kraftvirvelen 

er stor nok for balanserommet den er i, til at den danner seg som is, egentlig materie, eller energiformasjoner 

i rommet.  

Gud, Ånd, Kraft, Energi, Naturen, Materien, Stoff, Drivkraft, har i utgangspunktet ingen funksjons-

forklaring, og er derfor utelatt fra analysen som funksjons-løsning. Men operativt har de funksjons-

forklaringer, men ikke til at de fungerer. De har alle forklaringer ved hva de gjør i tilværelsen. 

I mitt oppsett er det slik som hos de fleste forskere: Enten bygger de på andres funn, oppdagelser, 

formler, eller så gjør de et funn som kan forklare de andres forskning. Jeg har i alle fall med meg begge deler. 

Men det er stort sett en etter-analyse ut fra min egen modell. Jeg bruker den som fast deduktivt, og de andres 

data som fasit som deduktivt. 
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Tillatelse til å tenke! 
 

Det må være tillatt å tenke! Hvordan i all verden skulle vi kunne oppfatte hva som var hva i den fysiske 

verden, og dens balanselover, om vi ikke kunne sammenligne forholdene gjennom det vi kaller tenkning. Og 

tenkningen er avhengig av husk, minne, de forskjellige saksforhold vi har oppdaget på veien av rekkefølger 

som vi setter inn som forskjellige lov-sammenhenger. 

Ikke forstå det slik at det ikke er tillat å tenke over bevissthet og følelser, samt naturen ellers da. Fordi 

det er lignende sammenligninger vi er avhengig av for å oppdage hva som foregår og hvordan vi selv og andre 

har det, hva man trenger og ikke, og kunne ha oversikter og orienteringer i livet og verden. 

Det må være tillat å kunne vurdere andres funn av fysiske sammenhenger lover og formler, og slik sett 

vurdere dette som holdbart eller ikke! Det må være tillatt å henvise til, og vise tilsvarende sammenheng, 

sammenligning, og ut fra dette kunne innfinne seg med at forskere i forskjellige felt har gjort riktig arbeid, og 

ut fra dette henvise til, og bygge videre på de anerkjente konklusjoner og formler, samt balanselover i energien 

som disse henviser til selv, og se dette i videre og større sammenhenger.  

Einstein er et eksempel på en forsker som ikke kunne klart å finne ut det han gjorde om han ikke bygget 

konsekvent på andres forskning! Det som han skiller seg ut med er relativitets-teoriene og gravitasjons-felt-

teoriene, med andre felt-teorier. Ut fra det finner han de bevegelsesoverskudd og underskudd som gir avgivelse 

og sluk av gravitasjon. Hull med mer. Begrep om materie og antimaterie. 

Slik som det er tillatt for andre forskere å legge til grunn andres bevis eller andres formler for å beregne 

nye eller bevise andre tilfeller som dette står i sammenheng med, der deres tall, formler, modeller, både kan 

logisk, deduktivt og målbart bevises, altså gjennom beregninger og som viser at vi kan benytte slike som 

forutsigelser gjennom forhandsberegninger for den fysiske naturens oppførsler, i genbiologi, mineralriket, og 

for kjemisk syntetiske, om så tekniske sammenhenger slik. 

Det er jo klart at min modell begynner som et filosofisk spill, tenkning, og vil vite hvorfor, altså har 

spørrende funksjon etter hva jeg kan sammenligne det jeg oppfatter med for å forstå noe av dette. Tenkningen 

er slik en sammenligningsprosess. Og som bygger på samme funksjonsegenskaper som grunnfunksjonen til 

differensialkraften, nemlig å se forskjell, som grunnlag for like og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelse, husk, 

og bevisst sammenligning av like og ulike. Logikken.  

Men i det analyse-arbeidet tar til, så tar de faktiske eller virkelige, altså de Virke-LIKE funksjoner i 

natur over rollen, som oppførsel til tid, rom, bevegelse og styrke-former. Og problemet er: Hvordan kan disse 

fungere som et produkt, og hvordan må bygge-funksjoner og logisk forklaring være for at vi skal få noe slikt 

som denne fysiske verden.  

Jeg har stått ovenfor mange menneskers livssyn for å høre forklaring på tilværelsen, der de påstår at 

deres er den virkelige verden. Men deres forklaring er jo ikke virke-lik med naturen og hendelsene. De er ofte 

uten funksjonsforklaringer til forholdene rundt seg. De vet fremdeles ikke hvor mye de kunne ha trodd om 

den lille delen av det de tror på som de tror, og de vet enda ikke hvor lite de vet om det som kan vites om det 

de t lille av noe som de vet om. De vet heller ikke hva vi allerede vet i verden, og heller ikke hvor mye vi i 

verden ikke vet.  
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Stabile og ustabile partikler og atomer i rommet. 

 
Nøytronet og hydrogen-atomet 

 

Nøytronet er en partikkel, som regel i atom-forbindelser, kjernepartikler, men som kan opptre alene, 

bli skutt ut av atomer eller absorbert av atomer, altså isotoper. Ulikt antall nøytroner hos samme grunnstoff, 

atomtype, elementær-partikkel-balanser. Til normaltemperatur på jorda og i forbindelser her så vil det oftest 

være en dominans av en av isotop-typene som vi kaller det normale originale grunnstoffet av denne typen 

atom-form. Det er hva vi normalt praktiserer og forsker med som utgangspunkt og kaller ekte variant av 

stoffet, mens de andre ekte variantene det er mindre av kaller vi isotoper fordi det er flere eller færre nøytroner 

enn det mest vanlige stoffet av atomtypen som vi finner under vår gravitasjonsstyrke og temperatur-forhold 

på jorda her vi har undersøkt disse.  

Blir temperatur og trykk en del annerledes opptrer det ofte en større mengde av et annet isotop av 

samme grunnstoffet i overtall og blir normalstoffet her. Dette er en av grunnene til at vi skiller mellom is og 

vann fra kometer og meteorer i forhold til hvilken isotop-variant vi har av vann på jorda. Kometer har oftest 

blitt dannet under ande trykkforhold enn meteorer som har vann mer likt det jordiske vannet.  

Nøytronet er nøytralt fordi det er i likevekt med gravitasjonstrykkrommet, og slik er et godt balansert 

partikkel. Men nøytroner som svever i rommet alene, eller befinner seg i vakuum under eksperimenter ser ut 

til at de rundt 12-15 minutter alltid deler seg opp i ett proton og ett elektron. Min forklaring på dette er at 

romtrykket øver et voldsomt trykk på alle partikler, og felt-styrke-egenskapene er beslektet, og dette gjelder 

også da energiene deres. Det store romtrykket vil ved den minste energiforskjell i retning av nøytronet som 

trykk-krefter eller som mikropartikler som et nøytrino som opptas eller mistes, få et overtrykk i nøytral-

tilstanden sin, og at det er derfor balanse-energi-spaltningen foregår. Nøytronet blir så tykt at det sprekker i 

forhold til romtrykket. Det er her nøytronet deler seg opp i ny balansetilpasning som ett stort proton som ligger 

nær romtrykket balansesone, men frigjør den minste jevnt graviterende partikkel i forhold til romtrykket som 

antar en slags kule-form grunnet trykk fra alle kanter, Blir trykket mindre går elektronet over til lys-balanse-

trykk-bølger som regulativ for rom-balanse-energiene, og følger lys-gravitasjonstrykk-hastigheten i den 

retningen som energimengden kan balansere med. 

Elektronet kan nå tilpasse seg romtrykket og protonet ved den hastigheten og den avstanden som nå 

lett kan balansere seg inn mellom de to partiklene, og her har vi da et hydrogen-atom. Det er selve kongen av 

stabilitet i rom-trykket. Det er slik flest av disse også fordi romtrykket foretrekker nøytralitets-balansen, og 

kan ikke noe for dette da balansen er styring av energi-bevegelsene og bevegelsesenergien. Rommet vil slik 

danne nøytroner som balanse og spalte disse, eventuelt danne elektroner og protoner og føre slike sammen, 

og slik danne hydrogen-reguleringsbalansen for partikler i rommet.  

På denne måten kan vi påstå, mene, at hydrogenet er det mest stabile grunnstoffet i universet. Vel. Det 

er utad alene med romtrykket. Men elektronet som er alene vil ha sterk rekkevidde på dette ene lille elektronet 

som skaper er en undertrykkspartikkel i forholdet til rommet sammenlignet med nøytroner og protoner, og da 

vil elektronenes energimengde som er liten stå under et press som gjør at de tyter ut, presses fortynnet utover 

i omgivelsene som frekventerende partikler. Altså at de har sterk virkning utover fossa-en som er den normale 

partikkel-energi-balansen til en partikkel, men dette reguleres erstattende med gravitasjonsfelt-linje-trykk som 

opprettholder balansen innover igjen i sirkulasjoner, og som vi kaller magnetisk virkning.  

Poenget er at elektroner og lys med lavere trykk enn kjernepartikler slik vil få en sterk utover-agerende 

felt-styrkevirkning, selv om denne balanseres på plass igjen lokalt i rommet. Om vi derimot har andre partikler 

og spenninger i rommet, så vil hydrogen likedan som oksygen ha en veldig reaktiv virkningskraft på andre 

grunnstoffer og partikler, slik at balansetrykk jevnes ut. Hydrogenet vil slik nøytralisere en mengde 

trykkforskjeller ved å binde seg til andre grunnstoffer, og vil da være en nøytralbalansefaktor nummer 1 ut fra 

mengden av slike som trengs for å danne en balanse-ro i mineraler, organiske stoffer og grunnstoffer totalt 

sett.  
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Romtrykk-balanse-bevegelses-energier betyr også at det er mest ro som partiklene søker. Altså det vi 

kaller stabilitetsgrad ut fra forholdene, eller misforhold i trykk som skal jevnes ut, og som er romfeltene eller 

de fysiske feltenes hoved-mål, tvangsfunksjon.  

Vi kan få ubalanse i utveksling av alle felt, men aldri som ubalanse i energi-felt-balansen totalt. En 

bevegelse er alltid ett ledd i balanseringen, selv om det lokalt foregår store omvandlinger i de utvekslende felt 

og partikkelenergier. 

Lokalt er altså hydrogenet et av de mest reaktive av alle grunnstoffer, og slik sett også årsak til hvorfor 

reaksjoner som fisjon-fusjon lett settes i gang når soler fødes, og at de fleste grunnstoffer reagerer øyeblikkelig 

med andre grunnstoffer, eller danner spenningsforskjeller sammen med slike, som ioner. Overflate-spenninger 

på atomtyper ellers er fordi den graden som balansen mellom elektronene, elektronskall og kjernekrefter må 

balansere seg til hverandre. De ytterste elektroner uansett antall i ytterskallet vil da grunnet mengden 

elektroner og kjerne-partikler ellers i atomet, få en litt annerledes spenning enn hverandre ut fra elektronskallet 

enten de har like eller ulike antall elektroner i ytterskallet.  

Dette er en tilpasning mellom hele atomkompleksets feltenergi og gravitasjonstrykkfeltet i rommet, og 

danner slik graden balanse i forhold til alle andre energier som finnes. Nærmiljøet. Disse tilpasser balansen 

gjennom reaksjoner med hverandre eller danner stabile forbindelser. Er det ingen utvekslingsenergier klare 

straks lokalt, kan vi få en grensebalanse rundt objektene som søker masser og spenningsforskjeller, og der 

superledning er en av disse oppførsels-typer, men det gjelder det samme for isolatorer, stoffer som kan virke 

ganske lite aktive som energi-vekslere. 
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Den Originale Differensial-kraften 
 

 Om hva som er likt/ulikt av differensial-funksjonen og vitenskapens måle-beregninger. 

 Vi trenger til tider tanke-eksperimenter. Om vi ikke forstår, eller vet hva noe er eller betyr, så spør vi, 

eller blir nysgjerrige, eller vare, stille, oppmerksomme. Årsaken er at vi har behov. Behov som har sanser, 

fordi vi trenger næring, og sansene våre vokser ut av samme egget når flere celler deler seg ved ulike stadier. 

Sansene er slik behovs-forlengede «tentakler» som kan stikke seg nesten ut av kroppen for å observere det 

kroppen trenger, som mat, lukt, smak, hørsel, og som alle fungerer i en bevegelseskropp, forbundet med de 

samme behov.  

Det kroppen trenger er å merke temperaturen, finne mat, drikke, få puste, og at organene kan fortsette 

en mest mulig balansert vedlikeholds-prosess, for slike organer som hud, blodårer, lever, hjerte, nyrer, 

magesekk, munn, hjerne, Muskler/bevegelse, og avløps-organer. Om vi beholder vekten vår intakt så betyr 

dette at mengden inn er lik mengden ut, og som ser ut som en normal-funksjon. Vi kan variere en del utover 

dette, men det kan i mange tilfeller være skadelig for oss. Vi trenger dessuten å sove, lade oss opp, søke ly, 

husly, skjul, for naturkrefter, ville dyr, sykdom og gifter, og fra andre av vår egen art som kan finne på å være 

fiendtlige.  

Tenkningen fungerer slik som en reaksjon både på kroppen og bevissthetens sammenlignings-

funksjon, at vi ser etter hva som virker dårlig og bra for våre behov. For å vurdere dette må vi se forskjell, 

forskjell på forskjeller, det vil si forskjells-funksjonen som danner like og ulike i egenskaper, og dermed også 

logikkens sammenlignings-funksjoner. Dette betyr, søk, let, finn like/ulike. Forståelse er graden lik-med, =!  

Nysgjerrigheten og var-heten er slike sammenlignings-funksjoner for lyst, angst, bra og dårlig, for 

behovene våre, og vedlikeholdet vårt. Slik sett er tenkning som hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvilke, hvor, i 

alle former av egenskaper, spørsmål som skal orientere oss ut fra det vi får som oversikt, og ser årsak-

virknings-rekkefølger sammen med behovs-deknings-grader.  

Derfor er det ikke egentlig annerledes tenkning å lure på hvorfor vi er her, hva som er målet, hva som 

var årsaken til oss, om vi selv og andre er bra eller skadelige, og hva og hvor vi som liv har havnet oppe i, 

hvordan verden fungerer, som slett ikke bare er et mystifisert filosofisk spørsmål, filosofi som spøkelses-form, 

noe som bare kan regnes som farlig. Filosofien tatt på alvor betyr at vi virkelig søker i våre væremuligheter, 

forandringsmuligheter og ingredienser, seriøse tanker, følelser, bevissthet, ting, naturen, om oss, og kosmos. 

Vitenskap er som regel i mange tilfeller et mer eksakt verktøy for størrelsene. Balansene, årsaks-likhet. 

Vi ser likhet hos teologier, religioner, sjamanistiske modeller, og i alternativ-tenkning, og i vitenskap, 

at en flom av forskjellige oppfatninger om hvordan tilstandene er, finnes her. Flere slike, og flere data i dets 

innhold kan godt være feil, flere kan godt ha riktige vinklinger, men som regel mangler alle noe, og ofte noe 

viktig. Så: Det er altså tillat å tenke! Mange hoved-poeng har flere likhetstegn enn vi tror i livs-synene. 

Det er klart at vi ser motsetningen mellom at noe ikke var, og at noe er i uendelighet og uendelig 

utstrekning. Eller på alt og ingenting i det hele tatt, at om væren er eller ikke-er. 

Vi har merket oss, og selv erfart dette som kalles krefter, kraft og motkraft, og likevekt i slik. Kosmos, 

universet, naturen, ble inntil nylig sett som en slik kraft-motkraft-modell. Men fra 1900 til nå, veltet nye tanker 

som forklarte de innbyrdes utvekslinger mellom kjente krefter, slik at vi kastet motkraft-begrepet for universet, 

kosmos, over bord. I de nye teoriene, slik som i BigBang-teorien og flere andre teorier, så finnes lengre ikke 

motkraften med. Alt foregår i gravitasjons-kraften og de kjente fysiske partikkel-feltlover. 

Jeg kunne ikke akseptere kun bevegelse, og form, da jeg savnet både virkningstyrken og drivkraften, 

og ikke minst motkraften. At kreftene bare gjorde et lokalt magisk oppspinn av kraftlover uten referanser i det 

hele tatt. Egenskaper, rom, bevegelse og tid måtte være samtidig produkter, også deres styrke, energi. 

Jeg undersøkte da naturen selv, fysisk verden, naturkrefter, og egenskaper hos alt fysisk slik. 

Rom, utstrekning: Fysisk betyr et ut-strekt rom, eller at rom hadde utstrekning, og at bevegelse i 

stedet for ingen slik, fantes overalt, eller i alle fall som en utstrakt funksjon i rommet, alt fra enkelt-bevegelser 

til uendelig sammensatt bevegelsesvirkning i en uendelig utstrekning, i alle fall i den utstrekningen som fysisk 

måtte som er, endelig eller uendelig rom. Videre undersøkte jeg egenskaper i rom ved våre handlinger og 

fysiske gjenstanders virkninger, og egenskapene viste til det samme som romslige virkninger, bevegelser som 

innbefattet plassering og hendelse som rom og bevegelse av samme egenskap som rom og bevegelse. 

Forskjellen med egenskapene som bevissthet, handling og fysiske egenskaper, var at disse viste styrke-effekt, 

men allikevel samtidig for de fysiske romslige avstander og bevegelsesmengdene.  
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Dette gjorde sitt til at jeg måtte finne ut hva som var spesielt med alle endringer, forandringer, 

bevegelser i rom, og rommet tenkt uten bevegelse, men tenkt som alle former som kan være i rom, likedan 

med bevegelses-former, og tenkt som bare bevegelser i rom uten objekter, og tenkt som egenskaper som 

bevisste og handlings-effekter i rom utgjorde fysisk i natur og mellom det som finnes i rom, mennesker, dyr, 

planter, alle stoff-former, døde eller levende. Livs-funksjonelle eller livløst.  

Med rom, likt som alle andre være-dimensjoner fant jeg at vi med størrelser, dimensjoner hadde det 

forrige og det neste, under og over, på, i, gjennom, til sidene, og former av alle typer, at det var forskjells-

funksjoner fordi vi kunne endre en vinkel eller form, slik at det ble en liten forskjell, eller stor forskjell. Jeg 

fant at vi kunne gjenta det samme som to like, eller med forskjell, to ulike. Slik sett fant jeg ut at alle former 

fra den minste utstrekningsforskjell til uendelig utstrekning bestod av forskjells-natur, forskjells-egenskap, og 

at det uten forskjells-egenskapen ikke fantes noe neste punkt, neste endring, neste posisjon eller neste 

kontinuitet, endelig eller uendelig sammenhengende utstrekning.  

Altså: At enhver form, retning, tilstand i og som rom var forskjells-funksjonell samtidig, og ikke før 

og etter, men likt med i alle tilfeller av rom, retninger og posisjoner, endelige og uendelige utstrekningsformer. 

Jeg definerte nå både rommet, utstrekningen, samt alle dimensjoners størrelse som samtidige forskjells-

funksjoner, og da det uten dette ikke fantes noen størrelsesform eller egenskaps-endring, så ble rommet vi 

snakker om, tomheten, ingenting-et, definert som en forskjells-funksjon. At forskjellen skapte like og ulike, 

og uten forskjell fantes det ingen like eller ulike. 

 

Tid, Bevegelse, virkning, endring, at noe skjer: Jeg gjorde det samme med bevegelse og virkning, 

all endring, og fant det samme her. At uten den minste forskjell kunne ingen endring eller bevegelse, eller 

styrkevirkning finne sted. All endring krevde forskjell. At det å skje betyr en forskjells-funksjon samtidig. 

Altså: Enhver kjent og ukjent dimensjon, og bevegelse, virkning, endring, det at noe kan skje, få til at noe 

skjer, er forskjells-funksjoner. Da tid i fysisk sammenheng er blanding av bevegelse og vei, takt-bevegelse 

som benyttes til å sammenligne andre bevegelser med, så ga dette en tid som var endrings-funksjonell.  

Videre at tid relatert til følelser og behov også var slike emner som sakte og fort, smertefullt eller 

lystig, bevisstløst eller ikke, at tiden slik funksjonelt først virker om noe skjer, og at tid egentlig er ment for 

oss som sammenligning av endringer. Opphold i slike funksjoner ser ikke til å finnes i fysiske tilstander, men 

kan være som tankeform. Men det gikk heller ikke an å bevise at alt virkelig da var stille, tids-avsluttet. Det 

ligner mer på at en tog ser ut til å stå stille når togene beveger seg like fort samme vei.  

Tilstanden stillhet ble altså ikke verifisert som absolutt slutt, borte. Så langt ble alle dimensjoner av tid 

relatert til egenskaper i de eventuelle dimensjoner, og også som en fysisk tid, at noe ser ut til å pågå uansett 

hva vi oppfatter eller ikke av dette. Noe virker i alle fall, ellers kunne vi ikke sagt at vi oppfattet absolutt 

stillhet. Definisjonen ble slik sett definert slik endringer, forandringer utvekslinger, virkningsforskjeller utover 

en gitt posisjon eller tilstand var, også var forskjells-funksjoner, og som relaterte seg til rommets utstrekning 

og de egenskaper virknings-områder som fantes der, og stort sett påvirket hverandre.  

At dette gjaldt posisjon, punkt, kontinuitet, og om det var en kontinuerlig rom-funksjon, sammen-

hengende, så betydde dette at bevegelses-tilstandene påvirket hverandre selv om objekter vi oppfatter ikke var 

i berøring med hverandre slik vi oppfatter objekter med synet der det er avstand mellom disse. 

Bevegelse innebærer som regel ikke bare det som vi fysisk forstår bevegelse som, at det skjer en 

endring av posisjon, men at det også er noe som flytter på seg, og noe som forårsaker flyttingen, en drivkraft, 

ett dytt av en eller annen årsak. At bevegelse innebærer at det er noe som beveger seg. Ellers ville begrepet 

bevegelse bli litt rart for oss. Vi forestiller oss at signaler, krefter eller gjenstander beveger seg, eller at noe 

beveger seg fysisk i kroppen vår.  

Det som alle forandringer, bevegelser, virkninger i rommet fungerer som, at noe skjer, er at det blir en 

forskjell, og ikke at en forskjell skjer etterpå, men alltid samtidig som den minste forskjell bevegelse, og 

likedan, at om det blir en forskjell som endring i rom at det er likeens som bevegelse eller virkning. All endring 

er en forskjell samtidig, likedan som enhver hver dytt, eller drivkraft, av minste art, også samtidig er en 

forskjell. Og dermed er en gåte løst.  

Bevegelse, som alle andre endringer, er en forskjell fra slik tilstanden er, og som betyr at enhver 

endring som finnes, at noe skjer, i rom-verdenen, eller en fysisk verden er at tilstanden slik den er, betyr at en 

forskjell-lignende verden tenkt stivt, endrer seg plutselig ved en forskjells-funksjon. Dette betyr at en 

forskjells-verden blir forskjell fra seg, en forskjell fra slik det var.  
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Bevegelse og drivkraft er en funksjon som gir, blir, virker slik som en forskjell fra slik det er og var. 

Altså a en differensial romverden og fysisk egenskaps-verden, egenskap og evner i en rom-verden, at det 

oppstår en forskjell i tilstanden for en eller flere, eller alle posisjoner, punkter eller sammenhengende 

kontinuitet som fysisk rom-dimensjons-differensial. Dette betyr altså samtidig at om det ikke blir forskjell 

eller er forskjell som ligger til grunn for en fysisk endring, så er det heller ingen bevegelse, eller at noe skjer 

i rom-verdenen. Uten forskjell uansett hva, så finnes ingen bevegelse eller virkning, eller at noe skjer. 

Bevegelse, endring virkning, noe skjer, betyr en samtidig forskjell, for ett hvert steg slike egenskaper, 

ellers, så finnes ikke det at noe skjer, bevegelse, endring, eller drift av krefter eller en drivkraft, dytt, styrke. 

Endring, å skje, drivkraft, bevegelse er samtidig en differensierende differensialfunksjon, for at noe skal kunne 

skje i rom-utstrekningen som en forskjell i tilstanden. 

I utgangspunktet betyr dette at en uendelig eller endelig rom-verden, fysisk verden, er lik med en 

forskjell som blir forskjell fra seg, og dermed at bevegelse, endring, virkning, at noe skjer i rom, er en forskjell 

som blir forskjell fra seg. En beskrivelse jeg aldri egentlig har hørt før jeg fant ut av dette selv, selv om det 

virker som en logisk selvfølgelighet. På engelsk ville dette bety at en forskjells-funksjon som blir forskjell fra 

seg, ville hete en differensierende differensial-funksjon. 

Egenskaper fysisk, styrke-felt og former: Nå begynte lignende analyse av alle egenskaper ved 

stoffer, felt, magnetisme, gravitasjon, elektrisitet og lys, radiobølger, og partikler, og videre 

kommunikasjonsformer av alle slag, signaler, symbolikk, språk, bevisste funksjoner. Alt kom ut likedan. At 

enten hendte det ikke noe, eller ble en virkning eller forskjell vi virkning, eller så var det forskjells-funksjoner, 

noe som allerede finnes i stillhet og former av stivhet ved at vi enten har egenskaper eller ikke har det, lignende 

1 og 0, noe eller ingenting slikt.  

Da får vi at vi enten ikke har to like eller to ulike, altså ingenting, eller så har vi den forskjells-

funksjonen som gir to like og to ulike. I ett tilfelle er dette spesielt, nemlig når vi har ingenting og alt, 0 eller 

1, og lignende, fordi da er det forskjellen om at noe er der eller ikke er der. At vi har væren eller ikke, at noe 

er. Ett punkt er det likedan med, og komme rikke unna at det utgjør en forskjell fra ingen eksistens. 

Alle egenskaper viser da som like og ulike at det er forskjells-egenskaper enten de endrer seg eller 

ikke, men er det en kontinuitet, sammenhengende virkning i alt, så vil alle egenskaper være samlet hvert sted 

men i ulike formvirkninger og styrkevirkninger ut fra hva som påvirker hva, balansert eller ikke. Om alt er 

likedan som grunnfunksjon så må det være balanse, eller likedan kraft og motkraft. 

En kontinuitet betyr at rom, bevegelse, tid og styrke-form-egenskaper er et produkt. Jeg lurte jo 

på hva som skulle til for at disse skulle smelte sammen til et og samme produkt, at lengden til et bord, 

bevegelsen når vi flytter bordet og tiden der bordet flyttes avsted til nye posisjoner og dets form og styrke, at 

alle disse er samtidige i hele objektet vi flytter fra og mellom hvert sted til sted. Og denne oppgaven krever 

hva det neste avsnittet handler om! 

 

Her kreves det en særdeles oppmerksomhet for kommende utsagn: 

 

For å forstå hva jeg sikter til, og som jeg stadig trengte mer av, var å sammenligne forholdene med hva 

om slike egenskaper vi undersøkte overhode ikke var til. Altså at rom, tid, energi, felt, kraft, natur, bevissthet, 

at alle egenskaper ikke var. Jeg så intet som umulig om alt var fjernet, men jeg så ingen skriftlige definisjoner 

av dette noe sted. Påstander som at alt, noe, noen, ble til av ingenting, virket jo en smule tvilsomt. Her var det 

noe som manglet for forståelsen, og jeg ville finne ut hva. Ingenting var udefinert. 

Dermed definerte jeg dette selv, og gir derfor et eksempel på dette. Vi skal jo ha med oss som fysisk 

verden, rom, tid, bevegelse og styrke, feltformer, energi som kan endre tilstand, form, og som krever dette 

produktets eksistens, og vi må da vite at eksemplet vårt er identisk med en eksistens, og ikke at det er vås, tull, 

at vi ikke har det som skulle være til eller kunne flyttes i romverdenen fysisk. Med andre ord: Det kreves at vi 

definerer og forstår hva et absolutt ingenting som en umulighet for eksistensens tilstand: Derfor forberedelse 

til og definisjon av det begrepet «det spesielle absolutt ingenting», men som absolutt ingenting, til forskjell 

fra alle ingenting som har væren, som er her: Slik som tomt. 

Av alt det nevnte av kjente og ukjente dimensjoner og deres forskjells-egenskaper om de har 

egenskaper i det hele tatt, og finnes, som forskjell i det kjente, og likedan ukjente egenskaper likedan i fysisk 

romverden, så skal vi nå eliminere alle verdener for å se hva slags definisjon av bortkommen-het av virkning 

og eksistens betyr, kan bety: Forberedelsen til tilstanden og begrepet absolutt ingenting. 
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Nå må vi tenke oss at alle kjente fysiske egenskaper og kjent natur, med dets rom, tid, bevegelse, 

virkninger, styrke og former, alle dets egenskaper tas vekk. Slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke 

under noen omstendighet kan oppstå igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet, Gud eller ukjent 

dimensjons-egenskap, kan danne dette igjen av noe annet.  

Videre må vi tenke oss at bevissthet, følelser, alle behov, sanser, sinns-stemninger, alle egenskaper vi 

kan oppdage med bevisstheten som fantasi, oppfinnelse, oppdagelse, at alt som heter ånd, vilje, godt og vondt, 

det onde og det gode, alle åndelige egenskaper, krefter og drivkrefter forbundet til dette, likt som ved en fysisk 

verden vi har nevnt, blir tatt bort, blir eliminert, og slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke under noen 

omstendighet kan oppstå igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet, Gud eller ukjent dimensjons-

egenskap, kan danne dette igjen av noe annet.  

Det samme skal gjelde for alle ukjente dimensjoner som vi har forestillinger om, og alle ukjente 

dimensjoner, verdener, himler, helveter, og andre ukjente dimensjoner vi ikke kjenner egenskapene til, på 

samme måte elimineres, slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke under noen omstendighet kan oppstå 

igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet. Av enhver væremulighet, endrings-mulighet, ingredienser, 

og egenskaper, skal alt det værende slik elimineres, slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke under noen 

omstendighet kan oppstå igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet. 

I denne forbindelsen betyr dette at enhver drivkraft, skapelseskraft, dannelses-egenskap, all virkelighet 

og all slik mulighet for eksistens, væren, totalt elimineres, slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke under 

noen omstendighet kan oppstå igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet. Det samme gjelder for årsak 

og virkning i alle dets former, kjente som ukjente, og alt det nevnte som virkelighet og mulighet, der 

virkelighet og mulighet som egenskaper skal elimineres, slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke under 

noen omstendighet kan oppstå igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet.  

I denne sammenhengen skal alle begrep om tomhet, intet og ingenting som kan være like eller ulike, 

tomme eller fulle, kan fylles eller tømmes også elimineres og om, også egenskaper hos slikt med deres 

virkelighet og mulighet. Alt som er forskjell, som like og ulike, fjernes, slik at ingen av disse lenger eksisterer 

og ikke under noen omstendighet kan oppstå igjen, eller kan bli dannet igjen ved at noe annet. 

Ut fra dette betyr dette at våres egne bevissthet og væremulighet er inkludert i elimineringen likeså 

som det fysiske, åndelighet, ånd, Gud, Natur, og alle ukjente dimensjoner og deres egenskaper på samme måte 

som alt, slik at ingen av disse lenger eksisterer og ikke under noen omstendighet kan oppstå igjen, eller kan 

bli dannet igjen ved at noe annet. Her er det lenger ikke noe jeg, eller alter-bevissthet. Ingen overskridelser 

eller noe tenkt, tenkelig. 

Definisjonen på absolutt ingenting i denne spesielle sammenheng skiller seg fra de fleste andre ved 

dens definisjon, og som anses som et kravbestemt absolutt ingenting. 

Absolutt ingenting er forskjells-løst, har ingen egenskap, er uten lik og ulik, to like og to ulike, er 

uten virkelighet og mulighet uten årsak-virkning, uten egenskap til at noe kan oppstå eller skje, hende, 

virke. Uten noe eller ingenting som kan fylles eller tømmes, fylt eller tømt, uten væren, endring og egenskap. 

Her er ingen åndelig, fysisk eller ukjent verden, dimensjon.  

Det viktigste i definisjonen er at: Absolutt ingenting slik er umulig og forskjells-løst. Altså uten 

motsatser og annerledes-het. Det er inverteringsløst, konverteringsløst og funksjonsløst.  

Konsekvensen logisk er: Kun noe overalt er den eneste muligheten til at definisjonen som umulig blir 

en virkelighet, nettopp ved at noe må da være overalt i stedet i alle dets egenskaper og former. I første omgang 

betyr dette at den mulige absolutte forskjell er til i stedet som væren. Det er dermed en logisk begrunnelse for 

at det er noe over alt og at mulighet er lik virkelighet, da mulighet må virke som både potensiale og som 

aktualitet, altså hvilende og aktivt om noe skjer, kan skje.  

Dette er begrunnelsen for at noe finnes og at noe finnes overalt, både som logisk fysisk og logisk 

bevisst virkningsfunksjon. At den totale forskjell er en virknings-funksjon, og kan kalles en total forskjells-

funksjon. Og funksjon dannes av forskjells-egenskapen slik at basis-forskjell = funksjons-forskjell = 

virknings-forskjell i alle egenskaper. At basis-egenskap er at funksjon, forskjell, og virkning er det samme 

totalt sett og for enhver eksistens-egenskap. 

Da vi vet at utstrekning finnes og bevegelse finnes og styrke/form finnes, så vet vi at disse egenskaper 

er med i alt, og det holder å forestille seg eller anta virkeligheten av, som at noe er forestilt eller virkelig som 

det samme for å overalt virkelig ha utstrekning og bevegelse i alt, samme hva.  
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Eksperimentet er da å forsøke å se hva væren, endring og egenskapsstyrke er som en felles forskjells-

funksjon for rom, bevegelse og styrke som differensial-funksjoner, samme funksjon pr punkt, posisjon, eller 

samme kontinuitet, uansett endelige eller uendelige begrep om dette, men som absolutter. 

 

I dette eksperimentet kan vi tenke oss dette som funksjon overalt, men vi kan også tenke oss at vi lager 

en animasjon av bevegelse og rom, altså utstrekning og endring. At vi later som at ingenting-et vårt eksisterer, 

men er umulig, og forsvinner ved at noe oppstår, og oppstår som en bevegelses-utstreknings-differensial i 

samme forskjells-funksjon.  

At rom-utstrekning ikke forklarer bevegelse, at bevegelse ikke forklarer utstrekningen, men at de 

hjelper hverandre frem ved at de er samme funksjon som en differensialfunksjon der bevegelsen er like lang 

som utstrekningen og utstrekningen er like rask som bevegelsen.  

Denne ville uten motstand bre seg ut med uendelig vekst-funksjons-hastighet og smelle inn i 

uendelighetens vegg, fordi denne da ikke kan vokse mer og er endelig som en svart lukket boks, og slik sett 

at all annen vekst av denne samme differensial, en differensierende differensialfunksjon, slik danner en indre 

ekspansjons-vekst-funksjon som gir et absolutt innvendig likedan balansert trykk overalt.  

Med endingsfunksjonen i seg kan denne kun virke som sitt eget smeltepunkt der spenningen er lik 1, 

motstanden er lik 1 og strømningsmengdehastigheten er 1, og der endringsfunksjonen endrer dette med 

likedanne tette volum-bevegelser i like mengder som utvekslings-funksjon av denne iboende drivkraft-

funksjonen. At denne gir kraftstyrke og energi-bevegelser som samme mengde form-vekslinger som er i 

balanse for alle like store volum.  

Det som endrer styrken lokalt er altså at utvekslings-feltvirkningen har sprednings- og samlings-

mønstre og kan danne hastighetsløkker som slik danner virvel-former og kulevirvleformer om det er likedan 

trykk fra alle kanter. Om feltvirkninger slik tar tak i hverandre så utveksler de drifts-resultant med hverandre, 

og danner slik akselerasjon og retardasjon i forhold til hverandre. Og krumning av felt-virkninger 

proporsjonalt med mengden feltdrift. 

Om det er et likedan trykk lokalt i kosmiske størrelser så vil krumningene og dets hastighetsløkker 

som partikkelformdannelse også danne likedanne utvekslingssirkulasjoner i sentrum for utvekslingen som da 

er i overenstemmelse med balanseforskjellene i planck-størrelses-styrkene og som vil være proporsjonale med 

hverandre, og kunne sammenlignes som en konstant mellom den rette bevegelse og kolliderende loddrette 

bevegelse med sirkulasjonen som ut-balanseringen, grunnlaget for pi. Hastighet-løkkene, utvekslingen, 

forklarer også hva det er som skjer i felt som Gauss-punktene og en proporsjonal fordeling av krumnings-

løkker. Best forstått som turbulens uansett hva slags aggregattilstand denne masse-energien har.  

At pi ikke får en ende er forklart i delta-funksjons-force-bøkene: Differensialkraften The df-force, eller 

i tilleggene, eventuelt i logisk teori for grunnstoffer og Planck, eller konklusjons-boka. Som digitalt stoff: Søk 

pi-kapitler og pi, som har begrensede drøftelses-områder. 

Differensialkraften er konstant energi og energi-bevegelses-utvekslinger i like balanserte mengder. 

Forskernes jobb er å rive denne modellen fra hverandre. 

Men om den minste forskjell ikke er lik den neste minste forskjell som punkt, posisjon eler kontinuitet 

av produktet eller enkeltfunksjonene rom, tid, bevegelse, virkningsstyrke, så kan ikke kaos og kosmos oppstå, 

og heller ikke proporsjonalitet i matematikk og geometri, og random neste minste forskjell som punkt, posisjon 

eler kontinuitet av produktet eller enkeltfunksjonene rom, tid, bevegelse, virkningsstyrke, er umulig og likt 

som at alt blitt umulig likt som det forskjells-løse absolutt ingen-tinget og uten årsak og virkning. 

Forskjells-funksjonen som skaper like og ulike og differensiering av slike som endringer, er opphavet 

til de logiske funksjoner som like og ulike, og, eller, ikke, er-lik, enten-eller, både-og, eksklusive funksjoner 

av disse, hvis og gjentagelse, («if/repeat»), og som sammenlignings-funksjonene, egenskapene som danner 

tilpasning og sammenligningsfunksjonene, som kjente og ukjente, gjenkjennelsen, husken og bevissthetens 

sammenlignings-funksjon, likeså som tilpasningsfunksjonene til fysikkens partikler og felt, naturen, og dens 

selektive funksjoner. Moral og holdepunkt tas opp i «Kamos – Bevisstheten». Og evolusjons-funksjon. 

Ut fra denne likevektige utvekslings-egenskapen fant jeg alle de fysiske formlene vi kjenner, og som 

du leser dette punktet vil forstå disse logisk selv, også mellomleddene vi ikke har satt opp formler for i en 

rom-tid-kraft-verdens energi-egenskap. 
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Nå kan mange tenke som så at forskjells-funksjonen ikke er noe. Tanke, eller ingenting. Men jo: Selve 

analysen av rommet, av bevegelsene, av tid og av styrke gjøres på nøyaktig samme måte som all vitenskap 

tidligere. Forskjellen er bare at når noen etter behov trenger et mål, og like mål, eller mål som er mest mulig 

faste, sikre, og derfor lager enheter og benytter tall, der 1 er ett utgangspunkt, altså pekeren til objekter, og 

som kan peke til seg selv, grunnlag for grupper og sammenlegning som pluss, multiplikasjon, minus og deling, 

så er dette sammenlignings-funksjoner av nettopp forskjeller i størrelser. 

Vi kan ta et eksempel med et tre som står omtrent 20 meter fra oss. Vi kan selvsagt skritte opp 

avstanden, eller sette en fot foran den andre, og slik få et mål vi kan kalle et skritt, eller en fot. Vi fant fort ut 

at vi ved å ha like klosser, steiner, eller like greiner, fikk jevnere tak på hus, eller mer solide steinhus, murhus, 

som ikke veltet. I andre tilfeller måtte vi tilpasse og balansere steiner og greiner som tok lengre tid å få til. 

Da føtter ikke er like lange, så blir det fort en forskjell på gjenstander og hus man lager seg. Om noen 

i et annet distrikt ville lage en maken sak, helt lik, så vil fotmålet ikke stemme lenger. Da gikk man over til å 

lage et fast mål for en fot ved å merke av denne lengden på en stokk, og som alle skulle sammenligne en eller 

flere lengder ut fra denne fot-lengde-stokken som vi godt kan si var en slags meter-stokk.  

Men også her ble det vanskeligheter da hver stamme ville lage eget mål, eller at det grunnet vær, vind, 

kulde, bruk, ble slitasje eller sammentrekning av stokk-lengden, fot-lengden. Ideen ble absorbert mange 

steder, men ikke uten at det ble mange forskjellige fot-mål, eller forskjellige meter-lengder på målestokken. 

Med tiden ble større samfunn, slik som de første bystater, og etterhvert keiser-riker, som omfattet flere land 

og kulturer innenfor et ledende stats-system, så ble det av-krevet at man skulle ha like mål i alle distrikter for 

de viktige varer og bruksting som man ville være sikre på målene av. Både sumerske, egyptiske, greske og 

romerske riker krevde dette der det gikk an. Uansett så skulle andre mål sammenlignes med dette, noe som 

krevde om-beregning av størrelser man skulle sammenligne. 

Slik sett fikk man lokale, og i noen tilfeller mer almene målestokker. Problemene med forskjeller, eller 

ulike mål, var at det forsinket målinger, og kunne gi mange feilberegninger, noe som man på slutten av 1780-

årene tenkte at man måtte lage en fast standard til for alle samfunn. Dette betydde at man måtte lage en mal, 

og at denne malen skulle være så nøyaktig og upåvirkelig som mulig, og som andre mål rundt omkring i 

handel og i verden måtte bruke som kopi når de skulle lage et mål å sammenligne med i sine lokale distrikter.  

Det som skjedde i denne tiden var at det franske vitenskaps-akademiet bestemte et mål for meteren 

som skulle følge titalls-systemet og deles i benevnelser for tusendeler og tusen enheter med ny benevnelse 

bak disse tallene, slik som at en meter kunne deles i tusen som 1 millimeter, eller 1000 meter som 1 kilometer. 

Dette ble ikke umiddelbart godtatt, slik at det gikk over hundre år før de fleste aksepterte dette som et standard-

mål de enten direkte kunne bruke, eller sammenligne sitt mål med. 

Slik som engelsk fot sammenlignet med meteren. Problemet oppstod ved at meteren av gull i Paris 

endret seg med temperaturen, ble litt lengre og litt kortere, hvilket ga problemer for den ny-oppstartede 

industrielle revolusjon som krevde ganske nøyaktig likhet på målene. Selv profesjonelle eksperter fikk feil 

størrelser på visse skruer og koninger på de nye finere apparater de skulle lage deler til. Problemet ble løst 

med mer temperatur-bestandige metaller for målet, men selv da så holdt ikke dette til alt i den fin-mekanikken 

som oppstod, og heller ikke for forsøk med gasser, væsker, syrer og baser, den nye atomfysikken.  

I 1905 foreslo Einstein at man skulle benytte en viss lys-frekvens sin lengde som standardmål-lengde 

fordi denne varierte mindre med temperatur-forholdene enn andre måle-stokker. Idag er cesium-133 isotop-

vekslingene en slik internasjonal standard. 

Uansett hvor nøyaktig vi får målet, holdbart, så kan det finnes feilmarginer grunnet ulike fysiske 

forhold, men også feil i instrumenter og forstyrrelser av både bevisste feilvurderinger, handlinger og av 

kosmisk påvirkning, også mikrokosmisk partikkel-felt-virkninger. For Cern har jo dette vært en daglig 

utfordring for å bedømme og måle partikler for å få klarheter i reaksjoner og hva som skjer i forskjellige 

prosesser. De må som regel simulere bivirkninger og balansering-beregninger for at feltpartikler skal få 

avdekket mange egenskaper. 

Vel: Hva er det så egentlig vitenskapen og måleteknikere har gjort. Det samme som i stein-alderen der 

de målte med føtter. De lager et mål de stoler på som de mener er eksakte, og at like lengder kan sammenlignes 

med like lengder, slik at avstander kan måles mest mulig nøyaktig.  
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Det at en lengde er lik den neste, er samme grunnlaget som når vi snakker om at vi tar for oss tallet 1 

som et utgangspunkt for det vi peker på, isolerer som aktuelt, og som vi så kaller 1, en enhet for tall, telling, 

som vi så skal sammenligne, og der titallssystemet etter ti fingre som ideal mange steder, og på kalkulatorer 

for alminnelige beregninger, har blitt standard verden over.  

I kalkulatorene fungerer som regel totallsystemet sammenlignet og omformet til ti-tall-systemet, som 

tellere for tall-verdien, ved at man benytter kun 0 og 1, og at posisjonen avgjør om det er en 1-er-plass, 2-er-

plass, 4-plass, 8-plass, 16- ... også videre, som så omformes til titallssystemets sifre som tallet 7, 4, 9 og med 

posisjoner, slik som 17, 130, 1502, også videre. Tall over 0 og frem til 9, slik som 10, betyr skifte av posisjon 

for ti-tall-systemet.  

Men i det logiske to-tall-systemet kan tallet 10, slik som totallsformen 1010, bety A, 1011 bety B, og 

slik sett kan man gi verdier til store og små bokstaver og utropstegn, komma og punktum, alle tegn vi vil, og 

dermed bruke dette til skriftspråk på data slik vi skriver og leser ellers. Og et ord-rette-program kan i enkleste 

form være et lignende register der man har lagt inn at slik skal ordet skrives, og søkeren finner det ordet som 

ligner mest på skrivefeilen vår, eller foreslår feil ord. 

Telling, tall, ord er altså sammenlignings-funksjoner for hva slags mengder og former, samt 

styrkevirkninger vi oppfatter, med sanser og behov, av andres evne til å sammenligne noe, og at vi 

sammenligner fysiske forhold med hverandre eller med bevisstheten vår, og gir dette et navn for husken, oftest 

for å kommunisere det samme til en annen, at vi lærer samme navn, ord, for det vi vil vise til av hendelse og 

former, sammenhenger. Alt som sammenligninger.  

At vi har gitt noe et navn, at vi gjenkjenner noe, betyr ikke at vi vet alt om dette, eller tror alt vi kan 

tro om dette, kort sagt, det betyr ikke at vi forstår hva det er eller hvordan det kan virke som det gjør. Vi kan 

lett forstå virkningen av en bil, hva det kan brukes til, uten å forstå hvordan bilen egentlig er bygget og fungerer 

innvendig, eller hvordan motoren kan fungere, eller hvilke nøyaktige sammenstillinger vi må ha i motoren for 

at den skal virke.  

Om vi derimot plutselig oppdager noe nytt vi ikke har lagt merke til før, for eksempel at bilen har en 

støtfanger, så kan dette endre vårt syn på bilen, vår definisjon, vårt begrep om bilen. Fordi at om bilen kan 

støte mot noe, det kan vi ofte forstå av erfaringen kan ha ulike konsekvenser for bilen og for oss. Men vi 

forstår av den grunnen ikke hvordan bilen virker, og hva den koster i drift. 

Selv når vi husker noe, et begrep, et ord, en gjenstand, så merker vi ofte hvordan vi undersøker og 

sammenligner det vi husker på nytt, nærmest korte blaff av kontroller med vårt eget begrep om noe, selv når 

vi ser noe som er det samme som vi hadde et begrep om. Vi merker dette om det er så kjent som stolen vår 

hjemme, at det går slike blaff av husk, kontroll, om den er stødig, om vi har glemt noe som ligger igjen på 

stolen, om vi skal ha en pute på denne, eller at vi husker stolen som den sikre plassen vi er vant til at den er.  

At den gir en ganske fast og kjent følelse vi får ved å tenke på den eller nevne den om vi stod på den 

for å få tek i noe. Videre vil en ny type stol utvide vårt begrep om stol, og det skjer mange sammenligninger 

mellom det vi oppfatter blant stoler, vårt begrep om dette, og den nye stolen og dens egenskaper.  

Det som skjer er at vi bevisst eller ubevisst sammenligner begrepet vi har med hva vi kan huske om 

dette, selv om vi prater ganske fort, og vi gjør sammenligninger med en slik maken, og maken følelse og 

bruks-forhold av denne stolen. Sammenligningen er nødvendig også fordi vi uten husk ikke ville kunne ha 

noe forhold til begreper, navn, gjenkjennelser. Det hadde vært umulig.  

Det er slik at bevisstheten uansett opplevelser, husker en del av dette, eller slik har lært, erfart dette, 

har dette som sammenlignings-virkning til husk og senere bevissthets-bruk, fordi bevisstheten uansett følelser 

og virkninger, sanser og behov, er sammenlignings-prosess for alt dette. Bevisstheten merker styrker fysisk 

og psykisk=følelses-styrker, også for mengde-forskjeller, tross begrepet logisk fornuft, og slik derfor 

sammenligner det vi oppfatter som styrke, form, og egenskaper. Så mye vi klarer å oppfatte noe i en situasjon 

og ut fra vår stemning som kan påvirke oppfattelses-evnen vår.  

Bevissthetens sammenligning av noe er ut fra om vi har like eller ulike med det vi sammenligner, og 

som gjelder likedan for om vi oppfatter noe som kjent eller ukjent, logisk eller mystisk forstått, og da 

gjenkjennelsen, sammenlignings-evnen vår og som er bevissthetens sammenligningsfunksjons gjensvar av 

sammenligningen. Nei dette kjente vi ikke til, dette var nytt, dette forstår jeg ikke. 

Vi har ut fra vår forutsetning, av hva vi har erfart, eller evne til å forstå, ut fra hva vi har å sammenligne 

med, en veldig stor kapasitet til å misforstå noe, forstå noe feil. Vi kan forstå noe også, kanskje holdbart nok, 

men det er oftest ulike grad fra dag til dag, situasjon til situasjon, for hva vi forstår av det samme i ulik grad.  
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Å forstå noe betyr at slik vi sammenligner bevissthets-bildet vårt med det som er saksforholdene vi 

prøver å forstå, er mer eller mindre effektivt. Å forstå betyr helt likt med virkeligheten. Gradene av absolutt 

likhet med virkeligheten og at det slett ikke ligner virke-lik-heten, eller er misforstått, er virkelighets-begrep 

der forskjellene kan være store. Om å forstå noe betyr at det er likt med saksforholdene, så er dette en direkte 

sammen-ligning vi kan sette likhetstegn i mellom, eller påstå er det samme som saksforholdet.  

Sagt på en annen måte: Det skal ofte ganske mye til av at ett bevissthets-innholdet klarer å gripe helt 

godt fast i hvordan saksforhold om egen og andres bevissthet, og om naturens egne funksjoner eller de 

beskrivelser som gis av den, er akkurat likt som slik forholdene er. Faktisk er det allerede en forskjell i at 

bevissthets-forholdet konstruerer egne definisjoner, og fort kan legge noe i saksforholdene som passer med 

egne behov. Saksforholdene igjen ligner litt slik det Kant sier, at de er noe for seg selv, men kun så langt vekk 

fra sannheten som det vi ikke har avdekket om forholdene i naturfunksjonene.  

Ved hjelp av en rekke tester finner vi ut at det er lov-lignende funksjoner som tross energi-endringer, 

gjør at energien virker konstant, i hele naturen, helt opp til over 99.9%. Selv om vi oppdager at det mulig 

kreves mellom 5-100 ganger mer kraft for at forholdene skal stemme, og som ikke er avdekket, så viser 

forholdet mellom tilstandene samme konstante forhold, slik som Einsteins E=mcc.  

Om vi avdekker nye forhold og det virkelig er balanse, vil en ny avdekning utover energiene vi kjenner 

allikevel være tilnærmet at energien er 100%. At den absolutte virkning av alt. har en konstant mengde 

aktivitet som danner balanse. Lignende med at kraft og motkraft er like store, der vitenskapen har valgt å 

omdefinere balansene til romslige og bevegelige styrke-former, det vil si forklart kun med utstrekning og 

bevegelse, bevegelses-energier, pluss akselerasjonslover i differensial-regnskap. 

At vi gjenkjenner noe kan bety at det er det samme vi snakker om, men derimot ikke at forståelsen er 

den samme, selv om den kan være lik nok, holdbart nok. Å forstå betyr altså at det skulle være likt med, men 

at det som regel er prosent-grader forståelse av saks-forholdets egenskaper. Å forstå virkeligheten er sjeldent 

helt likt med at bevissthets-sammenligningen og virkeligheten virkelig er Virke-Lik-Heten.  

Spesielt gyldig for bevisstheten om den fysiske natur, der vi oppdager egenskaper vi i høy grad ikke 

tenker over, og som oftest kun avfeies som gudenes lystbehov, for hvorfor noe virker, eller hvordan det virker, 

og som ikke virker slik i virkeligheten når vi undersøker sakene. At vi legger begrepet mening ekvivalent med 

årsak og virkning, uten at årsak og virkning fungerer slik som funksjoner vi finner ut i fysiske egenskaper og 

deres årsaks-rekke-følger.  

Bevisstheten som mening, hva vi syntes, ønsker, tror, erklærer ofte rekkefølgen omvendt av slik som 

den fysiske virkeligheten fungerer. Det kan jo da bety at vi ikke forstår kroppen og den fysiske naturen. På 

den annen side så virker følelser og fysiske egenskaper slik at det ofte er mye som vi får på plass menneskelig 

sett ved psykiske og følsomme prosesser som påvirker kroppen og humøret vårt, og vår motstandsdyktighet 

og motivasjon. Både fysiske, bevisste og følsomme stimuli kan hjelpe oss, alene eller sammen som egenskaper 

og alene eller sammen med andre. 

 

Vi kan nå se en gang til på eksemplet om at vi har et tre 20 meter fra oss. Før vi lager et mål må vi 

finne hva vi skal sammenligne og hva vi skal sammenligne dette med, uansett om det er intuitiv reaksjon eller 

instinktivt, arvelig, miljø-påvirkning, erfaring, uansett hva bevisst og fysisk. At vi må finne og bekrefte, godta 

et eller annet som kriterier for likt og ulikt, alt fra tallet 1, pekeren, og til flere like eller ulike med dette, og 

hva vi aksepterer som likt og ulikt: For eksempel helt likt. Som at det kunne vært det samme. Bare en til 

maken. Uten å skille mellom like og ulike, se forskjellen, så kan vi ikke utføre slike ideer om likt og ulikt.  

Det bør jo helst være en forskjell til stede, noe som skiller seg ut, og det bør være en egenskap ved 

bevisstheten som merker forskjeller, og slik at vi kan sammenligne likt og ulikt. Og det krever at bevisstheten 

kan sammenligne likt og ulikt, se forskjellene, merke forskjellene. Før vi kan dette, gir ikke begrepet 1, og 

heller ikke et ord som godhet, oss noen mening, uansett navn, ord, setninger, toner, geometri eller matematikk. 

Vi må ha en egenskap som kan vise oss to like og to ulike. Både om det er slikt i naturen eller er slikt i 

bevisstheten. Og uten forskjell som egenskap, så finnes ikke to like eller to ulike, hverken i naturen eller 

bevisstheten. 

 

 

Vi må separat tenke oss to like ved siden av hverandre og to ulike ved siden av hverandre for å forstå 

noe som to like, to ulike. Eller om det er to like, som vi ofte kaller det samme, eller makne. Når vi tenker oss 
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at to lignende eller like kan ta samme plass, sier vi at det er den samme, men det er det ikke. Dersom vi tenker 

oss at en figur derimot smelter sammen med den andre, tar samme plass, så har de to blitt halvert i tykkelse, 

og kan ta samme plass. Dersom de ikke endrer sin form, så vil de ikke kunne ta samme plass. Om vi tenker 

oss formene som utstreknings-løse, så kan vi tenke oss at det bare nå har blitt en form av disse, og der begge 

beskriver samme form, enten det bare er en av dem eller begge som beskriver, viser formen, og at det er 

likegyldig om det er en eller to like former som beskriver dette, eller markerer plassen, formen.  

Om vi ikke har begrep om, og forskjellen, og ser, merker forskjellen på like og ulike, så kan vi heller 

ikke pelle ut begrepet 1 som utskillelse fra noe, og sammenligne dette med noe annet, noe ulikt 1 eller likt 

med 1. Slik forskjell som kan gi like og ulike må være der både for tall, og for enheter og for sammenlignings-

funksjonen til bevisstheten, og de egenskaper denne har, å kunne skille mellom følelser, mellom 

fornuftsutsagn, mellom kjent og ukjent. 

Når vi har en avstand mellom plassen vi står på, og et tre som står 20 meter unna, men ikke har noe 

mål for dette, må vi lage målene. Vi må merke oss at det er en forskjells-struktur i utstrekningen, selv om 

denne er en kontinuitets-sammenhengende lengde uten avbrudd, eller som mer bestemte utstrekninger av 

posisjoner, elelr om vi vil, som punkter i rommet med eller uten utstrekning. At uten utstrekning tenkes dette 

punktet da som møtepunktet fra to av sidene i retningen mellom punkt a og b på 20 meter. Sleve rommet kan 

ikke bygges av slike utstrekningsløse punkter, så det blir fiks ide som destinasjoner, men som kan virke 

opplysende om at møte mellom retninger finnes tross alt. Men neppe selve punktet som en faktisk eksistens 

som bygge-kloss. Den står heller for ut-stikkede start og stopp-funksjoner, og som aldri kan finnes med 

måleinstrumenter da dette punktet kun eksiterer som der utstrekningen fortsetter, går videre. Enkelte tenker 

seg punkter som utstrekninger også. Hva som oppstår som problemer med dette er tatt opp i boken differensial-

kraften, the df-force. Og i tilleggene til denne. 

Det som videre hender med den forskjellen vi merker mellom to steder med avstand i mellom, slik 

som 20 meter, er at vi må ha noe å sammenligne med, slik som skritt, fot, eller at vi finner opp en meterstokk 

med begrepet 1 meter med en viss lengde. Vi kaller denne da en enhet, og som vi kan tall-sette som en mengde 

av slike eller bare 1 slik, en halv slik, eller så mange oppdelinger vi ønsker av like deler som den kan deles i. 

Bare det å finne opp tall, eget tegn for 3, 5 17, 109, krevde flere tusen år av menneskets historie, og like lang 

tid for å kunne finne på posisjons-forflytninger. Lokalt kan en eller annen ha funnet på masse, men lærdommen 

har i tidlig tid ikke vært nedskrevet. Med tiden dukker da behovet opp, og tall blir viktige for ordens skyld. Vi 

får etter hvert så mye å holde styr på med nye oppfinnelser og bruksgjenstander, kornmengder og husdyr, samt 

barn, og plass-hensyn.  

Når vi nå strekker opp målestokken, og i tiden fremover forbedrer sikkerheten og holdbarheten til 

målestokken, så kan vi si at vi har funnet på et mål, en enhet, en målestokk, som vi kan måle med. Vi kan si 

at som en noe unøyaktig bruk, så ligger den gamle og den nye målestokken for en meter ganske nær hverandre. 

Til mer nøyaktig bruk så vil det oppstå feil ved bruk i den moderne finmekanikken, og den nye vitenskapen 

som har dukket opp. Felles for gammel og ny målestokk er at dette i bruk krever at vi kan dele opp, eller legge 

like lengder etter hverandre for å nå 20 meter. Uten hvert trinn av en slik forskjell som en enhetsstokk, eller 

et mål som erstatter stokken, en laserleser for avstand, er at disse må sette sammen eller ha ilagt disse 

forskjells-verdier langs den aktuelle utstrekningen, for at vi skal kunne oppgi lengden, eller avlese lengden. 

Utstrekningen er altså en forskjells-natur der vi kan velge mellom like eller ulike forskjeller som utstrekning 

for å bedømme former og avstander, flater og volum, og møtepunkter. Posisjoner og kontinuitet. Det er denne 

forskjells-naturen som utstrekningen har som jeg fant ut at vi kan dele opp i en uendelig lengde-del, eller så 

mange like og ulike deler vi vil av størrelser. Det som er viktigst er å se for seg like deler, og at det kan deles 

opp i uendelig antall forskjellige lengdeenheter i dette rommet, utstrekningen, som en forskjells-karakter, 

egenskap, ved utstrekningen: For opp, ned, det forrige, det neste, bak og foran og på sidene av noe, og både 

stive og bevegelige retninger eller former. Inne i, på, gjennom, og alle bevegelsesformer som finnes i rom-

utstrekningen, som også er et uendelig antall, men som kan deles i ønskelige, om så uendelige strekningsmål 

som enheter. I begrepet alle retninger fra et punkt, så er det ikke egentlig noen grader, kun en helhet som 

tilsvarer en kontinuitet av uendelig med grader, og kanskje mer, om det er en heltrukken sammenheng. En 

sfærisk formasjon alle veier fra et gitt sentra, posisjon, punkt eller ikke, men gitt og tenkt som en startsone 

utover fra et sentra.  

 

Det er dette jeg mener med en forskjells-natur, forskjells-egenskap, forutsetningen for og før vi får oss 

et mål, og med egenskapen at like og ulike oppstår eller avdekkes som det vi kaller like og ulike. Helt 
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nødvendig for en form og etterligningen av denne slik som begrepet 1 meter, og at det skal lages en maken, 

og at de skal summeres. Om disse forutsetningene er til stede og med en bevissthet som kan sammenligne 

forskjell på noe, og som like og ulike, eventuelt husk, så kan vi lage målene våres. Men det er de samme 

forskjellene vi kaller utstrekning som blir brukt i boka Kamos - Forandringskraften, og i Differensialkraften 

the df-force.  

Forskjellen på de måleenheter vi lager av en allerede tilstedeværende utstrekning som delinger i like 

måle-stokker, og differensialkraftens differensialfunksjon, er at utstrekningens forskjells-natur kan ha både 

like og ulike lengder, mengder. Men felles er at de også må ha den minste forskjell som egenskap av hva vi 

kaller utstrekning for å kunne være utstrekning. Ikke før eller etter, men samtidig. Det samme gjelder for 

bevegelse og endring, at den minste forskjell må være med samtidig om det rører seg, og slett ikke før eller 

etter, men samtidig. Det er denne gåten som ikke er løst. Før med Forandringskraften. At vi kan dele 

utstrekning opp i like deler også.  

Og om bevegelse og utstrekning er sammen i samme funksjon, som en utstrekningsbevegelse, 

vekstfunksjon, og likedan om den er fullt utstrakt, endelig eller uendelig, så er den også endelig som ikke kan 

vokse mer slik og veksten innvendig endres til en ekspansjonsfunksjon, til et innvendig trykk som er likedan 

overalt, og som med bevegelsesegenskapen aktiv i seg må utveksle som siste mulighet til endring, forskjells-

funksjonelt i det som vi kaller rommet som innbefatter alle tre funksjoner: utstrekning, bevegelse og styrke ut 

fra samme funksjon, samt utvekslingene der former fødes og går til grunne. Eller egentlig går over i en annen 

formasjon, selv om lignende form dukker opp i en annen konstellasjon. 

Dette krever at vi gjennom utstrekning og bevegelse i utstrekning klare rå identifisere denne indre 

kjernen, kjernefunksjonen i endring og utstrekning. I utstrekning som såkalte faste måleenheter, så kreves det 

at vi finner like, noe som også kan gjøres gjennom et tenkt likedan likt mål, men av hvilken som helst opp-

gradering.  

Med styrke/energi, ekspansjonstrykk, og utveksling av denne balansert, og som utstrekning og 

bevegelse som vekstfunksjon differensialt i bunnen av denne som romtiden som er under endring, så vil 

funksjonen av tid, bevegelse, utstrekning, energiformasjonens-driften, fungere slik at alle er med i hvert punkt, 

posisjon og kontinuitet, hvilket betyr at de alle følger med hverandre sammen funksjonelt. Dette er det som 

differensialkraftens funksjon forteller oss, og som gir grunnlag for at vi kan få like deler oppdeling som 

forskjell også, og der like deler er det eneste som kan gjøre at vi får geometrisk og matematisk proporsjonalitet 

i de fysiske lover. At utvesklingene blir som de blir eller er. 

Dette har jeg videre da utført et logisk bevis for, og som også er et matematisk og geometrisk bevis for 

at det skal stemme med de lovene og energiene vi har som proporsjonale verdier. For eksempel en konstant 

energi, eller en lokal variant av dette som E=mcc, som en sammenlignings-mal i århundrenes fysikk-felt-

områder av lover og energi-mål. Antagelser slik kan altså bevises logisk, ved forskjells-strukturene for begrep 

og forutsetninger for alt annet, nemlig like og ulike, der like er måle-definerte likheter. 

Like kan forstås like godt ved å holde orden ved å forstå noe som like. Når vi bruker tall så er dette 

ofte enkelt. Om vi har små eller store ett-tall spiller ingen rolle. Slik sett kan vi lage egne symboler for 2 

stykker og 3 stykker, slik som tallene 2 og 3, som betyr 2 like av 1, og 3 like av en. Vi kunne også brukt 

elefanter eller griser. Det er at de er like som en og en gris som teller. Typen teller. Her spiller det heller ingen 

rolle om det er små eller store griser under tellingen. Og to griser som et tall kan være to griser oppå hverandre 

eller 3, 3 griser oppå hverandre, og ved ti fingre, så skal vi etter den niende grisen, legge den tiende i posisjonen 

ved siden av. Et titalls-system med griser eller elefanter. Det kan like godt være en død elefant i tellingen.  

Men å telle like med griser og elefanter er tungvint dersom det er antall kopper vi vil holde rede på, og 

de yter ofte sterk motstand, blir sinte. Vi velger derfor ut noe som yter liten motstand. Sumererne begynte sine 

telle-systemer med runde steiner som stod for solen og månen som symbolske tellere, eller enheter. 1.  

Senere ble dette gjort om til rundinger på steintavler. Etter hvert ble enda eldre systemer populære 

igjen, nemlig streker, noe som lignet fingrene våre, som vi lett kunne sammenligne med antall dyr eller 

mennesker opp til 10 stykker. Å skrape inn rundinger og streker på stein-tavler og tørket hud, sumerere og 

romere, var populært. Men det som var meningen var at disse symbolene skulle forstås og ble forstått som at 

de var like. Pekere til det vi telte, om det så var bare til streken, ett-tallet, eller rundingen som peker.  

 

 

Streken var enklest. Med papyrus og papir, og med steintavler, og med en skrapestein, eller noe som 

ga farge av seg, så kunne man få noe som var mer langvarig ned-notert veldig enkelt. Det ble eksperimentert 
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over tid med hva slags farger og skrive-redskap som var mest effektivt. Til slutt hadde man systematisert 

bruksutstyr som ga mere varighet av avmerking på hud, papyrus og papir, men holdt ved like stein-inn-

skripter. Alfabet for lyder i et ord, språket, skriften, ble så oppfunnet i kjølvannet av tegninger som betydde 

det samme, slik som forskjellen mellom å tegne en and eller si ordet en and.  

Tallene har slik tydeligvis vært ett slags forbilde ved ord vi har brukt for dette. Men symboler i 

forenklet forstand kjenner vi fra mange grotter, og fra det kinesiske språk, og mange andre språk. At tallene 

var små nok, lette å notere, veldig rask metode, og at varigheten forble forlenget ved eksperimenter, ga oss 

langvarige dokumentasjoner som arkeologer og historikere finner og kan tyde sammen med språk-forskere, 

filologer og andre fagkyndige. Dette adopterte vi for ettertiden.  

Det vi kaller lære, opplæring og videreførende kultur-arv. Og forstillings-verdenen, livssynene, ble 

nedskrevet, lover og regler, historieskildringer, regnskap, filosofiske undersøkelser, ideer, og vitenskapens 

grunn-stener som ide skilte seg ut. Det er i perioden fra 6000 til 2000 år siden denne begynnende revolusjon 

av språkskrift og tall foregikk.  

Nå er det teknologien som gjør store sprang videre fra rundt 4000 år siden med jernet, og stein-tre-

industri, jordbruk og husdyrhold i stadig smartere former, åndelige verdier, og som de siste 3000 år har hatt 

en stor betydning for de mange. Med tiden rundt 1450 og senere er ny teknologi og vitenskap i anmarsj. Etter 

1650 skjer det en eksplosiv utvikling som ender med dampmaskiner og senere med elektrisitet og atom-fysikk.  

Trykkekunsten har sikret varighet og spredning av kunnskap. Også av tall, regnskap. Og det er først 

og fremst at det er varig og lettvint, enkelt å handtere, bruker-vennlig, og at vi holder fast psykisk, bevisst, at 

tallene, ett-tallene, skal forstås som like, men også som pekere og etterligninger, til det enkelte som skiller seg 

ut, at tallet 1 og telling, regning, har blitt gode redskap. Uten forskjell som like og ulike, så hadde dette vært 

umulig, også som geometrisk kunnskap som pekere, etterligninger.  

Vi kan så eksperimentere oss frem til nye forhold, der noe ligner det vi vil finne ut av. Vi kan benytte 

regnskap som forhånds-beregninger for nesten alt vi vil, som feil eller riktig spådom. Om vi regner riktig får 

vi mange forhandsvarsler. For eksempel vil en beregning av hvor mye vi spiser, fortelle oss hvor mye vi skal 

sanke, jakte, fiske, ha av klær mot kulde for den neste, eller to neste månedene. Nå kan det benyttes til å 

beregne hvor mye drivstoff og gravitasjonskrefter et romfartøy skal utnytte for å nå en spesiell måne til en 

annen planet i solsystemet/verdens-rommet, det lokale univers. Frekvensene forteller oss hva de fjerneste 

galakser består av, og aktivitetene som skjer der, og deres masse-energier og bevegelses-mønstre.  

Den samme måten logisk sett å tenke på som gir oss tall og geometri, samt enheter, og nøyaktighets-

korrigering, er også det som kan gjøres med like og ulike forskjells-funksjoner ved den samme virke-lik-heten 

til utstrekningen og til bevegelser, hastigheter og tid, og til styrke/energi, som det tallene gjør, ved at vi kan 

sammenligne balanse-likhet og likhet, ulikhet ved forskjells-strukturene som finnes som basis i disse 

forskjellige dimensjonene.  

Om vi ikke stoler på logikken for like og ulike kan vi i alle fall ikke stole på tallene og geometrien som 

har disse som sine forutsetninger. Men er forskjells-strukturen til disse dimensjonene like for hver del som 

kan sammenlignes som like forskjells-enheter, så kan vi få proporsjonale forhold mellom like og ulike, slik 

som de fysiske lover viser som tall, enheter, styrke. Vi kan da avsløre når lengder eller styrker krummer eller 

krøller seg som styrke-endringer eller objekt-former, med treghet og tidsforsinkelser.  

Grunnen er at basismengden er likedan for alle like mengder volumstyrker som lik mengde bevegelses-

egenskap. Mens vitenskapen til vanlig sammenligner den utvendige mengde-lengden til rom og bevegelse, 

rom-tiden, og dens styrke-forskjeller, så er differensialkraften en innover-gående funksjons-oppbygnings-

analyse av romtidens indre funksjon for de samme lengde-bevegelse styrke-former. Det er samme objekt som 

analyseres som virke-likhet.  

Jeg benytter begrepet virke-likhet fordi begrepet virkelighet i språket kun har en magisk og mystisk 

betydning, og ikke fungerer som en sammenligning mellom slik det virker og virke-likheten mellom 

bevissthetens oppfatning tilnærmet den fysiske naturen. Virkelighet er og blir en slags angst-styrt følsomhet 

uten adresse og uten holdepunkter. Evig utopisk gjetning av riktighet, som ofte er avvisning av ande 

holdbarhets-forestillinger. Virkelighet er hva vi skal gjøre, basta, behov, og har ikke med virke-lik-het å gjøre 

som betyr å finne ut av hvordan noe er og fungerer.  
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Den Originale Differensial-Balanse. 
The Original Differential-balance 

 

Balanse i den totale differensial-kraften og vitenskapens beregninger. 

  

 Vi trenger tanke-eksperimenter. Ut fra differensial-funksjonen og dens totale trykk-utvekslings-form, 

så betyr dette at vi har det samme absolutt trykket over alt, og at utvekslingene ikke kan skje uten at det er en 

og samme balanse-virkning uansett hvilke utvekslinger vi får innenfor denne kraften. At kraft og motkraft, 

eller at bevegelses-energier er lik mot-bevegelses-energier. Men da lokale utvekslinger kan danne myriader 

av små og store utvekslinger, hvilket som er tilfelle for alle områder i kraften, så må vi ta hensyn til mengden 

utvekslinger, og som da er de krumninger vi har i rommet, og den mengden trykk-utjevninger som da skal 

foregå der, eller om vi vil, her lokalt. Vi tvinges til å måle ut den lokale tilstanden. 

 Vi kan slik sett se for oss både galakser, kosmiske rom, partikler, lys, alle former for magnetisme og 

observerte feltvirkninger som slike forskjellige oppdelinger innenfor en balansert form lokalt og i helheten av 

kraftens utstrekning. Da vi er tvunget til å forholde oss til de lokale forholdene har vi ikke så mye annet å 

holde oss til enn den lokale aggregat-tilstanden, der elektromagnetiske og gravito-magnetiske funksjoner 

setter standarden for hva vi oppdager av felt-virkninger og de proporsjonale forholdene disse danner med 

hverandre som masse og energi-felt i kosmos, og i partikkel-fysikken. 

 Uansett vil de proporsjonale ut-balanserings-forholdene tilsvare sin del av den totale balansen. Det 

betyr at vi lokalt har en utsikt, en oversikt, så langt vi har klart å observere denne, hvor vi har funnet at det er 

en ganske god likevekt i partikkel-funksjoner over et for oss enormt område, hvilket betyr at vi må oppfatte 

rommet vi er i, og observerer som til en viss grad homogent felt, og der masse-energier og krumninger er den 

brytningen som balanse-sum innenfor vårt system som gir logiske balanse-tilstander proporsjonalt ut fra 

forholdene.  

Innenfor strømningene i rommet vi observerer så skal det ut fra differensialkraftens funksjon være slik 

at vi får bundne utvekslinger mellom retninger, og utvekslinger som frigjør partikler i strømmen som selektivt 

logiske feltutvekslings-partikler, og som i et ganske homogent felt-rom da vil gi de samme trykk-egenskaper 

i den store mengden av mindre partikler som slik er tilpasset balanseforholdene i det samme rommet. Trykk-

partiklene vil danne hvilke som helst mulige logiske tilpasnings-balanser som er mulige, og der dette kan gi 

store og små mengder balanse-partikkel-konstellasjoner.  

Friheten er stor fordi det i det større rommet kan skje tilpasninger som gir rom for store og små 

forflytninger og mengdesamlinger som befinner seg i balanse-sonen, og som kan gi oss alle de formene vi 

kjenner, fordi alt er tillat så lenge dette ikke forstyrrer den samlede balansen i forhold til indre trykkforhold 

og i forhold til det utvendige trykk-utvekslingsrommet som vårt kosmiske felt utveksler med. 

Vi har da partikler som forholder seg til for oss et ganske likedan trykkrom, et enormt trykk, og som 

partikler dannes innenfor med ganske likedanne forhold til trykkomgivelsene. Partiklene har slik en minste-

dannelse å forholde seg til på samme trykknivå, og ett største trykk-nivå som er tillat innenfor det samme 

trykkrommet. Dette kan minne oss om lys, elektroner og nøytroner.  

Maks trykk er i balanse med gjennomsnitts-trykket i rommet, mens de fleste andre, ikke-nøytrale trykk 

fremdeles må balansere som utvekslinger mellom bunntrykk som lignende elektromagnetiske forflyttinger og 

større utvekslings-hastighetsløkker som bedriver en utveksling som gir et rom for trykk som forsøker å tilpasse 

seg den minste nøytralmengden og største nøytralmengden i forhold til romtrykket.  

Vi kan anse lys og elektroner, samt positroner og en mengde partikler i en slik sone hvor det står 

mellom å samle seg til ett større partikkel eller et utjevnede trykk over store avstander som en grense mot 

balanse-nøytralitet, og som betyr utjevning av trykket eller dannelse av større partikler.  

Trykkrommet har en så liten mengde partikler, for eksempel som nøytroner, at enkeltpartikler blir 

utsatt for et enormt trykk, og må bære hele balanseforskjellen i rommet om de er enslige partikler. Alle 

balanseutjevning blir slik i dette rompunktet utvekslingsmuligheten, og gravitasjonsrommet fungerer her som 

det mektige trykket. 

 Jeg antar derfor at dette trykket tvinger frem nye balanseforhold for de enslige partiklene som ligger 

likt med trykkrommets store trykk, og derfor må tilpasse seg om det er overtrykk eller undertrykk her. Altså 

trekke seg sammen, eller som vi har oppdaget, at innsiget av overtrykk i partikkelen, vil tvinge frem 

spaltningen som en ganske tids-lik grense ved samme trykk-mengde i rommet overalt i kosmos.  
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At det er her, og derfor, at nøytronet deler seg i et proton og et elektron. Nå kan trykkrommet og 

partiklene gjennom avstand tilpasse trykket slik det passer seg ved bevegelseshastigheten og feltstyrke-

avstanden mellom disse i balanse med romtrykk-endringene som vi merker som frekvensforskjellen og for 

eksempel kvante-verdier gyldig for de kjemiske bindings-tilstander, aggregat-tilstandene.  

Vi treffer her på begrepet temperatur, altså frekvens eller aktivitetsnivå, eller trykknivå-reaksjoner som 

aggregattilstander er i balanse og avhengige av for sine funksjoner. Vi ser at roligere og kaldere forhold ofte 

danner fastere legemer av ulike størrelser. Dette gjelder også balansen mellom partikler. Altså at de har 

binding i feltutvekslinger slik som i nøytron-stjerner, og likedan noe som kan ligne isotop-tilstandenes 

bindingsnivåer der vi har større mengder nøytroner i tyngre atom-kjerner. Her kan det dannes store balanse-

bindinger som gir de kraftige bindinger som i jern og tinn, andre atomkjerner. 

Når vi øker trykket normalt sett og spesielt temperaturen, tilføring av energi, så merker vi oss at de 

fleste stoffer ganske snart går over i flytende form. Ved ytterligere økning av temperaturen vil dette gå over i 

gass-former, og videre over i ioner. Enda høyere temperatur kan føre til enkelt-partikler som danner en ny 

aggregattilstand, og som kan kalles en plasmatilstand. Trykket og temperaturen kan også skje innover i en 

partikkel.  

I selve utvekslings-sonen av partikkelen, i formutvekslingen, så er trykket og romtrykket i balanse, 

altså nærmest nøytralt, som betyr at tettheten er maks, og utveksler her, altså balanse-likhet mellom rom og 

partikkel-størrelsens trykk-sentrum. Dette er like mye verdt som at trykket har økt, at temperaturen har økt, 

og der senteret til partikkelen oppfører seg som en sone av trykk og temperatur i senteret som ligner 

plasmatilstander når temperaturer øker i store energimengder. Dette harmonerer med den samme energien og 

tettheten til lys-energien, lignende elektron-beregninger for felt-utveksling slik black-hole-teorien tilsier.  

Her er trykket absolutt i forhold til romtrykket og vi merker ikke denne størrelsen ved frekvens-

målingen, og er den vi kaller Planck-størrelsen. Men rommet er jo likedan, at vi ikke merker trykket i rommet 

og opplever dette som fritt og tomt. Mens det er en høyhastighets-smelte av feltkraft i balanse. Vi kan invertere 

trykk-forståelsen vår, og slik få de samme funksjoner av bevegelser og bevegelses-frihet.  

Dette kan vi sammenligne med en enorm temperatur av en aggregattilstand som er balansert og gir 

likedan trykk i alle retninger, og at kun gravitasjons-virkningen viser at vi har en treghet og motstand i en 

slags annen substans vi utveksler med men som da egentlig er den samme kraftens utvekslings-balansering 

som logiske utvekslinger og likedanne trykkforhold for partikler. 

Ellers ville den minste energi-bevegelse gi oss uendelig hastighet uten treghet og videre energi-tilførsel 

gjennom rommet. Tregheten viser altså hvilke proporsjonale trykk-forhold vi har i rommet som trykkforskjell 

av energien vi måler og rommets trykk. Og som vi kan forstå også som samme energi som temperatur-tilstand, 

men som kan beskrives som bevegelses-energi-aktivitet.  

Altså trykk, spenning, altså et forhold til ohms lov og balansene her. Det er derfor vi sitter tilbake med 

at temperatur og gravitasjonslover, feltlover viser samme forhold til begrepet E=mcc. At den samlede energi-

tilstanden er i balanse, og er konstant. Dette tillater endringer til nye trykktilstander uansett. Også som nye 

mengder som ny balanse-tilstand som inntrer som balanse mellom energiene. 

I partiklers sentrum skjer det samme som ved sorte hull, at temperatur er maks i forhold til romtrykket 

og mengden bevegelsesutveksling som er balansen for dette. Det vil si at vi har en smelte-plasma. 

Temperaturen og frekvensene er altså bevegelsesutvekslinger og at balansen utjevnes og utveksles gjennom 

balanse-tilpasningen.  

Likedan med feltstyrken, bindingsstyrker, også for energiene til kvark-størrelser og kvante-tilstander, 

og som betyr at alle balanser i felt går gjennom bevegelses-utvekslinger og styrken pr areal av tetthet i dette i 

forhold til gravitasjons-kraften.  

Kort og greit. At dette er årsaken til at bevegelsen og balansen henger sammen som og skaper 

bevegelsesenergier som er i harmoni og balanse med en konstant energi med fordelingen potensiell og 

bevegelses-energier, altså hva som er bundet opp i treghetsutvekslinger, hastighetsløkker/ krumninger og hva 

som er hastigheten til frie partikler eller lys, radiobølger i rommet. At det også er trykkbølger som 

balanseutjevninger med proporsjonale forhold som er i balanse med de andre feltenergi-beregninger.  
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Å benytte bevegelsesenergi og form som balanseregnskap er altså funksjonelt nok. Sentrums-

utvekslingen i partikler har altså da den bevegelsesenergien og den tiden i seg som det virker som at en 

gravitasjonstrykksone liksom mangler. Altså den potensielle energien som kunne tenkes frigjort som 

bevegelsesenergi, og bevegelsesenergien øker så meget som den energien som frigjøres i forhold til 

trykkrommets gravitasjonsfelt.  

At det er derfor vi i likedanne trykklag får forhold som at trykket, kraften øker fire ganger ved dobling 

av kraft eller hastighet, liksom bremselovens bevegelse-styrke-energi-proporsjon. Altså likt med hva som er 

tilfelle med gravitasjons-lovene og objekters påvirkninger over avstand og bane-dannelser lokalt i rommet. 

Men vi lever i et jevnt endrings-påvirket felt-rom, kosmos.  

At det endrer seg da. For jevnt og ujevnt kan misforstås dit hen at det ikke er balanse, eller at alt ikke 

endrer seg i det hele tatt. 

Ved å tenke seg til at vi kan oppfatte gravitasjonsrommets feltbasis som en super-væske, og som har 

en hinsides temperatur i forhold til vår skala, som et likevekt-system, så betyr dette allikevel at vi må oppfatte 

de temperaturer vi måler her som bundet til utskillelser, utvekslinger av denne aggregat-tilstanden, og at vi 

derfor må beregne bevegelseshastigheter og temperaturer som en skala helt på nytt kun for de forskjeller dette 

gir som balanseutvekslinger i den samme kraften.  

Altså at vi lager en skala for de balanse-forskjeller som oppstår her, og at bevegelsene, energiene, 

feltene, samt temperaturene her i et relativt likedan likevekts-kosmos slik vi observerer dette, har en god 

proporsjonalitet for å beregne forskjell i bevegelse og temperatur-fordelinger som energi-mål her.  

Dette er allikevel lokale energier, lokale bevegelsesmengder, og lokale temperatur-mål, slik at om vi 

beregner hva vi mener og tror kan være maksimal temperatur i kosmos, eller i partikler, hva som helst med 

grunnlag i aggregattilstander der makstrykk finnes som feltvirkning vi kan sammenligne med energi-målene 

våre, så er dette en maks-temperatur innenfor en lokal skala av masse i forhold til en nøytral trykk-kraft som 

omfavner et slikt trykk-utvekslingsrom som vi observerer her vi er.  

Gravitasjons-rom-temperaturen er en utlignende balanse, som derfor virker nøytral i forhold til 

partikkel-utvekslingene som skiller seg ut av samme balanse-felt-kraften. Derfor merker vi ikke denne 

balanse-nøytralitets-temperaturen, frekvens-turbulens i balanse med annen frekvens-turbulens, i gravitasjons-

turbulens-balansen. Først ved utskillelse, utveksling, så oppstår akselerasjon og retardasjon som frekvens-

balanse med trykkendring i forhold til gravitasjons-rommets balanseenergi, eller som trykkendring i forhold 

til andre partikler som en partikkel, lys eller andre partikler, utveksler felt-virkninger med.  

Det er her vi finner et sammenlignings-mål som enheter og energi-størrelser, også som temperatur-

skala, og ikke bare som de mer jevne fysiske lover under stabile forhold. Men det merkes godt når energi-

tilstander er i endring fra en energiform til en annen, at det skjer en utvekslings-energi-overgang, som vi kaller 

transformasjons-energier som kaotiske eller mer jevne felt-beregnelige overganger vi klarer å holde styr på.  

Det viser tross alt at konstant-energien for utvekslinger fra det gravitasjonsrommet alle partikler bader 

i, at denne er relativt konstant ved E=mcc. Og årsaken ligger i at samme forhold gjelder for temperatur-

svingninger av utvekslinger, som det det gjør for de andre lovene slik, som en konstant energi. Uansett vil 

inn-balanseringen av balanse-utjevninger snart sørge for at tilstandene er i balanse som utvekslinger.  

Her har jeg tidligere vist til den selektive balanse-funksjonen mellom feltenergiene. I hvilken grad ro, 

eller uro vi finner hos partikler, så viser jo disse denne balansen. Om en partikkel kommer for mye i ro, så vil 

uroen i gravitasjons-landskapet presse på energitilstanden til partikkelen og aktivere dette, for eksempel som 

superledende effekt. At dette klemmer i gang den uroen som mangler for balansen.  

Dette gjelder også stabilitet i molekyler, partikler vil kunne reagere slik, enkelte ved å låse seg ekstra 

fast som tyngre partikler, eller å sende ut partikler som er overskudds-energi på grunn av romtrykket, eller 

slik som at et nøytron spaltes opp for at harmonien i balansen skal tilpasses i avstand og bevegelse hos kjernen 

og elektronene rundt denne.  

Ikke bare hydrogen. Men nøytronene blir slik etter 10-15 minutter i vakuum der de lett danner 

hydrogen, og hydrogen-molekyler, hydrogen-gasser i rommet. Nivåer av slike feltturbulenser finnes ganske 

sikkert på lavere energinivå og partikulerings-nivåer enn de partikkelnivåer vi finner målbare nå. Med 

utjevninger om det skal til av feltpartikler, at de virker som at de forsvinner eller oppstår i gravitasjons-felt-

rommet.  
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Trykk-utvekslingen virker som en viss nøytral-balanse utad og nøytral i forhold til gravitasjonstrykket 

rundt fordi dette er i en  balansetrykkmodus, og slik sett kan vi forstå partikkelkjerner og svarte hull som 

flytende aggregattilstand med høy temperatur, med en turbulens som ikke kan utrykkes utover hastighets-

løkkens sentrum, utenom som resten av energifeltet som fremdeles opprettholder akselerasjon og retardasjon 

på nivået mellom feltkraften i rommet og utvekslingstrykk-nøytraliteten ti hastighetsløkken, form-dannelsen 

ved utvekslings-senteret.  

Her finner vi temperatur-forskjellene. Vi blir da overrasket om det skjer uventede trykkforandringer i 

rommet enten det gjelder rundt store galakser, store hull, eller som gravitasjonsbølger, gravitasjons-vind 

gjennom rommet. Dersom vårt lokale rom-felt er balansert mettet, partikler eller solsystemer, så vil energien 

balansere seg ut med noe lenger vekke, og passere gjennom vår lokalitet uten større merknader. 

Dette betyr ikke at det ikke kan oppfattes som et slags konstant forhold også for andre likedanne 

systemer, andre kosmos, mikrokosmiske og makrokosmiske forhold utover vårt kosmos, som likedan 

proporsjonalt, og følgende samme formel-beregninger innenfor en konstant av energi-mål. Fordi det overalt 

vil dannes minsteutskillelser og makstrykk-partikler, med tilsvarende trykk-proporsjonale forhold ut fra trykk-

kraften på stedet. Noe lignende er det med Teslas overtrykks-frekvens-energier i forhold til en kropp. Det kan 

ikke avsettes lokalt og må finne en ut-balansering et annet sted og formen det passerer opprettholder seg. 

Bevegelses-mengdene er balanse-mengder i feltkraftens utvekslinger i forhold til et relativt likevektig 

balansert trykkrom. Tross trykk-krumninger. 

Selv så blir jeg overbevist om at denne kraftens likhet som samme tetthet, samme volum, samme 

hastighet, samme trykk for alle like mengder feltkraft, masse-energi, fungerer slik balansert mellom 

utvekslings-bevegelser og at dette er grunnen funksjonelt til at bevegelsesmengder og potensielle mengder 

energi er i balanse og tilsvarer beregninger proporsjonalt. Dette vil da bety også at de fysiske lover oppstår fra 

en og samme logiske differensial-funksjon. Fysikkens tilstander vil da være forklart ut fra en og samme logiske 

funksjon. En spesiell differensial-funksjon for utstreknings-bevegelse og styrke, romtid-energi-konstant. 

Dette kan utrykkes som kun m/s + trykk-kraft, bevegelses-energi, men vil som utvekslinger av synlige 

bevegelsesstyrker oppstå som utveksling: Akselerasjon og retardasjon, der vi kan benytte m/s2 eller omvendt 

1/m/s2. Og der vi kan sette jevn hastighet som formel med en start-verdi, en enhet for ms i ms2-form, og slik 

stort sett få det til å fungere. Utvekslinger er ideelt sett rett bevegelse og kolliderende bevegelse, loddrett, som 

gir utvekslings-graden som en sirkel, former.  

Pi kan alltid brukes som en snittverdi her, om det så er for en fire-kants sitt sentrum og utbredelse. 

Areal eller masse skal da være like. Så spiller posisjonen en rolle og utvekslingenes trykk-forskjeller. Einsteins 

x1, x2, og x1 og x1, x2, merket i gitt bruk av Lorentz-formler, og der Gauss proporsjons-verdier benyttes. 

Einsteins Gravitasjonslover og feltlover. Dirac supplerer dette med at masser og felt i formler viser oss anti-

felt, anti-partikler i samme trykket. Den spesielle relativitets-teori brukes for de korte avstander som kvante-

fysikken fint kan benytte. Han kaller det trykk og vakuum. Ligner suge- og pumpe-effekt i the df-force. 

Den kan beregnes med full generell relativitets-teori også. Hawking finner at energier lengre unna og 

i sorte hull, Hawking-strålingen, viser at den generelle relativitets-teori gjelder i den kosmiske måle-stokken 

også. Stort sett så er E=mcc, så langt, fasitens sammen-lignings-verdi mellom de kjente energi-mengder vi har 

funnet i alle transformasjons-sammenligninger av felt og lover. Hva Lisa Meitner/Otto Hahn fant ut rundt 

1939, og der Lisa Meitners beregning av radioaktivt henfall beviser Einstein E=mcc.  

I dag må vi utover dette for kvark- og kvante-forklaringer, men neppe ut av relativiteten. Balansen er 

fremdeles et isolert og normalt system for energiene. Skiller seg ut fra stormassenes utvekslinger. Slik vi kan 

si at sorte hull til en viss grad følger en normal gravitasjons-effekt, så vil også energi og relativitet gjelde 

likedan inne i et rundt, sentrert isolert balansesystem som enkeltpartikler er, og at sprengning av slike partikler 

i mindre partikler, som da viser gradene av likedanne summerte energimengder.  

Feltreaksjonene viser også ganske sikkert en balanse som ligner det falske gravitasjons-feltet mellom 

disse verdier, men der motgående og medgående felt-retninger må være med å kompensere regnestykket. 

Ellers benytter felt-balansen den vei som er til rådighet for utveksling med gravitasjons-rommets felt, som 

felt-utvekslings-vei. Grunnen er at feltene balanserer hverandre igjennom utvekslingen, her grader virknings-

former av samme felt-type i forskjellige energi-varianter. 

På spørsmål om selektive partikler eller felt, så er det ut fra utgangspunktet i den differensierende 

differensialfunksjon der like deler bevegelse, tetthet, bevegelse, hastighet, volum, er slik at den minste del av 

dette som punkt, posisjon, kontinuitet som forskjells-differensierende, altså trykk.  
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Og utvekslingsfunksjon som balanserte likevektige deler, eller i helheten, fremdeles har hver forskjell 

lik, og hver forskjell proporsjonalt som ulike sammenlignet med like, er forskjeller som skaper like og ulike, 

og dermed logikken til alle felt og partikler som finnes, og som vi gjenfinner i alle sammenligninger som vi 

kaller logiske funksjoner som og, eller, ikke, enten-eller, både-og, hvis og gjentagelser, er lik og tilnærmet lik, 

og slik får gradene kjent og ukjent som gjenkjennelse, altså sammenligning og bevissthets- og fysiske 

tilpasnings-funksjoner. 

Det vi kan kalle bundne partikler som følger en trykkutvekslingsretning gjennom vårt kosmiske felt 

vil da altså ha en viss grad av selektiv funksjon ut fra sin styrke, men om både denne retningen er balansert 

og et lokalt kosmisk felt sin partikkel møtes, så vil begge ha det slik at de ikke kan utløse mer av sin energi 

videre enn den som de opprettholder etter et møte der de har utvekslet feltenergi.  

Dette betyr at partiklene bare interferer eller bytter like mengder energi, men kan bety at de endrer noe 

på konstellasjonsstrukturen i forhold til de omgivelsene de har, der den bundne partikkelen inntar en 

formasjons-energi som er i likevekt med den energien som totalt skal virke gjennom den bundne utvekslings-

retningen, og der noe lignende kan skje med den lokale kosmiske partikkelen som stort sett oppfører seg som 

den er utsatt for en gravitasjonsbølge.  

Om dette møte kan resultere i at partikkelen i den lokale strømmen så kan dele seg for eksempel i et 

elektron og et proton og en nøytrino-partikkel, så er svaret ja, fordi den kan eller må, da ha en slik balanse-

feltarena rundt seg i trykket fra omgivelsenes gravitasjonsrom som en utjevning. Slike passerende strømmer 

opprettholder allikevel partikkel-lands-skapet i det lokale feltet.  

Men bare om det ikke er slik at mengden partikler i forhold til utvidelser og energimengde skal ta i 

mot mer av trykk, eller mindre, i det lokale kosmiske rommet, for ellers kan partikler forsvinne/utjevnes, eller 

partikler fylles på i det kosmiske rommet, og uten at dette endrer på at energienes sum er konstant som 

utvekslingsenergier lignende Einsteins E=mcc. Det betyr at mengden masse i rommet faktis kan vokse eller 

minke, sett som mengden partikler, mens gjennomsnitts-energien er konstant for energienes utveksling.  

Graden utveksling regnes i forhold til det kosmiske feltets selektive mengder partikler og egenskaper. 

Det er klart at den selektive funksjonen til lysets vertikale forplantningseffekt er mer bundet enn de lokale 

gravitasjonspartikler, selv om disse er bundet i alle retninger, men har allikevel utveksling alle veier. 

Den kosmiske kollisjon mellom vanlige og partikler og bundne gjennomløpspartikler er altså ikke så 

veldig forskjellige, fordi om vi øker energifrekvensen til partikler eller at de er for svake, så passerer de 

gjennom og forbi uten å endre vesentlig på energien, lignende gravitasjonsbølger. 

Det er altså snakk om graden selektiv funksjon som utveksling eller ikke, men som også betyr selektive 

grader utvekslingsmengde. Denne kan variere fra nesten 0 til nesten 100 prosent, mens det mellom 

balansetotalen og feltutvekslinger/partikler alltid er 100 prosent, og at den absolutte selektive uteblivelse er 

lik 0. At da er ikke en gang det absolutte 0-punktet i grader til stede. Uten aktive felt og partikler. 

Det samme gjelder for felt og kvanter og kvark-partikler. At da ingen partikler i kosmos eller 

uendeligheten er likt forspent i polaritet og retning, så gjelder det at også feltutvekslingene ved spaltninger 

alltid må ha visse ulike hastighetsløkker ut fra strukturen tik styrkeretninger i rommet og måten partikler 

kolliderer eller utløser energi på. Dette er grunnen til at hastighetsløkker i felt må ha en ulik utløsning, og 

dermed også usikkerheten rundt Heisenbergs usikkerhets-relasjon om å måle partikkelposisjon og 

hastighetsretning. Han holder seg til at påvirkning fra oss, måle-instrumenter, og at hastighet og retning etter 

kollisjon, eller også posisjon, ikke lar seg måle samtidig. 

Einstein og Bohrs diskusjon om hvor vidt partikler kan reagere som parr over avstand eller ikke, går 

på de forskjellige balanseligninger. Den konstante balansen i all utstreknings-masse-felt overalt, og den lokale 

utvekslingsfunksjonen. Slik sett har begge rett, at det enkelte partikkel kam oppstå og forsvinne, og at to 

partikler ut fra avstands-balanse ikke utløser før det er en samstemt grad i mønsteret mellom disse 

balansenivåer, og det er allerede bestemt som en balanse som ikke er avhengig av tid og strekning, da dette 

allerede er likevektig tilstede.  

En endring vil måtte forårsake en annen endring, og balanse-endring over avstand som er bundet 

sammen kan da være tilfelle, og bør være det. En absolutt hastighet som danner de relative hastighets-

preferanser inne i seg som utvekslinger som feltstyrker energi og partikkel-konstellasjoner. For en 

livsorganisme er balansen som er på gang både fordel og ulempe. 

 

 Differensialkraften The df-force    Roger Bergersen    
Next forlag bergersen 

Det lar seg gjøre å definere, beregne, alle lover som ett og samme felt, og få de fysiske lover og former med en og samme logiske funksjon! 
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Til fysikken og dens modeller 
 

 Til begrepet om hastighetsløkker, så virker disse slik at om slike dannes i en drifts-strøm, så kan disse 

tenkes som at det oppstår en treghet og tidsforsinkelse i lengderetningen mellom punkt a og b. Om det kommer 

slike hastighetsløkker inn fra omtrent samme retninger, med ørliten avstand mellom slike vil de danne det vi 

kunne kalle vertikale virvler, eller vertikale trykk-forflytninger i forhold til driftsretningen. Det er helle ikke 

umulig at de likedan kan danne vertikal skrånende retning eller vertikal retningen i driftsretningen.  

I alle tilfeller så må det utveksles en utlignende balanserings-funksjon mellom hovedstrømmen og den 

utvekslingen som skjer i den vertikale virvelen. Dette ligner mye på det vi kan anse som en gravitasjons-

driftsstrøm som alt har en balansert turbulens-treghet der alle turbulensvirvler utligner hverandre som likevekt 

og virker som helt nøytral og motstandsløs i forhold til slike virvler.  

Vertikalstrømningen vil da måtte utveksles som hastighets-løkker i dette turbulenstrykket. 

Konsekvensen er at vertikalstrømninger utover må skiftes ut med gravitasjonsrom-feltet, og som igjen må 

kompensere tapet av det utover-virkende trykket som vi kan sammenligne med for eksempel elektrisk 

effektfelt. Videre vil da gravitasjonen som skal erstatte tapet lokalt inn mot sentrum av denne virvelen, måtte 

dreie av i retning og slik danne en ny virvelvariasjon som trykker seg innover mot senteret, og som 

kompenserer tapet, og som vi kan anse som for eksempel magnetisme.  

En likedan omveksling av dette feltet, et transformasjonsfelt, vil nå strømme utover igjen som 

oppførselen som først hadde retningen utover, som elektrisk felteffekt-formasjon. Om dette er helt riktig kan 

diskuteres, men det ville stemt som en balansefunksjon som virker lokalt slik elektrisk og magnetisk felt 

oppfører seg. Alle disse omvekslingene vil måtte utveksles som spiraler eller likt som hastighetsløkker, om vi 

benytter logaritmiske funksjoner å sammenligne med.  

Trykk-forskjellen bestemmer nå hvor tett og hvor mange hastighetsløkker eller spiralutvekslingslinjer 

som skal kompensere balansen mellom romtrykket og de utvekslende funksjoner av feltstrømmer inn og ut av 

sentrum i et virvelobjekt. Dette fungerer slik at utvekslingen ikke trenger å gå helt inn til middelpunktet fordi 

en sirkel som sirkulasjon i et balansert området utenfor et tenkt punkt fungerer likedan som punktet. Men et 

punkt blir en kollisjon som ikke klarer en utveksling av inngående og utgående feltstrømmer samtidig som 

gjør at partikkelen beholder den samme energien ganske konstant.  

Dette igjen vil altså også danne hastighetsløkker ved inngående og utgående feltstrømmer som skal 

kompenseres som balanse med gravitasjonsfeltet rundt objektet, og som har lignende løkker og spiraler som 

utvekslings-tetthetsregulering mellom og som romfeltet rundt seg. Dette betyr også at om det er balanse 

nøyaktig, så vil energi-overskudd og energi-underskudd bli kompensert i prosent mellom gravitasjons-

strømfeltet og partikkel-strømnings-feltretningene.  

Ved høyt trykk blir det brå overgang mellom romfeltets rettere strømning og virvel-felt-linjenes 

bøyning inn mot et sirkelsentrum. Om det er utveksling inn mot et sirkulerende hastighetsløkkefelt slik fra 

alle kanter, og balansert, så vil det dannes en kule-form, og der det er felt-linje-retningene, trykk, i alle 

retninger, og at partikkelen som da dannes blir et hengende objekt i strømmen, og slik blir et treghetsobjekt, 

eller kalt gravitasjonsobjekt som da får et med økningen av størrelse eller mengde, et større tak på andre 

lignende objekter og på gravitasjonsrommet rundt objektet.  

Vi snakker her om det som er likt med eller ligner oppførselen hos elektroner, protoner og nøytroner 

og visse andre trege partikler og antipartikler slik, som da alt etter som er trykk-retning, eller vakuum-retning 

i forhold til strømmen, men som gravitasjonen balanserer seg hundre prosent med, og at det samme trykket i 

rommet da gjør at partikler av like typer beholder likedanne størrelser, slik som et nøytron og et anti-nøytron. 

Nøytron ville bety at det er akkurat riktig trykkbalanse i likevekt mellom partikkeltrykk og romtrykket i 

forhold til den massen som da partikkelen har.  

Under lengre tid alene vil et slikt trykk fra utsiden av nøytronet sige inn i det samme romtrykket på 

innsiden av nøytronet, og dette trykk-endrende forholdet eller om det kommer inn et lite massepartikkel eller 

elektromagnetisk svakt partikkel, så er det nok til at dette nøytronet sprekker og danner forholdet det minste 

kuleformede trykk og det største kuleformede trykk som en differens til normaltrykket for et nøytron og som 

passer med et elektron og et proton, et hydrogenatom som da er dannet. 
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Uansett om partikler slik kan være mer flattrykte den ene eller andre veien som vertikal-virvler eller 

kule-formede virvler, altså kan ha elliptiske former, så vil et snitt av samme kraftareal kunne tenkes som en 

sirkel der beregningen for dette vil gi samme kraft-effekt allikevel, energi-beregning, og som gjør at 

spiralformer og sirkel-former på utvekslingstrykklinjer mellom partikler og romfeltet rundt, sli sett kan 

beregnes like godt med pi, 3.14. I originalellipsen kan denne like godt være bare 3 eller 3.3.  

Gauss-kritisk analyse 
 

Dette er viktig for formen, og kraftfeltets retning utad i utvekslingen, men kan altså allikevel beregnes 

med pi, stort sett, med fordelt avstand ut fra trykket mellom virvlene, spiralretningene eller hastighets-løkkene 

slik som erstatning for Gauss sine kvadratiske punkter. Og likedan for kuleformede utvekslingsløkker, at 

trykket kan danne partikkelformer som balanse i trykkfeltet.  

Dette kan ha sitt å si for beregninger av elektroner og protoner, samt nøytroners fordeling i et atom, og 

nåe forskjellige atomer kommer sammen slik som i barium-oksyd. For eksempel vil vi se her at et elektro-

mikroskop, kan avbilde at bariumet er stort kraftfelt, men kuleformet sfærisk, mens vi ser de to oksygen-

atomene som at bare halve kulen av disse stikker ut av siden på bariumatomet.  

I så tilfelle så balanserer kjerene til oksygenet nær sirkelen til bariumatomets overflate, og at det slik 

skulle bety at elektroner kanskje ville kunne danne baner nærmere ekvator på oksygenatomene, men også at 

de kan ta humprunden rundt bulingen til oksygenatomet. Dette betyr ikke at elektroner kan følge strukturer 

som passer bare for fordelinger av elektroner i bariumatomet men en eller annen balanse må finnes ellers. Og 

i verste fall så kan vi tenke oss at elektronene i oksygenet arbeider vertikalt sirkulerende i forhold til 

bariumatomet, innover og utover.  

Disse feltstrukturene er hva Pauli med felter beregner og som danner forskjellige symmetri tenkt som 

og fungerende som beregningsbare matematisk og geometrisk. Her er det i alle fall en mengde spennings-

muligheter, om ikke helt enkle faste regler, balanser i energi som gjelder for hvilke overflatespenninger som 

molekyler danner ut fra temperatur og bygge-struktur som syrer, baser eller nøytrale funksjoner. I makro-

målestokk vil vi finne lignende muligheter for logaritmer av hastighetsløkke-beregninger slik.  

Vi har lagd kunstige slanger og hatt ekte slanger som vi har beregnet alle bevegelses-logaritmer for, 

som så kan virke som søke-slange-roboter som kan svømme rundt å undersøke olje-plattformer og rør, og en 

mengde andre biologisk orienterte forskningsfelt i hav, og kanskje i grotter på land, hva som helst der det gis 

muligheter for slike å virke.  

At logaritmer kan dannes som tilpasninger mellom hastighetsløkketrykk med pi som hjelpemiddel. 

Slike slanger skal altså ha en effekt i leddene med mange logaritmer, eller en felles formel for hele dreiningen, 

og også beregning fra overflatens dreie-moment, mellomledd som finnes og det neste leddet. I tillegg kan man 

tenke seg at det indre skjelettet skal kunne trekke seg sammen eller utvide seg etter forholdene slik mange dyr 

kan regulere skjellet-lengde og skjellet-massen.  

 Alle kan sik sett omsettes i beregninger til pi-løkker for energimengde, trykk.  

Ut fra dette vil energi-forskjellen i skallene til atomer og molekyler slik under forskjellige trykk sette 

standarden for hvilke endringer i snitt for kvantemengde satt ved en fast enhet, til sammenligning med energier 

som skal til for å sende ut elektroner og snappe dem opp, og hvilke frekvenser som avgis eller må til for 

fotoner for å gi slik kvante-mengde for reaksjon mellom skall og elektroner.  

 Dette er klart for mineraler, organiske stoffer og for kunstige fremstilte stoffer av molekyler eller 

atomer. Dette har avgjørende betydning for prion-funksjoner, sammentrekninger av DNA-snorer, og effekten 

mellom sukre, proteiner og fett-stoffer i biologiske funksjoner i celler og i organer, og i biologiske vesener, 

som slik gjelder genetisk og miljø, samt stoffskifte-omsetninger i dyr og planer og sopp, annet som defineres 

som livsorganismer. 

 For nerver og fysiske feltvirkninger som påvirker følelser, stemninger, sansevirkninger, muskelstyrke, 

bevegelsesenergier vi utfører, og som husk- og bevissthetssystemet merker av behovssystemets utvekslinger, 

så er dette avgjørende som betydning mellom den fysiske verden generelt og bevissthetens operasjons-prosess 

som sammenligningsfunksjons-prosess. 

 Lignende slik Arkimedes finner ut at en viss trekant fra sentrum av en sirkle, med grunnflaten strekt 

ut som 2 pi, 6.28 r, og som halveres til en vinkelrett trekant blir likt areal som sirkelen, slik kan vi også tenke 

oss en fire-kant, et kvadrats forhold til et likt sirkelareal.  
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Dette betyr også at vi kan brette sidene som kurver og lage romber eller ikke likesidete fire-kanter, og 

med buer på sidene og under og over, altså forskjellige vinkel på topp og bunn som følger en slags buet gang 

i forhold til en sirkulasjon der disse fire-kantene som hos Gauss betyr en slags logaritmisk fordeling av 

retningene eller brekksoner i retningene som slik gir grunnlag for beregninger av krumningslinjer og 

sirkulasjons-lignende virkninger, bøyninger likt med det samme i fysiske virksomheter. Men det er disse jeg 

mener kan erstattes av visse trykk-forskjells-sirkulasjoner i stedet.  

 Einstein forsøker stort sett kun å rett og slett beregne uten hensyn til om det er punkter eller ikke eller 

slik som Gauss-logaritmer, uten å måtte betvile eller forholde seg til dette. Han bare regner, beregner, står på. 

Så lenge vi mener et system slik er til å stole på matematisk og geometrisk nyttbart. Punktet mener han er 

fiktivt, en fiks ide. Neppe en virkelighet. Bare regn ut kan fungere, men helt klart ut fra betingelser og som 

formler i de fleste tilfeller her da. Og ut fra måle-resultater. Det er ikke umulig at Gauss metode kan virke like 

godt i mange tilfeller, men det kan ikke skje virkelig utveksling ut fra slike former, og området er slik ikke 

forklart, noe som hastighetsløkker kan forklare. 

 Hva betyr da utvekslingen mellom gravitasjons-trykket og den elektromagnetiske balansefrekvensen 

mellom partikler og gravitasjons-rom-feltets mer konstante trykk. For at for eksempel lys og gravitasjons skal 

ha samme hastighet som bølgetrykk, så betyr dette at utvekslingsløkker i gravitasjonsrommet for 

frekvensutvekslingen må danne løkker som er tilpasset samme trykkeffekt pr mengde energi som i lysets felt 

og planckform. Da kan gravitasjonstrykket rundt og i feltvirkningene rundt i feltet til lyset også bevege seg 

like fort i de angitte retninger. Hva betyr dette for sorte hull i forhold til gravitasjonstrykk og lyshastighet målt 

fra nøytronstjerne-kollisjoner? 

 Det betyr at når massen til lyset og feltenergien dens, den del av dette som absorberes av det sorte 

hullet, at hullet trekker seg sammen litt av denne lys-massen slik at det tilsvarer at den tapte massenergien er 

omdannet til gravitasjons-trykk og kompenserer energien i gravitasjonsfeltet rundt det sorte hullet, på samme 

måte som at to store sorte hull mister masse i forhold til summen av de sorte hullenes sammensmeltning, og 

derfor at den lettere massen som forsvinner egentlig legger seg ut som gravitasjonstrykk som kompenserer 

balansen.  

Trykket danner lignende balanserte trykk-utvekslinger i gravitasjons-turbulensen for alle like deler 

energitrykkmengde som da ved at lys-massen som absorberes er omsatt til en gravitasjonstrykkbølge utover, 

der lys og gravitasjonsbølge har samme hastighet, men nå uten den massen som danner planck-energien, eller 

massetiltrekningen som er totalt innover i partikkelen, eller anti, utover i partikkelen.  

Vi sitter igjen med gravitasjons-utvidelses-rommet som kun balanserer trykk-forskjellen, og hullene 

kan ikke smelte sammen før denne likevekten er oppnådd som retninger og felttrykkforskjeller i rommet, men 

at overskuddet allikevel fingerer som en trykkendring som balansebølge gjennom rommet.  

Frekvensen representerer mye av beregningen til massen, men sammentreknings-forskjellen er den 

energien som rommet krever av helheten til partikkelen for at virvel og utvekslingen av romfeltstyrke rundt 

dette skal være i balanse slik at energien i rommet er i konstant balanse med fordelingen mellom massenes 

trykk og rom-trykkfeltets trykk.  

I turbulensvirkningen betyr dette at effekten blir en slik gravitasjonsbølge uten partikkeldannelser av 

typen lys-planck-funksjon. Allikevel må romtrykkbølgen beregnes med planckfunksjonen på grunn av dens 

indre trykkforskjell som er hastighets-løkke-trykk-overskudd som skal utbalanseres likt som for planck-

funksjonen. 

Gravitasjonsbølgen viser jo ved nøytronstjerne-kollisjoner at gravitasjonsbølgen og lysbølgen kommer 

frem på likt etter for eksempel 300 millioner, eller 1 milliards års reise. Det er vel temmelig eksakt likt. Dette 

viste og beviste Ligo-eksperimentene. Sagt på en annen måte: Gravitasjons-turbulens har et konstant sidelengs 

utvekslings-balansetrykk alle veier. Enhver overskudds- og underskudds-energi for aktuelle retninger vil 

forflytte seg for å utbalansere retningene. Som hastighets-løkke-utvekslinger i gravitasjonsstrømmen gis 

samme trykk for hver lik del energi av deler og helheten til løkker og innkommende feltlinjer her.  

Disse er deler av den utvekslingen en vertikal-felt-masse slik som et foton med sin indre planck-

utvekslings-masse, formen, danner av samme tettere sum areal av feltlinjer men som med større og mindre 

hastighetsløkker allikevel har samme trykk pr del og helhet av utvekslings-energien i gravitasjonsstrømmens 

retninger. Uten at sentrum, planckmassen, partikkelmassen og dens felt-masse, frekvens-masse ute i 

gravitasjons-rom-feltet har samme utvekslings-trykk og hastighetsløkke-trykk i en retning så vil ikke et foton 

eller også andre partikler henge sammen. Partiklene bremser bare opp i møte med partikler eller motgående 

kraft-felt, og da stort sett som kuleformede trege tids-forsinkede partikler. 
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Comments til science-people 
 

Det eneste jeg vil prise meg lykkelig over er at astrofysikere, kvantefysikere, folk fra CERN, LIGO, 

Max-Planck-instituttet og Niels Bohrs-institutt, ESA og NASA, Royal Society, med flere, der franske, tyske, 

engelske, og amerikanske institutter er i stand til å forstå hva jeg taler om, og kjenner de feltfunksjoner jeg 

snakker om. Jeg har ikke noen andre metoder enn balanse og sammenlignings-egenskaper som nytte-funksjon 

i mitt forsknings-analyse-arbeide. Men jeg har en grunnfunksjon fra analyse av rom, tid, bevegelse og styrke, 

energi, som egen god sammenlignings-plattform, og som ikke mange andre har hatt å sammenligne med, og 

det er derfor jeg stadig henviser til at de fleste ikke har noe å sammenligne med når de står ovenfor energier 

og funksjoner angående de fysiske lover og energi-virkninger. De blir henvist til å sammenligne verdier og 

måleenheter til noe de ikke helt forstår, men med overveiende riktige resultater allikevel. Og det er et fantastisk 

arbeide der jeg får bekreftelse på at mine slutninger er overveiende riktige tross skrivefeil og forklaringspartier 

som både til tider er feilaktige eller så ille at vi skulle tro det har kommet mark inn i skriftet. Det er 

slutningsresultatet som teller. Jeg kastet skrifter inn i instituttene uten oversettelse fordi jeg ikke ville at det 

skulle gå tapt om jeg ikke overlevde, og håper å rekke å sette det opp i en helst enestående ordensform. 

Om strengteorier. Gluoner og gravitioner. 
 

Eksempler og beregninger slik som i streng-teorien passer noe rundt forholdet mellom elektronene og 

elektroner og kjerner, og mellom kjernepartikler nettopp fordi kraftfeltets retning er sterkest her, og faktisk i 

ferd med å omdanne gravitasjonstettheten til grensen til fotoner eller elektroner. Men balansen er for nøyaktig 

til å tillate dette. Samtidig vil utvekslingen, g og lignende, mellom partikkelkjerner fungerende som virvler 

som deler energi og danner strengfelter mellom kjernene, og 8-tallsutvekslinger av feltvirvler mellom 

partiklene.  

Utad i forhold til atomkjernerotasjoner som bryter med balansen i rommet gjør at både kjernepartikler 

om om-fordele energien selv polært, slik som mesonhopp mellom nøytroner og protoner og lignende mellom 

energiplassering hos elektroner i skallene som roterer, slik at det vil bli frekventerende strenglignende slike 

romutstrakte felt-konsentrasjoner rundt atomer, molekyler og kjernepartikler. Konsekvensen er at de virker 

som limende strenger, snorer, elastiske, og som de kaller gluoner, lim-partikler med ymse utseende og 

lengdeutstrekning.  

Noe lignende kan virke som det er mellom jord og måne også, så det er ikke nødvendigvis gitt en 

bestemt grense for gluon-ideens størrelse, lengde og volum. Problemet med ideen er konsistensen, liksom 

substansen og feltvirkningseffekten, som limende, eller som en styrke-kraft. Det er kun at dette virker på 

lignende måte som kan gjøre teori og beregninger effektive. Det er det samme feltet, feltenergien, 

energimengden som ligger til grunn for disse pr E=mcc som alle resterende felt som kan omdannes til 

elektromagnetisk eller gravitasjons-styrke-regnskap. Det er ingen endring i energien her. Det ligner på der vi 

setter temperaturen først i E=mcc sine indre formelvarianter at vi kan se noe bare fra den ene siden om vi vil, 

fra bare cc, eller c, eller fra E, eller fra m. 

Vi kan sikkert sette opp samme formel der kun l-meter = lik og den endring av mcc/E som trengs for 

at formelen skal dekke lengder og volum i rom som forklarende formel, lignende formene til Einsteins 

bevegelsesform-rom, de romslige bevegelser som stemmer overens med formelene. 

Min modell er jo hundre prosent absolutt ikke materie eller ånd, men hundre prosent funksjon for alle 

enheters oppbygningsstruktur. 

Om vi går videre til gravitasjons-rommets turbulens-nivå av likedanne mengder utvesklinger 

som utvekslingsbalanse i et nøytralt gravitasjonsfelt så kan vi godt kalle slike turbulenssoner for 

gravitioner og sterkere eller svakere utvekslinger som partikkelstyrker og lys for streng-avhengige, 

eller gluon-konsentrasjoner, og få visse regns-skap av dette. Men det spørs om denne teorien løser noen gåter 

om stoff. 

At balansekraften og kjernebalanseringen er årsaken i kraftutveksling mellom jord og måne for at en 

felles balansering fra sentrum og ut gir samme effekt på tidevannet, og ikke kraftsvakheten som er på vei 

videre inn eller ut av rommet bakenfor måne og jord. Her er trykket rundt og balansen i massene avgjørende, 

og den er mest sentrert fra senteret og massene i jorda og balanseflyttet til atomkjernesenteret som sum kraft 

mot overflatens balansetilstander. 
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Black-Hole-modellen 
 

Min modellen passer godt sammen med Black-Hole-teoriens fremstilling av elektronet som på sett og 

vis lar romgravitasjonskraften ha en tetthet styrke der lyshastighet og gravitasjonstetthet oppveier hverandre 

som en sirkulasjonsform, Planck-størrelse som endres med masse-energien til partikler, og som derfor 

utveksler lignende en ball med lufttrykk inni likt som presset utenfor ballen. Men da sorte hill i verdensrommet 

anses etter samme modellen for dem, så vil de nok like eller ha tenkt det samme om sentrum av en viss 

utfoldelse, en viss ekspanderende kraftmodell, der massekraft blir regnet som størst i sentrum, og at det kan 

være et pågående og langsiktig sort hull i sentrum, altså at det hele ligner en slags supergalakse med 

rotasjonssentrum langt inne inn mot big-bangs-sentrum, og slik sett at dette stiger utover i motkraften rundt 

det samme senteret. Altså en rotasjonsmasse som etterhvert tillater en avkjøling der energi-tettheten spres ut 

til mindre partikler som opptrer lagvis i noe ulike spredningsmønstre og sammenstimlinger som balanse-

krefter i det utover-gående energirommet. Det samme kan skje i andre former som er under trykk og kan derfor 

også minne om utvekslinger i en celle, fordi slike formasjoner får til det samme, og slik sett kan formen til en 

levende mark i en gigantisk størrelse gi samme nytte.  

Black-Hole-teorien klarer allikevel ikke å forklare eller garantere for et holdbart punkt, logisk 

forklaring til oppbygning av rom, tid, bevegelses-eksistensen, drivkraften og styrken, kraft-motkraft, og de 

selektive funksjoner i kraften, det logiske regnskapet slik min modell gjør: 

 

Differensialkraften The df-Force: Denne videreutviklingen av Kamos – Forandringskraftens 

funksjon fra 1979, bok 1994! 

 

Emergerende teori for universet 
 

Nøyaktig hva som er feil, vet vi ennå ikke. Vi vet rett og slett ikke hva denne frastøtende kraften er, 

og omtaler den kun som "mørk energi". Forskere har anslått at så mye som 96 prosent universet består av 

mørk energi og materie. Mørk materie brukes også til å forklare hvorfor stjerner forblir i en galakse som 

spinner, og ikke slynges ut i universet. Men: Det er ikke bare mannen i gata som synes ideen om en slags 

usynlig kraft i universet skurrer.  

Den anerkjente, nederlandske fysikeren Erik Verlinde har nå publisert en forskningsartikkel hvor han 

mener å kunne forklare bevegelsene uten å ty til forklaringen om mørk materie, skriver nettsiden phys.org. 

Kjernen i Verlindes forklaring er den kontroversielle ideen om entropisk gravitasjon I 2010 overrasket han 

vitenskapens verden med sin teori som reverserte 300 år med tenking. Ifølge Verlinde er tyngdekraft ikke 

en av de fire fundamentalkreftene, men noe som oppstår. Verlinde hevder at gravitasjon er et 

emergerende fenomen (se faktaboks).  

På samme måte som det dannes varme når mikroskopiske partikler beveger seg, dannes gravitasjon 

gjennom endringer i grunnleggende informasjon om himmellegemers posisjonen lagret i selve romtid-

strukturen. Puh! - Vi har bevis for at denne måten å se på gravitasjon faktisk stemmer overens med hva vi 

observerer.  

I stor skala ser det ut til at tyngdekraften rett og slett ikke oppfører seg slik Einsteins teori forutsier, 

sier han til Phys.org. - På randen av vitenskapelig revolusjon. Vitenskapen har lenge vært klar over at det 

er noe galt med dagens ledende forklaringsmodeller: Einsteins generelle relativitetsteori, og teoriene om 

kvantemekanikk. Den første forklarer ting i stor skala, som hvordan gjenstander i universet påvirker 

hverandre. Kvantemekanikken brukes til å forklare ting på mikroskopisk nivå. Men de to teorien kan ikke 

brukes om hverandre, noe som er det virkelig store mysteriet i moderne fysikk. 

Emergens-teorienes ustabile holdepunkter: At det ikke er holdepunkter til forklaringer i 

makro/mikro-kosmiske sammenhenger.  

 Vi ser altså at de hele tiden sier at de ikke vet hvorfor og hvordan dette kan skje, og legitimerer at de 

ikke har noe holdepunkt og sammenlignings-grunnlag som bevisstheten kan forstå gir slike resultater!! 

https://arxiv.org/pdf/1611.02269v2.pdf
https://phys.org/news/2016-11-theory-gravity-dark.html


 118 

Krtikk av den emergerende  unvers-teorien 
 

At temperaturlignende effekt som aggregattilstand kan virke som god modellen er det ikke noe i veien 

for, men heller ikke dette forklarer som vi ser av den at E=mcc, eller at rom, bevegelse, tid, og styrke oppfører 

seg som de gjør, konstant energi og andre tilfeller som slik beregnes. Modell-skaperne av vinklingen gjennom 

temperaturavhengig aggregattilstander for rom-tid-stoff-energifelt klarer altså ikke å finne et fast holdepunkt 

for om det er kraft, motkraft eller hvordan dette egentlig skal kunne virke, selv om de er inne på en suverent 

god og nyttig tanke vi med ta med oss. Jeg også mener at høyere trykk virker mer flytende enn svakere trykk, 

og er med i prosessen for energi-forholdene. 

Partikler 
 

Vi kan lett synes at rommet virker som til en viss grad rettlinjet som felt, gravitasjons-kraft, balansert, 

nøytralt, men med krumninger i forhold til masser, slik at vi har et inntrykk av de relative teorier til Einstein 

med energifeltlover virker som riktige for oss, og også som beregninger vi gjør. Vi aksepterer derfor en 

mengde av Einsteins beskrivelser og hans E=mcc, forholdet med de viktige konstanter han har satt inn i det 

vi kan kalle et riktig perspektiv. Fungerende stort sett for det meste av Kosmos.  

Når vi så kommer til de enkle partikler i rommet og eventuelle splittelser av slike i nye enkelt-partikler 

og kvark-partikler så stusser vi virkelig. Men i og med at partiklene er i en balanse med et gravitasjonstrykk 

som antageligvis er et høytrykk som felt-styrker skiller seg ut av som forskjellene energier vi her får som 

forholder seg balansert som energi-konstant-forholdet i rommet. Det vi lett glemmer ved oppførselen til slike 

partikkel-splittelser er at de virkelig er et balansert posisjonsforhold i romfeltet, og ikke kan erstattes av noe 

annet enn gravitasjonskraft-trykket.  

De oppfører seg da som at de er i et isolert energimiljø, (ett lukket kar), der det ved splittelser skjer en 

kaos-lignende utveksling lokalt i og rundt posisjons-området, utvekslende ved hjelp av gravitasjonskraftens 

erstattende hjelp, kompensasjon i posisjons-energier. Partiklene tror altså at de lever i et ett spesielt plant 

trykklag likt som 10 meter nede i vannet, eller oppe i et lavtrykk 1 mil oppe i atmosfæren, altså noe som kan 

virke som et plant balanselag.  

Forskjellen er at vann, hav, atmosfære, virker langt mer rettlinjet og utstrakt etter vår målestokk, enn 

det partiklene viser, er på grunn va at kraftrommet rundt partikkelen er langt mer balansert, og slik virker til 

at trykket kommer fra alle kanter, og at balansen i den isolerte sonen da partikkelen er i virker som et plant 

lag for energien. Slik sett vil kaos-orkan-lignende og energi-rettlinjede bevegelser og krumnings-avvik her 

lignende temperatur, grunnet kollisjons-partikler, være slik at det kan ligne hvordan hav-kaos og atmosfærisk 

kaos må være for å tilpasse alle balanser riktig ved forsøk på å splitte slike balanser i rommet.  

Dette betyr videre at som et sfærisk, men sentrert trykkutvekslende partikkel, så fungerer like godt 

relativitets-teoriene på innsiden av denne isolerte partikkelsfæren ved hjelp av at romtrykket rundt 

kompenserer kaos-bevegelsene ikke ulikt lignende de vulkanske søylene vi ser på måner i solsystemet, eller 

der gravitasjonen til moderplaneten bryter istykker massene i en mindre måne og gjør den vulkansk aktiv, 

eller friksjonsaktiv.  

Mens jorden har slike lag lagvis over hverandre, tross av at det allikevel er tilhørende en kule-form, så 

fungerer ett partikkel som balanseenergier direkte som en kule-form-balanse som sprenges, og det er 

hastighets-problemet og miniatyrstørrelsen som gjør at vi ikke ser forholdet mellom partikkelskyer og 

gravitasjons-skyer som ommøblerer og omformer seg som transformasjonskaoset, der hovedmengdene danner 

de spinnsentre av retnings-balanse-oppgjør som stemmer med energi-summen til de partikler som oppstår før 

disse igjen smelter sammen til den opprinnelige partikkelen ved at gravitasjonstrykket trekker seg i lik mengde 

energi tilbake fra samme området.  

Dette er mer eller mindre en fullstendig balansert energi-felt-transformasjon som mest av alt passer 

med at det er samme felt-type som opererer i sin helhet som et mer jevnt romtrykk men med partikler som 

balansekrumninger i strømnings-retningene. Dette stemmer med fordelingen til partikkel-energiverdier som 

om at det er et isolert energirom i partikkelen og dets omkrets av gravitasjonstrykket. Balanse-problemet 

oppstår når balanse-partikkelen uroes, og der vi mer enn noensinne har grunn til å følge Bohrs partikkel-anti-

partikkel-regnskap.  
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Der det virkelig finnes logiske balanser ved større partikkel-landskap så vil adgangen til logiske 

balanseretninger være enorme og ikke utgjøre noe problem ved vekslinger der partikler beholder sine energier 

eller at splittelser kan skje uten direkte anti-partikkel-dannelser av hele partikkelen, men som at mindre 

energier gjør at bindinger gir slipp, ved slikt som at et nøytrino eller antinøytrino kommer inn eller går ut av 

bindingene. Vi ser jo ellers et tydeligere regnskap der et proton blir et nøytron ved at et positron og et nøytrino 

splitter ut. Og lignende ved at et nøytron deler seg til et elektron, et proton og et anti-nøytrino. 

Vi har slett ikke bevist at det ikke er relative kjente funksjoner inne i kvark-reaksjonene, og i partikkel-

oppførselen slik. Det samme gjentar seg ved de sorte hulls funksjoner i gravitasjonstrykkrommet, påvirket av 

den store rom-balanse-trykk-virkningen. 

Pauli/Jung-Kritikk: 
 

Pauli, også Bohr, har ganske rett om partikler som deles, eller opptrer i en parr-binding, at vi får to 

utvekslende forskjellige, motsatte retninger på deres bevegelse eller rotasjon. Bohr har rett i at en veksling 

kan skje der to partikler har forflyttet seg balansert fra hverandre i to retninger. Dette er den tids-forsinkelsen 

som Pauli ikke forstår, de har alt hendt. Om balansen er lagt i all energi før den starter utvekslingen så er alltid 

forbindelsene der. Men utvekslinger betyr alltid en viss selvstendig eksistens og har tidsforsinkelse mellom 

alle felt-objekter grunnet turbulensen i utvekslingsfeltet slike er dannet i.  

Men da kan også alle partikler eller oppløsning og splitting av disse foregå ved at det ikke er en 

nøyaktig parallell mellom formene, og at ett partikkel som deles eller oppstå, kan ha kun feltlinjespredning 

for sin tilstand slik i stedet for et annet likt partikkel. Det er når vi tvinger oss på balanserte partikler at vi i de 

fleste tilfeller får en lignende antispinn-partikkel eller motsatt spinnende partikkel.  

I de tilfeller der slike reaksjoner skjer balansert forflyttes balansepunktene mellom dem slik at den ene 

ikke kan utfordres uten at den andre utfordres, fordi det fins en synkronisering gjennom balansen i kraften 

som ikke er avhengig av rotasjonstidsforsinkelsen men som tillatelse av balansebindingsendringen disse to 

har. Energien er absolutt, men det er ikke noe holdepunkt mellom begrepet bevarelse og balanse, fordi 

bevarelse er en balansert tilstand alt.  

Jung og Pauli forstår jo ikke hvordan Tanke og Parallell-endringer foregår. At her er det også en del 

konflikt mellom Einstein og Bohr. Begge deler er faktiske, men ikke ut fra en motkraft-løs modell, og 

bevarelse uten en ferdig balanse tilstede. Begrepet energi og bevarelse, energiens konstant er helt i det ukjente 

for dem, hva årsak og saksforhold angår for en slik funksjonell virkning.  
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Gravitasjons-turbulens, bakgrunns-stråling og høy-energi-partikler 
 

Gravitasjons-turbulens 
 

 Overalt i gravitasjons-rommet finner vi trykk-forskjeller, men som i gjennomsnitt er jevnt da det er så 

langt mellom de store objekter og samlinger av store masser, og at det mellom alle slike store samlinger er en 

rik jevn fordeling av partikler av mindre type. Lys, nøytrino, mange flere. Men til alle partikler og målbare 

felt, også gravitasjonsfelt-retninger, kan det måles en styrkevirkning som skiller seg ut fra det jevne trykket. 

At det finnes et trykk, aldri så jevnt, og som kan endre trykkutvekslingen sin med partikler og objekter i 

rommet, og ikke minst, endre gravitasjons-strømningsretninger, kan jeg ikke forestille meg uten at dette har 

en viss turbulens.  

 Med utgangspunkt i min egen kraft., eller funksjons-modell for romtid-styrke, se Kamos, Forandrings-

kraften, Differensialkraften, the df-force, så vil dette tvinges til å oppstå grunnet utvekslings-funksjonen og 

drivkraften, ekspansjons-funksjonen til den originale rom-tid-vekst-funksjonen, en differensierende 

differensialfunksjon for rom-tid-vekst/ekspansjon, som ikke stopper driftsfunksjonen, altså opprettholder 

bevegelses-funksjon som utvekslings-funksjon i romtid-funksjonen. 

 Alle forsøk på å forklare at gravitasjonen og objektene skulle danne krumninger og utvekslinger, slik 

som virvel-bevegelser og kule-former ut fra en konstant energi, med en antatt drivkraft, kalt bevegelses-

energier er uten noen preferanse for at utvekslinger skal skje. Det er derfor at jeg må ty til differensial-

kraften/forandringskraftens logiske funksjon for dette. I utgangspunktet er det jo samme kraft, også som det 

vi kaller gravitasjons-kraften, og dets korresponderende energi-kraft som elektromagnetiske funksjons-felt, 

objektene. Gravitasjonskraftens indre funksjon må da ty til differensialkraft-funksjonen for å ha en forklarende 

referansefunksjon til sin oppførsel, at den graviterer. 

 Dette betyr uansett at gravitasjonsrommet har en underliggende jevn turbulensvirkning som ut-

balanserende utjevningsfordelende effekt, balansen av en konstant energi i bevegelsesendring, krumning og 

utveksling. Dette må vi forstille oss som åttetall, eller uendelighetstegn, det vil si jevnt fordelte løkker som 

henger i hverandre som kjettinger alle veier, ganske konstant opprettholdt som balanseløkker i rommet, men 

som vi må oppfatte som graden turbulens-trykk i gravitasjons-feltet i vårt kosmos.  

 Turbulens-trykkets endringer, krumninger, vibrasjoner, kan ha, og har nok følgende kilder. En av disse 

er bevegelsesretning, ekspansjon, der endringer i krumningen skjer grunnet ekspansjonen. En annen faktor er 

at ulike retninger i kraftrommet øver et ulikt trykk som må fordeles mellom aktørene i det ekspanderende 

rommet. Den tredje faktoren går utover BIGBANG-modellen som ikke tar med at en motkraft kan fungere 

som en balanseutjevning, en ekspanderende utvekslingsfaktor.  

En slik faktor som er nødvendig, eller må være tilfelle ved differensialkraft-modellen for gravitasjon, 

betyr at det ytes en viss motstand eller friksjon ved ekspansjonen utover. Da forholdene ellers er i konstant 

balanse så kan kun en endring skje ved at det er en vis utveksling av kraftlinjer mellom den utover-gående og 

innover-gående eventuelt omliggende kraftrommet til gravitasjonsrom-ekspansjonen. Konsekvensen er 

endring over tid av turbulensvirkningens trykk i gravitasjonsturbulensen, og et visst pågående frekvens-

friksjons-aktivt turbulens-felt. 

 

Rommets Bakgrunns-stråling. Kosmisk bakgrunns-stråling. 
 

 Når vi snakker om bakgrunns-stråling så kan det være slik som det sies at dette, i alle fall ved dette 

frekvens-nivået, kan være rest-stråling eller utjevnings-stråling som etterdønning av et tenkt BIGBANG. Men 

det er ganske mye som taler for at eler av denne temperatur-skalaen alt kan være fordelt over gravitasjons-

rommets egen friksjon, slik at denne kan være fordelt slik at turbulensen har skylden for mellom 25-75 prosent 

av denne bakgrunns-frekvensen også.  

Det er nesten umulig å tenke seg at gravitasjonsfriksjon turbulens-grunn-trykk, ikke vil gi en viss 

utvekslende strålingsfordelingseffekt for å opprettholde en jevn balanse i rommet. Slik sett kunne en slik 

turbulens like gjerne betydd at rommet var langt roligere over store avstander også og at vi blir litt lurt av rød-

blå-forskyvningens begrep om ekspansjons-hastigheter, men også masse-mengder.  

 

 



 121 

 Når vi tar for oss det som ikke er med i BIGBANG-modellen, at omliggende motkraft finnes, og som 

en del av årsaken til krumningsbalansering i kosmos, så er heller ikke dette rimelig tenkt som en helt jevn 

kraft med like masser og felt overalt. At også denne kraftutvekslingen er usymmetrisk grunnet forskjellige 

energi-fordelinger, slik at det dannes trykkforskjeller ved utvekslingen med vårt ekspanderende felt.  

Dette vil også gi trykk-forskjeller og trykk-utjevninger som turbulens, det vil si endre turbulensen som 

da vil fordele seg over resten av vårt kosmos som balanse-utjevning for så å gi langt jevnere gravitasjons-

turbulens igjen. Alt tyder på at det vi være en pågående jevn utjevning, men at i en svakere utligningsgrad så 

vil det merkes gått som strømningsfeltvirkninger i rommet. Dette kan føre til gravitasjons-fluks i rommet også. 

 Så hva skal så den røde bakgrunnsstrålingen være. Denne er bundet til frekvensutvekslingen med 

gravitasjons-rom-trykket. Derfor som balansert så frekventerer den og med gravitasjons-trykk-jevnhet 

turbulens, likedan i alle retninger, så vil strålingen følge den retningen av overskudd/underskudd, altså 

gravitasjons-strømningenes balanserte trykk-retninger, inntil det oppstår radikale endringer grunnet 

gravitasjons-trykk ved større objekter, andre partikler. 

  I alle tilfeller er det god grunn til å tro ar alle faktorene vil gi gradvis og gjennomsnittlig produksjon 

av energi-partikkel-forplantninger slik som rødstrålingen, bakgrunnsstrålingen i rommet. Jeg mener at alle 

disse 3 faktorene garantert er med, da andre løsninger så og si er umulige og preferanseløse. De samme 

forholdene fører til både partikkel- og kvanteverdi-dannelsen, og stråling i det hele tatt. Men tross dette kan 

rikelig informasjon om spesielle aktive faktorer sikkert gi et romslig innspill for forsknings-avdekning av 

kilde-materiale for denne strålingen, 

Høy-energi-partikler 
 

 Jeg vil vise til noe mer om masser og temperaturer i rommet under beskrivelse av antatte og lokaliserte 

høy-energi-partikler. Alt som er nevnt over her om gravitasjonsturbulens, gravitasjons-utveksling, 

gravitasjonsrom og partikkelfrekvenser, altså gravitasjon-partikkel-konstant balanseenergi, så kan alt dette 

også mulig gi forklaring til høyenergi-partikler. Men det er langt mer trolig at romkraften da har ekstreme 

forhold på gang.  

Selvsagt kan utenforliggende og omliggende felt virke slik at de produserer høyenergipartikler av en 

eller annen grunn, eller trenge så hardt igjennom enkelte steder lokalt at det dannes slike balanserte supertrykk-

partikler. Men mest sannsynlig er det at sorte hull, eller tidlig høyt ekspansjonstrykk eller et utvekslingstrykk, 

kanskje også fra før eller under trykkutvekslingen, at slike partikler dannes.  

Ett tenkt eksempel er at en utvekslings-masse som begynner sin ekspansjons-retning utover fra et 

sentralt område har en viss usymmetrisk årsak, omliggende masse-pres, som danner et usymmetrisk 

tetthetsfelt som slik må kompenseres av raske reaksjoner for ut-balansering, og at feltkrefter som løper 

parallelt i en ekspansjon da smeller inn i hverandre. Slik reaksjoner kan man tenke seg kan danne balanserte 

partikler i stedet, eller under kollisjonen av feltlinjer.  

Presset i området kan ikke dekke det balanserte feltområdet annet enn ved å danne høykonsentrerte 

virvler, partikkeltrykk, danne høyenergipartikler i dette høyenergi-trykk-feltet. Dette kan også stemme med 

utrolige temperaturer også, som er trykk, som gir mye energi i en slik dannelse. Ved ekspansjonen klarer ikke 

disse å utjevne seg annet som en kompensasjon av gravitasjonstrykket, men blir balanse-gitte funksjoner i et 

ekspanderende univers. Slike partikler kan likedan på samme grunnlag dannes i visse sorte eller hvite hull. 

 Det er mulig at slike tunge høyenergi-partikler kan fordele seg som både langt roligere og langt mer 

som høyhastighets-objekter, De rolige vil fortere fanges inn av gravitasjonsobjekter og dermed ha et 

utvekslende gravitasjons-miljø de tvinges til å utbalansere seg med, og kan gjøre dette fordi de logiske masse-

tiltreknings-objekter finnes der, slik at spenninger og spaltninger kan skje, og at høyenergi-partikkelens 

eksistens opphører som lav-energi-partikler fordelt i masse-blandingene.  

 Høyhastighetspartikler vil ha sterk gravitasjons-utveksling som balanse-funksjon med kraftrommet 

rundt og vil tilfredsstille et stort rom omliggende kraftfelt slik. Det vil overleve lengre, og ha god grunn til å 

fortsette sin retning i det feltrommet de dannes i ved ekspansjon utover. Men så innhentes de av den sideveis 

tiltrekningen i gravitasjonsrommet, av alt i det samme ekspansjonsnivålag. Det kan også stemme grunnet 

balanseutjevninger at tidlige slike ekspansjonspartikler kan ha vært svært jevn fordelt i ekspansjonsmassene.  
Det er ikke umulig at det har vært sideveis sjokkbølger i ekspansjonens tidlige fase som har gått sideveis grunnet 

usymmetrisk kraft-fordeling som utskilt ekspansjonskraft. Hva som skal til fordeling som balanse utover. Det er fullt 

mulig at det i alle tilfeller er en proporsjonal og korresponderende virkning mellom tenkte gravitasjons-bølge-lengder 

ut fra BIGBANG og bak-grunns-strålingen, men hvordan slik måles ut vet jeg ikke noe bestemt om.  
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 Indeks og induksjon 
 

Hva tas opp her: Når alt varierer fra dag til dag, slik som været, i andre tilfeller økonomien, boligpriser, 

vekst-forhold i naturen, sannsynligheter når man har både gode og andre ganger dårlige referanser å 

sammenligne med, i de fleste tilfeller noe som kan settes opp som statistikk, noen ganger med mønstre i, som 

kan kalles logaritmer, mønstre med en slags orden, gjentakelser i. Om indeks og induksjon. 

 Slik sett kan indeks gå fra helt usikre holdepunkter til trolig sikre holdepunkter, der dette kan 

godkjennes som lover. Når det gjelder de fysiske lover, så regnes dette i dag som en ganske sikker 

energimengde, slik som en masse, at vi har en bestemt mengde, for eksempel jern. Einstein har vist at denne 

massen under visse omstendigheter ved høy hastighet eller sammen med andre større mengder masse, vil 

kunne øke eller avta i masse? Og det stemmer, er bevist, hvorpå et sikkert utgangspunkt blir borte for oss, om 

det ikke er for omdannelse av energier, slik at mengden energi er konstant, slik som ved at E=mcc. 

 Når en masse, slik som fossekraft, turbin, magnet med kobberledninger, produserer strøm, så går en 

del av masse-energien over til en elektrisk transport, eller elektromagnetisk transport, omgjort masse-energi, 

med et tap av masse-energien som ble brukt til arbeidet. Men strømmen innehar en stor del av denne tapte 

energien i stedet, og strømførende ledninger avgir også varme.  

Loven for strøm vil slik sett være satt opp som at U=IR, altså at spenningen ved en gitt motstand 

ledningstype, vil føre en strømmengde som er spenningen delt på motstandskraften. Her har en langt mer 

mekanisk mass-prosess, masse-bevegelse, gått over i en annen form for energi-lov, energiform, slik som 

strøm-effekt-lovene. Noe av dette igjen går over i varme og kan merkes som varmestråler, temperatur, og ikke 

minst som gass-molekyl-bevegelser, gass-trykk i lufta, men også som endring av temperatur i apparater og 

hus, med solen, hele naturen.  

Alle disse forskjellige feltene skulle da tyde på at en lov ikke er fast, at den kan omgjøres, og en slik 

overgang kaller fysikere, kjemikere, for transformasjons-energier. Om ikke alt er eksakt forklart her, vet man 

hovedtrekk i denne om-bevegelses-gangen over til en annen formasjon av styrkevirkninger for masser. Altså 

over til nye lov-områder, at en energi går over i en annen energi-form: Tross alt at den totale energien forholder 

seg konstant. Dette utrykkes kort som at E=mcc, fordi det forklarer innenfor hvilke grenser mengden energi 

beholder seg i de forskjellige former, forskjellige lover, at mengden er konstant.  

Men denne E=mcc viser også til en sammenligning mellom alle energifelt-virkninger og styrke-

virkninger vi kan få til her, som gjør at funnet er underbygges av alle de gravitasjons-felt-lover, og elektro-

magnetiske feltlover som Einstein fant en felles energi-formel for, og gjelder stort sett alle fysiske lovområder.  

Kort sagt: Ett funn som har blitt til gjennom statistikk, flere forsøk, og slik sett begynte som en indeks-

funksjon, logaritmer. Så endte det med at man fant en sikker stabilitet som også tilhører det vi kaller induksjon 

som stort sett er påvirkning mellom feltstyrke-virkninger som igjen gir faste holdepunkter for lover.  

Slik sett har statistikk, forsøk, sannsynlighet, endt med funn av fysiske lover, og til slutt at alle områder 

til sammen viser ett minus og pluss-regnskap som gir at Energi-mengden er konstant. Dette gjelder for 

summen av alle fysiske lover: Som viser en balanse av like store mengder bevegelser og motbevegelser, at 

kraft virker helt lik med motkraften. Indeks, induksjon er kun sammenlignings-funksjoner. Når disse viser en 

lov vet man ikke før man har sammenlignet nok. Begrepet indeks og induksjon er ikke en formel eller lov i 

seg selv. Det tilhører heller det vi kaller metoden, men gir ingen garanti for metodens sikkerhet. At de rette 

hensyn tas. At de rette funksjoner, eller alle funksjoner som er nødvendige er med i metoden. 

 Både indeks, induksjon, sannsynlighet, logaritmer, blir slik sett det vi kaller sammenligningen for 

bevissthetens funksjon, av de fysiske forhold hvordan disse er tilpasset, slik at tilpasning fysisk og 

sammenligning bevisst, ender som samme funksjons-forhold. Det fysiske klarer slik sett ikke å lure seg selv 

eller oss slik, og samtidig klarer ikke bevisstheten å lure energien i naturen, bar flytting av doble balanser, 

altså fra en posisjon med kraft-motkraft til et annet sted med kraft-motkraft som er i balanse, ved å bruke en 

kraft ved flyttet, trikset, som har en tilsvarende like stor motkrafts-balanse.  

 Alt dette betyr at det er funksjonen som teller, posisjoner og samvirkende balansekrefter, balanse-

energier, og at slik sett er det likegyldig å kalle tilstander indeks, induksjon, sannsynlighet, absolutte lover, da 

det finnes et punkt, en kurve, der alle disse data møtes de samme steder hele tiden. Enklest er det å ta den mest 

stabile, ofte kaldt isolerte tilstanden, uten forstyrrelser som utgangspunkt.  
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Det nivået der en lov viser best proporsjonalitet mellom de gyldige faktorer som er tilstede, for 

eksempel enheter for strøm og spenning, som brukes på en uforstyrret ledning med en uforstyrret fast 

spennings-volt, slik at man måler en bestemt Ampere I, ved en ledning med en viss motstand som er ganske 

fastlagt ved en gitt stabil temperatur.  

 At alle lovområdene har slike best mulige faste holdepunkter med gitte gode måle-enheter har da gitt 

oss mål for verdier vi trodde vi knapt skulle finne, slik som magnetismen, partikkel-energien, frekvens-

energiene, avsløringer av partikler som spalter seg eller ikke, og slik sett til og med arvestoffet vårt, 

genetikken, hvordan arvestoffet kan endre seg ut fra omgivelses-forholdene på ulik måte i forskjellige 

mennesker, og noen ganger hvordan hele gruppen som er utsatt for noe får lignende endringer i arvestoffet. 

Vi ville ikke klart å forstå hva virus gjør om vi ikke hadde både lovene og instrumentene til å undersøke med. 

 En annen side av saken er at folk i dag enda ikke vet at jord, luft, ild og vann er bygd opp av mindre 

enheter som er blandinger av de mindre enhetene. For eksempel så er Ild en blanding av atomer som sender 

ut lys/varmestråler, når det skjer reaksjoner mellom slike mindre enheter enn jord, luft og vann, altså 

friksjonene mellom disse, og at vi ikke får denne varmen uten en slik reaksjon mellom disse mindre enheter.  

Jord, Luft og Vann har blitt eksperimentert med i 4000 år, smeltet, kokt, brent, frosset, knust, blandet 

slik at visse reaksjoner oppstår, for eksempel syrer og baser, videre slik som krutt, nitroglyserin, tusenvis av 

andre eksperimenter. Dette har vist oss faste stoffer, flytende stoffer og gass-stoffer, kalt aggregattilstander, 

spesielt fordi ett og samme stoff kan gå fra fats til flytende med økt temperatur, videre fordampe til gassform, 

så kjøles ned til flytende igjen, og om det er kaldt nok for det samme stoffet så fryser det til fast form. Slik set 

kan frysepunktet til enkelte stoffer alt være ved 700 varmegrader, hos andre, kan gassformen gå over i flytende 

først ved 180 kuldegrader.  

Dette ble gjort helt frem til at man ville sette opp faste temperaturer for dette, hvilket krevde at 

temperatur-målere ble laget som gode verktøy etter 1700, og til 1780 - 1800 så var dette usystematisk såpass 

at det ikke ble gitt bestemte smeltepunkter, trykk-endringer, kokepunkter, ved brann med stadig sterkere ild 

til når stoffers smeltepunkt fantes under ulike trykk, når det fordampet fra fast eller frosset form, eller smeltet 

fra frossen form, eller fryste til.  

Man kjente heller ikke til hvilke stoffer som bandt seg til hverandre i hvilke mengder under ulike 

forhold, det som senere ble kalt kjemien, og før dette ofte var eksperimenter med blanding av smelter, syrer 

og baser, og elektriske eksperimenter hvor man fant ut at det var forskjeller i spenning på forskjellige stoffer. 

All jord i verden ble smeltet, kokt, brent, knust, frosset, fordampet, og det fantes plutselig en grense, en grense 

som ga ett stoff av en viss type som lenger ikke kunne drives mere med.  

Det er disse minste enheter i jord, i luft, i vann som man fant. Disse ble kalt atomer, udelelige, etter en 

ide av Demokrit for 2350 år siden. Det har vist seg senere at disse også kan deles i likedanne partikler. Men 

før vi nevner dette, så fikk vi altså erfaringen med at vi fikk frem en grunnstoffliste på rundt 94 stoffer som 

naturen var bygd opp, alt mineralsk og organisk, alt stoff vi kjente var avslørt slik.  

Dette var bygge stener som senere bygget opp de større biter vi kaller jord, bygget opp oksygen og 

hydrogen til å bli vann, bygget opp luft ved at nitrogen og oksygen som gasser, sammen med litt vanndamp 

og karbon-di-oksyd, dannet luft som vi kaller dette.  

Vi trenger oksygen for å puste til forbrenning i kroppscellene våre, vi trenger vann så cellene våre ikke 

tørker inn og at de flytende prosesser i stoffskiftet vårt skal fungere fortsatt, og bringe med næring i blod og 

cellesafter, vi trenger alle grunnstoffene i blandinger av molekyler med samme grunnstoff, for eksempel jern, 

eller to av disse slik som silisium og oksygen for å få kvarts, videre flere blandinger av aluminium, kalium, 

natrium, kalsium, fosfat, nitrat, karbonater, alt blandet i mengder som danner flere klumper som i sand, jord, 

leire, for å få jord-klumper, ekte jord som gir næring til planter, bakterier. 

Videre encellede og flercellede dyr som lever av planter og mikroorganismer, men som trenger en del 

alminnelige mineraler også som jordpartikler og havvann og ferskvann har i seg fra oppløst berg, som renner 

med elver ut i hav og vann. Gjennomsnittet mineraler og stoffer i hver dråpe havvann er det samme 

gjennomsnittet som fordeling i planteceller og dyreceller og i mennesker. Altså ett meget nært slektskap 

mellom hav-vann, ferskvann og den blandingen som levende liv har i cellene sine, grovt sett. Merkelig nok 

enda et argument for at det kan ha skjedd en evolusjon. Og som mange mener er sikret ved arvelige 

forståelsesprosesser ved biologisk forskning. Nå skjer det mer.  
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Like før år 1700 finner Newton ut av gravitasjonsloven, og fra 1700-1800 er det masse beregninger av 

profesjonelle matematikere og fysikere om støt, mekaniske prosesser, effekter, og til og med samme Newtons 

formel for lengre arbeidsprosesser kalt effekt-tid, watt, og der både varmeutvikling, vanndamp, og mekaniske 

masse-styrker ble sammenlignet som de første fysiske formler mellom forskjellige fysiske tilstander.  

At gass, varme, massekraft, bevegelsesmengde ble sammenlignet, og der kjemikeren Lavoisier 

begynte å skille ut grunnstoffer, og der Dalton lagde atomteorien i 1800 med krav om at alle kokepunkter, 

smeltepunkter, frysepunkter og tyngdemasser skulle noteres for atomene man fant, og at den begynnende 

elektriske forskningen gjennom statiske eksperimenter og mellom baser og syrer, slik sett startet opp en 

systematisk kjemisk viten om hva som i hvilke mengder koblet seg sammen eller spaltet seg fra hverandre, og 

hvilke som ga hvilken mengde elektrisitet, og der man oppdaget at magnetisme og elektrisitet kunne øke og 

senke hverandres styrke.  

Elektromagneten ble slik oppdaget som mekanisk driftsvirkende av Farraday 1824, og elektromotor 

og dynamo, turbin, oppfunnet. Maxwell fant så de elektromagnetiske lover og deres kobling til temperatur, 

lys, varme. Maxwell mente at vi da kunne lage radiobølger, lignende telegraf, men i luft, og Lorenz påviste 

dette kort tid etter.  

Først 2 ti-år senere ble det gjort ekte fysiske eksperimenter av flere forskere, men italienske 

Guglielmo Marconi, ofte regnet som radioens oppfinner, tok i 1896 verdens første patent for radio med 

det britiske patent nr. 12039. Apparatet med svart boks rundt, hadde samme innhold som de andres radio. 

Gauss fant ut, 1840-49, at masse-kraften med tap av masse-bevegelser og annen mekanisk kraft, samt 

varmetap, ga samme styrke som det strøm-mengden tilsvarte som restenergi av massekraften, og at det var 

energi-forbindelse mellom massekraft og elektrisk og magnetisk energi. Altså at masse-watt tilsvarte 

elektromagnetisk kraft, og egentlig en indikasjon på at gravitasjonskraft og elektromagnetisme hadde effekt-

styrke-virkningen felles i en bestemt balanse. Altså ikke så ulikt at Energimengden er lik massens kraft og 

varmens kraft, eller elektrisk kraft, som senere Einstein sammenlignet med c2 etter at beregninger stemte med 

dette. Det er litt E=mc2 i Gauss sammenligning som han beviste.  

Da elementene jord, luft, ild og vann ble avslørt som bygge-stener av noe mindre, og at det var flere 

slike bygge-stener, i alt 94 slike i naturen, og grunnstofflisten med deres egenskaper ble vist som forklaring 

og matematisk beregning av alle elektriske, magnetiske, gravitasjonsvirkning, og sammensetningsmuligheter 

av disse som mineraler og organiske stoffer, så ble det anerkjent at jord, luft, ild og vann stort sett var mytiske 

forklaringer med mystisk om-spenn, og ikke en klar og utforsket del av stoffene i naturen.  

Atomteorien satte en rekord over de tidligere begrepene om elementer, og har nå vist hvordan 

de virker og funnet en felles lov for disse i E=mcc. Dette kjenner ikke folk til. Det er kun en elite som vet 

dette. Over halvparten av alle mennesker er helt ukjent med dette, og har ikke noe utbytte av slike navn, 

begreper i skolen. Vi kan regne omtrent 90 prosent av verden som helt uvitende og uforstått stilt i forhold til 

de fysiske lover for stoffer og naturen. TV-programmer om dette klarer ikke å vise forskjellen og 

oppdagelsen av de nye elementer i forhold til jord, luft, ild og vann og hva som har hendet underveis 

om dette. Men det lar seg gjøre å lage ett slikt program. 

Når vi snakker om indeks, så er det slik at vi i forhold til en gitt verdi kan regne oppover og nedover i 

prosenter i forhold til hundre prosent som er utgangspunktet og få 120 eller 80 prosent. Men om indeksen aldri 

forandrer seg og alltid er hundre prosent, så kan vi si at det er en fast lov vi har funnet, for eksempel for 

energier, eller effekten vi finner. Da ligner dette på induksjon. Induksjon er at noe påvirker noe annet virker 

på noe annet. Dette er jo også helt tilfeldig, men kan vise det samme med en bestemt gjenstand i en viss 

avstand av en naturkraft.  

Men om det viser seg etter en tid at vi finner et bestemt mønster og en toppverdi for denne induksjonen 

likedan som med en balansert og fast indeks, og det samme for sannsynlighet, så blir også dette å. Forstå som 

faste lover for naturen og de forskjellige energier og atom-verdier kjemiske og fysiske verdier, og som 

samstemmer med maser og de formene og egenskapene, styrkene de har. Igjen så hender altså det samme.  

På gitte nivåer er altså indeks, induksjon, og de forskjellige lovene vi har funnet, plutselig like, og 

diskusjonen om hvilke benevnelser som skal brukes er likegyldige. Om alt i universet beveget seg etter et fast 

mønster i ringer utenfor hverandre av like, eller ulike størrelser i de forskjellige nivåer, så vil det som beveger 

seg innerst rekke rundt ganske fortere enn det som går i sirkel ytterst, stort sett, og da vil det bli forskjellige 

kraftvirkningsbaner mellom alle disse. Ingen vil bli likt energi-forspent, ha forskjellige polaritetsforhold til alt 

annet. Dette gjelder også for uordnede univers, og da også om alle energier fremdeles er konstant.  
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Om det er fullstendig orden i energimengden, så kunne vi forstått felt og partikler som indekspartikler 

eller induksjonspartikler, men da det er et uendelig rom med fordelinger av baner og skyggerom for slike 

baner, så vil vandringen til det som er i banene gi denne forskjellige polaritetsenergiretningen for de som 

befinner seg i en bane. Med andre ord gjelder dette også sidelengs, fordi den som er på siden av oss er nærmere 

den som er bortenfor der igjen enn det vi er, og virker da mindre på oss.  

Med et uendelig virkningsfullt rom slik med fordeling av balanserte eller ubalansert stilte objekter, så 

vi resultatet bli det samme, at det blir en asymmetri i virkninger av de bevegelige beliggenheter. Slik sett kan 

en fullstendig orden med et uendelig spennrom også virke usymmetrisk for oss, og allikevel være lignende 

hundre prosent indekspartikler og hundre prosent induksjon for en konstant energistyrke overalt. Vi kan snu 

dette opp og ned som vi vil.  

Om Big-Bang egentlig er en fontene som springer ut av en kuleoverflate, og møter ett tettere lag over 

seg, så vil dette bre seg ut som et skylag utover fra der fontenespranget møter det tettere, eller raskere driften, 

slik at det vil virke som at universet utvider seg. Mange modeller, men allikevel at energien kan være konstant, 

og med virkninger mellom objektene, virvlene i laget, enn så saktegående i forhold til hovedstrømmen. 

Om det er balanse, lik kraft og motkraft, så vil vi få de fysiske lover og en konstant energi som topper 

helheten, uansett om det virker symmetrisk eller usymmetrisk. Vi ser at kaos-teorier for transformasjons-felt, 

overgangsenergier mellom energiformer, har samme utgående styrke som den inngående fra en ordens-

kosmisk energimengde. At kaos og kosmos har samme energimengde. Det av kosmos-prosent som går over i 

kaos-prosent, kommer tilbake i kosmosprosent av samme størrelse. Resonans eller ikke i feltet.  

Det er riktig at dette da ikke oppfører seg som de isolerte verdier av energi-lover, men det veksler slik 

at energien finner et annet omløp en tid som trengs før virvlene jevner seg ut til normal energiform igjen av 

samme energi-mengde. Ikke at de fysiske lover totalt sett har uteblitt.  

Den mekaniske høyspenningsledningen i resonans avgir varmefrekvenser og ristninger mekanisk i 

ledningen som balanserer med hva som må utjevnes av forstyrrelser i spenningsforholdet i forholdet til natur-

kreftene rundt dette. Akkurat som orkanens kaos, utjevner forholdet mellom trykkforandringer perfekt med 

inn-strømninger og balansen i virveløyet som en perfekt balanse for å utjevne trykkforskjellene i luftlaget, i 

kontinentale luftmasse-bevegelser. 

I vitenskapelig forbindelse så vil begrep om indeks og induksjon alene, eller sannsynlighet alene, ikke 

klare å garantere for forholdet av eventuelle fysiske lover eller ikke. Vi blir avhengig av at mange tester med 

slikt til slutt viser en balanse-toppverdi for forholdet mellom de egenskaper som stoffer og felter har, og som 

gir oss lovene, for så å se forholdet mellom disse lovene, og med den bemerkelsesverdige konsekvens at 

helheten av disse lovene holder seg til en fast verdi-balanse hele tiden.  

Vitenskapen, matematikken, geometrien, grafiske fremstillinger, fysikk og kjemi, spesielt 

atomfysikken har ganske sikkert sammen med andre fysiske lover satt opp sine egne akademiske definisjoner 

og grenser for hva de mener indeks i energi-spørsmål skal bety, og hva induksjon skal bety, eventuelt hva som 

er forskjellen på dette. Slik sett behøver min fremstilling ikke å ligne disse i det hele tatt, fordi jeg ikke har en 

begrenset ramme for begrepene annet enn balanse-grensen og energi-maksimal-grensen. 

Det er ut fra Differensialkraftens funksjon at jeg legger frem mål og begrep rundt de samme begrepene, 

og der er kraftfunksjonen som er kommet frem til den veiledende referansen. Også for oppdagelsen av de 

fysiske lover denne veien gjennom kraftens utvekslings-balanse-forhold. Så meg nødt til å nevne noe om disse 

begrepene, hvor min versjon og fysikernes versjon kan møtes i ett eller annet punkt.  

Da Differensialkraftens versjon klarer seg, kan stå på egne ben, er den ikke så avhengig av begrep som 

induksjon, indeks, abstrakt, konkret, ånd, materie, Gud eller Natur, i den forstand, fordi den egentlig kun 

forteller noe funksjonelt. At det er aldri på tale om hva Noe Er. Kun hvorfor noe funksjonelt ER. 

Og konsekvensen var at de fysiske lover og kosmiske tilstander, mikrokosmiske, oppstår og kan 

forklares logisk ut fra en og samme logiske funksjon. For den vestlige fysikk-retningen, verdslige, og som slik 

sett ikke bryter med begrep som Tao, og Det Samme. Selv om akkurat disse begrepene beskriver kanskje er 

litt svakere på selve referanse-dannelsene enn det Differensialkraften forklarer; jfr Forandrings-kraften. 

 Konklusjonen er at det er logiske balanser som styrer, all balanse er også bevegelses-balanse. Hva 

begrep som indeks og induksjon skal bety eller vektlegges i slik sammenheng blir mer likegyldig. Induksjon 

igjen betyr gjerne en vekselvirkning slik at det er nyttbart begrep her; påvirkning, gjensidig. 

 

Roger Bergersen 
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Kraft Mot-kraft Dualisme og Virkning 
 

 I de fleste tilfeller forklarer vi kraft ved at den virker, har en styrke, ofte at den har denne styrken inne 

i seg, iboende, eller at den har blitt tilført annen kraft, eller likedan kraft utenifra. At kraften har blitt dyttet, 

tilført, blir til som påvirkning fra en annen kraft, eller fra en annen kilde. I mange andre tilfeller beskrives 

kraft som at den er konsekvens av virkninger, dytt, fra en annen del av en total kraft, endelig eller konstant 

energi, og i igjen som ut fra en annens kilde egenskap, for eksempel Gud eller Naturen. 

 Aller mest kjent er begrepet kraft og motkraft. At for å løfte noe, eller at det skal være balanse, så må 

kreftene som virker være like store til at løftet skjer, eller at vekten viser lik mengde virkning på begge vekt-

skålene. En forklaring slik er at alt vann som faller ned trekkes like mye ned mot jorden, og med sin tyngde 

for alt hva vann består av så utøver vannet når det ligger på bakken ett likt trykk på like nivåer vann slik at det 

presser seg utover til det vi kaller ett vannrett lag, da trykket nedover virker like sterkt på hele mengden. 

 Det som blir det samme problemet med begrepet en enhetlig kraft, eller om det finnes en adskilt kraft 

og mot-kraft, er at alle disse virker. Spørsmålet er da om hva det er som får en enhetlig kraft til å virke, eller 

hva det er som får kraften til å virke, og hva det er som får mot-kraften til å virke.  

Det samme gjelder for vårt begrep om en annen kilde, at en kraft, energi, egenskap, virker slik at den 

får krefter til å virke, men også hvorfor kildens egenskaper virker. Slik er ikke begrepet å dytte, flytte, endre, 

påvirke, gjennom hverken fysiske, bevisste, vilje og følsomhet, som kilder, forklart som virke-funksjon, bare 

som rekke-følge-funksjon, enten i en enhetlig kraft eller i kraft-motkraft som står opp mot hverandre, kun 

presentert som rekkefølger av virkninger, kalt årsak-virkning, eller dytt på dytt. Uansett hvor mange dytt vi 

oppsummerer, så forklarer dette hverken bevegelsens eksistens som egenskap i noe, eller på grunn av noe, 

eller virknings-egenskapen bak slike dytt-flytte-egenskaper.  

Mange slår fra seg all slik tankegang, ingen tro på løsninger, finner den nytteløs, grunnet behovs-

dekning, og det å ha det bra, at de praktiske målene er det eneste som teller, og lar konsentrasjonen sin om alt 

dreie seg om sin egen tilværelse som en tilfredsstillende følelse, et mål som et balansert eller overskudds-

mettet livsmål. Forskjellige grader av sikring av ressurser og behovs-tilfredsstillelse. Det som teller er å ha 

det godt, eller varianten, å oppnå det gode, eller bare det gode, og kreftene som skal til her, oftest innkapslet i 

begrepet viljekraft, å ville det gode. I og for seg noe vi finner som praktisk nødvendig med rette. 

At om en slik kraft kan virke, er heller ikke funksjon-forklart gjennom påvirkning av bevisstheten eller 

som virke-kilde i en enestående viljekraft. Kraft og kilde er uten funksjons-forklaring, altså at hvorfor virke-

funksjonen virker. På samme måte så er et naturlivssyn, et vitenskapelig fysisk livssyn, vitenskapens lover og 

krefter, slik at begrep som felt, energi, objekter og deres endringer, slett ikke er forklart ut fra en funksjons-

virkning som noen forstår til at kraft-motkraft, eller en enhetlig kraft virker, som ligger i innrømmelsen til 

Newton, Einstein, Hawking, Nyere fysikere, vitenskap, at de vet jo ikke hvorfor felt og energi finnes, og de 

vet ikke hva gravitasjon er, eller hvorfor denne virker som den gjør.  

De vet langt mer om selve oppførselen til disse kraftvirkninger som påvirker hverandre, og at det er 

blitt oppdaget gjennom undersøkelse av naturen der naturens, eller vitenskapens lover for fysikk og kjemi, 

med om-dannelsene mellom alle energi-tilstander de kjenner i den fysiske verden. Da de fleste fysiske 

tilstander, og kropps-tilstander, og evnen vår til å omforme naturen i teknologisk forstand gjennom de 

egenskaper vi har, i langt mere virknings-grad enn det vi at vi bare er bevisst på dette, eller tenker noe om 

dette, at gjøre-funksjoner som utfører dette, så virker naturens funksjoner langt mer som troverdige løsninger 

for mange behov og egenskaper vi har, opplever, sanser.  

Vi finner at kroppen er fysisk, bruker de samme stoffer fra naturen som det mineralriket har, men i 

spesielle kombinasjoner som kjemisk og fysisk følger de årsak-virknings-rekkefølger som de fysiske lover 

gir. Videre finner vi at stoffenes reaksjoner slik bruker varme, lys og elektroner som virkningssignaler i 

kroppen der nerver fra alle sansene sender signaler som trykkbølger og som elektron-vandrings-signaler til 

sentralnerve-systemet i hodet vårt og i ryggmargen.  

Utenom det veksler mange muskelnerver, og organ-nerver ofte direkte mellom hverandre under trykk 

og elektronsignaler i nerveforbindelser, slik at alt ikke trenger å komme til sentralnervesystemets hoved-

organer først i ryggraden og hjernen som er konsentrerte hjerne-seksjoner som arbeider sammen i hode-

regionen.  
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Med EEG-tester finner vi at hver kroppsdel og behovsorganer har sine sentre i hode-regionen også, 

slik at sansefølelser og behovs-følelser slår ut som energi-effekter i disse hode-regioner som er plassert ganske 

likt på de fleste, slik som bevegelse av lillefinger, følsomhet i lillefinger, i tommelen, i magen, blindtarmen, 

hvor vi kjenner dette som vondt eller godt, og at affektene våre, refleksene våre, og behovs-følelser for organer 

som krever luft, mat, drikke, bevegelses-forhold og temperaturer, berørings-styrke, slik reagerer på samme 

måte og gir signaler til de samme områder i hjernen.  

Når hjernen oppfatter et signal, først da kommer bevisstheten om hva som virker rett eller galt for oss, 

at vi må gjøre noe, eller spontant gjør noe. Det er denne årsak-virkningen i vår fysiske kropp, og likedan som 

arvestoffer fysisk, og gener fysisk, at vi finner forskjeller i normal-tilstander og hva virus og bakterier gjør, 

og infusjons-dyr, eller hvilke forhold vi blir algeriske mot eller som setter kroppen ut av funksjon for visse 

egenskaper, også i immunforsvaret vårt.  

Samtidig finner vi opp tekniske løsninger for alt det vi tidligere ikke trosse var mulig, slik som å prate 

sammen mellom to sider av jorden direkte via mobiltelefoner eller datamaskiner, eller prate med noen som er 

på månen, med 2,5 sekund forsinkelse mellom setningene vi svarer hverandre med på grunn av at signalet, 

lyshastigheten, har så stor avstand å vandre gjennom.  

Utstyr til sykehus, medisiner, når de virker, og operasjoner, samt en mengde livsnødvendige midler 

slik som når man har sukkersyke, visse former for gikt, en mengde muligheter for gjenskapelse av organer 

både ved å dyrke stamceller og ved å bruke tekniske løsninger og elektronikk for å bevege fingre, kunne se 

eller høre når man er døv eller uten syn, at slikt er mulig. Og da reagerer vi ganske ofte lignende på følelser 

som ved normale organer.  

Alle slike forhold som utforskning av solsystemet og universet vårt, de kjemiske og fysiske naturlover 

som fysikk og kjemi har samlet, virker slik i kroppen også, frem til hva i all verden vår bevissthet kan fungere 

og oppfatte dette, eller påvirke dette. For det første så er bevisstheten vår en sammenligningsfunksjon, en 

sammen-lignings-prosess for sanser og behov, følelses-styrker, og for orientering av retninger, former og 

virknings-forskjeller vi finner rundt oss, i kroppen, og som virkninger fra vår husk som tyder på lagrings-

kapasitet, slik som ved lærdom.  

Alt dette gir grunnlag for at et vitenskapelig natursyn, livssyn, en tro på de fysiske og kjemiske lover 

og drift-tilstander i universet, i mennesket og for jorden, virker etter krefter vi kan avdekke fysisk og som 

mange etterhvert tror er den funksjonelle årsaken til all hendelse. Det som er like vanskelig i kraftmodeller 

som ikke setter det fysiske som årsak eller Gud som årsak, men et funksjonsprinsipp, eller en virke-funksjon 

som årsak bak alt dette, er også da de som er kun vitenskaps-troende syn på tilværelsens sin store gåte.  

Men det er heller ikke vanskelig å forstå at de av all denne grunn har en stor tillit til og i mange tilfeller 

klokketro på at det fysiske innehar denne funksjonen alene, og at alle våre guder og gudinner og tidligere 

mystiske forklaringer, eller via lignelser, slett ikke favner så godt tak i mange av årsaks-forholdene som de 

troende i større grad tror på. Og Gud som funksjons-virkning og eksistens-funksjon, virke-funksjon, som kraft, 

bevissthet, har rett og slett ingen forklaring.  

Hvorfor skulle Gud være bevisst, eller kunne være det, og med eller uten viljekraft, eller som en kraft, 

hva i all verden er virknings-funksjonen i Gud til dette? Her sliter også de troende med forklaringer til 

saksforholdene. Det er heller ingen løsninger mellom den bevisste funksjon og hva som kan virke slik at det 

når den fysiske kroppen, mens vitenskapens modeller slik ligger utrolig nærliggende til at en slik funksjon er 

mulig gjennom kraft-enhetlig omformings-modeller. Men ikke som hvorfor at kraftren virker eller virker som 

den gjør. 
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Einstein, Tesla, Bohr og Hawking: Om eksempler på og om kraft-modeller. 
 

Einstein finner at det er samsvar mellom energi-formene slik at de alle kan forholde seg til samme 

konstante mengde energi, ut fra en bestemt hastighets-energi, lys, og masse-kraft, gravitasjon. Altså at 

elektromagnetiske og gravitasjons-fungerende feltlover går i hop som hånd i hanske. E=mcc, og konverteren 

som er en sikker omdannelsessammenligning og ofte den operativt fungerende formidleren mellom energier, 

er nettopp lys, eller egentlig alle de samme radiobølgearter som kun viser sine egenskaper med forskjellig 

frekvens av samme hastighet hos samme partikkel.  

Det var kjent at alle disse energier matchet tidligere enn hos Einstein, men de visste ikke helt hvordan 

de skulle finne en felles formel eller sammenligning som fikk alle inkludert samtidig. Tross at Einstein fant ut 

dette og de relative proporsjons-fordelinger mellom de forskjellige energier, og om han selv ville det kunne 

kalt alt dette en enhetlig kraft, så holder han seg kun de forholdet mellom de kjente energier vi avdekker i 

rommet, og forkaster ideen om en motkraft utenfor denne tilværelsen.  

Vi blir stående tilbake med det samme som måleteknikerne, at det eneste som finnes er det vi kan måle, 

se. Det som taler for at Einstein og måleteknikerne ikke kan anses som helt sikre kilder, er at vi senere 

oppdager antagelse vi har hatt, som måle-teknikerne tidligere ville si ikke eksisterte. Videre så har ikke 

Einstein noen forklaring til hvordan stoff, tid, rom virkelig klarer å gå sammen til et produkt, likedan som 

virkefunksjon for de fysiske lover, eller hvorfor de skulle være til, kunne fungere slik de gjør. Einstein sier at 

han ikke kan forstå hva gravitasjonen egentlig er, likedan som Newtons utsagn.  

Å tro på en bakenforliggende eller i-liggende, iboende kraftegenskap eller virkefunksjon, det har de 

jo. Hos Einstein blir denne isolert til en slags enhet av det rom, de lokale egenskapers forhold innen for det vi 

kan se, et visst avgrenset rom, men som med bedre utstyr viser seg større enn man trodde, og som virker 

ekspanderende som den belgiske oppdageren og senere påvisning ut fra slik matematikk, viste seg ved 

Hubbels eksperimenter for å se om noe kom nærmere oss eller gikk vekk fra oss, doppler-effektene. Lyd og 

lys viser dette ganske lignende som bølge-forskjeller.  

Einsteins modell blir en veksling mellom de interne feltkrefter i det synlige og fysisk målelige 

universet, mens motkraft til det synlige blir forkastet, og senere har påvirket forskerne verden over. Man anser 

slik Einstein gjorde det først ved sin endelige teori, som fra mytisk tid, at alt var samlet innenfor en 

stillestående rom-strekning av en kule-form på universet, der interne vekslinger skjedde mellom energiene.  

13 år senere ombestemmer Einstein da Hubbels oppdagelser er et faktum, at universet ekspanderer og 

han omregnes dette til å fungere med gravitasjonsteorier og relativitets-teorien til å omfatte et ekspanderende 

univers, en utvidende kulemodell, ansett som fra et startpunkt, eller en mindre samlet energimasse i et 

sentrumsområde. I dag anses det meste som kun fra et punkt, mens Einstein sannsynligvis brukte punktet som 

retningskoordinator for utvidelsen, i og med at han sier at punktet ikke eksiterer, er kun en fiks ide. 

Da Einstein ikke sier noe bestemt videre om hvordan han oppfatter dette, så er det fritt til alle å forstå 

dette matematisk fra et punkt, mulig kanskje fysisk også, men det vet man ikke, men at det enten er en 

massestørrelse, eller er som fra et punkt, der den vinnende ideen er at BigBang startet fra et punkt uten 

utstrekning og tid, uten bevegelse, men allikevel, uendelig energi.  

Dette ville stoppet om bevegelse og tid ikke fantes. Einstein motsier kun dette gjennom at han i sin 

senere forskning er sikker på at det ikke er en slik singulær modell som er det rette for utvekslinger. At det 

må være en ikke-singulær, utvekslende funksjon i det som allerede er tilstede og som en enhetsfeltmodell som 

man må bevise er tilfelle for sin modell, andres modeller som ligner dette. 

Med andre ord, fremdeles uten en motkraft til den tilstanden vi har. Han gjør lignende Dirac og 

Hawking, tar utgangspunkt i våre kjente modeller, utvider dette til å gjelde uendeligheten, at det er et 

ubegrenset univers, men med de samme lovene innbyrdes som vi kjenner: MEN UTEN MOTKRAFTEN. Den 

finnes altså lenger ikke i deres bevissthet.  

Allikevel så er Einstein, sikkert Hawking også, kanskje Tesla og Dirac også, mulig Bohr, til at det ikke 

finnes en liten funksjons-mulighet ala Lorentz modell der alt er en kraft som virker utvekslende, og som til 

forskjell fra de andre også forstås som vitalkraft, livskraft slik som den gamle greske eterens omforminger av 

kraft fysisk og åndelig. Det er her de ikke støtter Lorentz variant særlig fordi han ikke setter inn noen 

funksjons-forklaring eller proporsjonsfunksjon for dette. 
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Vi kan nå se på Teslas mulige tankegang. Mye tyder på at Tesla er interessert i naturens lover og 

funksjoner og er sterkt inne-forstått med dette, og mulig forstår felteffekt på lokalt plan kanskje bedre enn 

Einstein. Altså hva de kan gjøre og hvordan de kan veksle så godt som de gjør, og forskjellen på stabile og 

vekslende feltvirkninger. Tesla er imponert over Edisons oppfinnelser, men forstår dem, men er ikke imponert 

over energitapet som Edison opererer med i likestrøm.  

Han vil benytte vekselstrøm, og etter årelang kamp klarer han å få investorer til å bygge et slikt 

kraftverk i fossen ved byen Buffalo. Ikke lenge etter har det meste av byen belysning og elektriske drevne 

maskiner og motorer. Dette er den første byen slik. Det tar knapt året før krav fra andre byer om at slik 

vekselstrøm må komme til de også.  

Tesla har tydelig hatt denne kraft-motkraft-modellen foran seg, ohms lov, gyldig for alle de energi-

områder vi kjenner. Som en innesluttet energi i en viss mengde konstant energi i universet, så måtte da 

oppførselen til de elektriske og magnetiske reaksjoner skyldes et balanse-forhold, og som lokalt ikke tillat mer 

enn en viss kvote feltkraft før systemet brøt sammen. Det samme gjaldt påvirkning av gjenstander og dyr. Var 

det lave veksel-spenninger som ga strøm i hus kunne folk lett dø av å få støt.  

Om det var store frekvenser i den samme strømmen virket det som at strømmen gikk tvers igjennom 

uten at det påvirket objektene. Han mente slik at dette gikk fra pol til pol med slik effekt at det ikke fikk avsatt 

seg til omløp i kroppen, slik at han må ha hatt en ide om at høye energier, frekvenser, krevde en slags metning 

som var større enn det en kropp kunne absorbere.  

At han forstod det slik at energien var for stor til at et lite område kunne mette en sammenhengende 

energi på stedet, og derfor gikk til nærmeste kilde som kunne dette. At han har hatt en slags ide om når rommet, 

gjenstandene, spenningskilder, var mettet for energi eller ikke. Spørsmålet er da om han tenkte på dette i 

forhold til gravitasjonskraften. Dersom Einstein system var riktig burde det også gjelde gravitasjon, altså 

masser generelt.  

Tesla kan ha hatt en ide om metningsforholdet til både masse og elektro-magnetiske felt. En slik ide 

går utover og lengre enn den alminnelige fysikk og kjemi. Men det virker som at det er ut fra slike eksempler 

om mettelse og avsetning, fordeling eller ikke av energier og kretsløp, at han har gått naken opp på en spole 

og sendt 100.000 volt vekselstrøm gjennom seg for å få aksept av investorer for at man må vite hvordan man 

styrer slike strømmer. Og fikk økonomisk støtte. 

Alt tyder på at han holdt seg til en kraft-motkraft-modell av alt, innenfor den kjente verdens energier, 

men forstått metningsgrenser for energiavsetninger. På det trinnet om han så forstod Einstein som mente at 

andre burde spørre Tesla om felt-energier, så ser det ut til at Tesla har hatt tro på en slik kraftmodell innenfor 

en begrenset lokal energiverden, og der kraft og motkraft fantes innenfor kun denne.  

Samtidig kunne han like gjerne ha trodd på en uendelig utstrakt modell av kraft-motkraft, eller samme 

for energibevegelser. Poenget er at når Tesla ikke kan legge til grunn noe bedre om lovene enn Einstein, eller 

hvorfor gravitasjon og felteffekter fantes eller oppførte seg so de gjorde, og heller ikke finne annen funksjon 

eller virkning for universets eksistens eller dannelse, så kunne han heller ikke gi noen modell som konkurrerte 

med de andres.  

Han har ikke utgitt noen modell med noen virkefunksjon for kraft-motkraft, eller det samme for 

energimodeller, annet enn for de lokale transaksjoner av energier slik som vekselstrømsmotorer og kraftfelt 

transformator-systemer og kraftverk som ga verden lys og teknisk arbeidskraft. Men det er jo mer enn stort 

nok av en forsker som knapt menneskeheten kjente til ellers. En enhetlig universmodell og funksjon for kraft 

og motkraft sin virkemulighet er ikke lagt for dagen av Tesla. 

Dirac: At de energier vi kjenner passer jo som hånd i hanske til alle våre energi-omvandlinger, som er 

likedant lokalt og universelt. Det virker det som at Tesla mener. At alt har balanse, men at dette kan skille seg 

ut, hvem vet av hvilken grunn, men logisk utskillelse på en eller annen måte av negative og positive systemer 

som allikevel er i balanse. Han befinner seg innenfor den gitte enhetlige modellen og det er den han vil ha 

svar på, den enhetlige kratmodellen for de fysiske lover, at gravitasjons og elektromagnetisk kraft eller energi 

er endelig forklart.  

Med kvantefysikken, det vil si formler som ga rette svar på såkalte overtrykk og undertrykks-virkende 

partikler ut fra balanselandskapets nøytrale funksjon, der negative og positive mengder i sum er likeverdige 

som likevekt, så viser formelen spinn i to retninger som antyder at feltet skal kunne danne både partiklene og 

anti-partiklene og som ganske snart blir påvist fra flere forskere. 
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Han er tydelig inne-forstått og enig med Einstein i hele energioppsettet, men trengte videre forklaringer 

ved hjelp av Plancks-konstant for å finne de rette kjemiske kvanteverdier, og videre energi-summen til 

partikler, sub-atom-partikler, altså spaltning og sammensmelting av partikler og oppførselen som skjer ved 

partikler og reaksjoner mellom disse. Altså ett trinn dypere ned i samme energiverden som den Einstein 

akkurat da kjente til. Allikevel hadde han satt opp formler for antifeltvirkninger i sine beregninger alt, og 

utregnet oppførsel ukjente fenomener som Black holes.  

Dirac og Einstein er tydelig enige med at begge relativitetsteoriene og energiregnskapet til Einstein 

fremdeles stemmer i kvante-verdenen. Og som balanse så stemmer energiene med Einsteins E=mcc, mens de 

lett kan slite med relativitetsteorienes plass inne i dette, fordi det her er lokale tilfeller som gjør en del saker 

de ikke burde gjøre. Min oppfatning er fordi at en partikkel og deling av dette tilhører et lokalt isolert 

feltlandskap uten mulighet for utvekslende energi-omplasseringer innen rimelig tid. At oppgjøret for 

energibalanse tvinges til å skje lokalt. 

Når vi nå går til Diracs forståelse av bevegelsesenergier og mot-energibevegelser, eller kraft-motkraft, 

så finner vi ingen annen forklaring til dette enn innenfor et gitt nivå, altså enten det lokale energiregnskapet 

vi alt hadde for universet, eller likedan for et uendelig univers. At det ville blitt det samme. Men da er også en 

tenkt motkraft-utvekslingen til den romkraften vi har lokalt eliminert som en sammenligningsmulighet.  

De må da direkte forklare kraftens funksjon med dets innvendige lokale oppførsel, og blir henvist mye 

til formler og energier, uten en funksjonell forklaring som får kraft og energi til å virke. Dirac får samme 

problem. Han kan ikke forklare hva som driver kraften eller energiformasjonsbevegelser og deres 

omvandlinger, men han kan si hvordan de virker som trykk og vakuumpartikler i forhold til ett nøytralt 

landskap.  

Vi står tilbake med en Dirac som ikke kan legge frem en fullstendig univers-modell, har ikke belegg 

for en funksjon som gir energi, kraft, motvirkende bevegelser og motvirkende krefter, og har ikke en 

virkefunksjon som gir oss den modellen har heller har, nemlig et balanseenergiregnskap lokalt eller universelt 

uten en tilsvarende motkraft til den synlige energien. Den utvekslingsmodellen har ikke Dirac.  

Kraft, motkraft, årsak til utveksling, bevegelse, romtid-energi-produktet, bevegelses-energi-virkning, 

og noen logisk funksjon for et slikt univers, det har ikke Dirac. Men han holder seg innenfor relativitetsteoriene 

og deres fysiske utvidelse som kvanteteori og Einstein gravitasjons- og felt-teori-regnskap ellers. Dirac må 

svare at han ikke har anelsen om hvordan gravitasjons kan virke eller finnes. 

Så hva så med Bohr?  

At Bohr tilslutter seg Einsteins modell om de fysiske felt og energi-regnskaper er utvilsomt. Både 

relativitets-teoriene og gravitasjonsteorien, feltteoriene. Og E=mcc. Og etterhvert, tidligere enn de fleste, så 

forstod Bohr dette. Men Bohr hadde allerede ved sammenligning av Newtons lover og energi-konstanter 

funnet ut at fordelingen av elektroner måtte være på en bestemt måte og derfor grunnen til at forskjellige 

atomer slik ga de kvanteverdier de gjorde, altså frekvensenergier.  

Schrødinger var her en nærliggende partner, og Einstein hadde ikke de samme mengder kunnskap om 

denne fordelings-prosessen. Han hadde funne tut hvorfor Merker virket som en dobbelt-pendel i baneomløpet 

av sola, men ikke hvorfor temperatur-forholdene og atom-energiene i enkelte tilfeller ikke virket som de 

skulle, noe Bohr og Schrødinger nesten helt hadde forklart. Men det var Dirac som kom med den endelige 

løsningen. Her var Bohr og Schrødinger enige med han.  

Bohrs diskusjoner med Einstein handlet om det kun var mulig at et og en partikkel oppstod eller 

forsvant til energiformer ellers, eller om det alltid ble dannet et mot-partikkel og at to slike kom sammen til 

dannelse av en større eller nøytral partikkel. Bohr holdt hardt på at det alltid ble dannet en mot-partikkel som 

tilsvarte den energien hver av dem fremviste.  

Diskusjonen gikk tydeligvis på om det var en uendelig hastighet i bakgrunnen eller ikke, om det var 

kun BIGBANG eller et uendelig univers med flere slike likedanne varianter. Einstein mente at begge deler 

var tilfelle, men kun når energiene tilsa dette, og at en enkel partikkel eller det samme, kunne oppstå eller 

forsvinne ut fra rommets feltkrefter. Bohr var så langt enig, med unntak at han mente at hver partikkel ville 

ha en slags likedan mot-partikkelform et sted.  

Noen sikkerhet i denne diskusjonen har ikke kommet frem, så det kan være litt uvisst helt hva Bohr 

mente. Men det oppstår to muligheter. At alt er det samme uendelig eller ikke, men at det kunne være slik at 

andre feltlandskaper til-støter vårt synlige univers, eller at det fantes en underliggende motkraft i den 

tilværelsen vi hadde.  
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Hastighet om noe var øyeblikkelig forbundet balansert over avstand, eller om det det kun avr 

lyshastigheten har helt sikkert vært tatt opp. Bohr hadde i alle fall tro på at det var en fast forbindelse i 

energilandskapet, noe som tydet på at han tenkte tanken på at masser og felt var det samme, og at det kunne 

være mulig at hovedfunksjonen til objektene var forbundet med slike energiutvekslinger.  

Om Bohr har tenkt at det er et endelig begrenset landskap for energi med kraft og motkraft, eller 

bevegelsesenergier og motbevegelsesenergier ala Bertrand Russells funksjons-egenskap for alt, eller om det 

var en parallell motkraft i naturen, eller at det var en utenforliggende virkning som utvekslet med vårt synlige 

univers, og endelig, om det var en kraft som dannet kraft og motkraft i relative forhold i et heller uendelig 

univers, er slike tanker Bohr sikkert har drøftet både med Einstein og med seg selv.  

Poenget er at funksjonen som gir produktet bevegelse, energi, stoff, og felt, og tidsfaktorene til dette 

som et produkt er en funksjon som heller ikke Bohr fant. Når man er ute av stand til å finne ut av dette, og 

heller ikke klarer å finne en virkningsfunksjon som skulle gi kraftvirkning, og heller da ikke kraft-

motkraftvirkning, så er det heller ikke lett for Bohr å finne en ny universmodell som kan fungere i konkurranse 

med de universteorier som hadde blitt hevdet.  

Men Bohr ser tydeligvis at det er noe som mangler her, og mye tyder på at han har et blandet bilde av 

alle de andres forestillinger, men klarer å sette spørsmålstegn ved de saker som ikke er forklart. Med Hubbles 

oppdagelse, Diracs, BigBang-modellen, Einsteins teorier, klarer ikke Bohr å få frem en egen universell modell 

som klarer å matche de bestående teorier. Gravitasjonen forblir en ukjent virkningsfaktor, likt som med de 

andres modeller. Vi ser derfor ikke en modell på makro-nivå. Altets-nivå, eller for det lokalt synlige universet 

med en funksjon som gir en forklaring vi forstår noe mer av fra Bohr.  

Bevegelse og mot-bevegelses-energier har ingen funksjons-forklaring, heller ikke bevegelse, energi, 

rommet, tiden eller produktet av dette, likt som med Einstein. Hvilket produkt funksjonelt kan sammensmelte 

alt dette i hvert punkt vi kjenner til, i alle objekter som et produkt, og som gravitasjonsfelt inntil det minste 

punkt i rommet utenfor og mellom himmelobjekter og partikler i atomer. 

Hawking hevder først at singularitets-modellen med den generelle relativitetsteori og gravitasjonskraft 

og kvante-fellesskap som en modell for universet, men etter hvert dementerer han sin egen modell og tilslutter 

seg samme ikke-singulære modell som Einstein søker etter helt til 1955, og Hawking etter 1995. Hawking 

viser til en mulig uendelig modell for universet, også for kraft og motkraft, men han anser det som en 

enhetskraft, et enehetsfelt, eller en enhets-energisk virkningsform for utvekslinger.  

Men han finner ingen funksjon som klarer å danne produktet eller transformasjonen for alle disse, 

heller ikke hvorfor kraften skulle virke, bevegelsen, rommet være der, funksjon for energi, som slik får det til 

å virke. Kort sagt: Han har oversikt over det meste av det kjente universets funksjoner ned inntil de minste 

partikler og antipartikler, men mangler en funksjonsforklaring til dette, og likedan for kraft, motkraft, produkt-

sammensveisingen.  

Fordelingsmengder av produkt og felt mestrer han godt. Men på nettopp det endelige spørsmålet om 

hva han tror ligger til grunn for denne tilværelsen, universet grunn eller funksjon, så svarer han at det vet han 

ikke; men han tror det har noe med gravitasjonen p gjøre, gravitasjonskraften, gravitasjons-energien. Kort sagt 

så innrømmer han at han ikke vet hva gravitasjon er, eller virker slik den gjør, eller egentlig helt hvordan 

gravitasjonen virker. Hadde vi spurt om hvorfor gravitasjonen eksisterer ville han hatt enda større vanskelighet 

med å besvare dette. Her eksisterer det en kraft som man ikke vet hva er og hvorfor den virker, men en hel del 

om hvordan den virker. 

Jeg har tatt for meg Einstein, Bohr, Dirac, Hawking for å vise dilemma med at vi har kraft, energi, 

gravitasjonsfelt og andre felt, der vi ikke får noe svar annet enn at de ikke forstår hva denne er og hvorfor den 

kan virke som den gjør, eller alt om hvordan den virker. 

Dette er også det populærvitenskapelige svaret som fysikerne mater tv og vitenskapsprogrammer med, 

fra CERN og mange andre steder, fra astrofysikken, fra NASA, ESA, alle lands kunnskaps-baser, forskere, at 

gravitasjonen; det vet ikke vitenskapen hva er, eller kan virke.  

De eneste tilfelle av en funksjons-forklaring som finnes om denne oppførselen som samsvarer med 

kraft-motkraft, konstant energi, og de fysiske lover, er differensialkraften, og som forteller hvordan et 

gravitasjons-rom og gravitasjons-felt oppstår og virker. Og som produkt rom-tid-energi-form-funksjon.  
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Videre om hvordan feltobjekter, feltvirkning rundt objekter og gravitasjons-feltet fordeler energier 

som er i samsvar med endringene i masser ved bevegelse eller mengdesamling innenfor samme konstante 

energi-mengde. Og hvorfor massen øker eller minsker ved samling av gravitasjons-objekter og ved endring 

av gravitasjons-objekters hastighet, der masse-energi øker med hastigheten, men har mindre masse i forhold 

til energien totalt som befinner seg i fordelt over gravitasjonsrommet rundt objektet, og funksjon som forklarer 

massens treghet og tidsforsinkelse i den graden det skjer. Hvorfor energi har energi, og hvorfor energier 

utveksler. 

Differensialkraftens funksjon virker slik 
 

At vi får en absolutt kraft som lenger ikke kan vokse eller utvide seg mer hverken i utstrekning eller i 

trykk-styrke, ekspansjonsstyrke, spenningstrykk. Slik sett er det dette som en absolutt tetthet, i like stor grad 

som at masse for mange betyr at det er absolutt tette og endelige partikler. Men i denne modellen fungerer alt 

rom slik.  

Den virker som en flytende og absolutt fast, tett masse som er urokkelig. Den er alltid i likevekt eller 

balansert likt mellom retninger som ekspansjonstrykk, slik at den fungerer som en nøytral flytende masse, 

uten preferanser overhode, og slik sett ville en preferanse, et objekt kunne flyte rundt uten hinder inne i denne. 

Men da preferanser oppstår skyldes dette en egenskap i samme kraften som skaper tregheten.  

Som en absolutt kraft, eller masse, men med denne egenskapen at alt fungerer som en vekst-funksjon, 

så ender hele ekspansjons-kraften med at kun drifts-strømmene, bevegelsen, er fri. Men da denne er bundet til 

samme differensialfunksjon som et produkt sammen med utstrekningen så fungerer det som at det er rom-

bevegelses-strømninger. Rom-tid-funksjonen.  

Det oppstår da en viss hastighet, og om denne er den samme, så vil grunnmengden av endring relativt 

til omgivelsene fungere som den veilengde og den bevegelseshastighet dette da har, som vi ut fra en målbar 

takt, som sekund, kan kalle tid. Tiden i fysisk forstand oppstår med bevegelsesvolummengdene som forflyttes, 

men kan kun måles fra et annet objekts bevegelsestakt og gjerne sammenlignet med en rettlinjet bevegelse 

uten forsinkelser mellom punkt a og b. Ideelt sett ide-el tid.  

Tiden oppstår altså i den samme prosessen og er som Aristoteles sier, at så lang som denne bevegelses-

prosessen er fra dens start til dens slutt, så lag er også tiden akkurat like lang. Unntaket er at en nabo-bevegelse, 

en klokke her kan oppleve at det oppstår treghet og tidsforsinkelse av prosesser grunnet mindre synlige 

hastighets-løkker, utvekslinger i den bevegelsesmassen som forflyttes. Med samme tetthet, samme hastighet 

og for de samme volum som flyttes, så må likedanne volummengder rom-bevegelse flytte seg den tilsvarende 

mengde den motsatte veien.  

Da helheten slik er et absolutt trykk, spenningen 1, og denne er sin egen motstand som da er lik 1, så 

vil maksstrømmen gi en strømnings-styrke som er 1, akkurat som Ohms lov, og som Aristoteles endelige 

totale energi, og med Newtons uendelige bevegelse som er lik 1 i denne differensialkraften. Dette betyr at 

med drifts-ekspansjons-funksjonen, og med strømningen 1, så kan dette ikke skje, uten at like mengder 

beveges den motsatte vei, eller i alle fall slik at likevekten og balansen beholdes.  

For øvrig så kan vi like gjerne anse den samme loven som ohms lov at den er likedan for aggregat-

tilstanders forflytninger og utvekslinger som den er for spenninger i elektromagnetiske strømninger og 

motstanden her, at totalt at U=RI overalt. Da denne kraftvirkningen ikke kan annet enn å utveksle, og da 

utveksle i like mengder balansert er alle bevegelser balansebevegelser.  

Og alle steder må ha utvekslings-karakter slik, ellers ville alt stoppe opp. Men tross en ferdig 

balansegrunn, så kan denne kraften ikke rekke å utveksle alle steder samtidig slik at utvekslinger må skje 

ganske så lokalt, med en slags rekkefølge på utvekslinger som utveksler som turbulens i kraftfelt og som større 

slike som dannelse av objekter, preferanser, partikler i de samme strømmene. Utvekslingens løkkedannelser 

skaper objekter, vertikalstrømmer og kule-sfære-strømninger i rommet med trykk fra alle kanter, og vil da 

føre til slike vertikalvirvler og kule-virvler i rommet.  

Disse er da balansert mot krafttrykket rundt seg. Alle bevegelser i formen utvekslinger er riktig 

balansert mot kraftens totale energi, og de motsvarende bevegelsesmengder er like store i bevegelses-masse-

mengde. Men da store områder i store utvekslingsarenaer kan virke som å ha små krumninger i forhold til et 

utvekslings-senter langt unna, så kan et felt univers, virke som nesten rettlinjet, fordi all kraft søker å rette seg 

ut som likevekt og lar ingen anledning gå til spille, slik at det knapt skulle vært partikler i det hele tatt.  
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Men den gang ei. For å utveksle må det dannes mindre hastighetsløkker også i det som virker som et 

nesten rettlinjet felt dessverre, ellers vil det aldri komme en utveksling av større format senere. ´ 

Slike mindre områder vil danne partikler, altså ganske massive konsentrasjoner fra feltrommet sitt som 

utveksling uten noe energitap da inngående og utgående feltlinjer i utvekslingen alltid er like store tatt 

strømningsretningen i betraktningen og balansen. Konsekvensen er at vi får en noe spredd fordeling av 

partikler i et ellers nøytralt trykkrom, absolutt trykk. Men så er også den store feltstrømmen selv en utskilt 

mengde tetthet i forhold til den absolutte tettheten i rommet.  

Fordi strømningen driftes av en virkefunksjon, kraftvirkning, så vil utvekslingen også vise et trykk i 

forhold til den nøytrale strømmen som et overskudd eller underskudd i forhold til balansestrømmen. Dette kan 

bare skje fordi tilsvarende strømninger eller partikler kan virke utlignende for den utvekslende mengden slike 

preferanser, partikler. Dette fører videre til at det dannes et gjennomsnittlig makstrykk for utveklinger i 

normalskala for felt-krumningsgraden i rommet. Dette vil virke både som opphav til elektromagnetiske 

motsatte strømninger og likedan anti-partikkelstrømninger som partikler uten at totalenergien er endret.  

Men trykkutvekslingens tetthets-økning for den mengde som skal utveksles øker, og dette er den 

kraftmengden som skiller seg fra gulvtrykkets nøytralstilling og det tillate topptrykket i rommets krumning 

inntil balansegraden er oppnådd. Rommet vil utenom en turbulensgitt hastighet på sine egne bølger eller drifts-

strøm-hastigheter som i nøytraltrykket virker like mye alle veier, virke slik at det klemmer sidelengs inn mot 

objekt-utvekslingene grunnet dannelsen og utvekslingen der ett mindre antall av mengden kraftlinjer deltar i 

partikkeldannelsen. Men slike trykk-utvekslinger oppstår.  

Disse kan ikke overgå romtrykket, slik at de vil da måtte dele seg opp i bedre balansetilpassede enheter, 

eksempel at et nøytron med det minste tilleggs-trykk vil danne elektroner og protoner for så at disse regulerer 

trykkmengden sin med avstanden de sirkulerer rundt hverandre med, eller lengden ut til elektronets bane. Som 

et hydrogenatom. Men den minste uro vil danne veksel-virknings-partikler med gravitasjonene rundt seg også, 

slik at utvekslings-frekvensen og retningen som dette får, drives med rombevegelsesstrømningens hastighets-

trykk.  

Eksempel lys, fotoner, og i øverste fall fra gulv-seksjonen slik i nøytraltrykket, fører til at det kan 

dannes større slike der trykket og feltlinje-mengde fra rommet ikke kan dekkes kun vertikalt lenger og 

utvekslingen starter fra alle kanter og det har blitt dannet et tregt, tids-forsinkende hastighetsløkke-partikkel, 

her kalt elektron, men av samme oppførsel ellers. 

Vi kan slik sett tenke oss til at elektroner, protoner som har mistet en tilsvarende del fra takhøyden slik 

som elektronet ble dannet fra gulvhøyden, dermed må mates i to forskjellige retninger fra nøytralrommet rundt 

seg og slik danner positiv og negativ feltvirkning der like slike støter hverandre bort, og ulike trekkes til 

hverandre. Alle masser og virvler vil søke hverandre. Det oppstår konflikter med antipartikler, da de søker å 

utbre seg en annen vei enn det vanlige partikler gjør, og at de ved inn og utmating tross alt kan søke sammen 

og oppheve den samme driften hos hverandre og gå over i for eksempel foton-frekvenser, elektroner, 

positroner alt ut fra hvilke konstellasjoner de er med i ellers.  

Om trykket i rommet er så stort i forhold i mengde en det partikler i rommet har beslaglagt av areal, 

så vil det være et enormt rykk mot partikler, at rommet trykker mot partiklene. Deres utvekslingsnatr gjør at 

alle logisk søker seg til hverandre over avstand men endrer forholdet ut fra spenningstilstanden sin når de er i 

ett felleskapsrom lokalt. Om noen av disse kan gå sammen i symbiose, virvelfellesskap med tap, så vil 

overskuddet som forsvant bre seg ut i rommet i stedet.  

Det store trykket klemmer partiklene sammen så sant de kan fordele utvekslingsstrømmene sine, og 

danner slik atomer, molekyler, større objekter eller store mengder nøytroner i en stor atomkjerne. Poenget er 

at klemkraften er den som gjør at vi får den proporsjonale utvekslings-forskjellen ved samling av masser som 

gir tykkere energistrøm i rommet i stedet. Som Einstein sier, at rommet presser seg inn mot objektene. 

I denne nye nøytraltilstanden for partikkeltrykk, så vil det samme foregå om vi spalter, sprenger, 

kolliderer partikler i akseleratorer der disse må fordele feltvirvlene som danens i balansert grad likedan.  

Og slik sett virker alle de formene som beskrives i balanse normalt for et isolert område som lokalt 

ikke har avsetningsmuligheter for utvekslingsenergier til stede for at et så kort balansert områdes tidsrom å 

kunne balansere trykkmengden på, slik at kvarkpartikler må kun henge sammen gjennom en viss grad av felt-

linje-virvler som ikke klarer å slippe taket lignende en elektrisk/magnetisk veksel-bue med gravitasjons-

rommet som transformasjons-felt-veksler for at frekvens ut skal gi frekvens inn igjen, at den elektriske 

felteffekten går til gravitasjonsfeltmasse som trykkes inn til det vakuumbalanserte området i sentrum av 

partikkelen igjen, men som her også gjelder forholdet mellom kvarkene også.  
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Det finnes ingen steder den eksploderte partikkelens balanseenergi rekker å utveksle med da rommet 

selv ikke rekker å finne en annen mating til partikkelen, og de virtuelle partikler, kvarker, må sammenfalle 

igjen til en partikkel, I en stor tett masse et annet sted så har trykket og nærheten av vekselvirkende partikler 

oppnådd å være innenfor romslig kraftfeltrekkevidde og som sammen med elektroner, mange fotoner, en rekke 

partikler kan benytte feltnivået som omdannelsesutveksling med andre partikler rundt disse.  

I alle fall så passer mye av det matematisk-geometriske grafiske måle-beregninger og formler for dette 

like gjerne til differensial-kraftens oppførsel fremdeles. Men det behøver ikke bety at modellen er helt riktig. 

Det som er riktig er at energiene og visse formasjoner faktisk er riktige og finnes. Forklarinegen kan det være 

mulige frustrasjoner ved.  

Når så temperaturer over 1500 Kelvin gjør at partiklenes energi øker slik at elektronskallene ikke kan 

bindes til hverandre lenger og danner frie atomer og ikke molekyler, samtidig som at temperaturer over 3000 

Kelvin kun danner ioner av disse, plasma, en form for plasma, så er det tydelig at det er-tilført masse og energi, 

altså for å få opp temperaturen, og det dannes et sterkt trykk i rommet som igjen skaper et nytt gravitasjons-

utvekslende feltegenskaper mellom romgravitasjon og partikkelgravitasjon.  

All uro vil gi elektromagnetiske balansefrekvenser med rommet og partikkelen, helt til det avgis, 

spaltes eller sammensmeltes partikler. Det er derfor at gravitasjonsbølger, tåker som ikke kun kommer fra 

runde objekter, men fra balanser i romkraften må forskyve seg, og at energibalansen beholdes som at E=mcc 

fortsatt.  

Stort sett er det partiklene og fotoner som utveksler feltstyrker over store avstander. At øket rykk gir 

mindre massepartikler i størrelse, eller øker partiklets tetthet slik at et faktisk kan dannes friere spaltninger av 

lepton-oppløsninger eller kvark-oppløsninger er altså da en større mulighet. Men alt dette kan jeg kun utrykke 

fra ståstedet for en likedan energi som kun gir partikkeldannelsene i balanserte kvoter. Likedan som balanserte 

kvanteverdier.  

Det er en balansert rom-mettelse i gravitasjons-kraften for plassen og partikkelstørrelsene. Metningen 

er balansen, og der er typen partikkel. Med et kanskje uendelig rom utenfor det synlige universet også, og med 

kraftforskjeller fra alle kanter hva preferanseobjekter angår, så blir det ingen lik linje og tid for dannelse av, 

og like mengder mål i mellom slike, og at det slik kan virke tilfeldig hvor løkker, eller hengende slike fra 

andre felt-utvekslinger gjennom vårt univers, slik kan frigjøres som selektive partikler i strømmen med sine 

logiske verdier. 

 

Dualisme og Virkning 
 

Å se kraft og motkraft, ikke som enhetlig utveksling, men to likedanne kraftmengder med motsatte 

retningsvirkninger. At de er splittet opp, ikke det samme, som individuelle krefter eller bare to adskilte krefter 

med likedanne eller forskjellige egenskaper som oppveier kraftvirkningene ti hverandre i retninger. 

 

Definisjon til Gravitasjon, og gravitasjons-kraft: 
 

Gravitasjon betyr tiltrekning, men har vist at den kan virke motsatt vei også, anti-gravitasjon. Altså så virker 

den som kraftvirkning inn mot eller vekk fra sentral-områder som overskudd eller underskudd i forhold til et 

nøytralt felt-rom, gravitasjonsfelt-rom uten objekter som graviterer innover eller utover.  
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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! 
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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. 



 139 

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.  



 141 

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. 
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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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Analyse rom, tid, bevegelse, styrke 
 
Min analyse er av hvilken differensial årsak som strukturen, bygningen, sammensetningen av tids-deler, rom-

deler, bevegelses-deler er, også styrke, enten det er som punkt, posisjoner, eller som sammen-hengende funksjon kalt 

kontinuitet, en sammenhengende forskjells-funksjon eller differensial-funksjon, differensial-egenskap. Ett spørsmål fra 

antikken: Hva er det enhetlige i mangfoldet. Det bestandige i forandringene. Det forgjengelige. 

Med Anaximander oppstår dette problemet: Han sier at alt er ett, uendelig og bevegelig. Dette bygger på det 

grenseløse prinsipp. Med det så mener han at utstrekningen, romsligheten, er uendelig, og sammen-hengende, altså at 

det er et kontinuerlig endeløst rom uten avbrudd som innfanger alt. Men han sier også at bevegelsen er slik uendelig 

utstrakt, og at den er en sammenhengende funksjon med utstrekningen. Det grenseløse prinsipp skal her virke som en 

funksjon som gjør at overgangen mellom romfunksjonen og bevegelses-funksjonen blir borte, eller om ikke borte, så i 

alle fall at bevegelsen og utstrekningen går sammen som del av samme funksjon. Det er det han mener med ett, at de er 

samkjørt.  

Men å forklare hvordan bevegelsen klarer denne oppgaven, det vil si at bevegelsens overgang eller en indre 

funksjon av denne, klarer å smelte sammen med utstrekningen, og hvilket prinsipp, funksjon, bygning som gjør 

utstrekningen og bevegelsen til en felles enhet, det klarer ikke Anaximander å forklare godt.  

Men i sin helhet virker naturen til å ligne svært på dette at hendelse er sammenhengende funksjon med 

utstrekningen. Utstrekning analysert for seg selv kan virke trolig slik, og bevegelsen analysert kan virke kontinuerlig 

slik. Men hvordan man ved deres grenseløse prinsipp skal se denne overgangen eller felles-nevneren for dette, er 

vanskelig. 

Anaximander ser for seg at disse egenskapene gjelder for hvert punkt, eller i hele kontinuiteten slik. Vi kan også 

si at Parmenides er sterkt inne på det samme, men han arbeider ikke med noen videre analyse av bygge-strukturen, annet 

enn å bekrefte at han ser det som en slik orden. Han sier at bevegelses-mengde og mengder av alt er konstant uansett 

hvor vi skyver noe i en eller annen retning. Anaximenes er elev av Anaximander, og sier at alt er balansert, som 

utvekslingen, og beregnelig. Kan tall-settes.  

Pythagoras derimot opphøyer bevegelsen sterkt og mener at det er denne som er alt, som er konstant, og at dets 

innerste prinsipp av en alltid konstant sum av bevegelse er årsaken, og at bygge-stenene er tall, altså at det er 

beregningsbart. Han anser ur-stoffet som tall, at tall bygger bevegelsen og kan sammenlignes med denne. Problemet er 

at rommets natur, formene, styrken, slett ikke er umiddelbart forklart med Pythagoras ide. Hans bevegelse kan regnes 

som punkter. Hvorfor? Fordi ett hvert tall utgjør kun sitt eget punkt selv om det er uendelig av disse, uansett om de er 

uendelig tett nær hverandre, så forklarer ikke tall-posisjonen hvorfor den ene kan bevege den andre, eller at bevegelsen 

blir kontinuerlig som i en kontinuitet, der det ikke er avbrudd, men en helt sammenhengende prosess. Kontinuiteten 

opphører for rom og bevegelse. 

Det samme gjelder for tidsbegrepet. Bevegelse har med hastigheter å gjøre og om alle summer av bevegelse er 

konstant som han sier, som ligner det en konstant kraft, eller energi slik Aristoteles kommer frem til, så mangler 

kontinuitets-bygningen hos Pythagoras. Og med punkter, så mangler denne også hos Euklid. Lignende blir det med de 

gaussiske punkter. Vi får en innestengt areal-enhet som ikke forklarer driften i bevegelses-krumninger. 

Den første som tydelig ser problemet med denne forklaringen hos Anaximander er Heraklit. Han vil vite hvorfor 

noe forandrer seg, ikke at det ser ut som og kan beskrives som en grenseløs prosess, eller oppfattes grenseløst lignende 

som rom, men at den aktivt kan foregå, og om de er i alt, at det er like mye av den alle veier slik at den bygger former, 

bygger like og ulike parr i samme mengder, at opp og ned er like langt. Han vil finne hva det er som gjør at forandringen, 

drivkraften til denne, hvordan og hvorfor dette skjer. 

Han er ute etter denne forandringens prinsipp som han anser som utstrakt og bevegelig på en gang, gjennom en 

balansert forandrings-prosess. Han sier jo at like og ulike i lik mengde danner et balansert nettverk som holder alt på 

plass, og dette igjen ligner mer på kraft og motkraft lignende det Empedokles sier om kraft, at det er like mye av kraft 

og motkraft. Empedokles tror at denne kan komme ut av balanse. 

Den neste som tar opp dette, er Anaxagoras. Han sier at altet, verdensfornuften, om så logikken i alt dette, at 

verdensfornuftens skiller ut forskjeller, og vår sjels oppgave, bevisstheten her, er å kunne merke dette, og skille mellom 

forskjellene som skiller seg ut. Hvilken praktisk funksjon som skal klare denne jobben sier han ikke, fordi han henviser 

selv ikke til noe prinsipp, utenom forskjellen i det som er, og som en konsekvens av det grenseløse prinsipp. Han ser i 

alle fall mer eller mindre, bygge-strukturen. Han sier at alt går i sirkler, større og mindre som inngår i hverandre over 

alt og slik danner formasjoner. Utvekslingen og differensiell natur er understreket. Det sies ikke noe om hvordan 

forskjells-utskillelsen skjer, eller arbeider, utenom at vi forstår at det er samme funksjon som logikken, like og ulike 

som sammenlignes her. 

Aristoteles sier det samme om bevegelse, og om konstant mengde, at det er hva som står bak bevegelsen som 

er alts prinsipp og årsak. Dette er drivkraften det vil si bevegelsenes og styrkens kilde og årsak, men han finner heller 

ikke hvilket prinsipp, som kunne drevet denne.  
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Vi kommer ikke videre før det samme gjentas av Thomas Aquinas, fordi Plotins og Cusanus ikke finner noen 

sikker kilde, bygge-sten her. Slik sett sikter Pythagoras, Empedokles, Platon, Aristoteles til at Gud står bak dette, eller 

inneholder kilden. Men uten funksjons-nøkkelen forklart. Aristoteles henviser ikke til noen bygge-funksjon for 

bevegelse eller tid. Bare at tiden er like lang som fra bevegelsens start til dens slutt. Men drivkraften, energia, 

prinsipp/årsak til bevegelse, virkning, til årsak og virkning, befester han oss med. Videre forskning på energier viser 

lover som balanserer som konstant energi og E=mcc. 

Den som gjengir dette helt klart, for styrke og bevegelse, og som funksjonelt virkende er Spinoza. Han sier at 

alt er en bevegelig kraft som er virkende og logisk og står frem som utstrekning og tanke. Men heller ikke dette 

holder. Han har muligens rett, men hva som gir logikken, virkningen, kraften/styrken, er ikke oppgitt her, og heller 

ikke for rommets, utstrekningens prinsipp, og tankens funksjons-prinsipp, annet enn å hevde at den er logisk. 

Når det gjelder Euklid og Arkimedes sies det ikke noe spesielt om dette, men begge sysler med tall som 

tilnærmingsmåte, og uendelighets-begrepet, mens Arkimedes sysler med kraft og tetthet, og ser ut til å nærme seg en 

løsning på gravitasjonskraft og akselerasjonen. Denne finner Galilei 1700 år senere. Men Galilei, Kepler eller Newton, 

prøver ikke en gang å beskrive rom, tid, bevegelse som fra funksjons-prinsipp logisk, mens Berkeley og Leibnitz 

til dels gjør et forsøk. At Leibnitz nøyer seg med en indre beskrivelse av en slik kraft på samme måte som den ytre 

beskrivelsen, gir ingen felles funksjon for rom-tid-bevegelse/styrke. Men både Spinoza og Leibnitz ser det som en 

kontinuitets-virke-kraft som er logisk. 

Det er heller ikke noen klar formening om dette hverken fra Hegel eller Marx. Gud kontra Naturen, har denne 
egenskapen. Den som først tar opp dette som at bakgrunnen bør finnes et sted, eller funksjonelt, er Einstein og hans 

relativitets-teorier, romtiden, gravitasjons-teorier. Han finner oppførselen matematisk, men ikke hva drivkraften er eller 

består av, eller hva som gjør at den kan fungere som den gjør. Han melder rett og slett pass: Han sier at han ikke forstår 

hva gravitasjonen er, eller fungerer som den gjør. Dirac melder pass, Hawking melder pass. Og det har stort sett 

filosofien og vitenskapen gjort over nesten hele linjen. 

I dagens populær-vitenskap, mulig innenfor vitenskapen generelt, sies det samme: Ingen vet hva gravitasjonen 

er. Som er en sekundær funksjon som oppstår fra differensialkraften. 

Mange har tenkt en del mer over forskjellige varianter av konstant energi, og kraft og motkraft, balanseforhold 

i kosmos. Utover dette har få strekt seg lenger enn dette. Hawking mener muligheten for et uendelig alt finnes lignende 

tanker som Einstein hadde på slutten, og alt for en enhetlig felt-teori. Først og fremst da det kjente kosmos og lokal 

beregning av energi-felt, og deres omvandling mellom energi-formene. 

Men at dette kosmos-et hadde sin motkraft ble lite drøftet, og døde ut med nettopp E=mcc og Ockhams måle-

tekniske barberkniv, at man ikke kan, selv om man kan. Man ville forklare det ut fra tilstanden man kunne se og måle 

direkte og indirekte. Er forholdene balansert er det ikke lett å oppdage hva som er mot-kraften. Da må en helt annen 

modell inn i bildet. En som fyller hullene. 

Differensialkraften, eller dens utvidelse for fysikk og fysiske lover, av den tidligere beskrivelsen funksjonelt 

som vi finner i «Kamos – forandringskraften», så finnes det en åpning som virker i harmoni med både gamle og nye 

ideer i sjamanisme, religioner, natur-filosofi, tanker om bevissthet og funksjoner her, og den moderne fysikken på alle 

trinn etter Galilei-Newton, Leibnitz-Maxwell-Gauss-Weber-Lorentz-Planck-Einstein-Schrødinger-Dirac-Hawking.  

Modellen forklarer forutsetningene for deres oppdagelser sett fra en slik tenkt natur, og hva de dekker av denne 

gjennom sine forklaringer. I modellen kolliderer ikke deres beste oppdagelser. I motsatt retning så stemmer deres funn 

med differensialkraftens, the df-force, sin natur-funksjon, virknings-funksjon. Denne finner lovene ut fra differensial-

funksjonen, logisk sett ut fra samme natur-deduksjon. Natur som naturlig, ment som virke-lik-heten, at det er en logisk 

funksjon, noe som kan forstås. Som vi kan gjenkjenne uten mystisk forklaring, fordekt bak noe som vi ikke vet hva er, 

eller ikke forstår. Mystisk betyr kun ukjent faktor. Men at den er der med samme muligheter som det kjente. 

Differensialkraftens differensierende differensialfunksjon er også logisk en total forskjell, hvilket betyr at den 

ikke stopper opp ved en tallverdi-begrensning eller en punkt-begrensing, hvilket betyr at bevegelsen logisk for alt ut fra 
den differensierende differensialfunksjonen da er en rom-bevegelse-kontinuitet, eller en romtid-kontinuitet. At der vi 

tror at bevegelsen opphører er de fremdeles en indre romtid-energi, en potensiell energi-bevegelse, en indre drift i 

mengden. Kun tilsynelatende ved slik som lyshastigheten, eventuelt et sort hull, så opphører den normale bevegelsen 

og måletekniske data fordi all energien brukes som indre bevegelses-energi, virvel, eller total til fremdriften og ikke kan 

utveksle noe annet enn like mengder med andre fysiske felt og feltpartikler. Nøytral aktivitet sett utenfra. Eller sett fra 

fysikken, geometriens og matematikkens konstanter. Bevegelser stopper aldri, og er uopphørlig funksjon, og har da 

funnet en annen formasjons-vei enn den vi identifiserer. 

 
Av den grunn så kan dette like gjerne utformes som en ny logisk teologi for holdbarhets-kriterier. En krevende oppgave. 

En fysisk-bevisst enhetlig virke-kraft som står frem. Om ånd og kraft er det samme. Det holdbare settes som ideal. Ikke for mye eller 

for lite. At vi må ta utgangspunkt i forutsetningene med det holdbare som balanse-mål. At det lenger ikke er det perfekte som er 

målet, men det holdbare. Det ligger ikke så langt unna den gyldne middelvei, eller den smale sti, selv om den blir noe annerledes 

enn tidligere. Den gir stor frihet tross dette. Den blir noe annerledes enn det Platon og Parmenides tenkte seg. Det er ingenting i 

veien for at den dypeste religiøse innsikt, filosofi, vitenskap, slik kan forenes i en ny forståelse av begrepet psykologi. At alt teller. 
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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.  
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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.  
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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. 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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 feltstrømmer et supersonisk trykk, eller en slags supersonisk 

trykkvæske-lignende funksjon. 

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 strømmer 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 gjennom hastighets-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. Viktig: Ikke glem at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein formelen for svarte 

hulls felt-ligninger. Eksemplet er nemlig ekstremt likt med hastighets-løkke-differensiering i the df-force. 

Det vi kaller bevegelses-utstrekningsvolum, hvor stor del av dette som deltar i en felt-utveksling, 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.  
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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.  

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.  

 

 

 



 163 

 

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. 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. 
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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. 

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, 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. 



 166 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  

 

 



 171 

 

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. 

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.  
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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.  

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.  



 173 

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.  

Viktig: Ikke glem at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein formelen for svarte hulls felt-ligninger. 
Einstein 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.  



 174 

 

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.  

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 fysiker og teolog 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 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. End. 
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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, elelr 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. 

 

Den høyeste temperaturen vi regner med i Kosmos, sies det, er det som forholder seg til en tetthet 

basert på Planck-kvantestørrelsen, og er forferdelig høy. På den annen side er også dette likt som trykk-styrken 

i rommet relatert til partiklene i rommet pr kubikkmeter, altså grunnen til den mengde-balanse av Planck-

energi det er vi finne ri et område, lokalt kosmos. Utvekslingstotalen av temperatur skulle vel da ligne om all 

energi vi kunne omregne til lys, og i den grad tetthet vi kan få av dette. Ett eller annet tilsier at en totalmasse 

slik er i ferd med å krysse trykkgrensen til rommet og er neppe den mest troverdige totale mengde vi kan få 

av temperaturtrykk. Det er ingen grunn til å være sikker på aktivitetsgraden til denne temperaturskalaen, så 

slik kan temperaturen være langt mindre og langt høyere enn en slik beregningen. 

Mange må inn for å vurdere disse tilstandene, beregninger og hindringer, åpninger for andre tall-

settinger. Mål. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 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! 
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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. 

 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 her må vi selv 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. 
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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, at disse 3 faktorene er 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. 
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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. 

 

Konklusjonen min er at kun Differensialkraften og dens funksjon, og hva denne ser ut til å danne som 

kraft-motkraftstrømmer, eller om vi vil en absolutt ekspansjonsfunksjon av rombevegelse, og 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 hvert 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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Trykkfelt generelt og Planck-formen 
 

Normal 

 

 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.  
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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 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. 

Viktig: Ikke glem at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein formelen for svarte hulls felt-ligninger. 
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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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Om månen og jorda 
 

 Det finnes bare to versjoner av ett eneste punkt som forflyttes balansert i en bane, eller en stillings-

retning slik som månens omkrets rundt jorda med samme side til jorden hele tiden. Det er regelrett så og si 

umulig å treffe dette punktet ves at en innkommende måne, eller er parallelt-løpende måne skulle klare å finne 

akkurat denne stillingen. For store krefter er i sving.  

Derfor er en kollisjons-teori for at like bergarts-former på månen og jorda, samtidig med at samme 

side vender til jorden, og i en balansert bane, elliptisk svingning, slik med gravitasjons-bølgekraft i balanserte 

nivåer, at en innkommende planet må ha kollidert med jorda i svunnen tid. Ikke noen radioaktive kilder på 

jorda er store nok til at denne kunne sprenge selv, og neppe heller noen meteorer eller komet klarer denne 

jobben, fordi de er for små. Kort sagt, at en kraftig kollisjon som så vidt klarer å skape en rotasjon der 

overflatelaget river seg løs i stor seig skala til den løsner, er det som automatisk ville gi denne stillingen til 

månen og den rette elliptiske balansetilpasningen av bane-rotasjoner mellom jorda og månen. 

 Altså nær sagt ikke et punkt i uendeligheten for at det skal stemme med andre teorier, er mulig 

sannsynlig tankegang. Dette er hva den kvinnelige planet-forskeren fant ut av ved forsøk med like masse og 

energi som skulle til, og simuleringen ga akkurat den hendelses-prosessen som man hadde sett for seg: Og jeg 

finner en god grunn til å tro at dette er den faktiske funksjons-løsningen som må stemme med dette. 
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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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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. 
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Om å bedømme vitenskapelig praksis, etisk og politisk. 

Noen vanlige synspunkter på forholdet mellom vitenskap, forskning, etikk og politikk. En samtale.  

 

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. 
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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. 

 

 

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.  
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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. 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 forskjells-funksjon som beviset og hvilken som helst annen forskjell, eller kontinuitet, er inkludert 

i beviset. Enhver sammenligning 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.  
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 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. 



 200 

Innledning og kritikk konklusjon 3B 
 

Innledning: Klargjøringer! 

 

Differensialkraften skiller seg fra Forandringskraften som del 1 av samme modell på følgende måte: 

Forandringskraften kom frem som en kraft-motkraft-modell ur fra en analyse og deduksjon av de faktiske 

forhold i naturen, slik som rom, bevegelse, tid, og energi/styrke(tetthets-forskjeller)/altså egenskaper og deres 

form-virkninger. Alle disse funksjonene kom frem som forskjells-funksjoner, men som også var avhengige 

av hverandre. Dersom energien ikke hadde en plass å være, altså utstreknings-rom, så ville vi neppe vite hva 

en energi gjør, driver med, kunne oppfatte hendelser. Og uten bevegelse i det samme rommet, så ville vi heller 

ikke kunne identifisere energi-virkninger. Det vi oppgir som styrke, tetthet, kraft-enhet etc, stoff/felt. 

Tiden er en gitt takt ansett som en fastest mulig bevegelse vi har mest tro på er minst uendret som 

enhetsmål for bevegelser av energi-former, som stort sett handler om stoff, materie, masse, energi, og 

objektenes energifelt, og omliggende energifelt i rommet og hastigheten/bevegelses-strekning. Tiden anses 

her som slik Aristoteles oppfattet dette, at for alle bevegelser, hendelser, endrings-prosesser, så er tiden 

nøyaktig like lang som fra en prosess sin begynnelse og til prosessens slutt.  

Vi kan her si at det gjelder det samme for bevegelses-virkning, fordi vi registrerer aldri en bevegelse 

uten virkningen, og vi registrerer aldri en virkning uten ved en bevegelse. Og denne virkningsbevegelsen slår 

alltid ut som en type virkningsenergi med romslig form. For objekter så er alltid en utstreknings-romslighet, 

lengder, Utstrekning/rom tilstede, og bevegelse som fordeler seg over stillings-energi=potensiell energi=indre 

bevegelses-energi, vibrasjon, sirkulasjon, rotasjon, det som er bevegelse bundet til en posisjon, et objekt: 

Videre til at energien utløses ved at denne energien i et objekt-felt taper seg akkurat så mye som hvor 

meget det samme objektet beveger seg, gir av kraft som bevegelses-energi, om da ikke hele den indre 

posisjons-energien går over i bevegelse i form av maks hastighet som lysets, hvor driften av rotasjoner helt er 

omsatt til bevegelsen fremover.  

I et slikt tilfelle blir masse og lys sammenlignet som et begrep der vi sier at masse-energien går over i 

lys-energi. Det er stort sett det Einstein og vitenskapene har kommet frem til som sammenlignings-formel 

nummer 1, og som stort sett alltid i alle vitenskaper så langt har vært til å stole på i alle energi-former og 

overgangen mellom disse energiformene for alle fysiske kjente lover, inkludert alle tekniske og kjemiske 

formel-kombinasjoner, også om de er knyttet til elektromagnetiske lover og funksjoner. 

Denne konklusjonen kan man spørre etter, selv beregne, og også konfrontere med alle seriøse 

vitenskaps-teorier som er ledende i verden. Akkurat dette har de felles. Det er allikevel noen få områder der 

vitenskapen ikke er like sikre på årsaks-forhold og innvirkning, om dette kommer utenfra eller finnes i de 

systemer de har funnet ut av. Men allikevel stemmer E=mcc fremdeles. Noen tar utgangspunkt i gravitasjons-

sammenligninger som referanse, andre temperatur-frekvenser, og igjen mange som forsøker å se deler av det 

hele med en mekanistisk tilnærming til lovene. De kommer stort sett helt likt ut i totalregnskapet.  

Det er altså ikke de vitenskapelige lovene som de er uenige om totalt sett, men sær-tilfeller som 

indikerer at det er uløste problemer, usikkerhet om årsak. I disse tilfeller er også mange av disse tilhengerne 

til hver teori-innfalls-vinkel gjerne sterkt preget av sitt livssyn, der de forsøker å få lovene i naturen, og 

transformasjonen mellom disse energiformene, til å tilpasses sitt verdensbilde, sin tro eller ideologi. På denne 

måten dukker det opp mange uenigheter så klart.  

De forskjellige vitenskaper som fører frem til løsninger som er riktige, gjerne som vitenskaps-teorier, 

har stort sett de samme lover for vitenskapelig data om naturen og fysiske energi-hendelser. At slike 

vitenskaper som slik er ledende er enige om de fysiske lover. Det de er uenige om er basis-årsaken, men den 

hviler også på oppdragelse og tro som ikke er den vitenskapelige teoretiske aktivitet og måling. Se derfor 

heller bort fra denne årsaken til hvordan tilstandene er. De er da under kritisk utprøving hvor en må vise til at 

det er fysisk forbindelse mellom tro og natur-funksjon. Altså; at hva man tror faktisk er etterprøvbart i fysiske 

tilfeller for alle som tester dette. 

Dette er nemlig ikke lov-sammenhengene, men en tro på årsaken til at tilstandene er slik som de er. 

Det er denne uenigheten vi må ta med en klype salt, fordi enhver oppdratt i en tro, eller ideologi som sier hva 

som er grunnlaget vårt, hva som er sant, gjør at forskerne dermed slutter å stille spørsmål til hvordan de 

egentlige funksjoner kan finne en logisk, forståelig, eller rett og slett en funksjons-forklaring.  
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Med andre ord, at de spørsmål om rom, tid, bevegelse, styrke, og produktet disse danner sammen, og 

der Gud og Natur som ideologi eller tro ikke besvarer, heller ikke blir stilt videre spørsmål til akkurat disse 

funksjoners oppbygning og virkegrunnlag som en virkelig funksjons-sammenheng.  

Konsekvensen er at tro og viten på denne måten får vite at noe er utgangspunktet, uten at det er 

sikkert at det er slik! Forskere med slik grunntro vil ikke stille spørsmål etter videre dybder i forskningen, men 

kun kombinere de brikkene de alt har ut fra en usikker rammebetingelse, altså der alle de ulike trosretninger, 

livssyns-basiser, danner utgangspunktet for hvilke former man skal forstå vitenskapen ut i fra.  

I utgangspunktet gis de oppvokste mennesker en grunnplattform som de anmodes å se tilværelsen ut i 

fra, og som har vist seg ugyldig gang på gang i forhold til virke-lik-heten av forholdene i lover og virksomhet 

i naturen. Det er stor forskjell på virke-lik-heten og det likegyldige begrepet virkeligheten, som er alles private 

behovs-mønster som ikke krever noen forklaring.  

Selv om vitenskapen som psykologi, omsorg, legevitenskap i det store og det hele har vist, om det er 

ærlig virksomhet, funn som er sterkt veiledende om hvordan noe virker på oss, og særtilfeller individuelt, og 

faktisk lar seg finne ut av, også som hjelpeordninger, og ikke bare som et mer likegyldig produksjonsbånd for 

tidsbegrenset behandling og likegyldighet ovenfor for eksempel pasienter ut fra politiske ideer og tros-

retninger.  

Eksempler er slik som blod-overføring under legehjelp. Andre tilfeller er at alt som skjer er Guds vilje. 

Om det er tilfelle så vil en som har fått hjelp av en lege til å bli frisk, altså også Guds vilje. På den annen side 

er hjelpen en fysisk hjelp ved hjelp av fysisk natur, og i mange tilfeller, forklarte fysiske lov-funksjoner for 

hvordan det fysiske kunne hjelpe en fysisk kropp til frisk tilstand. 

Det ligner litt på det bibelske, at tenk: At noen fikk hjelp av en barmhjertig samaritan. En annen, en 

som egentlig skulle bli ansett som hedning eller fiende? Eller som Jesus, om så Buddha; at her er det ikke jøde 

eller greker, men egentlig alle mennesker, og at en endelig dom er opp til tilværelsens årsak mest troverdige 

dom over tilstander. 

Selve det fysiske, fysikken og kjemien blir ganske sidestilt i forhold til mange slike; hva jeg tror-

tilfeller, at dette ikke er noen sikkerhet for vitenskap og om naturens funksjoner, virkninger, om hva som 

hjelper eller ikke, og er gjenstand for forskningen vår. 

Om jeg, forfatteren og forskeren i og av dette skriftet, av Forandringskraften og dens indre 

funksjon, og videre som vitenskapelig rettet felt-forklaring, ikke hadde kjent til styrke-forhold som 

kraft, og like stor motkraft, eller at to like tunge lodd på en vektskål får vektstangen til å stå vannrett, 

ville jeg hatt store problemer med å tenke balanse og motkraft-forhold. Både egen erfaring og 

vitenskapens logiske intuisjon, og videre forsknings-bekreftelse, beregninger, lover, har vist at denne 

balansen i alle fall finnes. Det er hva som er felles for vitenskapenes konklusjoner for fysiske forhold. 

Om jeg heller ikke merket at alle ting falt rett ned, loddrett, og at dette er gyldig kraft-retning for vekt-

stangen og vekt-skåler, samt loddene som settes på dette, og om jeg heller ikke hadde merket at vannet la seg 

vannrett på bakken, på grunn av både vekt og elastisk væske-virkning som vann har, så hadde jeg ikke hatt 

ideen om vannrett, loddrett, likevekt, balanse. Dette er deduktivt for oss alle. 

Dette er utrykk jeg hørte om, som jeg trodde på, i stor grad er et kjent utsagn fra oldtiden, fra 

Aristoteles, fra Empedokles og Anaximenes, og i stor grad av Pythagoras, og som ligger i Anaximanders 

begrep om gjenstridigheten, (kraft-motkraft/likevekt), i en og samme bevegelses-utstrekning, (rom-tiden), 

anno 600 fkr.  

Den viktigste gjentagelsen av begrepet kraft og mot-kraft dukket opp med Newtons eksperimenter og 

formler rundt 1689. Her var også Leibniz en viktig person, og som hadde funnet en enklere differensial-ligning 

enn noen annen, den samme som blir brukt til differensial-regning på mange gymnaser den dag i dag. Vi har 

ellers testet ut denne kraft-motkraft-modellen i det vide og det brede, slik jeg forstod dette, uten at jeg kunne 

alle formlene. Det var bare logisk deduktivt og sanselig, målelig verifisert, kjent av oss folk flest. 

Om jeg ikke hadde hørt om atomene og litt om hvordan man kom frem til dette ved å prøve seg frem, 

forskning, eksperimenter, ville jeg ikke ha kjent til disse. Med andre ord, at vi oppdaget om hva jord, luft, ild 

og vann, hva dette bestod av igjen, altså var byget opp av.  
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De hadde smeltet, kokt, brent, fryst, og knust alt med alle midler de hadde, samt brukt syrer og baser, 

forbrenning, slik som Kjemiens far, Lavoisier, gjorde 1780-1800. Dalton´s atom-modell som kom i 1800, med 

krav; hvor kjemiske og elektriske egenskaper, samt tyngde og bindingsevne, frysepunkt, smeltepunkt, 

kokepunkt, der overgangene mellom faste tilstander, væske-tilstander og gass-tilstander av de samme 

materialer skulle undersøkes og skrives ned for å samle informasjonen om stoff, materialer og deres 

egenskaper. Det som lenger ikke kunne deles fikk da sine egenskaper satt opp som eget stoff/atomtype. 

Ganske snart ble det klart at jord virkelig bestod av mange forskjellige stoffer, elementer, men at de 

til slutt ikke gikk å endre uten at det var former av samme stoff for ett og samme element, for eksempel jern, 

aluminium, klor, natrium, oksygen, at det ikke gikk å dele det opp i et annet stoff lenger, og sakte men sikkert 

i en periode av rundt 100 år blir de 94 viktigste grunnstoffene i naturen kjent.  

Det viste seg at luft alltid var en blanding av i hovedsak Nitrogen 78%, oksygen 21%, og der den siste 

prosenten var fordelt over vanndamp, karbon-di-oksyd og argon, med spor av andre stoffer. Luft var med 

andre ord ikke ett element selv, men bestod av mindre enheter av andre mer ekte elementer som ikke kunne 

deles, kalt grunnstoffer/Atomer. Atomer betyr minstepartikler, antatt udelelige, gresk atom=udelelig. 

Videre ble det klart at vann hadde en mengde andre stoffer i seg slik som mineraler, men over 95% var 

rent vann, vann-molekyler. Vanndamp kan ha salter i seg, men er stort sett ganske rent vann. Dette ble kjent 

da de klarte å spalte vann i oksygen og hydrogen. Disse to stoffer vet vi at universet har mye av, hydrogen 

minst 99 prosent, og oksygen er det stoff etter helium som det er mest av i universet som masse. Vann bestod 

av hydrogen-gass og oksygen-gass, som dannet to hydrogen og ett oksygen i binding til H2O. Vann var altså 

ikke det vi trodde, ett element. Det bestod av to mindre grunnstoffer, atomer, som ikke kunne deles opp mer.  

Jord bestod av alle de grunnstoffer vi hadde funnet: jern sammen med oksygen, rustfarget, stoffer som 

kvarts, silisiumoksyd Si02, og av kalium-salt, natriumsalt, mange klorforbindelser, svovel-oksyd, jern-oksyd, 

Jern forbundet med svovel FeS2, jern-sulfid, samt kobberoksyd. Mange enkelt-atomer sammen også, for 

eksempel en klump kobber mellom andre stoffblandinger.  

Så følger det mengder med det som kalles felt-spater, kjemisk sammenkoblinger av enkeltstoffer, og 

sammenklemte slike mineraler som er nevnt som metamorfe bergarter, omdannede mineraler, og oppløste 

bergarter i lava, men også som sandkorn da fjell smuldrer i jordskjelv, tsunamier, flommer, i stormregn og all 

slags vær, der både is og sol får berget til å sprekke opp. Lava-grunn-bergarter, sediment-bergarter der 

oppløste berg-korn bindes på nytt av leire, sand og jord-blanding, og sammenklemte, metamorfe bergarter. 

Alle edelstener, skifere, granitter og gneiser, og der granitt har omtrent alle stoffer i seg som størknet 

lava. Vi har omtrent 3000 slike blandinger, der 300 mineraler utgjør over 95 prosent av alle bergarter som 

mineraler, leire og jordsmonn på jorda.  

Fjell har ofte enorme hulrom der vannbassenger, små og store sjøer, og til og med underjordiske små 

hav, og elver. For eksempel har under-Nilen, rundt 50-200 meter under Nilen, større vannføring enn selve 

Nilen. Under Malawi/Tanzania finnes det en gigantisk underjordisk sjø, rett og slett ett underjordisk 

ferskvanns-havs-basseng. Under Kamerun finnes det et så rikt uran-berg at det har vært selv-reaktivt, delvis 

atomdrevet energi-varme gjennom flere millioner år. 

Oppdagelsen av at jordskorpen var i bevegelse, og at partier av jordoverflaten sprekker, og slik glir fra 

hverandre, og andre ganger kolliderer, kontinentaldrift, har blir godt bekreftet ved å gjenkjenne bergarter der 

vi ser formen passer sammen, og der like fossiler av planter og dyr avslører full samstemthet. 

Vann kan bindes til mineraler slik oksygen i mange tilfeller gjør. Men det merkes jo bestemt at en så 

stor mengde vann som vi har, mest sannsynlig må ha kommet med store legemer fra rommet, en vann-

asteroide, eller del av en komet. Teorier mener også at jorden fra begynnelsen hadde slike store frosne 

vannmengder fra før denne startet smeltevarmen, lavatilstanden. Disse teorier tas ikke opp her.  

Poenget er at alle disse stoffene kan gå over i damp der lavaen kommer opp i jordoverflaten, grunnet 

at fjell og daler bare er et tynt tørket skall utenpå lavamassen tvers gjennom jorden. De fleste stoffer er så 

tunge at de faller ned igjen eller forblir som flytende, og tørker til fast form igjen fordi temperaturer under 100 

grader er for lavt til at de skal smelte eller fordampe.  

Mye av dette klarer å fordampe allikevel, slik som karbon-di-oksyd og metan, ammoniakk, en mengde 

andre sporstoffer i atmosfæren. For eksempel Nitrogen. Oksygen derimot vil alltid binde seg til noe og danne 

mineraler, eller et organisk stoff.  
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Det eneste sies det, som kan få oksygenmengden til å holde seg uten å bli bundet til andre stoffer som 

til vann, til mineraler, er at plantenes fotosyntese fornyer mengden oksygen i samme takt som oksygen bindes 

til andre stoffer. Oppdager vi en slik oksygen-planet-atmosfære, så er vitenskapen helt sikre på at det må være 

liv på planeten med fotosyntese.  

Unntaket ville vært om oksygen var ganske alene ute i universet hvor det er så kaldt og så stor mengde 

oksygen samlet der, til at det kan danne en kald flytende eller fast oksygen-planet. Da er det heller ikke særlig 

med aktivt liv på et slikt sted, som er ned ei 200 minusgrader. 

Når russeren Mendelejev sammenligner vekt og elektrisk egenskap i stigende tyngde-rekkefølge, 

merker han at det er helt like sprang, inntil ytterskallet virker nesten spennings-nøytralt, og han legger slik 

nye stigninger etter spennings-størrelse etter hverandre i en rekke under dit han hadde kommet på strekningen. 

Han ser at det er manglende plasser om det skal være like tyngde-hopp, hvilket er riktig, fordi vi senere 

oppdaget de stoffer vi enda ikke har funnet slik, godt på vei mot de 94 grunnstoffer, atomer, som vi har i 

grunnstofflista vår. Ha har da også satt opp et riktig grunnstoffskjema som benyttes i dag.  

Nå er det også slik at de fleste grunnstoffer som kobles til andre slike, binder seg i en bestemt mengde 

av hverandre. Dette gjør de grunnet overflatespenningen sin, altså en elektrisk positiv eller negativ ladning i 

forhold til hverandre. 

Personlig var det ikke tallene, eller beregningene som først ga meg inntrykket av balanse og likevekt, 

men at det var snakk om like stoffer i like mengder, like mengder trykk, alle slike saker vi kan finne som lik 

mengde, tyngde, tetthet, styrke eller form.  

Vi har slik sett en mengde egenskaper i bevissthetssystemet som virker til å sammenligne like og ulke 

former. Å gjenkjenne betyr at vi ser en lik. Vi må ha sett dette en gang før. Men enkelte funksjoner som å 

gjenkjenne noe, egenskapen som sorterer lik og ulik er vi født med, til og med en del like og ulike form-

egenskaper. Vi har funnet ut at vi kan reagere på sirkler og fire-kanter uten at vi først har lært mye om dette 

fordi det er celler som har et spesielle strukturer som tidlig reagerer på slike former.  

Når vi har sett flere slike figurer vi husker, eller kjent på dem med lukkede øyne, så kan vi sanse like 

og ulike med slike former vi husker. Alt tyder ellers på at vi lett uten å tenke, sammenligner kombinasjoner 

av hva vi har sett før. Om en fire-kant med en halv-sirkel på er foran oss, og vi har sett en sirkel og en fire-

kant før, så gjenkjenner vi at en halv sirkel er på fire-kanten.  

Vi klarer også fort å tenke oss en sprukken form slik, og tenkte endringer av former slik, uten å spesielt 

tenke det ut. Om noen sier at denne er sprukken så er erfaringen med at det er noe som vi vet hadde sprukket, 

automatisk danne et bilde i oss av noe sprukkent. Formen er nå litt ulik seg, men kan limes sammen. 

Det er i denne egenskapen av likhet og ulikhet at jeg har sammenlignet det rundt meg tydeligvis, og 

lurt på hvorfor slikt er mulig alt sammen. Denne likheten har blitt brukt om samlinger av like 1-tall, like er-

lik-tegn, like plusstegn, like trær, dyr, egenskaper, folk, gjenstander i verden, men også ulikheter her. 

Balanse, likevekt, ble forstått som likt, likedan, at noe var det samme. Og når det ikke virket som noe 

slikt. Allikevel fant jeg at ulike saker ofte hadde en felles egenskap. Alle former jeg så hadde jo romslighet, 

oftest det vi kaller tre-dimensjonalt. Utstreknings-form. Også avstanden mellom gjenstander, ofte kalt tomhet. 

Med skolen, alt fra 1 til 5 klasse, så hørte vi litt om naturen, historier om hva folk likte og ikke likte, 

lærte navn på dyr og planter, å skrive, regne og lese, samt en del tegning, litt praktisk også, og gymnastikk. 

Fra 6 til 9 ble det stadig mere med engelsk, og så tysk, videre om mer avansert matematikk, litt med ukjente, 

kvadratsetninger, pythagoras, geometri, begrep om forskjellige formler, og minst to av disse årene, om fysikk 

og kjemi. Litt om organiske stoffer og om mineraler. I tillegg fikk vi høre om DNA og RNA i celler, riktignok 

som valgfag. Noe snekker og metall-sløyd.  

Samtidig hadde jeg lurt selv på hva tid var, kunne være, hvorfor vente, og i grunnen også bevegelse. 

Videre spørsmål om hvordan verden var, så ut, hva som var bra og dårlig, hvordan på en måte verden virket, 

og virket som? Og selvsagt grunnet lunefullhet og mye ubesvart, at hvorfor fantes det så mange feil, dårlige 

handlinger, som jeg adresserte til spørsmålet; hvordan kan vi tenke, og hvorfor skal det bli feil.  

Disse tre spørsmålene stilte jeg da jeg var 5 år: I løpet av 24 timer: Jeg var litt oppgitt: Hva er tid? 

Hvordan er verden? Bygget opp, virket. Og: Hvordan kan vi tenke? Jeg følte noe som ikke alle føler: Jeg 

sliter/tenker/streber! At jeg følte at det var jeg som tenkte. Mange andre mente at tanker kom fra alt hinsidig, 

utenfor oss, egentlig ikke som egenskap av oss selv.  
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I hele den tiden gjennom skolegangen fulgte disse spørsmål med meg, og om hva som var likt og ulikt. 

Og ikke så retn lite så var lærdommen på skolen stort sett slik, at vi lærte om like og ulike i ord og matematikk. 

At for å få to måtte vi ha en maken til av 1. Eller enda en for å ha 3. Og til hvert ord så var det en lik figur vi 

skulle tenke oss slik som ordet en bil, og en ekte fysisk bil. Eller dyr, tre, menneske. Videre at ord kunne være 

gjøren, kjøre, lese, spikre, fly, gå, leke, jobbe. Og tilstander vi var i, sint, glad, lyst og smerte. 

Som alternativ til religiøs tro, oppdaget jeg i en bok utviklings-teorien. Ikke direkte, men at det dukket 

opp lignende skapninger trinn for trinn litt annerledes fra tid til tid, slik som Dinosaurenes tid. Et eksempel er 

den tiden planter krøp opp på land? At noe encellet hadde vokst til større vesener. At vi selv startet bare som 

en celle!!! Dette var rundt 10-års-alder. Hadde hørt slik før, men ikke tatt det alvorlig?  

Kunne da ikke en utvikling nettopp da ha skjedd? Brikkene falt jo da ganske så meget på plass. I alle 

andre fortellinger så var det ikke noen årsak-virknings-rekkefølge, mer ett mystisk svar, og som alt ble møtt 

med: Det skal du ikke forstå, vite, kunne noe om, begripe?! Hvordan skal jeg finne ut om hvordan jeg kan 

tenke da? Eller tis? Eller verden? Hvordan skal du kunne rette opp noe?  

Uansett hvor galt eller riktig noe var, rettferdig eller urettferdig, så skulle du bare adlyde! Om det ikke 

var skriftene, så skulle du adlyde autoriteter, voksne, foreldre, lærer, militærsjef. Det samme måtte fienden, 

om det var denne som var urettferdig, så måtte soldatene adlyde. Alle trodde tydelig at de hadde rett, eller rett 

til, mens de som var et trinn under måtte følge opp alt: Og allikevel skulle man ikke drepe, lyve, stjele?! 

Hvordan fikk folk dette til å henge sammen.  

Hva skulle jeg da si til et annet menneske? Om orden og oppførsel. Både troende og ikke-troende 

gjorde vekselvis bra og dårlige saker. Behovene styrte. Det var ingen referanser til hva som var bra og dårlig 

totalt sett?! Begrep som rettferdig og ikke-rettferdig kunne forsvares rettferdig?! 

Mitt spørsmål om tid, verden, tenke, tanken, utgjorde en essens i livet vårt, selv for et spørsmål som at 

vi skulle ha det bra. Og så skulle man ikke ha lov til å tenke over dette? Her er det at en professor på radioen 

sier at det er tillat å tenke: Arne Næss! Det ga meg en legitimitet som lovlig tenkende! Andre ville forby meg 

dette! Hvar gang jeg møtte et menneske, møtte jeg på en måte et menneske som hadde enerett på hva som var 

riktig. Men hva da med de andre rundt oss? 

Hva verden fungerer som og har av muligheter mente jeg, var en av de formene vi måtte finne ut av, 

og som sammen med tenkning og tid til rådighet var avgjørende for våre handlingsmuligheter til det som 

kunne være bra for oss. Hvordan formidle noe som var gunstig for oss, hvilke referanser vi trengte i tillegg til 

det vi trodde på? 

Jeg fant liten eller ingen grunn til ikke å stole på det jeg lærte om tetthet og tyngde, om negative og 

positive elektriske og magnetiske egenskaper. Jeg forstod ikke hvorfor det virket slik, eller tyngdekraften, 

men jeg stolte på at disse beregninger stemte, om kraftøkning, og det spesielle om at om vi dobler en 

bevegelsesmasses hastighet så blir bremselengden fire ganger så lang, og slaget, kollisjonen, fire ganger så 

hardt, kraftig. Det var en mengde slike merkelige data som det syntes ett system i. Ingen visste hvorfor kreftene 

virket, eller måtte virke akkurat slik, men at det viket systematisk og logisk. Joda? 

Men tiden, etterhvert rommet, endelig eller uendelig, hvorfor rom var, bevegelse, og hva styrken eller 

objektene, ting, stoff, hvorfor det var, og hvordan det kunne være slik de var, egenskaper som ting og tanker, 

og krefter. Kreftene virket som litt av et problem. Jeg måtte finne ut av dette. At jeg stolte på forhold som var 

funnet ut og som de fleste stolte en del på, kan vi også kalle en akademisk lærdom, forsknings-resultater, oftest 

med bevisføringer, og mange slike beregnet vi selv mens et var mindre med praksis om dette.  

Unntatt noen smell i kjemi-salen. Om vi svingte en øks med dobbel hastighet merket vi jo litt slik 

effekt selv, at kraften var betydelig større enn bare det dobbelte. Vi lærte at visse saker som ble blandet 

eksploderte, og at om man klarte å få atompartikler til å reagere, utløse sin energi ble det en utenomjordisk 

stor eksplosjon. Hvor sterkt dette ble, hadde Einstein regnet ut. Han hadde laget en formel basert på hvor mye 

energi masse kunne omsettes til, slik som at E=mcc. C er liksom lyshastigheten.  

Jeg måtte finne ut av slikt selv som jeg ikke forstod. Jeg ville finne ut hvordan jeg skulle beskrive tid, 

tiden, tids-oppfatninger, rom, begrunnelse for endelig eller uendelig rom, stoff og tanker. Jeg hadde på dette 

tidspunktet kun begrep som konkret og abstrakt å benytte, hvilket ikke var holdbare begrep, men allikevel 

sorterte jeg det slik at rom og tid var abstrakt, stoff og tanker var ulike former konkret, fordi dert var forskjell 

på tanken mus og tanken giraff. Da måtte det ha en strukturform, selv om vi ikke kunne holde dette i hånden 

som handfast. Vi kunne jo ikke holde stjernene i hånden heller, såkalte solsystemer, men de var jo der. 

Jeg hadde likedan lest om universet i en stor bok om galakser, solsystemer, planeter, kometer, 

asteroider, og en del ideer om solsystemer og verdeners dannelse slik. 
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Denne fordelingen av konkret og abstrakt for tid og rom, og konkret for stoff, ting, og som en forskjell 

fra Kant, at jeg mente at noe lignende som Aristoteles som jeg ikke visste om, at tanker var en slags form, 

struktur som fantes med forskjellig form, var tross alt slik allikevel at selve modellen min her ble lik Kants 

modell, og der verdensfred og snillhet var det som var essensen i utgangspunktet. Jeg kunne neppe ha funnet 

noen som lignet mere på Kant enn meg selv, og slik jeg senere har forstått dette, så er verdensbilde ganske 

likt Newtons også.  

Den forskjellen fra dette hos min versjon, var at der Gud var kilde for Newton og Kant, der hadde jeg 

en helt annen ide, som lignet mer en natur-modell. Jeg mente at det i så tilfelle var en væremulighet, 

forandrings-mulighet og ingrediens-funksjon som lå til grunn for de begge, både Gud og Natur. Men det var 

ikke usannsynlig at kun naturen alene, eller en annen dypere værens-årsak, funksjon/funksjoner, alene var det 

egentlige grunnlaget for alt værende sin virke-funksjon.  

Da jeg ikke nådde frem til andre med tankene som noe legitimt, bare som fantastisk tankegang, så 

valgte jeg å endre hele mitt syn på verdens-oppbygningen. Jeg delte verden opp i Væremulighet væren, likt 

som grunnlag for verdener, rom, dimensjoner, utfoldelsesplass for det som skulle eksistere og virke i slike 

verdener. Og så delte jeg det videre opp i tid, bevegelse, endring, forandring, virkning, hendelse, det at noe 

kunne skje, bli forskjell fra det som var, som altets forandringsmuligheter.  

Altså som både kunne være innhold i væren uansett type væren, og som samtidig kunne være del-

egenskap med det noe som energi eller ting, krefter, som kunne eksistere i en værensdimensjon. Jeg kalte altet 

under ett, fordelt over væremulighet, forandringsmulighet og ingrediens-mulighet. Her trengte jeg lenger ikke 

begrep som abstrakt og konkret, men kun funksjons-forklaringer og samvirke-forklaringer.  

Grunnen til dette synet var at jeg måtte analysere alt på nytt: Grunn: At månen kunne holdes på plass 

av jorden uten noe i mellom! At en strikk ble sterkere når vi sterk den og slapp når vi slapp den. At en 

elektromagnet kunne løfte en bil 1 meter opp i luften ved sterk nok spenning, mens den samme spenningen 

ikke virket på meg? Hva i all verden er det for en kraft som er sterkere enn alle fjell i verden, alle fabrikker i 

verden, og som holder månen på plass. Gravitasjonen.  

Hvorfor virker den på alle legemer mellom jord og måne og samtidig at vi kan bevege oss fritt mellom 

dem, og at en 4 mil tykk stålbjelke ikke klarer å holde månen på plass rundt jorden, mens det kan gravitasjonen. 

Påstanden var at det var helt tomt rom i mellom dem. Mens jeg mente at det kan det da ikke være, slik at det 

må være noe vi ikke ser eller forstår her, og noe som skjer her! Noe er virkende og tilstede var mitt utsagn. 

Også at Einstein hadde funnet at massemengden økte ved hastigheter nær lyshastigheten.  

Altså at det vi kunne kalt tyngde også økte. Formene kunne endre seg med farten. Bli mindre og ha 

mer masse? Alt dette ga meg et relativt bilde av verden. Dette var årsaken til at jeg måtte granske væreplass, 

endringsfunksjoner og ingredienser på nytt/tanker-ting. Resten av analysen av dette kan leses i Kamos – 

Forandringskraften 1994, og videre i Differensialkraften the df-force 2018, eller Kamos – Differensialkraften 

the df-force 2019. pluss tilleggs-bøker.  

Begrep som vannrett, loddrett, likevekt, balanse, kraft og motkraft, viser faktisk noe som må ha noe 

med hverandre å gjøre. Slik virkning på samme sted, og i energi-lover vi har, må bunne i en ganske bestemt 

form for logisk virke-funksjon, grunnlag nok til å analysere for å se om det finnes en slik fellesnevner for 

disse funksjonelt. 

Spørsmål om rom, tid, bevegelse og styrke-former kan stilles som undring? Det kan stilles aggressivt 

for hver av disse også: Hva pokker er spesielt med og ved rom, bygning, grenser eller u-begrensethet? Finner 

du noe spesielt ved rom? Prøv deg på det. 

Altså om jeg ikke stolte en del på de lover eller forskning, det vi lærte om tall, geometri, like og ulike, 

om naturlover, om fysiske og kjemiske lover, altså reaksjonsforskjeller i mengder, og samme deltagelse i 

ganske så mye av kroppen vår, vår tyngde, bevegelseskraft, forbindelser i kroppen som syrer og baser, 

kjemiske prosesser som likedan kunne gjøres med andre stoffer utenfor kroppen.  

Kunstig fremstilling av livs-organiske stoffer fra det vi kalte de døde mineralstoffer, ja, alt dette nok 

til at jeg slik sett kunne si at jeg har akademisk grunnlagsstoff med meg. Mest fordi man aksepterte store 

mengder av de resultater fra mange formler og forskningstester som jeg ikke kunne kjenne til selv, men som 

var allment kjent i vitenskapen. Jeg kunne se for meg forholdene slik cirka ved å tenke på dette selv, og det 

ga meg grunn til å anta at de hadde riktig resultater.  
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Det neste jeg kan si er at jeg selv begynte å samle inn mer systematisk eldre og nyere funn som 

omhandlet lysfrekvenser, lysets egenskaper, de former lyset opptrer i, og slik som likedan bindings-spenning 

for lys til elektronskall som lik spenning som utløste lik mengde lysfrekvens igjen. En mengde slike likedanne 

egenskaper viste seg som balanseegenskaper, men også om forholdene som var til rette ved partikler, atomer, 

stoffer som lyset reagerte med, spesielt elektroner og kjemiske reaksjoner, og forhold som at frekvensen økte 

i proporsjonal grad med gravitasjons-trykket rundt lyset og elektronene. 

Likedan samlet jeg informasjon om nøytroner og protoner, og en mengde om molekyler og stoffer som 

fortalte noe spesielt om egenskaper ved grunnstoffer og energiutløsninger, slik som utskutte nøytroner og 

protoner, og heliumkjerner, alfapartikler som alfa-stråling, og elektroner som beta-stråling.  

Også oppdagelser av biokjemiske stoffer og prosesser, samt syrer og baser og elektriske og magnetiske 

oppdagelser, og kombinasjoner av bevegelser rundt slike elektromagnetiske funksjoner, samt hva man oppfant 

og oppdaget rundt mineraler, utvinning, doping av materialer, stål, halvledere til transistorer, om laserstråler, 

radio-stråler, nok til at jeg kunne se at det var et samlende bilde av energitypen, og dets slektskap med 

elektronet.  

Mitt resyme var at dette betydde at lys kunne gå over i masseformer, og masseformer kunne gå over i 

lys-form, hvilket i alle fall betydde at elektroner og lys kunne gå over i hverandres form hvilket senere er blitt 

bekreftet. Da massen kunne økes, og samtidig at elektroner og protoner kunne danne en nøytraliserende 

kraftvirkning utad, men også kunne smelte sammen til ett nøytron som er elektrisk nøytral med kun 

gravitasjonskraft ved seg, så forsvant tvilen om at andre massepartikler slik som elektroner faktisk ved høyt 

nok trykk, 2000 ganger tettere enn det vi ellers har rundt dette, mulig kunne danne et nøytron eller et proton, 

noe som krevde en omdannelse av feltretningsstrømmen. Men jeg forstod ikke hvordan dette kunne skje. 

Jeg måtte ellers bare akseptere reaksjoner jeg leste om som fusjoner, fisjoner, og senere om 

antipartikler og antigravitasjons, om kvanteverdier og senest kvark-tilfeller. Rett og slett godta at de var 

faktiske målinger, med noe usikkerhet rundt partikler og feltvirkninger, men etterhvert godt systematiserte 

skalaer. Det er ut fra de senere, og slett ikke egne målinger og funn, at jeg ser for meg at den videre 

sammenhengen av partikler og felt virker.  

Derfor kom jeg frem til dette med jevne felt, og makspartikler under et gitt trykk, og det jeg kaller tak 

og gulv som partikler kan vokse seg frem fra eller avta fra i forhold til gravitasjonskraftens trykkfelt.. Dette 

krevde et relativt og voldsomt nøytraltrykk i den omliggende kraften til partikler. Men dette var først etter 

2013 da jeg oppdaget forholdet mellom akselerasjonstrykk selv for partikler og gravitasjon på grunn av hva 

som måtte skje ut fra min egen balanse-modell for kraft i Forandringskraften.  

Jeg fant da ut at forskjells-funksjonen som produktskapende for rom-tid-styrke-funksjoner som kraft 

og motkraft, slik forårsaket at de samme sirkulasjoner, hastighetsløkker, dannet slik differens i inngående og 

utgående krefter hos preferansedannelser, mest kjent og typisk som partikler.  

Her valgte jeg for naturfysiske årsaker å kalle den samme funksjonen ved engelsk navn, kanskje 

latinsk, men altså for differensialfunksjonen og helheten for differensialkraften fordi den har så mange flere 

egenskaper som den forklarer av produktet og styrke-funksjonen og oppførselen til kraftrommet, at 

gravitasjonskraften heller er et biprodukt slik den forklares med fokus på hva av vitenskapen av i dag.  

Men på den annen side kan det godkjennes likedan med tanke på enhetsfelt-funksjoner, og som 

Hawking sier, at han tror at det har noe med gravitasjonskraften å gjøre, selv om Einstein og Hawking, samt 

Dirac, Bohr, ikke forstår hva gravitasjonskraften er eller hva den kommer av.  

Det viser seg at det er det samme mønsteret i differensialkraften som fremtrer slik Newton, Gauss, 

Lorenz, Planck og Einstein viser til, og som verifiseres som energitotal på samme måte som en generell 

gravitasjons-relativ kraft for sorte hull, galakser og partikler, antipartikler slik Dirac og Hawking beviser.  

Kort sagt er det tillat å kalle den samme kraften for gravitasjonskraften. At man godt si at alt er 

differensial-kraft eller at alt er gravitasjons-kraft. Men da de tidligere ikke har forklaring til tiltrekning, 

frastøtning, energivirkningen, eller hvilken funksjon som gir den logiske produktvirkningen til objekter, og 

heller ikke klarer å redegjøre for tidsfunksjonens oppførsel som annet enn at tiden blir borte ved sirkulasjoner, 

så må jeg arrestere alt dette med at Differensialkraften redegjør for alle disse sakene.  

Altså at gravitasjonens eksistens og oppførsel er avslørt, avdekket og redegjort for gjennom langt 

dypere analyse der vi tidligere ikke kunne redegjøre for rommets egenskaper, tidens egenskaper, bevegelsens 

egenskaper, styrkevirknings-drivkraftens egenskaper og deres felles produkt i alle punkter og kontinuitets-

tilfeller av romtiden vi snakker om og dens lover.  
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Men jo, ja, jeg godtar begrepet Gravitasjonskraft på denne modellen også, men jeg godtar ikke at dens 

oppførsel og dens grunnlag og grunnfunksjon ikke er avdekket med dette. Den er avslørt og avdekket og 

stemmer overens med alle våre fysiske lover. Stort sett fullstendig. Den forklarer også hvorfor et partikkel 

som er ferdig balansert i rommet ved sprengningsforsøk, under de gitte omstendigheter av gravitasjons-

objekter, ikke rekker frem til og kan erstatte partiklene uten at det er en like tett masse slik rundt dem, at det 

er derfor kvarkene grunnet samtids-relative fysiske feltforhold tvinges sammen igjen til et partikkel, og så sant 

vi anser partiklene som isolerte i rommet med et balansetrykk de skal opprettholde alene så følger faktisk disse 

også gravitasjonslover.  

Det er snakk om de eksterne lovene for logiske krefter mellom partikler og de isolerte interne logiske 

krefter for balanserte partikkelfelt som er isolert til balanse-stasjonen de har i forhold til gravitasjonen. 

Forskjellen virker som slik partikler i luft forholder seg til hverandre, og som slik partikler som flyter på 

vannet i et visst trykklag oppfører seg. Det er snakk om hva som virker mellom partikler utenfor deres 

taktrykk, og det som skjer på innsiden av gulv-tak-trykket. Gulv-tak-trykk er gjennomsnitts-trykket for 

partikler i rommet, mellom maks og minimum for runde partiklers balanse-felt i gravitasjons-rommets 

krumnings-spenning, altså gravitasjonens mer nøytrale indre turbulenstrykk. 

Partiklene kan altså fungere logisk bindende eller frastøtende til hverandre som balanseforhold mellom 

mettede rompartikler utad i gravitasjons-kraften, som virvler som påvirker hverandre logisk med 

virvelstrømretninger, mens en balansert partikkel er et tegn på at vi har ett mettet partikkel som vi forsøker å 

sprenge den indre balansefelt-kraften til, altså den indre balansen mot gravitasjonskraften.  

Altså forskjellen på mellom partikler og inne i partikler i gravitasjonskraftens trykk. Mens partikler vi 

sprenger ellers kan deles og vandre rundt i rommet, så vil et sprengt balansert partikkel som forsøkes sprengt, 

implodere igjen. På sett og vis noe som ligner eksplosjon og implosjon hos større objekter i rommet. Sorte og 

hvite hull, gravitasjon og antigravitasjon. Nærliggende funksjons-eksempler. 

 

Før 2013 da differensialfunksjonens lover ble oppdaget, altså hvorfor kraft-motkraft i 

Forandringskraftens modell viste sin differensielle struktur som akselerasjons- og retardasjons-bestemmende 

karakter for tvungne likedanne utvekslinger, tvungne fysiske lover, så var dette fremdeles ukjent årsak.  

Det jeg gjør er å undersøke de forskjellige formasjoner som sirkulasjoner gjør i utvekslinger, som 

kraftfelt. Og da oppdager jeg at disse ikke kan motsette seg sin formdannelse, fordi det er det samme trykket 

i dem som rundt dem, men at de må utveksle som spinnretninger, og blir dødsdømte til å være partikler så 

lenge tilstanden varer i feltet.  

Først når jeg sjekket dannelser av mange virvler i et lokalt langt mer jevnt rettlinjet felt-landskap, og 

da skulle sjekke hvordan forholdet var av kraftvirkning innover, slik som fra overflaten og inn, og halvveis 

lenger inn, så jeg at dette stemte med to faktorer fra den akademiske verden, eller fra slik som Newton-

Einstein, nemlig at forholdet viste akselerasjonstettheten innover, og samtidig likheten med bremseloven i en 

fast gitt avstand fra det samme objektets sentrum slik som når vi øker farten til en bil til det dobbelte.  

Kort og godt, med et tverrsnitt gjennom partikkelen, den samme spredning som fra en strålekilde, et 

bål, som kraften rundt en ledning som er strømførende eller en magnets styrke med feltavstanden. Dette 

tvinger fem formlene våre for ulike spoler, magnetisk og elektrisk påvirkning, alt i proporsjonale størrelser 

som viser at et rom med samme kraft som utveksler som objekt-former som overgang mellom energier gir 

samme energi, og da selvsagt samme transformasjonsenergimengder.  

Og her er det at hastighets-løkkene er regulering ´s- og utvekslings-formasjonene til overgangene for 

å innta eller ut-slippe feltstyrker med gravitasjons-rommet og objekter mellom disse. Når flere slike kommer 

sammen, så vil de som virvler i vann, mate hverandre, og trenger litt mindre av det som renner inn. Objektene 

trekker seg litt sammen og utvekslings-summens sentrumsenergi blir litt mindre mens samme mengde som 

blir borte blir igjen i gravitasjons-rommets strømning rundt dem.  

Med andre ord grunnlaget for Lorenz tids-hastighets-kraft-formel i forhold til lyshastigheten, for 

Planck-endringen og for frekvens/masse-gravitasjons-endringen ved økt hastighet i gravitasjons-masse-

rommet. Disse tre virkningene er altså en og samme virkning, og er derfor proporsjonale, også som tid, 

bevegelse, massetreghets-proporsjon. De er nøyaktig samme felt-utveksling! Og de må være da det samme 

felt, enhetsfelt for energier, og gir grunn til slit med å bestemme formelen fordi det gravitasjons-messige 

trykkets verdi ikke er angitt sikkert og bestemt i forhold til energiverdiene vi benytter ellers. Vi sitter kun med 

proporsjonene mellom disse energier som sier at de totalt gir lik energi, og at E=mcc så langt. 
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Utenom dette mener jeg at Higgs-partikkelen tilsvarer en Planckmasse som er lik med den 

gravitasjonsenergien som vi kan henvise til i hver sirkel vi finner den samlede energien til på hvilket som helst 

sted i fra sentrum rundt det egentlige partikkel. Ved å bombardere, eller på annet vis med full hastighet, å 

kunne måle den totale kollisjonskraft til en partikkel som elektronet, så er det mulig ikke bare å få ut hvilken 

frekvensenergi partikkelen har, men også hvor stor den ikke-utløste gravitasjons-kraften som partikkelen har, 

og det er denne planckbalansen jeg mener at CERN har testet.  

Denne hadde man jo på forhånd målt styrken til, Higgs-beregninger, og slik sett så er denne ganske lik 

eller lik med den energi-mengden som Black-Hole-teorien gir for den samme funksjonen. At energien normalt 

ikke synes er fordi denne massen danner kulemengden i utvekslingen, og ikke veksler inn og ut mens energien 

går gjennom sirkelen, og denne sirkelmassen er jo uhyggelig tett her. I forhold til en jevn rett linje blir liksom 

sirkelbevegelsen borte fra måleinstrumentet, og kun den total gravitasjons-energien kan måles på avstand 

ellers. Altså at det skal finnes et masse-senter de ikke hadde funnet, utløst.  

Black-Hole-beregningen tar like gjerne lys-energien tror jeg som eksempel inn mot en tetthet der lys-

energi og masseenergi, G-kraft, skal være i likevekt og kommer frem til cirka samme sum balanse for 

utveksling, nettopp den modellen som de har brukt for elektronet. Balanse mellom en gitt lysfrekvensenergi, 

og gravitasjonskraftens akselerasjons-styrke. Som like oppstår altså kule-balansen. Da er det sikkert også 

diskusjon om det er lysets oppførsel eller et gitt annet partikkel som er partikkelens sentrums-energi. 

Diskusjonen kan jo like godt handle om det er slik at all masse egentlig er lys, og at gravitasjons og 

lys kan gå over i hverandres form, eller at alt egentlig har en slags ekte minste-masse-partikkel og at disse 

partiklene styrer alt annet i universet, og har kraften som da virker mellom alt annet, også de elektromagnetiske 

virkninger, og videre om alt er samme felt-egenskap, at partikler er konsentrasjoner av denne kraften som små 

balanseøyer i rommet, en slags frossen spinn-kraft.  

Mange andre muligheter også, Som matematiske løsninger foreslå jo en planck-pyramide-form i 

midten, et slags krystall kan man si, som kan spinne rundt seg selv i en pi-bevegelse, men denne modellen 

finner andre teorier helt søkt og som et bomskudd. Med pi kan man benytte alle former som spinn rundt felles 

tyngdepunkt. 

Massen representer slik en planck-masse hos alle partikler, og virker som en manglende felt-partikkel, 

og å utløse denne kraften er nesten som et kvark-lignende forsøk, at man finner en energi som stemmer med 

gravitasjonsenergien hos alle partikler. Om jeg har misforstått Higgs-forsøket, som jeg forøvrig ikke har satt 

meg inn i , så kan dere arrestere meg på dette. Hvilken teori som denne planck-partikkelen, eller indre masse-

energien skal tolkes som, blir litt vel fritt av de ulke teorier.  

I en atombombe så oppnår ikke nøytroner og protoner lyshastigheten, men heller noe slikt som ligger 

nærmere en elektrisk hastighet et kort tidsrom, gjerne mindre enn dette, men det utløser også da en enorm 

friksjon for elektroner, som slik gir både kjemisk reaksjon, og en veldig kraftig og rask lys-utløsning, sterke 

frekvenser, der både atomene og lys-energi eksploderer ut i rommet rundt.  

Varme, samt radioaktive stoffer blir biprodukter, mens selve lysmengden og protoner, nøytroner 

bombarderer mye av terrenget og luften rundt seg, forårsaker radioaktive og isotop-endring av atomer i luft 

og på bakken, og varmen er med på utvidelsen av luftlaget som stor del av atomsmellen, og resten av 

utvidelsen av atommengden i bomben. Dette trykket er enormt. Allikevel er det bare brøkdeler av massen i 

bomben som er utløst som lys, og trykk. Det meste av atombomben, over 95 prosent av energien, er ikke utløst 

i det hele tatt som den energi omsatt i lys som den kunne vært tenkt som slik utløsning.  

Så langt jeg stoler på de andre fysikere og matematikeres data, lover, og logiske sammenhenger, og 

dette med like og ulike som sammenligningsverdier, og likedan for analyse av rom, tid, bevegelse og energier, 

så gir dette meg god grunn til å si at jeg har de deduktive data som for-spill til hva jeg skal lete etter ved og i 

min egen kraft-modell, selv om det er et sjokk å finne alle de fysiske lover en slik helt annen vei enn den som 

ellers er testet med praktiske måle-instrumenter med et tilnærmet konstant tallforhold eller styrkeforhold. 

Den utvekslingen som skjer mellom objekt-felters sentra, er også den som øker og minsker ved flere 

objekter sammen, og denne endres i takt med hvor mange som er med i prosessen, lignende Planckendringen, 

og derfor at denne også gir deler av den sterke kjernekraft som en del av bindingen. Altså avsatt felles 

sentrums-strømnings-virvling.  

Jeg kan derfor si at det er forholdet til alle de deduktive data før og etter oppdagelsen av differensial-

kraftens funksjon, som en indre funksjon i gravitasjons-kraften, som dermed er årsaken til veivisningen jeg 

har hatt for formegenskaper og deres virkning.  
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Når jeg da etterpå kan uttale meg om kvarkene og om fusjons-prosesser eller si hvorfor jeg er enig 

eller ikke i den indre forklaringen til nøytronstjerner eller tunge partikler i rommet eller tidligere og tettere 

stadier i et ekspanderende univers, så baserer dette seg på hvilke saker forskerne finner.  

Jeg tror at dette er meget relevant eller riktig, så forsøker jeg å se på balanse-forholdene, og kan si ja 

eller nei til muligheten. Men på den andre siden der jeg sier ja, så er enkelte av tilfellene såpass sikre at jeg 

kan forsøke å gi en balanseforklaring til dette gjennom utgangspunktet til min egen modell. Begge modeller 

eller funn forholder seg til samme rom-tid-energi-verden/univers.  

Slik sett kan jeg også hevde at hele den einsteinske, diracske og hawkings-orienterte formel-verden 

kan knyttes rett inn på riktig plass i denne modellen, eller omvendt, at min modell kan knyttes rett inn i de 

værende modeller som veiledende. Jeg må ha lov til å si at jeg allerede tror at en del av min modell som 

forandringskraften alt har gitt en slik veiledning til en viss grad. 

Nye funn jeg hører om holder seg innenfor modellens rammer for balansemulighet! Forklaringene jeg 

hører har ofte store misdannelser, antagelser. Altså stiller ofte referanseløse. Det kan vi gjøre noe med. 

Nå skal det sies at jeg i perioden 19 til 21 år, frem til et halvår før jeg fant Forandringskraften studerte 

på yrkesskole hvor jeg tok toårig elektro-teknikk på ett år, og året etter kontormaskin-service-linje, med 

elektronikk og digitalteknikk, en linje som året etter skiftet navn til data-service-linje, og der digitalteknikken 

var av samme omfang som NTH hadde i Trondheim, altså noe lunde up-to-date med tilsvarende amerikansk 

innføring i data-elektronikken slik. 

Det er heller som oppdagende til forhold rundt den fysiske verden, og egne undersøkelser slik, samt 

forholdet til tenkningen over romtiden og objekter, egenskaper, at jeg hevder at jeg ikke er akademiker, mens 

jeg derimot ellers faktisk utenom filosofi og tidligere vitenskap, ikke hadde noen annen erfaring enn den jeg 

bedrev selv. Dette synes også godt i mine skrifter, som logisk men komplisert nok viser en nesten fremmed 

vei frem til målet, med unntak av om man leser, slik jeg gjorde senere, filosofiens historie, og vitenskapenes 

utvikling. Disse er det heller ikke spesielt godt redegjort for. Enkelte forskere og filosofer, begriper ikke hva 

andre i faget sitt egentlig har gjort og mener. 

Om mettede og umettede felt-spenninger er det god grunn til å høre på Einstein; Spør Tesla, sa han, 

fordi at nettopp hva som kan balanseres og ikke med energier forstod Tesla seg godt på. Han tok med forskere 

og industriherrer, investorer, satte seg naken på en høyspentspole med en stav i hånden og lot mangfoldige 

tusen volt gå igjennom seg, tross alt med en veldig høyfrekvens. Frekvensen og energien var for høy til å 

kunne avsettes i kroppen, og måtte bare passere uten nevneverdige skader.  

Da investerte de i veksel-strøm. Svakere strømmer ligger mer på linje med de kjemiske utløsnings-

spenninger, frekvenser, i kroppen. Ett kolossalt trykk med høy frekvensenergi trykker heller kroppen sammen 

lignende at vi er langt under vann. Eksemplet er ikke helt perfekt, men at rommet i kroppen er såpass balansert 

mettet at en enorm mengde energi ikke kan erstatte plassen stemmer nok med gravitasjons-trykk-balansen. 

Energien må søke i sin helhet en pol den kan utlignes i mot, og har ingen tid til arbeid, pause på veien.  

Den høye frekvensen i enkelte lyn er grunnen til at folk kan overleve dette, selv om de 9 neste barna 

du får har spraglete hud, slik som denne kvinnen fra Mexico opplevde. I USA er det en elektriker som reparerer 

strømstolper som skal ha bli tatt av lynet 7 eller 9 ganger, og er slik i Guiness rekordbok. I den boken finner 

du mange rare fysiske eksempler som er utrolige. Faktisk så utrolig at det slår ut det meste som er spådd. 

Einstein kommer ikke med en funksjonsforklaring til gravitasjonens oppførsel, bare om hvordan den 

oppfører seg. Han kan tross bevis for at romtiden med energiformer er et produkt punkt for punkt, så kan han 

ikke forklare hva tid, bevegelse, rom og styrke har felles til å gå sammen til et produkt.  

Tesla kommer ikke opp med noen modell i det hele tatt for universet og kraft-virkningen slik i det hele 

tatt, men det gjør heller ikke Bohr. Bohrs modell handler om hvordan kraften kan være internt som både 

balanse og som forskjeller i partikkel-energier som indikerer en helhet lignende en kraft og motkraft, eller 

bevegelsesenergier og motbevegelsesenergier lignende Russells modell, men ikke hvordan dette er mulig 

logisk og funksjonelt.  

Dirac bruker rett og slett Einsteins modeller for gravitasjon og partikler og antigravitasjon og anti-

partikler, men det gjenstår en liten feil. Denne ble først i fase en løst av Schrøder som brukte Plancks formel 

på partikkel-energien. Dirac velger å bruke denne også på feltet rundt partikkelen, og da stemte dette med en 

formel med to løsninger for partikler, og videre for løsningssvar 2 i samme formel antigraviterende 

bevegelses-retninger.  
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Merkelig: Men Einsteins universmodell er vag, og valgt som kaos. Bohr, Dirac gir ingen konsekvent 

universmodell på denne måten. Hawking gir beregninger som passer både Dirac og Einsteins generelle 

gravitasjon og relativitetsteori, og slik sett verifiserer Einsteins teori, men aner ikke hva gravitasjonen er. 

Hawkings modell forteller kun hva som er universmodellens indre beliggenheter, men tross alt en universteori. 

Det er stort sett som de innbyrdes partikkel og felt-forholdene som forskerne og de nevnte har laget modell 

av. En virkelig motkraft har de fjernet, også da som den første av disse, Einstein.  

At kun de målte lover var alt. Akkurat som at det ikke blir det samme med en motkraft? Men det blir 

det! Alle utmerker seg med feltkraftberegninger og partikkelfeltberegninger og proporsjoner mellom disse. 

Virkelig fortelling om hvorfor partikler, hvorfor gravitasjonsoppførsel eller virkelig universmodell, endelig 

eller uendelig har de ikke. Kun en av flere der ingenting er utgangspunktet for dette. Et romtidløst punkt. 

Hawking forkastet dette til slutt, og både han og Einstein mente det måtte til en minst ikke-singulær modell 

for å få frem en disharmonisk-struktur i universets fordelte strukturer.  

Også CERNs forskere forfølger kun den indre proporsjonalitet i feltstyrkenes energi som partikkel-

balanser som det ikke gis forklaring til kun av gravitasjonskraftens trykk alene. Men at trykknivåer styrer har 

de rett i og kan på det viset få frem gode beregninger for partikkelbalanse-forhold. Men på den annen side så 

ligger det ikke noen forklaring til gravitasjonen og til universet, romtidens funksjon som produkt også videre, 

og det er kamp mellom flere teorier med tilgang til CERNs laboratorier.  

Den mengden av forskning og sammenhenger mellom partikkelkonstellasjoner og trykknivåer, og 

omforminger av tilstander mellom atomer og partikler, og fisjon, fusjon, oppførsel under ulike trykk og 

dannelser og spaltninger av stoffer, samt sammen-føringer av store masser, galakser, sorte hull, og 

supernovaer, videre slik som en mengde fenomener i slike kombinasjoner, avsløres gjennom deres arbeid og 

dyktige avdekninger av forhold vi ellers ikke kan se med instrumenter og sanser. Beregninger og tester fra 

ulike data-informasjon, viser til sammen hva som hender i sentrum av Jupiter, i lagene inne i Saturn, Solen, i 

Nøytronstjerner, også videre. Ikke minst avsløring av hendelses-forløp, slik som resonans-virkninger i 

galakse-haler, at det har vært et sammenstøt med en dverg-galakse for lang tid tilbake. 

I kritikk mot CERNs modeller, så kommer det ikke frem hva det er som kritiseres. Handler det om 

balansen så er Cerns modell bra nok. Handler det om hva partikler er og gjør, eller hva som forårsaker hva, så 

er det vel uenighet mellom CERNs egne forskere også; for eksempel dette med parallell-univers eller ikke. 

Eller om det er en av flere modeller for elektron- og partikkel-konstellasjoner.  

De fleste kan oppvise et felles regnskap slik at det ikke er stor forskjell i dette. Det er sikkert en rekke 

uenigheter i hva kvanter og kvark-konstellasjoner forteller også, om de følger generelle lover eller ikke. Ett 

populært utsagn er at partikler i flere tilfeller her ikke følger de vedtatte lover. Hvilken begrunnelse har de for 

å mene dette. Kritikken og vedtatte meninger mangler referanser i utgangspunkt som holdbare referanser. Hva 

er det de ikke forstår? Hva er feil? 

Men: Det er ikke de fysiske lover for naturen som ekspertene er uenige om, men årsaks og for-

tolknings-forholdene. 50-60 prosent av landsfolk, og kanskje like mange akademikere har den oppfatningen 

av at vitenskapsfolk er uenige om de fysiske lover. Det er de som regel ikke, kun hva som er årsak og tolkning 

av disse. Men det er noe annet.  

At vitenskapen viser seg frem så splittet fordi de ikke forteller at de er enige om noe, men uenige om 

hva som er årsaken, får folk til å tro at de ikke er enig i noe om naturkreftenes proporsjonalitet, og de teknisk-

funksjonelle natur-lover, kjemiens og fysikkens, og også mye av nærings-forhold som biokjemisk virkning.  

Bør vitenskapen forenes om hva de er enig i til folk, slik at folk ikke kun har mistillit.  Jeg mener 

vitenskapen tjener gull-medalje på en slik felles innstilling til folk! For forskere betyr dette mer midler og 

aksess?! De kan vise til hva som positivt er oppnådd, og bli nettopp en del av håpet vårt, sammen med folk!  

 

Om jeg skal gi noen vitenskaps-kritiske bemerkninger? Vel, noen! 
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Kritiske bemerkninger til en del vitenskaps-modell-innhold! 
  

 Ikke akkurat noen morsom utfordring. Ett eksempel er jo dette med gluoner, og ikke minst gravitioner, 

eller om vi vil rom-i-troner som aldri stopper å utvide seg, som en kamerat sa humoristisk. Gluoner betyr en 

slags lim-funksjoner lim-partikler, eller lim-strenger. Om det virkelig er slik at ett manko eller overskudds-

område der en partikkel roterer en vei, eller motsatt vei som balansepartikkel, så vil dette tilsi feltstrømmer 

som også må strømme i slik retning. Om det er styrke i feltstrømmene burde dette være balansert eller likt 

fordelt. Dersom det er polære forhold i rommet fra noe annet eller som tiltreknings-retning, og partikkelen 

roterer, så vil dette tvinge frem en forflytting av felt-virkning i partikkelen. 

 Dette betyr også at det blir en større virvel-rotasjon mot et senter. Det samme mellom to partikler. 

Videre vil elektroner som vandrer rundt kjernen slik sett ha en virveleffekt av feltlinjer som skal utveksle med 

kjernen. Denne vil også forflytte seg i rotasjonsbalansene mellom kjernebevegelser og elektronbevegelser. 

Elektronet kan slik oppfattes som et virvel-øye i skall-laget. Det vil da være klart at det er forskjellige massive 

lag flere steder i atomet.  

I utgangspunktet vil slike sterkere strømmer minne veldig om slike gluoner. At det kun er et slags 

gluon-partikkel er derimot tvilsomt. Men ideen kan gi gode beregninger om slike virvler, stramminger som 

finnes i felt-laget. Det er derimot neppe en partikkel. Mange andre beregninger kan oppvise modeller, 

beregninger som kan klare de samme utfordringer tror jeg. Gluon-virksomheten kan sikkert inntre der man 

mener å ha kvark-partikler for å forklare hvorfor de trekker seg sammen igjen også.  

Men det samme skjer om det er et gitt balanse-felt som partikkel i rommet, og der spaltning ikke kan 

erstatte en balansert mankoplass i gravitasjons-rommet. Gluonet og beregninger passer slik sett som en lettelse 

for beregninger, og oppførselen er faktisk da ganske likedan. Forklaringen er derimot forskjellig. Fordi gluonet 

skal ikke måtte forklares som en generell balanse, men rett og slett ha en mystisk kraft som er en partikkel 

som gjør det andre partikler ikke gjør. Mange elsker mystikken, spenning, et spøkelse i rommet. Ikke minst at 

andre ikke forstår noe av det, og heller ikke at en selv kan forstå denne partikkelen. Den har strikk-effekt!? 

Tiltrekning og frastøting trenger ikke en strikk. Dette oppnås av balanseforskjeller i feltkraften. Om 

det er akkurat en balansegrense, så vil det som går for langt innenfor og det som går for langt utenfor tvinges 

på plass igjen. Kvarks blir tvunget ut av balanse. Så vil de søke denne balansen igjen, og dette utveksles av 

gravitasjons-normalen i rommet som man kan sammenligne med som balansetrykk, men er også det som gir 

de motsatte spenninger og nøytrale partikler og antipartikler som kvark-spenninger.  

Vi ser hvor mye vi kan endre partikkelen slik, men da ser vi også hvor til kort vi kommer og hvor 

nærliggende det er at beregninger av gravitasjonstrykket i rommet også er i forhold til kraften vi påførte.  

Jeg kan si veldig mye: Men jeg kan ikke her klare å finne alle de argumentene som forskerne selv har, 

og påvise hva som jeg mener problemet bunner i. Dette må jeg ta ved de eksempler som forskerne forelegger 

direkte med et bredt arsenal av argumenter rundt deres og min versjon av hendelsesforløpet, og dette kan jeg 

ikke stå inne for i dette skrivet: Så langt er dette bare eksempler. Men ja; jeg utfordrer til debatt og drøfting 

av kritisk-analytisk karakter. 

Jeg har gitt en dekning for min innfalls-vinkel til naturforståelse, til vitenskapen, og løsninger som 

fremkom etter hvert som jeg dykket ned i tilværelsens mer skjulte natur-egenskaper. Jeg kan ellers si at 

balansemodellen er rikelig nok og i overenstemmelse med naturlover grovt sett, og at det jeg forstår av nye 

data om funn kan passe utmerket godt inn i modellen med formler og tall. Disse måle-verdier kan jeg ikke gå 

så god for som de som sitter med den beste forsknings-kompetanse på dette området. De kan vurdere om min 

modell er gunstig og oppdagelsesrik nok til at den er god nok modell for tallene, til å ta hensyn til. 

Det er vel også hva jeg håper på. Resten av de beskrivelser som kommer her under konklusjoner, er 

ulike innlegg om forskjellige forhold som har sin plass i de forskjellige deler av fysikken rundt alt vi driver 

med her i slike modeller, og er ikke et endelig oppsett, men de tanker som i hvert fall er nødvendige rundt de 

enkelte forhold av fysiske forhold som tas opp. Jeg sier her hva jeg mener og hva jeg anser at jeg har en god 

dekning for å mene, og i enkelte tilfeller hva som kan være faktisk tilfelle, og ikke. Jeg holder meg stort sett 

til samme virkefunksjon som utgangspunkt. Denne fremstillingen er supplement til Differensialkraften! 
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Kraft Mot-kraft Dualisme og Virkning 
 

 I de fleste tilfeller forklarer vi kraft ved at den virker, har en styrke, ofte at den har denne styrken inne 

i seg, iboende, eller at den har blitt tilført annen kraft, eller likedan kraft utenifra. At kraften har blitt dyttet, 

tilført, blir til som påvirkning fra en annen kraft, eller fra en annen kilde. I mange andre tilfeller beskrives 

kraft som at den er konsekvens av virkninger, dytt, fra en annen del av en total kraft, endelig eller konstant 

energi, og i igjen som ut fra en annens kilde egenskap, for eksempel Gud eller Naturen. 

 Aller mest kjent er begrepet kraft og motkraft. At for å løfte noe, eller at det skal være balanse, så må 

kreftene som virker være like store til at løftet skjer, eller at vekten viser lik mengde virkning på begge vekt-

skålene. En forklaring slik er at alt vann som faller ned trekkes like mye ned mot jorden, og med sin tyngde 

for alt hva vann består av så utøver vannet når det ligger på bakken ett likt trykk på like nivåer vann slik at det 

presser seg utover til det vi kaller ett vannrett lag, da trykket nedover virker like sterkt på hele mengden. 

 Det som blir det samme problemet med begrepet en enhetlig kraft, eller om det finnes en adskilt kraft 

og mot-kraft, er at alle disse virker. Spørsmålet er da om hva det er som får en enhetlig kraft til å virke, eller 

hva det er som får kraften til å virke, og hva det er som får mot-kraften til å virke.  

Det samme gjelder for vårt begrep om en annen kilde, at en kraft, energi, egenskap, virker slik at den 

får krefter til å virke, men også hvorfor kildens egenskaper virker. Slik er ikke begrepet å dytte, flytte, endre, 

påvirke, gjennom hverken fysiske, bevisste, vilje og følsomhet, som kilder, forklart som virke-funksjon, bare 

som rekke-følge-funksjon, enten i en enhetlig kraft eller i kraft-motkraft som står opp mot hverandre, kun 

presentert som rekkefølger av virkninger, kalt årsak-virkning, eller dytt på dytt. Uansett hvor mange dytt vi 

oppsummerer, så forklarer dette hverken bevegelsens eksistens som egenskap i noe, eller på grunn av noe, 

eller virknings-egenskapen bak slike dytt-flytte-egenskaper.  

Mange slår fra seg all slik tankegang, ingen tro på løsninger, finner den nytteløs, grunnet behovs-

dekning, og det å ha det bra, at de praktiske målene er det eneste som teller, og lar konsentrasjonen sin om alt 

dreie seg om sin egen tilværelse som en tilfredsstillende følelse, et mål som et balansert eller overskudds-

mettet livsmål. Forskjellige grader av sikring av ressurser og behovs-tilfredsstillelse. Det som teller er å ha 

det godt, eller varianten, å oppnå det gode, eller bare det gode, og kreftene som skal til her, oftest innkapslet i 

begrepet viljekraft, å ville det gode. I og for seg noe vi finner som praktisk nødvendig med rette. 

At om en slik kraft kan virke, er heller ikke funksjon-forklart gjennom påvirkning av bevisstheten eller 

som virke-kilde i en enestående viljekraft. Kraft og kilde er uten funksjons-forklaring, altså at hvorfor virke-

funksjonen virker. På samme måte så er et naturlivssyn, et vitenskapelig fysisk livssyn, vitenskapens lover og 

krefter, slik at begrep som felt, energi, objekter og deres endringer, slett ikke er forklart ut fra en funksjons-

virkning som noen forstår til at kraft-motkraft, eller en enhetlig kraft virker, som ligger i innrømmelsen til 

Newton, Einstein, Hawking, Nyere fysikere, vitenskap, at de vet jo ikke hvorfor felt og energi finnes, og de 

vet ikke hva gravitasjon er, eller hvorfor denne virker som den gjør.  

De vet langt mer om selve oppførselen til disse kraftvirkninger som påvirker hverandre, og at det er 

blitt oppdaget gjennom undersøkelse av naturen der naturens, eller vitenskapens lover for fysikk og kjemi, 

med om-dannelsene mellom alle energi-tilstander de kjenner i den fysiske verden. Da de fleste fysiske 

tilstander, og kropps-tilstander, og evnen vår til å omforme naturen i teknologisk forstand gjennom de 

egenskaper vi har, i langt mere virknings-grad enn det vi at vi bare er bevisst på dette, eller tenker noe om 

dette, at gjøre-funksjoner som utfører dette, så virker naturens funksjoner langt mer som troverdige løsninger 

for mange behov og egenskaper vi har, opplever, sanser.  

Vi finner at kroppen er fysisk, bruker de samme stoffer fra naturen som det mineralriket har, men i 

spesielle kombinasjoner som kjemisk og fysisk følger de årsak-virknings-rekkefølger som de fysiske lover 

gir. Videre finner vi at stoffenes reaksjoner slik bruker varme, lys og elektroner som virkningssignaler i 

kroppen der nerver fra alle sansene sender signaler som trykkbølger og som elektron-vandrings-signaler til 

sentralnerve-systemet i hodet vårt og i ryggmargen.  

Utenom det veksler mange muskelnerver, og organ-nerver ofte direkte mellom hverandre under trykk 

og elektronsignaler i nerveforbindelser, slik at alt ikke trenger å komme til sentralnervesystemets hoved-

organer først i ryggraden og hjernen som er konsentrerte hjerne-seksjoner som arbeider sammen i hode-

regionen.  
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Med EEG-tester finner vi at hver kroppsdel og behovsorganer har sine sentre i hode-regionen også, 

slik at sansefølelser og behovs-følelser slår ut som energi-effekter i disse hode-regioner som er plassert ganske 

likt på de fleste, slik som bevegelse av lillefinger, følsomhet i lillefinger, i tommelen, i magen, blindtarmen, 

hvor vi kjenner dette som vondt eller godt, og at affektene våre, refleksene våre, og behovs-følelser for organer 

som krever luft, mat, drikke, bevegelses-forhold og temperaturer, berørings-styrke, slik reagerer på samme 

måte og gir signaler til de samme områder i hjernen.  

Når hjernen oppfatter et signal, først da kommer bevisstheten om hva som virker rett eller galt for oss, 

at vi må gjøre noe, eller spontant gjør noe. Det er denne årsak-virkningen i vår fysiske kropp, og likedan som 

arvestoffer fysisk, og gener fysisk, at vi finner forskjeller i normal-tilstander og hva virus og bakterier gjør, 

og infusjons-dyr, eller hvilke forhold vi blir algeriske mot eller som setter kroppen ut av funksjon for visse 

egenskaper, også i immunforsvaret vårt.  

Samtidig finner vi opp tekniske løsninger for alt det vi tidligere ikke trosse var mulig, slik som å prate 

sammen mellom to sider av jorden direkte via mobiltelefoner eller datamaskiner, eller prate med noen som er 

på månen, med 2,5 sekund forsinkelse mellom setningene vi svarer hverandre med på grunn av at signalet, 

lyshastigheten, har så stor avstand å vandre gjennom.  

Utstyr til sykehus, medisiner, når de virker, og operasjoner, samt en mengde livsnødvendige midler 

slik som når man har sukkersyke, visse former for gikt, en mengde muligheter for gjenskapelse av organer 

både ved å dyrke stamceller og ved å bruke tekniske løsninger og elektronikk for å bevege fingre, kunne se 

eller høre når man er døv eller uten syn, at slikt er mulig. Og da reagerer vi ganske ofte lignende på følelser 

som ved normale organer.  

Alle slike forhold som utforskning av solsystemet og universet vårt, de kjemiske og fysiske naturlover 

som fysikk og kjemi har samlet, virker slik i kroppen også, frem til hva i all verden vår bevissthet kan fungere 

og oppfatte dette, eller påvirke dette. For det første så er bevisstheten vår en sammenligningsfunksjon, en 

sammen-lignings-prosess for sanser og behov, følelses-styrker, og for orientering av retninger, former og 

virknings-forskjeller vi finner rundt oss, i kroppen, og som virkninger fra vår husk som tyder på lagrings-

kapasitet, slik som ved lærdom.  

Alt dette gir grunnlag for at et vitenskapelig natursyn, livssyn, en tro på de fysiske og kjemiske lover 

og drift-tilstander i universet, i mennesket og for jorden, virker etter krefter vi kan avdekke fysisk og som 

mange etterhvert tror er den funksjonelle årsaken til all hendelse. Det som er like vanskelig i kraftmodeller 

som ikke setter det fysiske som årsak eller Gud som årsak, men et funksjonsprinsipp, eller en virke-funksjon 

som årsak bak alt dette, er også da de som er kun vitenskaps-troende syn på tilværelsens sin store gåte.  

Men det er heller ikke vanskelig å forstå at de av all denne grunn har en stor tillit til og i mange tilfeller 

klokketro på at det fysiske innehar denne funksjonen alene, og at alle våre guder og gudinner og tidligere 

mystiske forklaringer, eller via lignelser, slett ikke favner så godt tak i mange av årsaks-forholdene som de 

troende i større grad tror på. Og Gud som funksjons-virkning og eksistens-funksjon, virke-funksjon, som kraft, 

bevissthet, har rett og slett ingen forklaring.  

Hvorfor skulle Gud være bevisst, eller kunne være det, og med eller uten viljekraft, eller som en kraft, 

hva i all verden er virknings-funksjonen i Gud til dette? Her sliter også de troende med forklaringer til 

saksforholdene. Det er heller ingen løsninger mellom den bevisste funksjon og hva som kan virke slik at det 

når den fysiske kroppen, mens vitenskapens modeller slik ligger utrolig nærliggende til at en slik funksjon er 

mulig gjennom kraft-enhetlig omformings-modeller. Men ikke som hvorfor at kraftren virker eller virker som 

den gjør. 
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Einstein, Tesla, Bohr og Hawking: Om eksempler på og om kraft-modeller. 
 

Einstein finner at det er samsvar mellom energi-formene slik at de alle kan forholde seg til samme 

konstante mengde energi, ut fra en bestemt hastighets-energi, lys, og masse-kraft, gravitasjon. Altså at 

elektromagnetiske og gravitasjons-fungerende feltlover går i hop som hånd i hanske. E=mcc, og konverteren 

som er en sikker omdannelsessammenligning og ofte den operativt fungerende formidleren mellom energier, 

er nettopp lys, eller egentlig alle de samme radiobølgearter som kun viser sine egenskaper med forskjellig 

frekvens av samme hastighet hos samme partikkel.  

Det var kjent at alle disse energier matchet tidligere enn hos Einstein, men de visste ikke helt hvordan 

de skulle finne en felles formel eller sammenligning som fikk alle inkludert samtidig. Tross at Einstein fant ut 

dette og de relative proporsjons-fordelinger mellom de forskjellige energier, og om han selv ville det kunne 

kalt alt dette en enhetlig kraft, så holder han seg kun de forholdet mellom de kjente energier vi avdekker i 

rommet, og forkaster ideen om en motkraft utenfor denne tilværelsen.  

Vi blir stående tilbake med det samme som måleteknikerne, at det eneste som finnes er det vi kan måle, 

se. Det som taler for at Einstein og måleteknikerne ikke kan anses som helt sikre kilder, er at vi senere 

oppdager antagelse vi har hatt, som måle-teknikerne tidligere ville si ikke eksisterte. Videre så har ikke 

Einstein noen forklaring til hvordan stoff, tid, rom virkelig klarer å gå sammen til et produkt, likedan som 

virkefunksjon for de fysiske lover, eller hvorfor de skulle være til, kunne fungere slik de gjør. Einstein sier at 

han ikke kan forstå hva gravitasjonen egentlig er, likedan som Newtons utsagn.  

Å tro på en bakenforliggende eller i-liggende, iboende kraftegenskap eller virkefunksjon, det har de 

jo. Hos Einstein blir denne isolert til en slags enhet av det rom, de lokale egenskapers forhold innen for det vi 

kan se, et visst avgrenset rom, men som med bedre utstyr viser seg større enn man trodde, og som virker 

ekspanderende som den belgiske oppdageren og senere påvisning ut fra slik matematikk, viste seg ved 

Hubbels eksperimenter for å se om noe kom nærmere oss eller gikk vekk fra oss, doppler-effektene. Lyd og 

lys viser dette ganske lignende som bølge-forskjeller.  

Einsteins modell blir en veksling mellom de interne feltkrefter i det synlige og fysisk målelige 

universet, mens motkraft til det synlige blir forkastet, og senere har påvirket forskerne verden over. Man anser 

slik Einstein gjorde det først ved sin endelige teori, som fra mytisk tid, at alt var samlet innenfor en 

stillestående rom-strekning av en kule-form på universet, der interne vekslinger skjedde mellom energiene.  

13 år senere ombestemmer Einstein da Hubbels oppdagelser er et faktum, at universet ekspanderer og 

han omregnes dette til å fungere med gravitasjonsteorier og relativitets-teorien til å omfatte et ekspanderende 

univers, en utvidende kulemodell, ansett som fra et startpunkt, eller en mindre samlet energimasse i et 

sentrumsområde. I dag anses det meste som kun fra et punkt, mens Einstein sannsynligvis brukte punktet som 

retningskoordinator for utvidelsen, i og med at han sier at punktet ikke eksiterer, er kun en fiks ide. 

Da Einstein ikke sier noe bestemt videre om hvordan han oppfatter dette, så er det fritt til alle å forstå 

dette matematisk fra et punkt, mulig kanskje fysisk også, men det vet man ikke, men at det enten er en 

massestørrelse, eller er som fra et punkt, der den vinnende ideen er at BigBang startet fra et punkt uten 

utstrekning og tid, uten bevegelse, men allikevel, uendelig energi.  

Dette ville stoppet om bevegelse og tid ikke fantes. Einstein motsier kun dette gjennom at han i sin 

senere forskning er sikker på at det ikke er en slik singulær modell som er det rette for utvekslinger. At det 

må være en ikke-singulær, utvekslende funksjon i det som allerede er tilstede og som en enhetsfeltmodell som 

man må bevise er tilfelle for sin modell, andres modeller som ligner dette. 

Med andre ord, fremdeles uten en motkraft til den tilstanden vi har. Han gjør lignende Dirac og 

Hawking, tar utgangspunkt i våre kjente modeller, utvider dette til å gjelde uendeligheten, at det er et 

ubegrenset univers, men med de samme lovene innbyrdes som vi kjenner: MEN UTEN MOTKRAFTEN. Den 

finnes altså lenger ikke i deres bevissthet.  

Allikevel så er Einstein, sikkert Hawking også, kanskje Tesla og Dirac også, mulig Bohr, til at det ikke 

finnes en liten funksjons-mulighet ala Lorentz modell der alt er en kraft som virker utvekslende, og som til 

forskjell fra de andre også forstås som vitalkraft, livskraft slik som den gamle greske eterens omforminger av 

kraft fysisk og åndelig. Det er her de ikke støtter Lorentz variant særlig fordi han ikke setter inn noen 

funksjons-forklaring eller proporsjonsfunksjon for dette. 
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Vi kan nå se på Teslas mulige tankegang. Mye tyder på at Tesla er interessert i naturens lover og 

funksjoner og er sterkt inne-forstått med dette, og mulig forstår felteffekt på lokalt plan kanskje bedre enn 

Einstein. Altså hva de kan gjøre og hvordan de kan veksle så godt som de gjør, og forskjellen på stabile og 

vekslende feltvirkninger. Tesla er imponert over Edisons oppfinnelser, men forstår dem, men er ikke imponert 

over energitapet som Edison opererer med i likestrøm.  

Han vil benytte vekselstrøm, og etter årelang kamp klarer han å få investorer til å bygge et slikt 

kraftverk i fossen ved byen Buffalo. Ikke lenge etter har det meste av byen belysning og elektriske drevne 

maskiner og motorer. Dette er den første byen slik. Det tar knapt året før krav fra andre byer om at slik 

vekselstrøm må komme til de også.  

Tesla har tydelig hatt denne kraft-motkraft-modellen foran seg, ohms lov, gyldig for alle de energi-

områder vi kjenner. Som en innesluttet energi i en viss mengde konstant energi i universet, så måtte da 

oppførselen til de elektriske og magnetiske reaksjoner skyldes et balanse-forhold, og som lokalt ikke tillat mer 

enn en viss kvote feltkraft før systemet brøt sammen. Det samme gjaldt påvirkning av gjenstander og dyr. Var 

det lave veksel-spenninger som ga strøm i hus kunne folk lett dø av å få støt.  

Om det var store frekvenser i den samme strømmen virket det som at strømmen gikk tvers igjennom 

uten at det påvirket objektene. Han mente slik at dette gikk fra pol til pol med slik effekt at det ikke fikk avsatt 

seg til omløp i kroppen, slik at han må ha hatt en ide om at høye energier, frekvenser, krevde en slags metning 

som var større enn det en kropp kunne absorbere.  

At han forstod det slik at energien var for stor til at et lite område kunne mette en sammenhengende 

energi på stedet, og derfor gikk til nærmeste kilde som kunne dette. At han har hatt en slags ide om når rommet, 

gjenstandene, spenningskilder, var mettet for energi eller ikke. Spørsmålet er da om han tenkte på dette i 

forhold til gravitasjonskraften. Dersom Einstein system var riktig burde det også gjelde gravitasjon, altså 

masser generelt.  

Tesla kan ha hatt en ide om metningsforholdet til både masse og elektro-magnetiske felt. En slik ide 

går utover og lengre enn den alminnelige fysikk og kjemi. Men det virker som at det er ut fra slike eksempler 

om mettelse og avsetning, fordeling eller ikke av energier og kretsløp, at han har gått naken opp på en spole 

og sendt 100.000 volt vekselstrøm gjennom seg for å få aksept av investorer for at man må vite hvordan man 

styrer slike strømmer. Og fikk økonomisk støtte. 

Alt tyder på at han holdt seg til en kraft-motkraft-modell av alt, innenfor den kjente verdens energier, 

men forstått metningsgrenser for energiavsetninger. På det trinnet om han så forstod Einstein som mente at 

andre burde spørre Tesla om felt-energier, så ser det ut til at Tesla har hatt tro på en slik kraftmodell innenfor 

en begrenset lokal energiverden, og der kraft og motkraft fantes innenfor kun denne.  

Samtidig kunne han like gjerne ha trodd på en uendelig utstrakt modell av kraft-motkraft, eller samme 

for energibevegelser. Poenget er at når Tesla ikke kan legge til grunn noe bedre om lovene enn Einstein, eller 

hvorfor gravitasjon og felteffekter fantes eller oppførte seg so de gjorde, og heller ikke finne annen funksjon 

eller virkning for universets eksistens eller dannelse, så kunne han heller ikke gi noen modell som konkurrerte 

med de andres.  

Han har ikke utgitt noen modell med noen virkefunksjon for kraft-motkraft, eller det samme for 

energimodeller, annet enn for de lokale transaksjoner av energier slik som vekselstrømsmotorer og kraftfelt 

transformator-systemer og kraftverk som ga verden lys og teknisk arbeidskraft. Men det er jo mer enn stort 

nok av en forsker som knapt menneskeheten kjente til ellers. En enhetlig universmodell og funksjon for kraft 

og motkraft sin virkemulighet er ikke lagt for dagen av Tesla. 

Dirac: At de energier vi kjenner passer jo som hånd i hanske til alle våre energi-omvandlinger, som er 

likedant lokalt og universelt. Det virker det som at Tesla mener. At alt har balanse, men at dette kan skille seg 

ut, hvem vet av hvilken grunn, men logisk utskillelse på en eller annen måte av negative og positive systemer 

som allikevel er i balanse. Han befinner seg innenfor den gitte enhetlige modellen og det er den han vil ha 

svar på, den enhetlige kratmodellen for de fysiske lover, at gravitasjons og elektromagnetisk kraft eller energi 

er endelig forklart.  

Med kvantefysikken, det vil si formler som ga rette svar på såkalte overtrykk og undertrykks-virkende 

partikler ut fra balanselandskapets nøytrale funksjon, der negative og positive mengder i sum er likeverdige 

som likevekt, så viser formelen spinn i to retninger som antyder at feltet skal kunne danne både partiklene og 

anti-partiklene og som ganske snart blir påvist fra flere forskere. 
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Han er tydelig inne-forstått og enig med Einstein i hele energioppsettet, men trengte videre forklaringer 

ved hjelp av Plancks-konstant for å finne de rette kjemiske kvanteverdier, og videre energi-summen til 

partikler, sub-atom-partikler, altså spaltning og sammensmelting av partikler og oppførselen som skjer ved 

partikler og reaksjoner mellom disse. Altså ett trinn dypere ned i samme energiverden som den Einstein 

akkurat da kjente til. Allikevel hadde han satt opp formler for antifeltvirkninger i sine beregninger alt, og 

utregnet oppførsel ukjente fenomener som Black holes.  

Dirac og Einstein er tydelig enige med at begge relativitetsteoriene og energiregnskapet til Einstein 

fremdeles stemmer i kvante-verdenen. Og som balanse så stemmer energiene med Einsteins E=mcc, mens de 

lett kan slite med relativitetsteorienes plass inne i dette, fordi det her er lokale tilfeller som gjør en del saker 

de ikke burde gjøre. Min oppfatning er fordi at en partikkel og deling av dette tilhører et lokalt isolert 

feltlandskap uten mulighet for utvekslende energi-omplasseringer innen rimelig tid. At oppgjøret for 

energibalanse tvinges til å skje lokalt. 

Når vi nå går til Diracs forståelse av bevegelsesenergier og mot-energibevegelser, eller kraft-motkraft, 

så finner vi ingen annen forklaring til dette enn innenfor et gitt nivå, altså enten det lokale energiregnskapet 

vi alt hadde for universet, eller likedan for et uendelig univers. At det ville blitt det samme. Men da er også en 

tenkt motkraft-utvekslingen til den romkraften vi har lokalt eliminert som en sammenligningsmulighet.  

De må da direkte forklare kraftens funksjon med dets innvendige lokale oppførsel, og blir henvist mye 

til formler og energier, uten en funksjonell forklaring som får kraft og energi til å virke. Dirac får samme 

problem. Han kan ikke forklare hva som driver kraften eller energiformasjonsbevegelser og deres 

omvandlinger, men han kan si hvordan de virker som trykk og vakuumpartikler i forhold til ett nøytralt 

landskap.  

Vi står tilbake med en Dirac som ikke kan legge frem en fullstendig univers-modell, har ikke belegg 

for en funksjon som gir energi, kraft, motvirkende bevegelser og motvirkende krefter, og har ikke en 

virkefunksjon som gir oss den modellen har heller har, nemlig et balanseenergiregnskap lokalt eller universelt 

uten en tilsvarende motkraft til den synlige energien. Den utvekslingsmodellen har ikke Dirac.  

Kraft, motkraft, årsak til utveksling, bevegelse, romtid-energi-produktet, bevegelses-energi-virkning, 

og noen logisk funksjon for et slikt univers, det har ikke Dirac. Men han holder seg innenfor relativitetsteoriene 

og deres fysiske utvidelse som kvanteteori og Einstein gravitasjons- og felt-teori-regnskap ellers. Dirac må 

svare at han ikke har anelsen om hvordan gravitasjons kan virke eller finnes. 

Så hva så med Bohr?  

At Bohr tilslutter seg Einsteins modell om de fysiske felt og energi-regnskaper er utvilsomt. Både 

relativitets-teoriene og gravitasjonsteorien, feltteoriene. Og E=mcc. Og etterhvert, tidligere enn de fleste, så 

forstod Bohr dette. Men Bohr hadde allerede ved sammenligning av Newtons lover og energi-konstanter 

funnet ut at fordelingen av elektroner måtte være på en bestemt måte og derfor grunnen til at forskjellige 

atomer slik ga de kvanteverdier de gjorde, altså frekvensenergier.  

Schrødinger var her en nærliggende partner, og Einstein hadde ikke de samme mengder kunnskap om 

denne fordelings-prosessen. Han hadde funne tut hvorfor Merker virket som en dobbelt-pendel i baneomløpet 

av sola, men ikke hvorfor temperatur-forholdene og atom-energiene i enkelte tilfeller ikke virket som de 

skulle, noe Bohr og Schrødinger nesten helt hadde forklart. Men det var Dirac som kom med den endelige 

løsningen. Her var Bohr og Schrødinger enige med han.  

Bohrs diskusjoner med Einstein handlet om det kun var mulig at et og en partikkel oppstod eller 

forsvant til energiformer ellers, eller om det alltid ble dannet et mot-partikkel og at to slike kom sammen til 

dannelse av en større eller nøytral partikkel. Bohr holdt hardt på at det alltid ble dannet en mot-partikkel som 

tilsvarte den energien hver av dem fremviste.  

Diskusjonen gikk tydeligvis på om det var en uendelig hastighet i bakgrunnen eller ikke, om det var 

kun BIGBANG eller et uendelig univers med flere slike likedanne varianter. Einstein mente at begge deler 

var tilfelle, men kun når energiene tilsa dette, og at en enkel partikkel eller det samme, kunne oppstå eller 

forsvinne ut fra rommets feltkrefter. Bohr var så langt enig, med unntak at han mente at hver partikkel ville 

ha en slags likedan mot-partikkelform et sted.  

Noen sikkerhet i denne diskusjonen har ikke kommet frem, så det kan være litt uvisst helt hva Bohr 

mente. Men det oppstår to muligheter. At alt er det samme uendelig eller ikke, men at det kunne være slik at 

andre feltlandskaper til-støter vårt synlige univers, eller at det fantes en underliggende motkraft i den 

tilværelsen vi hadde.  
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Hastighet om noe var øyeblikkelig forbundet balansert over avstand, eller om det det kun avr 

lyshastigheten har helt sikkert vært tatt opp. Bohr hadde i alle fall tro på at det var en fast forbindelse i 

energilandskapet, noe som tydet på at han tenkte tanken på at masser og felt var det samme, og at det kunne 

være mulig at hovedfunksjonen til objektene var forbundet med slike energiutvekslinger.  

Om Bohr har tenkt at det er et endelig begrenset landskap for energi med kraft og motkraft, eller 

bevegelsesenergier og motbevegelsesenergier ala Bertrand Russells funksjons-egenskap for alt, eller om det 

var en parallell motkraft i naturen, eller at det var en utenforliggende virkning som utvekslet med vårt synlige 

univers, og endelig, om det var en kraft som dannet kraft og motkraft i relative forhold i et heller uendelig 

univers, er slike tanker Bohr sikkert har drøftet både med Einstein og med seg selv.  

Poenget er at funksjonen som gir produktet bevegelse, energi, stoff, og felt, og tidsfaktorene til dette 

som et produkt er en funksjon som heller ikke Bohr fant. Når man er ute av stand til å finne ut av dette, og 

heller ikke klarer å finne en virkningsfunksjon som skulle gi kraftvirkning, og heller da ikke kraft-

motkraftvirkning, så er det heller ikke lett for Bohr å finne en ny universmodell som kan fungere i konkurranse 

med de universteorier som hadde blitt hevdet.  

Men Bohr ser tydeligvis at det er noe som mangler her, og mye tyder på at han har et blandet bilde av 

alle de andres forestillinger, men klarer å sette spørsmålstegn ved de saker som ikke er forklart. Med Hubbles 

oppdagelse, Diracs, BigBang-modellen, Einsteins teorier, klarer ikke Bohr å få frem en egen universell modell 

som klarer å matche de bestående teorier. Gravitasjonen forblir en ukjent virkningsfaktor, likt som med de 

andres modeller. Vi ser derfor ikke en modell på makro-nivå. Altets-nivå, eller for det lokalt synlige universet 

med en funksjon som gir en forklaring vi forstår noe mer av fra Bohr.  

Bevegelse og mot-bevegelses-energier har ingen funksjons-forklaring, heller ikke bevegelse, energi, 

rommet, tiden eller produktet av dette, likt som med Einstein. Hvilket produkt funksjonelt kan sammensmelte 

alt dette i hvert punkt vi kjenner til, i alle objekter som et produkt, og som gravitasjonsfelt inntil det minste 

punkt i rommet utenfor og mellom himmelobjekter og partikler i atomer. 

Hawking hevder først at singularitets-modellen med den generelle relativitetsteori og gravitasjonskraft 

og kvante-fellesskap som en modell for universet, men etter hvert dementerer han sin egen modell og tilslutter 

seg samme ikke-singulære modell som Einstein søker etter helt til 1955, og Hawking etter 1995. Hawking 

viser til en mulig uendelig modell for universet, også for kraft og motkraft, men han anser det som en 

enhetskraft, et enehetsfelt, eller en enhets-energisk virkningsform for utvekslinger.  

Men han finner ingen funksjon som klarer å danne produktet eller transformasjonen for alle disse, 

heller ikke hvorfor kraften skulle virke, bevegelsen, rommet være der, funksjon for energi, som slik får det til 

å virke. Kort sagt: Han har oversikt over det meste av det kjente universets funksjoner ned inntil de minste 

partikler og antipartikler, men mangler en funksjonsforklaring til dette, og likedan for kraft, motkraft, produkt-

sammensveisingen.  

Fordelingsmengder av produkt og felt mestrer han godt. Men på nettopp det endelige spørsmålet om 

hva han tror ligger til grunn for denne tilværelsen, universet grunn eller funksjon, så svarer han at det vet han 

ikke; men han tror det har noe med gravitasjonen p gjøre, gravitasjonskraften, gravitasjons-energien. Kort sagt 

så innrømmer han at han ikke vet hva gravitasjon er, eller virker slik den gjør, eller egentlig helt hvordan 

gravitasjonen virker. Hadde vi spurt om hvorfor gravitasjonen eksisterer ville han hatt enda større vanskelighet 

med å besvare dette. Her eksisterer det en kraft som man ikke vet hva er og hvorfor den virker, men en hel del 

om hvordan den virker. 

Jeg har tatt for meg Einstein, Bohr, Dirac, Hawking for å vise dilemma med at vi har kraft, energi, 

gravitasjonsfelt og andre felt, der vi ikke får noe svar annet enn at de ikke forstår hva denne er og hvorfor den 

kan virke som den gjør, eller alt om hvordan den virker. 

Dette er også det populærvitenskapelige svaret som fysikerne mater tv og vitenskapsprogrammer med, 

fra CERN og mange andre steder, fra astrofysikken, fra NASA, ESA, alle lands kunnskaps-baser, forskere, at 

gravitasjonen; det vet ikke vitenskapen hva er, eller kan virke.  

De eneste tilfelle av en funksjons-forklaring som finnes om denne oppførselen som samsvarer med 

kraft-motkraft, konstant energi, og de fysiske lover, er differensialkraften, og som forteller hvordan et 

gravitasjons-rom og gravitasjons-felt oppstår og virker. Og som produkt rom-tid-energi-form-funksjon.  
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Videre om hvordan feltobjekter, feltvirkning rundt objekter og gravitasjons-feltet fordeler energier 

som er i samsvar med endringene i masser ved bevegelse eller mengdesamling innenfor samme konstante 

energi-mengde. Og hvorfor massen øker eller minsker ved samling av gravitasjons-objekter og ved endring 

av gravitasjons-objekters hastighet, der masse-energi øker med hastigheten, men har mindre masse i forhold 

til energien totalt som befinner seg i fordelt over gravitasjonsrommet rundt objektet, og funksjon som forklarer 

massens treghet og tidsforsinkelse i den graden det skjer. Hvorfor energi har energi, og hvorfor energier 

utveksler. 

Differensialkraftens funksjon virker slik 
 

At vi får en absolutt kraft som lenger ikke kan vokse eller utvide seg mer hverken i utstrekning eller i 

trykk-styrke, ekspansjonsstyrke, spenningstrykk. Slik sett er det dette som en absolutt tetthet, i like stor grad 

som at masse for mange betyr at det er absolutt tette og endelige partikler. Men i denne modellen fungerer alt 

rom slik.  

Den virker som en flytende og absolutt fast, tett masse som er urokkelig. Den er alltid i likevekt eller 

balansert likt mellom retninger som ekspansjonstrykk, slik at den fungerer som en nøytral flytende masse, 

uten preferanser overhode, og slik sett ville en preferanse, et objekt kunne flyte rundt uten hinder inne i denne. 

Men da preferanser oppstår skyldes dette en egenskap i samme kraften som skaper tregheten.  

Som en absolutt kraft, eller masse, men med denne egenskapen at alt fungerer som en vekst-funksjon, 

så ender hele ekspansjons-kraften med at kun drifts-strømmene, bevegelsen, er fri. Men da denne er bundet til 

samme differensialfunksjon som et produkt sammen med utstrekningen så fungerer det som at det er rom-

bevegelses-strømninger. Rom-tid-funksjonen.  

Det oppstår da en viss hastighet, og om denne er den samme, så vil grunnmengden av endring relativt 

til omgivelsene fungere som den veilengde og den bevegelseshastighet dette da har, som vi ut fra en målbar 

takt, som sekund, kan kalle tid. Tiden i fysisk forstand oppstår med bevegelsesvolummengdene som forflyttes, 

men kan kun måles fra et annet objekts bevegelsestakt og gjerne sammenlignet med en rettlinjet bevegelse 

uten forsinkelser mellom punkt a og b. Ideelt sett ide-el tid.  

Tiden oppstår altså i den samme prosessen og er som Aristoteles sier, at så lang som denne bevegelses-

prosessen er fra dens start til dens slutt, så lag er også tiden akkurat like lang. Unntaket er at en nabo-bevegelse, 

en klokke her kan oppleve at det oppstår treghet og tidsforsinkelse av prosesser grunnet mindre synlige 

hastighets-løkker, utvekslinger i den bevegelsesmassen som forflyttes. Med samme tetthet, samme hastighet 

og for de samme volum som flyttes, så må likedanne volummengder rom-bevegelse flytte seg den tilsvarende 

mengde den motsatte veien.  

Da helheten slik er et absolutt trykk, spenningen 1, og denne er sin egen motstand som da er lik 1, så 

vil maksstrømmen gi en strømnings-styrke som er 1, akkurat som Ohms lov, og som Aristoteles endelige 

totale energi, og med Newtons uendelige bevegelse som er lik 1 i denne differensialkraften. Dette betyr at 

med drifts-ekspansjons-funksjonen, og med strømningen 1, så kan dette ikke skje, uten at like mengder 

beveges den motsatte vei, eller i alle fall slik at likevekten og balansen beholdes.  

For øvrig så kan vi like gjerne anse den samme loven som ohms lov at den er likedan for aggregat-

tilstanders forflytninger og utvekslinger som den er for spenninger i elektromagnetiske strømninger og 

motstanden her, at totalt at U=RI overalt. Da denne kraftvirkningen ikke kan annet enn å utveksle, og da 

utveksle i like mengder balansert er alle bevegelser balansebevegelser.  

Og alle steder må ha utvekslings-karakter slik, ellers ville alt stoppe opp. Men tross en ferdig 

balansegrunn, så kan denne kraften ikke rekke å utveksle alle steder samtidig slik at utvekslinger må skje 

ganske så lokalt, med en slags rekkefølge på utvekslinger som utveksler som turbulens i kraftfelt og som større 

slike som dannelse av objekter, preferanser, partikler i de samme strømmene. Utvekslingens løkkedannelser 

skaper objekter, vertikalstrømmer og kule-sfære-strømninger i rommet med trykk fra alle kanter, og vil da 

føre til slike vertikalvirvler og kule-virvler i rommet.  

Disse er da balansert mot krafttrykket rundt seg. Alle bevegelser i formen utvekslinger er riktig 

balansert mot kraftens totale energi, og de motsvarende bevegelsesmengder er like store i bevegelses-masse-

mengde. Men da store områder i store utvekslingsarenaer kan virke som å ha små krumninger i forhold til et 

utvekslings-senter langt unna, så kan et felt univers, virke som nesten rettlinjet, fordi all kraft søker å rette seg 

ut som likevekt og lar ingen anledning gå til spille, slik at det knapt skulle vært partikler i det hele tatt.  
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Men den gang ei. For å utveksle må det dannes mindre hastighetsløkker også i det som virker som et 

nesten rettlinjet felt dessverre, ellers vil det aldri komme en utveksling av større format senere. ´ 

Slike mindre områder vil danne partikler, altså ganske massive konsentrasjoner fra feltrommet sitt som 

utveksling uten noe energitap da inngående og utgående feltlinjer i utvekslingen alltid er like store tatt 

strømningsretningen i betraktningen og balansen. Konsekvensen er at vi får en noe spredd fordeling av 

partikler i et ellers nøytralt trykkrom, absolutt trykk. Men så er også den store feltstrømmen selv en utskilt 

mengde tetthet i forhold til den absolutte tettheten i rommet.  

Fordi strømningen driftes av en virkefunksjon, kraftvirkning, så vil utvekslingen også vise et trykk i 

forhold til den nøytrale strømmen som et overskudd eller underskudd i forhold til balansestrømmen. Dette kan 

bare skje fordi tilsvarende strømninger eller partikler kan virke utlignende for den utvekslende mengden slike 

preferanser, partikler. Dette fører videre til at det dannes et gjennomsnittlig makstrykk for utveklinger i 

normalskala for felt-krumningsgraden i rommet. Dette vil virke både som opphav til elektromagnetiske 

motsatte strømninger og likedan anti-partikkelstrømninger som partikler uten at totalenergien er endret.  

Men trykkutvekslingens tetthets-økning for den mengde som skal utveksles øker, og dette er den 

kraftmengden som skiller seg fra gulvtrykkets nøytralstilling og det tillate topptrykket i rommets krumning 

inntil balansegraden er oppnådd. Rommet vil utenom en turbulensgitt hastighet på sine egne bølger eller drifts-

strøm-hastigheter som i nøytraltrykket virker like mye alle veier, virke slik at det klemmer sidelengs inn mot 

objekt-utvekslingene grunnet dannelsen og utvekslingen der ett mindre antall av mengden kraftlinjer deltar i 

partikkeldannelsen. Men slike trykk-utvekslinger oppstår.  

Disse kan ikke overgå romtrykket, slik at de vil da måtte dele seg opp i bedre balansetilpassede enheter, 

eksempel at et nøytron med det minste tilleggs-trykk vil danne elektroner og protoner for så at disse regulerer 

trykkmengden sin med avstanden de sirkulerer rundt hverandre med, eller lengden ut til elektronets bane. Som 

et hydrogenatom. Men den minste uro vil danne veksel-virknings-partikler med gravitasjonene rundt seg også, 

slik at utvekslings-frekvensen og retningen som dette får, drives med rombevegelsesstrømningens hastighets-

trykk.  

Eksempel lys, fotoner, og i øverste fall fra gulv-seksjonen slik i nøytraltrykket, fører til at det kan 

dannes større slike der trykket og feltlinje-mengde fra rommet ikke kan dekkes kun vertikalt lenger og 

utvekslingen starter fra alle kanter og det har blitt dannet et tregt, tids-forsinkende hastighetsløkke-partikkel, 

her kalt elektron, men av samme oppførsel ellers. 

Vi kan slik sett tenke oss til at elektroner, protoner som har mistet en tilsvarende del fra takhøyden slik 

som elektronet ble dannet fra gulvhøyden, dermed må mates i to forskjellige retninger fra nøytralrommet rundt 

seg og slik danner positiv og negativ feltvirkning der like slike støter hverandre bort, og ulike trekkes til 

hverandre. Alle masser og virvler vil søke hverandre. Det oppstår konflikter med antipartikler, da de søker å 

utbre seg en annen vei enn det vanlige partikler gjør, og at de ved inn og utmating tross alt kan søke sammen 

og oppheve den samme driften hos hverandre og gå over i for eksempel foton-frekvenser, elektroner, 

positroner alt ut fra hvilke konstellasjoner de er med i ellers.  

Om trykket i rommet er så stort i forhold i mengde en det partikler i rommet har beslaglagt av areal, 

så vil det være et enormt rykk mot partikler, at rommet trykker mot partiklene. Deres utvekslingsnatr gjør at 

alle logisk søker seg til hverandre over avstand men endrer forholdet ut fra spenningstilstanden sin når de er i 

ett felleskapsrom lokalt. Om noen av disse kan gå sammen i symbiose, virvelfellesskap med tap, så vil 

overskuddet som forsvant bre seg ut i rommet i stedet.  

Det store trykket klemmer partiklene sammen så sant de kan fordele utvekslingsstrømmene sine, og 

danner slik atomer, molekyler, større objekter eller store mengder nøytroner i en stor atomkjerne. Poenget er 

at klemkraften er den som gjør at vi får den proporsjonale utvekslings-forskjellen ved samling av masser som 

gir tykkere energistrøm i rommet i stedet. Som Einstein sier, at rommet presser seg inn mot objektene. 

I denne nye nøytraltilstanden for partikkeltrykk, så vil det samme foregå om vi spalter, sprenger, 

kolliderer partikler i akseleratorer der disse må fordele feltvirvlene som danens i balansert grad likedan.  

Og slik sett virker alle de formene som beskrives i balanse normalt for et isolert område som lokalt 

ikke har avsetningsmuligheter for utvekslingsenergier til stede for at et så kort balansert områdes tidsrom å 

kunne balansere trykkmengden på, slik at kvarkpartikler må kun henge sammen gjennom en viss grad av felt-

linje-virvler som ikke klarer å slippe taket lignende en elektrisk/magnetisk veksel-bue med gravitasjons-

rommet som transformasjons-felt-veksler for at frekvens ut skal gi frekvens inn igjen, at den elektriske 

felteffekten går til gravitasjonsfeltmasse som trykkes inn til det vakuumbalanserte området i sentrum av 

partikkelen igjen, men som her også gjelder forholdet mellom kvarkene også.  
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Det finnes ingen steder den eksploderte partikkelens balanseenergi rekker å utveksle med da rommet 

selv ikke rekker å finne en annen mating til partikkelen, og de virtuelle partikler, kvarker, må sammenfalle 

igjen til en partikkel, I en stor tett masse et annet sted så har trykket og nærheten av vekselvirkende partikler 

oppnådd å være innenfor romslig kraftfeltrekkevidde og som sammen med elektroner, mange fotoner, en rekke 

partikler kan benytte feltnivået som omdannelsesutveksling med andre partikler rundt disse.  

I alle fall så passer mye av det matematisk-geometriske grafiske måle-beregninger og formler for dette 

like gjerne til differensial-kraftens oppførsel fremdeles. Men det behøver ikke bety at modellen er helt riktig. 

Det som er riktig er at energiene og visse formasjoner faktisk er riktige og finnes. Forklarinegen kan det være 

mulige frustrasjoner ved.  

Når så temperaturer over 1500 Kelvin gjør at partiklenes energi øker slik at elektronskallene ikke kan 

bindes til hverandre lenger og danner frie atomer og ikke molekyler, samtidig som at temperaturer over 3000 

Kelvin kun danner ioner av disse, plasma, en form for plasma, så er det tydelig at det er-tilført masse og energi, 

altså for å få opp temperaturen, og det dannes et sterkt trykk i rommet som igjen skaper et nytt gravitasjons-

utvekslende feltegenskaper mellom romgravitasjon og partikkelgravitasjon.  

All uro vil gi elektromagnetiske balansefrekvenser med rommet og partikkelen, helt til det avgis, 

spaltes eller sammensmeltes partikler. Det er derfor at gravitasjonsbølger, tåker som ikke kun kommer fra 

runde objekter, men fra balanser i romkraften må forskyve seg, og at energibalansen beholdes som at E=mcc 

fortsatt.  

Stort sett er det partiklene og fotoner som utveksler feltstyrker over store avstander. At øket rykk gir 

mindre massepartikler i størrelse, eller øker partiklets tetthet slik at et faktisk kan dannes friere spaltninger av 

lepton-oppløsninger eller kvark-oppløsninger er altså da en større mulighet. Men alt dette kan jeg kun utrykke 

fra ståstedet for en likedan energi som kun gir partikkeldannelsene i balanserte kvoter. Likedan som balanserte 

kvanteverdier.  

Det er en balansert rom-mettelse i gravitasjons-kraften for plassen og partikkelstørrelsene. Metningen 

er balansen, og der er typen partikkel. Med et kanskje uendelig rom utenfor det synlige universet også, og med 

kraftforskjeller fra alle kanter hva preferanseobjekter angår, så blir det ingen lik linje og tid for dannelse av, 

og like mengder mål i mellom slike, og at det slik kan virke tilfeldig hvor løkker, eller hengende slike fra 

andre felt-utvekslinger gjennom vårt univers, slik kan frigjøres som selektive partikler i strømmen med sine 

logiske verdier. 

Dualisme og Virkning 
 

Å se kraft og motkraft, ikke som enhetlig utveksling, men to likedanne kraftmengder med motsatte 

retningsvirkninger. At de er splittet opp, ikke det samme, som individuelle krefter eller bare to adskilte krefter 

med likedanne eller forskjellige egenskaper som oppveier kraftvirkningene ti hverandre i retninger. 

 

Definisjon til Gravitasjon, og gravitasjons-kraft: 
 

Gravitasjon betyr tiltrekning, men har vist at den kan virke motsatt vei også, anti-gravitasjon. Altså så virker 

den som kraftvirkning inn mot eller vekk fra sentral-områder som overskudd eller underskudd i forhold til et 

nøytralt felt-rom, gravitasjonsfelt-rom uten objekter som graviterer innover eller utover.  
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Gravitasjons-kraft ala partikler gravitasjons-objekter generelt 
Gjelder også sorte hull, hvite hull. 

 

Forholdet mellom gravitasjons-rommets kraft, og et objekts kraft, altså gravitasjonsstyrke/energi, er 

slik det er fordi vi har satt en gitt verdi, enhetsmål, kraft-mål, samt tallverdi, med utgangspunkt med tallet 1 

som teller og nevner, lik 1, og at vi måler en hastighetsendring ved tiltrekning om vi lar et objekt med gitt 

verdi, og endring av slik verdi, til en størrelse vi kaller 1 meter pr sekund, der vi kan benytte 1m/sek, eller 

1m/pr sek, pr sek, altså akselerasjons-formelen.  

Når to ioner som har samme styrke, og kan binde seg til hverandre, så vil de ha samme trekk-krefter 

rundt seg som spenning og gravitasjon. I forhold til rommet er denne kraften en viss størrelse, og som vi kan 

kalle 1, ut fra om vi løsner en del av denne ene og finner ut hvor mye denne delen trekker seg mot objektet 

den løsnes fra. Newtons kraftmål.  Ioner som er av samme masse og størrelse som spennings-verdier, vil gjøre 

det samme, i forhold til hvor stor styrke tiltetrekning eller frastøtende kraft i gitte avstander fra hverandre. 

Når det er to legemer som har like stor masse, og der spennings-potensialet virker mer elektro-

magnetisk nøytralt, altså som en alminnelig masse, så vil to objekter som har samme masse, trekke seg mot 

hverandre med like stor kraft fra begge. Dette gjør at to objekter, viss felt-tiltreknings-styrke i en gitt avstand, 

og senere ved nærmere avstand, i alle gitte punkter de befinner seg i bevegelse mot hverandre, alltid vil ha 

dobbelt så mye kraft som bare ett av objektene har alene. Altså 2G eller 2g slik Einstein viser til.  

Dette er G-kraften. Og i sekunder og masse, samt avstand, så danner det grunnlaget for konstant-

verdien i forhold til om 1 kg, trekker på en annen kilomasse. Denne gir G-formelen, der mangelen på trekk-

kraft pr masse-mengde er konstant-tallet. Derfor er tallet konstant. Denne må benyttes mellom to legemer som 

en test med lave verdier som utgangspunktet, og er formel myntet på legemer som alt er utsatt for en g-kraft, 

og slik sett må masse-tiltrekning generelt følges av konstant-tallet. 

Det er derfor temmelig logisk at Einstein sier at det må være noen logiske lover i universet: Fordi to 

legemer trekker dobbelt så sterkt på hverandre som det et legemes kraft tilsier alene. Det finnes altså en slags 

konstant verdi eller energi som gjør at disse lovene, eller objektene fungerer som de gjør i proporsjonale 

størrelser for styrke og masse, deres styrke. Bevegelsen skal da være dobbelt så stor som bevegelsen ett legeme 

forårsaker alene når to legemer som står stille trekker seg mot hverandre når de slippes løs i rommet.  

Når feltstyrken fra begge legemer uansett avstand det er mellom dem, og når de er nærmere enn en 

lengdes avstand fra hverandre vil alltid være slik at felt-møtet mellom disse har begge legemers kraftstyrke i 

ett hvert gitt avstands-punkt fra hverandre, slik at styrken alltid er doblet, i og med at det er lik mengde fra 

hver av dem som trekker på den andre, der de ellers ville hatt bare det halve av dette når de er alene i rommet 

og kraften virker kun inn mot dette ene legemet. 

Karl Schwarzschild´s tegninger av feltlinje-inn-driften fra lengre avstand og nær inntil objektet, som 

inn-drift i dette objektet, er forårsaket av, og er del av, det som er partikkelens fossa. Fossa er en straks 

tiltagende, og gaussisk sone, det vil si en utjevningssone for hastighetsløkker som fordeler seg proporsjonalt 

med styrke-endringen fra et annet objekts dominans-virkning for feltlinjer som svinger inn i objektet, der det 

hele ligner en virvel, men som på den annen side ligner også en vannvirvel i et sluk, der retninger er mer rette 

inn mot virvlene helt til de er nære nok til å falle innover i mot virvelhullet.  

Massen i vannet, og hastigheten massen får, vil danne en balansesone slik at vannvirvel-hullet danner 

et hull, en sirkulasjon som er tom for vann innvendig, og kan slik sett ligne et sort hull. Men det sorte hullet 

har en indre utveksling også, men grunnet hastighet og masse kan denne ligge på grensen til den mørke sonen, 

fordi trykket innover utgjøres av inn-driften av massekraft inn mot sentrum av objektet, det sorte hullet, og 

danner en gravitasjons-press-masse på innsiden av det sorte hullet. Energien som slik sett kun behøver å være 

elektro-magnetisk felt, omdannet gravitasjons-kraft, kan slik sett da produsere, omdanne felt-styrken til 

partikkel-masse og anti-partikkel-masse. 

Det vil da være en retningsstyrt vei ut av hullet den veien massetiltrekningen er minst, og som for de 

fleste objekter, galakser, omgivelsene til sorte hull, da ligger vertikalt på massemengden dette tiltrekker, og 

som derfor kan virke som en slags pol-områder for det sorte hullet, eller galakse-masse-utvekslingen ved slike 

sentra, men også i solsystemer og i stjernehoper 
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Har galaksen form som en diskos og retningen det sorte hullet i sentrum for en galakse har ved 

tiltrekning av dette, så vil også hullet ha minst trykk ved galaksens syd- og nord-pol, selv om det ikke skulle 

være noen spesiell polaritets-forskjell mellom polene, men poler for trykkretninger fra det sorte hullet ut igjen 

for masse-kraft, det vil si partiklene som blir skutt ut og kan danne nye soler, kloder. I virkelige store sorte 

hull, så kan disse produsere dverggalakser, eller nye galakser ut av disse pol-områdene.  

Dette skjer fordi det er en trykkbalanse i rommet mellom galaksemassens sammentrekning og masse-

bevegelses-energi-retning som presser likevekten til massefelt inn mot galaksen, eller galaksens sentrum-

beliggende sorte hull, og at kraften i pol-retningene fra romkraften så bestiller denne utjevnings-balansen fra 

det sorte hullet, og der romkraftens styrke er den dominerende balanse-faktoren da denne har en ekstrem 

tetthet i forhold til det volum som partikler og galakser dekker, og krever balanse, suger massen ut av hullet 

Dette er grunnen til at den plutselige bøyen som Schwarzschild tegner inn når feltlinjen er nær nok et 

objekt, gaussisk logaritmisk bøyning, som ut fra meg er kalt hastighetsløkke-proporsjonalitets-trykk-

likevekten for felt-linje-styrken, ala gaussisk bøyning, (også utslagsgivende for brekk-sone-vinkler, 1/8-

dels-knekk), er slik sett det samme som at feltstyrken har ankommet fossa-sonen. Fullt mulig at 

Schwarzschilds beregninger her er topp riktige, og noe som mulig Einstein kunne ha funnet ut, men benytter 

da Schwarzschilds formel.  

Denne er lignende som Lorenz formel, en tids-endrings-faktor for masser. Og det endrer mengden 

energi også, utjevnet med gravitasjonskraften i rommet og objektets hastighet, feltlinje-energiens hastighet, 

og som er lysets hastighet, og der motstand/spenning/strømning, frastøtning og tiltrekning er proporsjonalitets-

faktoren mellom tettheten to objekter har av feltlinjer. Normalt skulle to objekter stå stille, men da de er 

utvekslings-virvler, så trekker de på hverandre med samme hastighet, og styrke og bevegelseshastighet ut fra 

forskjellen på energitettheten av disse feltlinjene. Det gir akselerasjonsformelen. Likevekt i energi. 

Denne fossa-overgangs-kraften fordeler seg over både feltrommet til gravitasjonsrommets dominans 

og deler av det indre som er innenfor gjennomsnitts-like-vekts-punktet for rommet og objektets dominante 

felt-styrke. Innenfor bøyes da feltlinjene videre i stadig rettere grad innover mot objektet, der atomkjerner har 

like mye tiltrekning i alle retninger på innkommende objekt med felles utveksling i sentrum av objektet slik 

som jordkloden trekker på objekter. 

Samtidig er romtrykket innkommende fra alle kanter til objektet som trekker inn feltlinje-styrke slik 

at fordelingen av romtrykk innover mot objektet er likt, altså balansert fra alle kanter. At rommet presser seg 

inn mot objektet som Einstein sier. Og det som grunnlag for retninger og kurver for planeter og deres hastighet 

illustrert som sol og planet-rom-felt-kurver for gravitasjons-rom, eller romtid-(feltstyrke)-krumning.  

I tillegg til denne trykkbalansen fra rommet, så betyr det at hastigheten og formen til objektet utgjør 

det som kalles Leibnitz likevekts-punkt for objekter, og Lorenz deformasjon av feltlinjer, eller objekt-form, i 

det noe nærmer seg lyshastigheten. Vi finner lignende utforminger i nøytrale soner i solsystemet at noe blir 

ovalt, eller antar koblingsrekker av forskjellige former ut fra spenninger til partikler, alle typer former på 

asteroider, eller feltlinjebøyning av gravitasjonskraft grunnet fjell masser eller fastere masser i jordens mantel, 

mellom overflaten og sentrum av jorden. 

 

Schwarzschild, og Einstein, finner altså begge ut at det er sirkulasjon på gang ved innfalls-vinkler av 

kraft, og det er ikke så ulikt Black-Hole-teoriens endepunkt for utveksling av lyshastighet og G-trykk i sentrum 

av elektronet. Ett sted er likevekts-balansen som gjør at en partikkel opprettholder en energi slik protoner, 

nøytroner og elektroner har i gitt gravitasjonstrykk.  

Denne samme funksjonen for feltlinjer inn og ut, er også årsaken til objektenes spinn, både partikler, 

kloder og galakser, og grunnen til at det er en spiraltilnærming i felt-linje-innfallet inn mot objektene. At lang-

strakte objekter vil vende og vri på seg som en slags rotasjon i vertikalt på fartsretningen, og som skyldes både 

feltlinjeskruen som dannes av feltlinjer inn mot objektet og den grad masser trekker rom-gravitasjons-feltet 

med seg, trekker med seg gravitasjons-romtiden rundt objektet i rotasjons-retningen.  

At objekter får en spiralgange fordi det er en balanse i forhold til hastighetsretningen og unnslipnings-

grad, gaussisk sett, og at objektets feltlinjer utveksler retninger som grad innfall og utfall av feltlinjer som 

tiltagende tetthet inn mot objektet. Disse danner en buet spiral rundt et snurrende objekt. Vi krysser romtid-

krumningen. Dette gir forskjell på likevekts-punktet forhold til massen volum og lengde. Det gir forskjell på 

alle partiklenes spinn i objektet, balansen i partiklene. 
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Er ett objekt stort nok ved nærhet til et annet objekt vil det kunne utløse en gravitasjons-påvirket kjerne-

eksplosjon fordi elektronskall og kjernepartikler kommer i for stor ubalanse med hverandre og må utligne 

energien i forhold til slik der en meteor kommer for nær jorden eller for brått ned i atmosfæren. 

Gravitasjonskreftene brytes mellom de to objektene, jorden og meteoren, eller kometer. 

Spenningene som utløses vil aktivisere omliggende atmosfære, oksygen og annet, som både kjemisk 

og elektromagnetisk friksjon, og ubalanse fra en normalt balansert bevegelse i atmosfæren. Oksygenet kan 

ikke utløse en slik atomeksplosjon alene, ut fra sin energi og avstand, selv om dets partikler deltar i prosessen. 

Ved å sammenligne likevekts-utvekslinger av en balansert kraft-motkraft i samme jevne drift-hastighet 

for hver like deler, og som de virvler som dette skapte, og som et høyt trykk med mindre hastighets-løkker i, 

så kom jeg frem til de samme tegninger som jeg har sett i ettertid hos de nevnte som har drevet med dette: 

Gauss, Lorentz, Schwarzschild, Einstein, og senere da Dirac/Hawking om de relative spesielle og generelle 

relativitetsforhold for fysiske felt-lover. 

Innfallet vil ikke komme brått på med bøyning av feltlinjer før de er like ved objektets størrelse, og 

danner her den fossa-sonen jeg snakker om som ligger litt utenfor og litt innenfor likevekts-linjen til et objekt, 

eller partikkelens overflate. Det var det tegningene som tenkt eksempel umiddelbart viste meg: Å oppdage at 

romfeltlinjenes rettere bevegelser, og inngående og utgående feltlinjer hadde samme energi, eller tetthet der 

disse møtes i overflaten av en partikkel. Og derfor konstant energi hos partikkelen så sant ingen andre krefter 

virker inn på sammenhengen utenom et jevnt gravitasjons-rom-felt rundt objektet. 

Dette betyr at likevekten i feltlinjer kolliderer og danner en mer loddrett retning som må utveksles 

gjennom likedan sirkulasjon av feltlinjene. Derfor kommer den ide-elle beskrivelsen av at den rette linje og 

den loddrette linje som kollisjon av disse, danner utvekslingssirkelen, pi.  

Men denne er dog et gjennomsnitts-ideal, fordi objekt-former og deres vibrasjoner er en kaskadesum 

av balanseområdet som ikke behøver å anta kun sirkel, men ovaler og flattrykninger av runde partikler ala 

elektronene til Lorentz. Som et gravitasjonssentra, sett utenfra, så kan ofte slike mindre objekter anses som 

likegyldige i formen, fordi både kuber og pyramideformer vil kunne benytte massen og sirkulasjonen som om 

det var lignet med en tilsvarende kule-form, og danner grunnlag for spektakulære atom-teorier. 

 

Forskjellen på vitenskap, teologi og filosofi. 
 

Forskjellen på vitenskap, teologi og filosofi, er først og fremst at mange av religonene har personifisert 

naturkreftene, og med ulike egenskaper fra religion til religion, og er slik også bevisst spekulativt i forhold til 

naturlovene som vitenskapen har kommet frem til. De fleste religioner tar seg av forholdet mellom mennesker, 

følelser og regler, lover som skall regulere adferden mellom mennesker, og er slik sett myntet på visse behov, 

visse følelser og stemninger, og som kan variere med inntil motsatt fortegn fra religon til religion. Det er 

vanskelig å finne et logisk holdepunkt for de adferder og regler som her er gjengitt, og de faste holdepunkter 

holder ikke i alle tilfeller. Rettfgerdighet med en viss urettferdighet innlagt, og med variasjon mellom 

religonerm og svært ofte fra person til person. De demoner og engler, hjelpere en ser for seg, har ulike 

egenskaper fra det ene mennesket til det andre ved analyse av hva de mener om egenskapene til disse. 

Det som er strengest er at det ikke dannes belegg, grunnlag for de fysiske egenskaper og lover i naturen. 

Dette er det hva forskningen i vitenskapen har kommet frem til. Dette endevender de fleste forestillinger vi 

hadde tidligere om de faktiske forhold og begrunnelser. Og det selv om vitenskapen ofte ikke forstår det 

fysiske grunnlaget selv, hvor partikler kommer fra eller egentlig er, og hvorfor det dannes fysiske lover. 

Å si at alt er skapt endrer ikke på unndragelse av funksjons-forståelse, ofte heller en avvisende holdning 

fra mange generelt, både folk og forskere i vitenskapen. 

Når det gjelder filosofien, så betyr filosofi, elsket eller ikke, at det foregår en søken, let og finn, at x 

eller a skal finne en er-lik forklaring til samme objekt, at forståelse bevisst er-lik for eksempel en fysisk 

virkelighet, eller en annen bevissthets forståelse av noe, mening eller logisk sammenlignings-grad. 

Slik sett er alle filosofer i den forstand at vi fra grunnen reagerer etter om noe virker godt eller vondt, 

er bra eller dårlig, og slik søker leter, finner hva noe er likt med. Grunnfunksjon i dyr og mennesker bevisst 

og ubevisst. Sammenlignings-funksjon, og der tilpasning er det samme i det fysiske landskap, og som kan 

føre til at balansen ryker for enkelte objekter, altså at mennesker og dyr, hele kloder kan bli ødelagt ved er-

lik-funksjonens balanse i praktisk og virkelig fysisk lov-sammenheng, natur-egenskaper. 
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Filosofien, eller tenkningen, uansett hvilken sinnsstemning som dominerer denne som utgangspunkt 

for tenkning, så vil søk, let og finn fungere som det det er, sammenligningsfunksjoner om forståelse og 

saksforhold er like, altså finne svaret som vi kaller det. Vi vet at vi ofte kan ta feil utgangspunkt, velge feil, 

eller ikke forstå sammenhengen, eller hva som er utgangspunktet, kilden til en virkning eller ide, forståelse, 

og dermed har vi ikke et riktig, eller definitivt utgangspunkt. Vi mangler preferansen til årsak-virkning.  

I slike tilfeller der vi ikke kan redegjøre for virkemåten til guder, demoner, figurer, spøkelser, en rekke 

fantasi-figurer som vi også kan lage oss bevisst, eller som vi kan bli skremt med, selv om det er i oppdragelse 

som godt ment, eller vi tror på det selv, så er funksjonene hos disse elementer og deres opphav, og drivkrafts-

mulighet ukjent. Også omstillingsgrader.  

Vi skremmer ofte oss selv med at : tenk om de kan gjøre oss noe nytt forferdelig vi ikke kjente til. Vi 

sammenligner ofte lykke og godhet, ulykke og ond-het, og da gjør vi en skjebnesvanger feil. I en del tilfeller 

kan det virke som likedanne likevektige funksjoner, men oftest følger det mange nedturer og usikre 

veiledninger med slike sammenligningsforhold som slett ikke er ne mal for menneskets opprettholdelse og 

funksjon for å være generelt holdbare. Ikke sjeldent er ens gevinst en annens tap , uten at det er nødvendig. 

På den annen side er følsomheten vi har noe som kan være veiledende for situasjoner vi enda ikke 

forstår fullt ut, og slik tros alt kan vise god retningssans for ulike tilfeller av tanker sinnsstemninger følelser 

og fysiske forhold, selv om vi ikke husker eller vet hvilke sanse-erfaringer vi har, eller behov vi har som 

erfaringer over tid.  

Det at vi har en god retning mot objekter og bevissthets innstilling, eller som sentra i saken kan regulere 

de fleste inntrykk, følsomheter i slik retning, og derfor ha like gode symbolske virkninger, til at en selv kan 

liste ut hva de fysiske forholdene tilsier. Dette er en følsomhet som kan virke logisk, og kan kalles logisk 

intuisjon, og her for fysiske forhold, men også forståelsesformer hos andre, og i noen tilfeller kan det være 

rettet slik at vi kan utlede formler som er riktige ut fra dette.  

Det kan godt være unødvendige faktorer i formlene, men det gir ikke en sikkerhet å følge Ockhams og 

Bacons oppfordring heller, og stryke ut alt som ikke passer eller er unødvendig, fordi vi lett kan stryke for 

mye. Men det er helt klart at som en balanse for det fysiske og bevisste, psyken, så er det slik at utenom normal 

driftstilførsel, så vil for mye og for lite lett bli skadelig for oss, hva likevekt inn og ut av oss er av både 

informasjonstyper og fysiske midler. Vi bør holde begge balanser holdbare i likevekt så godt vi kan ut fra vår 

aktivitet. 

Når filosofer tar utgangspunkt i generelle tilfeller av behov, og følsomheten hos et menneske, eller 

bevissthets-akten og virkningen til den fysiske verden gjennom dette, så finner vi at det gjøres radikale 

fremskritt i retning av at vi har et fast gitt holdepunkt som vi alle vet om og kan lure på hvordan har seg. 

I dette tilfellet så vil enhver filosofi slik hvor teologiske og alternative forhold ikke tas som det gitte, 

men saksforholdet, gjøre sitt til at vi kan forske, undersøke, sammenligne noe som er kjent, med annet ukjent. 

Det er slike tankeforhold som å studere, tenke, filosofere over sider av tenkning, og av forståelse, og videre 

om de fysiske forhold som har ført til begrep som språk-forståelse, sosiologi, psykologi, og senere virkelig 

hjerne-forskning i samme sammenheng. At tester viser reaksjoner av betydning fysisk som behov og sansning 

i en person og i virkning i et fellesskap, samfunn.  

Filosofien, det vil si sammenligningsfunksjonen som vår bevissthet er, og slik som søk, let, finn er 

videre sammenligningsfunksjonssignaler ut til våre sanser, behov og våre husk-funksjoner erfaringer, og 

kunnskapssøkning, for og om blant annet de fysiske funksjoner slik relatert til dette, og videre de fysiske 

reaksjoner i naturen, er slik som har ført til rekke-følge-søken vi kaller årsak-virknings-rekkefølger, eller 

årsak-virknings-oversikter. Sammenhenger. At alt har en mening, betyr at alt har en sammenheng, betyr at alt 

er en sammenligning, og sammenligningen kan like godt være feil. At meninger er feil også, er ofte 

undergravd. Likedan intuisjonen. Dårlig intuisjon betyr oftest rett og slett feil. Logisk intuisjon behøver heller 

ikke å være riktig avgjørelse av årsaksforhold. 

Når vi har fysiske og bevisste preferanser som at vi holder oss til at bevisstheten virker, og hvordan, 

og at den fysiske natur virker og hvordan, tatt ut som eksempel vi alle kjenner til, men kan lure dypere på, så 

har vi en filosofisk, det vil si tenkning, eller heller mer riktig, en sammenligningsbevissthet som er rettet mot 

saksforholdene vi vet om eller kan tenke oss til. Fordypelse her kan gi svært mange løsninger for 

bevissthetsforståelde og følelsesforståelse og videre fysisk forståelse av naturen.  
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sNår det gjelder sammenligning like og ulike, logikken og alle dens satser, så er det utvilsomt at dette 

har gitt vitenskapen, først i formen av krav og betingelser som utskilt gren fra annen tenkning og praksis, som 

hos Aristoteles som skilte ut vitenskapen som en logisk vinkling til bevisstheten og forskning her, og videre 

først og fremst som den som gjelder for naturens lover og funksjoner. Vi finner funksjon til det fysiske. 

 

At han mente at energiene var konstante og hadde en felles gitt drivkraftfunksjon. Denne sprer han ut 

over noe som ikke er klart referanse-beskrevet, og veksler her mellom Gud og Natur kan vi si, eller begge 

deler, avskilt eller som det samme. Uavklart. Han skiller for så vidt ellers sjel og kropp fra hverandre. Men 

mener at begge deler dør når vi dør, og lever gjør vi bare en gang. De fleste mener at hans logiske syllogismer 

er hans største bragd da de gjelder for både sannhet og løgn som riktig besvarelse. 

Senere har da matematikk, geometri, forskning på en rekke saksforhold blitt gjort, men uten at vi har 

funnet de gode formlene. Pythagoras, Aristoteles, Euklid, Arkimedes, Aristark, mange andre bidro med 

grunnformer, samt at det fra år 0 til 850 ble utviklet en 0 som posisjonsforflytningstegn i matematikken og at 

vi fikk den arabiske aritmetikk. Leonardo benytter seg av alt dette helt opp til grensen for bruk, og gir melding 

om at gravitasjon, elektrisitet og magnetisme er det vi må undersøke og forteller hvilke bevegelses-former vi 

har, eller kraft-former.  

Kort etter kommer Keppler og Galilei ut med sine oppdagelser som Newton klarer å sette sammen 

med suksess. Han må dog da selv finne opp ett kraftbegrep og virkningen mellom objektene etter dette først 

matematisk og så eksperimentelt. Det er den vitenskapelige revolusjons store funksjon, og der Leibnitz var på 

vei til de samme funksjoner ut fra likevekts-punktet til masser og sirkulasjons-hastigheter, vekt og kraft. 

Så eksploderer det med eksperimentell virksomhet, og nær 1800 er vi i ferd med å avdekke atomene 

og deres kjemiske egenskaper, Lavoisier og Daltons kjemi og atom-forsknings-modell. Finn dem og 

egenskaper i alle deres former. Rundt 1900 var det funnet de fleste av de 94 naturlige stoffene som er 

grunnlaget for det vi kaller jord, luft, ild og vann. De finner og lar de fysiske lover sammenfattes. 

De elektriske og fysiske motstandslover oppdages gjennom Faraday og Ohm, videre Gauss, Maxwell, 

med fler, samt Lorenz, og vi er på vei til Curies, Planck og Einsteins oppdagelser. Disse ble mest klargjort i 

tiden 1915-1935. Oppdagelsen hver for seg ble gjort tidligere. Maxwell er vel den som har klargjort flest 

fysiske lov-sammenhenger, og gitt om-formasjons-verdier mellom energiene, som videre Einstein med fler 

har bygget på. Ved siden av dette er Lorentz betydelig med sin tids-masse-formel. Bevegelse-masse-formel 

med forsinkelse i tid. Vi finner de fysiske lovers grenseverdier. 

Hastighets-løkker som turbulens ved utveksling mellom feltlinjer på vei inn mot et objekt for samtidig 

å opprettholde gravitasjons-rommets feltenergi-balanse, utgjør alltid en del av rommet ved gravitasjons-

objekter, og som deltagelse i krumningen av romfeltene. Alle objekter som kommer inn i et solsystem, eller 

faller inn ot solen eller andre legemer, vil slik sett bli mottatt og ha utveksling med disse hastighets-løkkene i 

feltlinjelandskapet.  

I forhold til en partikkel eller et objekt, jorden, så utgjør dette en ganske liten del av gravitasjons-

rommets store tetthet av feltlinjer, men tross alt så vil den endelige utvekslingen nær senteret av en partikkel 

og klodens partikler, være like stor som gravitasjonstrykket; planck-massen. Og ikke konstanten fordi den 

viser forskjellen som tiltar og avtar med frekvensen til en partikkel for hvilken balanseenergi da planck-massen 

har tik forskjell fra andre energifrekvenser, og forholdet til rom-gravitasjonsfeltets energi.  

Det kolossale romtrykket opprettholder slik en balanseutveksling i sentrum og størrelsesforholdets 

krumningstrykk for antallet eller mengden partikler og den nær sagt konstante balanse for utveklinger i alt, 

spesielt i slik vi ser det ut fra alle beregninger til partikler, lys og galakser, alle partikler i fysikken, som vi har 

undersøkt.  

I utgangspunktet er balansen perfekt uansett om det er formforskjeller, men stort sett er utvekslingen 

så hard og bestemt i senteret til partikler at planckmasse og romfrekvenser harmonerer med et nær sagt for 

masser, et konstant og absolutt trykk. Trykk som gir temperatur kan forklare at rommets aggregattilstand er 

absolutt tyntflytende og i balanse slik sett at vi ikke merker hindre utenom gravitasjons-tregheten ved 

bevegelses-retnings-endringer ute i rommet. Dette er også forklart for min uttalelse i «logisk forklaring til 

grunnstofflista» og Planck-verdien. Hastighetsløkkene følger ellers de gaussiske løkkeverdier, logaritmer. 
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Det samme skjer med hastighets-løkkene når mange partikler, kloder, sorte hull eller nøytroner 

kommer sammen, likt som ti virvler i vann, at de trekker seg sammen fordi de utveksler feltlinjer med 

hverandre, og derfor trenger mindre av gravitasjonskraften som på sin side bibeholder sin energi i samme 

mengde som planck-massene minsker. At også energifrekvensen endrer seg for sammen-stillingen.  

Akkurat som to vannvirvler som kommer sammen og trenger mindre hjelp utenfra. Men har den 

hjelpen som ytre trykk. Likt som de to sorte hull som smeltet sammen, 33 soler o g29 solmasser, som skulle 

vært 62 solmasser, men endte som 59 solmasser. # sol-masser forsvant, og ga energien som gravitasjonsbølger 

som ytre trykk gjennom rommet for balansens skyld. 

 

MadMax-system 
 

Lik kraft motkraft, energi mot-energi, konstant energi og likt trykk over alt, og med balansert likevektig 

utveksling så får vi at alle like deler har like deler tetthet, styrke, tid, bevegelse, volum-lengder, og som i en 

og samme funksjon punkt, posisjon kontinuitet, med det resultat at dette skaper den geometriske og 

matematiske absolutt. Det er altså ikke omvendt, at matematikken og geometrien skaper kraften og volumet, 

da ingen av disse som punkt eller matematisk absoluttverdi, ett punkt, ett tall eller uendelig slike kan danne 

kontinuitet i utstrekningen. Men beste sammenligningsmiddel: MadMax får noe rett i sin tro! 

 

Galaksene og massenes tiltrekning 
 

 Når vi tenker på at Andromeda-galaksen og Melkevei-galaksen er kun 6 slike galakse-diametere fra 

hverandre, og sammenligner dette med to elektroner eller nøytroner som er 6 diametere fra hverandre, skulle 

vi tro at disse galaksene ville trekke seg fort inntil hverandre. Tregheten antas å være i veien, og at dette da jo 

er gravitasjons-lovene. Galaksene er 1 million lysår fra hverandre, og det ville vært mer trolig at 

akselerasjonen skulle inntreffe hurtigere. Beregninger viser allikevel at det vi ta rundt 4500-6700 millioner år 

før disse når hverandre og faller sammen til en større samlet galakse.  

 Det er god grunn til å tro at det foregår en ekspansjon tross alt av det lokale himmelrommet, og at 

denne tross alt virker som et tilsvarende mot-press mellom galaksene, og som da i hovedsak ser ut til å utvide 

seg fra hverandre med unntak av de som er for nær hverandre. Det er også grunnlag for å tro at denne 

ekspansjons-hastigheten er en motkraft til en del av trykk-landskapet av samme type som gravitasjons-

landskapet vi kjenner og derfor ligger nær opp til eller rundt lyshastigheten.  

Pluss eller minus, mest pluss, fordi ale masser er treghets-objekter i den samme kraften. Krumningen 

alene er neppe nok til full forklaring av tilstandene. Einsteins beregninger viser at det virker som at masser, 

solen og planetene oppfører seg som de danner en liten dal, grop i rommet, noe som passer for lyshastighetens 

forhold til treghetsdannelser i samme kraft-rommet, eller i den samme kraften. 

 Dette kan bety at utvidelsen besørger deler av både krumningen og at galaksene beregnes i energi-

regnskapet som at de går fra hverandre med en viss konstant i sum av utvidelses-hastighet. Men her vil dette 

bety at det er likedan trykk totalt i landskapet med unntak av at vi har utveksling av en virvel, der utover-

gående fluks-tetthet er kompensasjon for inngående flukstetthet.  

Samtidig finnes det relativt sett flere muligheter for at trykklandskapet oppfører seg slik det gjør, men 

det er ikke like lett å gi forutsetningene for dette. Alt tyder ut fra differensialkraften at det dannes likedanne 

overalt på samme nivå, av massenes forskjellige størrelsesnivåer. Det er ingen grunn til å tro at det skulle være 

slik at bevegelsesenergien ordner alt selv fra kun et punkt, eller at drivkraften kan oppføre seg utvidende uten 

at det er utveksling. Fordi en utvidelse alene gir ikke noen forklaring hverken til massene, energiene, 

kraftutfoldelsen, mens det gjør en felles romtid-kraft-motkraft som har samme differensierende egenskap. 

Utvekslingen i et slikt balansert landskap gir faktiske de fysiske lover korrekt, ut fra hvilke krumninger 

som utvekslingene skaper. Dette har jeg bevist i differensialkraften. 
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Samler fysikk som kan innlegges. 
 

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.  
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Og det skiller seg klart fra at all endring fra øyeblikk til øyeblikk, slik sett oppfattes som at da eksisterer 

ikke det som var lengre og at det vi opplever er i ferd med å bli borte, og at det vi har foran oss enda ikke 

eksisterer. Fordi denne tanken forutsetter at det er noe som endrer seg, at noe var, og blir, og i dette absolutt 

ingenting så kan ikke noe oppstå, forgå, bli til og forsvinne. 

Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr FORSKJELL og FORSKJELL FRA. 

Definisjonen på dette «absolutt ingenting» vil da bli følgende: 

Absolutt Ingenting = uten forskjell, uten like og ulike, uten to like og to ulike, uten egenskaper, 

uten årsak og virkning, årsak og grunn, uten mening, uten mulighet og virkelighet, uten virkning, 

endring, den er uten den forskjell at noe kan skje da både forskjell fra noe og til noe ikke finnes som 

egenskap. Uten den ulikheten som kalles plutselig: Oppstå eller Forsvinne. Det kan ikke oppstå noe likt eller 

ulikt. Det er uten endringsformer som tid, bevegelse, virkning, utveksling, dannelse, skapelse, evne og 

egenskap, og heller ikke egenskap til at noe kan oppstå eller forsvinne. Uten energi, vilje, håp, bevisste og 

følsomme tilstander som gode eller dårlige, smak eller behag. Det finnes ingen mystikk og ingen logikk. 

I denne mer forkortete sekvensen legger jeg vekt på at Absolutt Ingenting her er utrykt som: 

 Uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten 

mening. Uten forskjell som oppstå, forsvinne. Uten at forskjellen Å skje, kan skje. Det finnes ingen 

være-muligheter, eksistens, ingen forandrings-muligheter, en forskjell i tilstanden, uten ingredienser 

som form- og egenskap for kjent eller ukjent. Ingen mystikk og ingen logikk. 

At dette er uten ånd, materie, liv og død, bevissthet og ubevissthet, materielt eller fysisk, og selvsagt 

slik sett heller ikke noe immaterielt. (Immaterielt/Damman, henviser til at rom-tid og stoff, fysisk virkelighet, 

like gjerne i stedet for å være endelige og uforanderlige elementer, hardt, på samme måte like gjerne kunne 

være en kraft, og at dette har en funksjon som slett ikke har stoff som årsak til funksjon, sin virkning, men 

heller en endringsårsak det faste stoff som ide ikke kan ha.). 

 Arne Næss, Spinoza, Anaxagoras og Anaximander, henviser til at: årsak, prinsipp, driftsårsak lignende 

Aristoteles prinsipp, energi, er en funksjon: En virknings-funksjon der alt åndelig og fysisk er innunder en 

virkende kraft: En bevegelig, endrende enhet, grenseløs, motstridende, forskjells-utskillelse som vi kan 

skjelne, altså se forskjell på, som en energi, styrke, værende og konstant, en logisk virkende kraft.  

 Da dette absolutt ingenting er umulig, forskjells-løs, og at vi ikke får dimensjoner, rom, verdener, 

plass, oppholds-mulighet uten forskjells-egenskap, og heller ikke endringsmulighetene uten forskjells-

egenskap, altså en forskjell i den tilstanden som er, til og fra slik denne var og til slik denne blir, og fortsatt 

har denne endringen(Aktivitetens-funksjonen), forskjell som blir forskjell fra seg som eksistens, så kan tid og 

bevegelse bli mulig, men uten er det ingen endringsmulighet til at noe kan skje, og videre at alle 

formegenskaper, energier og virkninger som saksforhold, de bevisste og fysiske prosesser og egenskaper, er 

umulig uten nettopp forskjells-strukturer.  

Alle disse egenskaper som væren, endring og egenskap funksjonelt virker som en forskjell som blir 

forskjell fra seg: En differensierende differensialfunksjon. Fordi Tid i punkt, tid i posisjon, tid i kontinuitet er 

her det samme for energi i samme punkt, altså styrken, og formen, rom, dimensjon, volum, og romslig 

egenskap, bevegelse og virkningskrefter, som det som gjør at gjøren og å kunne, blir mulig for det bevisste, 

det følsomme og det fysiske. 

 I forhold til dette kan vi med den forkortede versjon av intet: Absolutte Ingenting trekke noen 

konklusjoner. 

 Absolutt Ingenting her er utrykt som: 

 Uten forskjell, uten like og ulike, uten mulighet og virkelighet, uten årsak og virkning, uten 

mening. Uten forskjell som oppstå, forsvinne. Uten at forskjellen Å skje, kan skje. Det finnes ingen 

være-muligheter, eksistens, ingen forandrings-muligheter, ingen forskjell i tilstanden, uten ingredienser 

som form- og egenskap for kjent eller ukjent. Ingen mystikk og ingen logikk. 

 Absolutt ingenting er umulig, uten forskjell, uten likt ulikt, kjent, ukjent, Uten årsak og virkelighet, 

uten mulighet og virkelighet. Tilstanden kan altså heller ikke finnes, være, oppstå, forsvinne: Med et unntak: 

Det eneste som kan være er da i dette saksforholdet: at det bare det som er annerledes og motsatt av dette er 

det som kan være til, finnes, og det som er funksjonen til annerledes og motsatt, er forskjells-funksjonen. 

 Dermed føyer alle begrep som eliminert, og som ikke-er til, i absolutt ingenting-begrepet her, til at de 

alle kommer under forskjells-funksjonen: Mulighet og VIRKE-LIK-HET. At noe virker. Og gjerne likt med 

slik det virker. 
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Tekst: differens, Differensial, differensierende: Betyr bare FORSKJELL eller FORSKJELL fra. 

 Ikke et ord å gruble over! 

 

 

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. 
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Hva er årsak til all eksistens? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. 

Hvordan ble alt til? Bak det eksisterende finnes ikke noen kilde. I følge Absolutt Ingenting så er det ikke en 

årsak utenom eksistensen selv. Eksistensen som fungerer slik den gjør har alltid eksistert med sin egenskap. 

 At bare noe som ER fører til eller gir noe som skjer, blir, eller at alt noe er gitt i dens virknings-

funksjon. At denne danner alle de differensielle forskjeller, funksjoner, kjente som ukjente, der det kjente er 

det vi gir navn til. Vi vet oftest ikke hva det vi gir navn til er, men navn og ord er retningslinjer, pekere kopier, 

henvisninger til det vi kommuniserer om. Vi kan kalle noe rom, tid, stoff, og bevissthet, uten å vite hva dette 

egentlig er, eller kan fungere som det gjør. Vi oppdager verden litt etter litt, og blir den stadig mer bevisst, og 

slik sett dukker det alltid opp noe vi ikke har sett før, og som har samme egenskapen som plutselig.  

En av oss kan ofte forklare hva det er, men mange har ikke ide om hva som gjorde at noe dukket opp 

og ble overasket; mystisk. Slik sett er det en ganske vanlig oppfatning at noe bare plutselig dukker opp eller 

blir til. 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.  
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Dette henviser til at annen mulighet ikke finnes, at det bak dette kun er ingenting som er forskjells-løst 

og definert ovenfor her. Hva vi kan omdanne, lage og skape av det som alt er her, er noe annet! Det er 

sammenligningsprosesser og tilpasninger, kjente og ukjente mer eller mindre bevisst, ubevisst. 

Drivkraften er med andre ord fullt mulig den vi egentlig ser direkte på som merkbare formendringer 

og hendelser rundt oss. Også balanse, likevekt, justeringer og uro i de enkelte balanser da de balanserer ut mot 

hverandre. 

Spørsmål eller Utsagn. Alle spørsmål, søk, lete, finne, sammenligne, tilpasse, husk, bevissthetens 

sammenlignings-prosess tilpasset andres bevissthet, følelser og den fysiske natur, virker slik at det fungerer i 

den grad vi kan klare å få det til, som at bevissthets-begrepene, bevissthets-oppfatningen finner en slags 

overensstemmelse, likhet mellom det bevisst oversiktlige og saksforholdet, tilstanden til en annen 

bevissthetsform, eller en naturform. I den grad det er mulig så er dette så langt, dypt, omfattende som vi logisk 

klarer å få dette til.  

Det er årsaken til at vi har tro på erfaringer, hva vi læres, og som virker tilfredsstilt gjennom at vi finner 

en løsning for bevissthet, følsomhet, fysiske og praktiske løsninger, kan handtere noe, også gjennom 

matematikk, geometri, og selvsagt logikken, sammenligningsfunksjoner som matematikk og geometrien er 

avhengig av. 

 

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.  



 232 

Konsekvensen er at smak og regler ikke er nok for å dekke opp tryggheten, der vi må øve opp graden 

av, eller sette vår tiltro til, det vi mest kan tro virker for opprettholdelse og trygghet.  

Det faste holdepunkt i livet som livssynet vårt setter som basis, refleksjons-bunn for tilværelsen vår, 

tryggheten, forståelsen, den grad dette har en større bredde, oppmerksomhetskrevende flate enn bare reglene 

etikk og smaken estetikk. Det er likedan med begrepet og spørsmålet og utsagnet som: 

Er alt skapt? Kan alt være skapt? Er noe skapt av ingenting eller av noe? Når alt gjelder absolutt alt, 

og ingenting er umulig eksisterende, uten muligheter, og bare alt kan være, så kan heller ikke alt være skapt 

av ingenting. For eksempel om det var ingenting så er det uten Gud og Natur, og det kjente og ukjente. Når vi 

snakker om lage noe, eller å skape noe, er dette som regel omvandlinger og kreativ sammensetning av noe, 

altså oppfinnsomhet i å se sammenhenger, til noe vi synes er fint eller nyttig, for noen ikke fint og unyttig. 

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. 
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Konsekvensen er lignende Bertrand Russell sitt utsagn om at Alt ikke er relativt til noe. Bare innbyrdes 

relativt. Alt står ikke i forhold til ingenting eller noe annet. Absolutt Ingenting som umulig og forskjells-løst, 

forteller at alt ikke er skapt eller lagd, men ER.  

Så vi kan tilføye at: ALT ER IKKE SKAPT ELLER LAGD ELLER VILLET, OG ALT ER IKKE 

RELATIVT, GYLDIG SOM EN HELHETS-SAMMENLIGNING AV ALT UNDER ETT: EKSISTENS. 

Naturen har ikke skapt naturen, og ingenting har ikke skapt naturen, og det kommer ikke fra noe sted. 

Det er heller slik: At naturen og dens funksjonsgrunnlag har alltid eksistert, og det samme ville det være med 

om Gud og Alt settes som sammenlignbare begrep. Det er lov å tro på bare den ene eller begge. Men 

funksjonelt er det helt andre vilkår som er bestemmende for den differensialt virkende eksistens. 

Hva som er villet eller ikke, kan settes sammen eller omdannes, som bruks-begrepene skapt, laget, 

kreativt, oppfinnsomt, smarte ideer, forstillinger, og er med andre ord en prosess-omvandling av det som alt 

er til av alt funksjonelt, og dette gir at Alt fungerer av seg selv, selv-funksjonelt, eller kort bare, er alt-

funksjonelt-virkende. Dette er en drivkraft-funksjon, energi-basis, som er både endrende og gjennomgående i 

det alt-værende, og slik sett gir alt en virkende funksjon som utvekslings-funksjoner. 

Å oppstå og forgå er en forvandling, omvandling, forandrings-prosess. En etter alt likedan balanse-

utvekslingsprosess. At Alt er, og ikke kan annet enn å være alt-funksjonell. At alt er bestandig, alltid, holdbart 

bestående, slik vi kaller evig værende, evig tid, altså bestandig og konstant som summa, en konstant energi. 

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.  
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På den annen side får han med tiden et utvidet syn på disse felt-energi-kreftene han legger frem, og 

han anser dette som både en bevisst og fysisk natur som kan stå i samme energi-sammenheng, at sanser og 

behov er tilknyttet dette og bevisstheten. På spørsmål i den senere tid om han tror på Gud, så svarer han at det 

ikke er i den formen andre tenker seg, og om det er en Gud eller ikke, kan han ikke svare sikkert på. Denne 

unnlatelses-manøveren kan altså bety både Tro og Ikke-Tro. 

Slik havner Einstein litt slik som Spinoza, som sier at Alt(et) er en logisk virkende kraft som står frem 

som tanke og utstrekning, og det er likegyldig om vi kaller denne Naturen, Substansen eller Gud. Også Spinoza 

ser helt vekk fra at intet eller absolutt ingenting er der i stedet for alt eller at dette virker, men at det er en 

bestandig kraft som er værende, og ikke kan forsvinne eller oppstå før eller siden.  

Lignende som Anaximander: At ALT, det ENESTE MULIGE, er ETT-BEVEGELIG OG 

UENDELIG, OG DETS PRINSIPP ER DET GRENSELØSE. At det er ETT betyr at det er kontinuitet og 

fellesfunksjon for hvert sted som finnes av slik enhetsegenskap. Altså relativitetsteorien fra 600 før vestlig 

tidsregning. Vi kan sikkert si det slik også: At alt er et produkt av bevegelse og utstrekning, og som han mente 

var gjenstridig, altså kraft-motkraft, slik eleven hans mente, at det var en balansert utveksling i dette.  

At Det Eneste Mulige er alt, betyr at Ingenting er umuligheten, som Parmenides, Pythagoras, 

Empedokles, Aristoteles, Platon, Sokrates, og viktig, Heraklit og Anaxagoras slutter seg til. Selvsagt kan vi si 

det samme om Plotin og Augustin, og de arabiske filosofer på 950-1050-tallet, men det er tydelig det samme 

for Thomas Aquinas, Arkimedes, Leonardo da Vinci.  

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 
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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. 

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. 
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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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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.  
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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.  
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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. 

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.  
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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.  

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 partikkelen og dets 

form som virvel eller kule i rommet for gravitasjons-partikler som har sfærisk 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.  
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Hvilken relativ hastighet lys-hastigheten har lokalt og ellers, kommer an på gravitasjonstrykket, slik at 

hastigheten til lyspartikkelen endres med dette trykket i rommet. Dette må igjen sammenlignes med en tenkt 

eller fysisk praktisk måleenhet som er stabil og som ligger utenfor systemet rekkevidde for å påvirle 

instrumentet for mye. Men selv her kan datamaskiner følge med å beregne forskjells-virkningen, og være i 

overenstemmelse ganske optimalt med sammenligning av treghet, og akselerasjon i gravitasjons-rom-

forskjellene. 

 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.  

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.  
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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.  

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.  
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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 feltstrømmer et supersonisk trykk, eller en slags supersonisk 

trykkvæske-lignende funksjon. 

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.  
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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.  

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. 
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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.  

 

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.  
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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. 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 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. 

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, 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. 

 



 256 

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. 



 261 

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.  

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.  
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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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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, elelr 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. 

 

Den høyeste temperaturen vi regner med i Kosmos, sies det, er det som forholder seg til en tetthet 

basert på Planck-kvantestørrelsen, og er forferdelig høy. På den annen side er også dette likt som trykk-styrken 

i rommet relatert til partiklene i rommet pr kubikkmeter, altså grunnen til den mengde-balanse av Planck-

energi det er vi finne ri et område, lokalt kosmos. Utvekslingstotalen av temperatur skulle vel da ligne om all 

energi vi kunne omregne til lys, og i den grad tetthet vi kan få av dette. Ett eller annet tilsier at en totalmasse 

slik er i ferd med å krysse trykkgrensen til rommet og er neppe den mest troverdige totale mengde vi kan få 

av temperaturtrykk. Det er ingen grunn til å være sikker på aktivitetsgraden til denne temperaturskalaen, så 

slik kan temperaturen være langt mindre og langt høyere enn en slik beregningen. 

Mange må inn for å vurdere disse tilstandene, beregninger og hindringer, åpninger for andre tall-

settinger. Mål. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 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! 
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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. 

 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 her må vi selv 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 



 273 

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, at disse 3 faktorene er 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 
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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. 

 

Konklusjonen min er at kun Differensialkraften og dens funksjon, og hva denne ser ut til å danne som 

kraft-motkraftstrømmer, eller om vi vil en absolutt ekspansjonsfunksjon av rombevegelse, og 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.  

 

 

 

 



 275 

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.  

 

Skjer det ingen forandring av omstendighetene rundt partikkelen så vil jo sirkulasjonen være låst i 

samme posisjon.  
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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 under 

transformasjons-balansene egentlig er en kosmos-kaos-modell for universet eller 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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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.  
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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 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. 

 

 

 



 284 

 

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 under 

transformasjons-balansene egentlig er en kosmos-kaos-modell for universet eller 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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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. 



 286 

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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Bevegelse, forskjell og observasjon 
 

At differensialkraftens differensierende differensial-funksjon virker slik at vi kan sammenligne dette 

med en utstrekning, enten det er punkter, posisjoner eller kontinuerlig sammenhengende funksjon uten 

avbrudd, og som endrer seg fra sin posisjon. Utstreknings-differensial og bevegelses-differensial må da være 

sammen og samtidige i gjeldende punkter, posisjoner og kontinuitet. Om funksjonen gjelder for forståelse av 

en tenkt dannelse, skapelse fødsel, fra at det ikke fantes noe, og tenkt fra et punkt ville en slik differensial som 

blir forskjell fra seg som en total forskjell virke som en utstreknings-bevegelses-vekst, og som uendelig og 

ferdig utvokst der den ikke kan vokse mer, så ville dens indre vekst-funksjon forsøke å vokse og vil virke som 

et absolutt ekspansjonstrykk, trykkfelt, energi-felt.  

Dette betyr at funksjonens eneste bevegelses-mulighet nå er at den utveksler, og da i like mengder 

kraft og motkraft, eller romslige bevegelses-energier og romslige mot-bevegelses-energier, og med dette 

dannes det former og preferanser. Og som jevnt er i endring, slik vi kjenner de forgjengelig former, eller at 

bevissthet og fysiske saksforhold endrer seg over tid. 

Vi får at alt da egentlig endrer seg. Og at det dannes preferanse-posisjons-relativitet mellom alle 

tilstander. Det betyr at alt i selve kraftvirkningen er relativt, og da alle feltobjekter og felt. 

For en observatør vil dette oppfattes som at noe blir forskjell, virkning, bevegelse som kommer ut av posisjon 

gjennom det vi kaller en retning, og endringer av retninger, eller at det er observatøren som beveger seg, 

virker, (virkning, Heisenberg usikkerhetsrelasjon), eller at det blir forskjell ut fra observatørens posisjon, at 

for eksempel observatøren beveger seg fordi posisjonen, jorden, stedet observatøren oppholder seg på , 

beveger seg, eller gir virkninger ut fra posisjonen. Alt dette kan oftest merkes som retninger, innefra og ut, til 

sidene, utenfra og inn, eller ganske retnings-rettlinjet eller krummet i retning. 

Dette kan gjennom flere observasjoner vi gjør av himmelrom, og atomer, kvantefysikk, kvark-energi, 

vise seg som at både observatør, måleapparat og objektet som observeres rører seg, har uro, vibrerer, flytter 

seg i forhold til hverandre, ut fra ulike metoder som kan måle dette. I dette tilfellet vil det oppstå relativitet 

jevn der alt det aktuelle beveger seg i forhold til hverandre og gir bevegelses-retninger slik i rommet. Einstein 

klager litt her og sier: Ja men alt har jo retninger, eller at det er retninger, som en kommentar til at dette ikke 

er tilfeldig, men kan følges som matematiske og fysiske lover, og forhåndsberegnet som kraft og geometrisk 

mengde-forhold for posisjoner med endring av en faktor som stemmer for de alle.  

Differensialkraften virker slik at den danner endring av bevegelsesretninger hele tiden og at det oppstår 

relative form- og posisjons-endringer. 

Observatøren kan da oppleve at jorden, kikkerten, tross banen ti jorda og Mars, virker slik at vi tar 

igjen mars sin bane, men da vi reiser fortere i banen innenfor så er det et par dager det virker som vinkelen til 

resten av himmelrommet er slik at Mars ser ut som den retarderer, kryper bakover igjen, stanser og går andre 

veien igjen, men dette er bare fordi det er krumningen i jordbanen som får slik vinkel til punkter på sirkelbuen 

der den indre sirkelen som er mindre, og objektet der har kortere bane, vil danne en vinkel innenfor til objektet 

i banen utenfor, så det ser ut til at objektet utenfor kryper motsatt vei på himmelen noen dager.  

Observatøren vil altså måtte forholde seg til at enten er det bare objektet som har bevegelsesretning 

eller virknings-styrke-utbredelses, eller så er det observatøren selv, eller så er det begge to som beveger seg 

eller utbrer styrkevirkningen i rommet. Nå kommer det an på retningene om de er helt forskjellige om hvilke 

hastigheter og retninger som virker som hva, om noe går vekk, eller kommer i mot oss, om det er krumme 

eller mange endringer i retnings-bevegelsen, på om hva observatøren sanser med øynene, hva vi sanser med 

måleinstrumenter, og hva som må beregnes på grunnlag av gode eller dårlige data-informasjoner. 

Dette er hva Einstein tar opp om retninger og argumenter han har om fysiske lover og feltkrefter, 

energier i rommet og som geometriske logiske konklusjoner av de samme bevegelsesforhold, romtiden. 
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Effekter 
 

 

 Effekter. Effekt er ikke styrke, energi, bevegelse alene, altså beskrivelsen av deres funksjoner, men 

beskrivelsen av forholdet mellom deres allerede tilstedeværelse og videre funksjon som hastigheter, 

styrkegrader og tettheten til felt og partikler, og dermed en sammenlignings-funksjon for slike verdier. Dette 

betyr at vi tar en viss kvote, mengde, kvantum, av lengde, bevegelseshastighet, og styrke i en gitt virkning av 

dette, og setter opp en enhet for lengde, for sekund, for virkningsgraden vi finner, og samler alle tre i enhet 

som et kraftmål ala Newton og Watt.  

Hos Newton hva slik virkningsgrad er ved gitte punkter og forholdet for ett sekund, og som så kan 

beregnes for økning eller forsinkelse av styrkevirkning og fart. Watt derimot lager ett oppsett i formler for at 

arbeidet pågår over en viss tid for å beregne drivstoff-mengde. Konsekvensen av dette er at at mengden tid 

som dette fungerer over, en time, 10 sekunder, for jevne og akselererende funksjoner av virknings-mengden, 

og slik for arbeids-mengden som kan utføres og kaller dette effekt, og ikke bare effekt for et gitt øyeblikk eller 

et isolert tilfelle, men som kan benyttes som formel for alle tilfeller for sammenligning av virkningsgraden av 

energi, styrke, bevegelsesmengder.  

Slik kommer det opp et begrep om effekter i de forskjellige grader virkninger som sammenlignes, og 

formlene slik har fungert på de fysiske funksjoner, virkninger fysisk. Vi regner energier med en viss effekt 

styrke for et gitt tilfelle med lignende kraft som Newtons, men nå som sammenligninger for styrkevirkninger 

og hastighetsvirkninger, eller påvirkningsendring som der et kraftfelt øker i styrke, som magneter og elektriske 

effekter, for kull og koking av vann, vanndamptrykk, og som er sammenligning god nok for energiberegninger 

av de fleste fysiske tilstander, og fysiske lover vi finner. 

 Energi, energi-a, energi-a, krever langt mer omfattende undersøkelse enn effekter. Energi-a betyr 

drivkraften, det vil si det prinsipp, grunn, den årsak, den virkningsutløsende faktoren som gjør at bevegelse 

og endring finnes. Energi-a gir oss energiene. Vi sammenligner energier som godtatt eksistens og funksjon. 

Men det er ikke forklaring til, eller årsaken til at energien fungerer. Styrken, tetthetsendringer. Kraft og 

motkraft, at bevegelses-energier fungerer som like mengder bevegelsesenergier og mot-bevegelses-energier.  

Differensial-kraften har en slik funksjonsforklaring som kan se ut til å rede ut hva som skjer, foregår 

der vi har bevegelse og endring i proporsjonale forhold i energier, og dermed effektene. Dette er da et prinsipp, 

og der vi kan kalle prinsipp, årsak, grunn, årsak-virknings-utløsningen, for funksjoner, og her er det full verdi 

i å forstå hva den differensierende differensial-funksjonen gjør. Altså i forhold til at det ikke fantes noe, et 

forskjells-løst, mulighetsløst, virkelighetsløst, og årsak-virknings-løst Absolutt Ingenting uten en forskjell 

som to like eller to ulike, uten bevisst og fysisk egenskap, uten tid, rom, feltobjekter og lover, og uten noe som 

kan fylles og tømmes.  

I stedet gir total forskjell en mening som eksistens med endring i samme funksjon der utstrekning og 

bevegelse, virkning, kan fungere i samme punkter, posisjoner og kontinuiteten. En forskjell som blir forskjell 

fra seg skaper en vekst-lignende rombevegelse-funksjon, lignende en utstrekning som endrer seg eller en 

endring som har utstrekning hos seg.  

Og som uendelig eller absolutt så kan den ikke vokse mer, og vekstfunksjonen danner ett absolutt og 

likedan ekspansjons-trykk i stedet. Med bevegelsesvirkningsfaktoren finnes det da bare en bevegelse, en 

balansebevegelse, der like mengder bevegelse av trykkstyrken utveksler seg mot like mengder bevegelse av 

trykkstyrken som da er rom-tid-kraft, eller romtid-bevegelses-energiene. Altså feltstrømmene til de fysiske 

egenskapene og de fysiske lover som er i overenstemmelse og er blitt funnet gjennom denne modellen, på 

tvers av den normale vitenskaps-forskningen vi ellers har gjennomgått historisk. 

Slik er den indre funksjonen til kraften, energien, satt opp som modell, fysisk funksjon for naturen og 

den fysiske verden så langt.  

Jeg vet at bevisstheten befinner seg innenfor det samme altets likedanne kraftegenskap, men denne er 

noe mer komplisert å forklare. I hovedsak lar det seg gjøre. Det er også en grunn til at vi under prosessen vi 

fungerer som bevisst ikke klarer å observere den samtidig, men vi kan rede den ut logisk for at den virker som 

den gjør, og at vi kan føle bevisstheten og vårt behovsansende huske-system. Dette er en variant av ett 

resonans-system med styrkegrader. Og dermed også sammenlignings-funksjon som basis. 
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Fysikk og Meta-fysikk 
 

Meta-fysikk betyr vel minst 3 forskjellige saker.  

Den ene grenen er at det er snakk om fysiske krefter, felt, energier som vi enda ikke har avdekket, og 

som slik sett ligger rundt og innunder, over eller under den fysiske avdekningen vi gjennom lover har funnet 

for energiene. I store deler av naturvitenskapen og de fysiske loer, så er det forskere som bestemt mener at om 

vi finner disse, vil de tilhøre den fysiske natur, og at det regnes til fysiske naturfunksjoner, og ingen religion 

eller filosofi, eller spekulativ metafysikk som virker uordnet og uten holdepunkter og referanser. 

Den andre er at vi har prinsipper som vi ikke sikkert kan bevise, men som kan fungere vel som 

underbygnings og forklaring, i alle fall er deltagende funksjon hos de krefter vi kjenner, og kanskje også for 

de krefter vi ikke kjenner slik som Pythagoras uttalelse om at summen av alla bevegelser er konstant, eller at 

alt er det grenseløse prinsipp, eller eventuelt atomteorien til Demokrit, at Gud eller Naturen har en funksjon 

som ikke er avdekket, og for den saks skyld at andre virkninger enn de vi oppfatter, dimensjoner, kan være 

til-stede. Også at alle energier er konstant som hos Aristoteles. Hvordan skal vi kunne bevise slikt. Og hvorfor 

virker noe? Den andre grenen er slik sett tilhørende både filosofi og vitenskaps-filosofi. Krav ut fra usikkerhet 

om det virkelig er riktig forståelse vi har om forholdene. Dette har derimot fungert meget utmerket så langt. 

Den tredje grenen er at metafysikken er gyldig for alt tankegods, som kan tenkes både ikke-

eksisterende og eksisterende, ha hvilke som helst dimensjoner, eller avgrensede arenaer som ufo-dimensjoner, 

eller åndskraft som kan omdanne tilstandene uvilkårlig, nærmest tilfeldig. Altså ut fra gemytt-tilstander. Og 

at det er kun magiske, mystiske basis-funksjoner, enten det er kaos eller kosmos-teorier. Alt irrasjonelt som 

kan hende ved tilfeldige innfall, fysisk eller bevisst påvirket, eller påvirket av noe ukjent. Meta-fysikken slik 

har ett vel av ideer, også innen science-fiksjon og religiøs fanatisme. Men de fleste har eller har hatt slike ideer 

om en spennings-fylt verden som vi ikke har helt innsikt i og som vi kan frykte eller glede oss over. 

Det er helt klart at svært mange vitenskapsforskere i høyere grad enn før går for at det er ett ordnet 

balansesystem i naturen, at det er en naturkraft som grunnlag for naturvitenskapen, og at man tror at levende 

og bevisste egenskaper, samt følelser, og de fysiske funksjoner tilhører samme naturfunksjoner, eller lik nok 

funksjonelt at det skulle være naturlige logiske funksjoner til grunn for denne verden, den fysiske verden og 

slik da kombinasjoner av ideer g fysiske virksomheter kan opptre som rasjonelt og irrasjonelt. De vil da avvise 

enhver metafysikk som ikke forholder seg til den fysiske verden vi alt har i den forstand at dette inngår som 

lover og logisk sammenheng med de kreftene vi alt kjenner, og vil kunne observeres og måles når den slags 

oppdagelse kommer for dagen. 
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Stabile og ustabile partikler og atomer i rommet. 
Nøytronet og hydrogen-atomet 

 

Nøytronet er en partikkel, som regel i atom-forbindelser, kjernepartikler, men som kan opptre alene, 

bli skutt ut av atomer eller absorbert av atomer, altså isotoper. Ulikt antall nøytroner hos samme grunnstoff, 

atomtype, elementær-partikkel-balanser. Til normaltemperatur på jorda og i forbindelser her så vil det oftest 

være en dominans av en av isotop-typene som vi kaller det normale originale grunnstoffet av denne typen 

atom-form. Det er hva vi normalt praktiserer og forsker med som utgangspunkt og kaller ekte variant av 

stoffet, mens de andre ekte variantene det er mindre av kaller vi isotoper fordi det er flere eller færre nøytroner 

enn det mest vanlige stoffet av atomtypen som vi finner under vår gravitasjonsstyrke og temperatur-forhold 

på jorda her vi har undersøkt disse.  

Blir temperatur og trykk en del annerledes opptrer det ofte en større mengde av et annet isotop av 

samme grunnstoffet i overtall og blir normalstoffet her. Dette er en av grunnene til at vi skiller mellom is og 

vann fra kometer og meteorer i forhold til hvilken isotop-variant vi har av vann på jorda. Kometer har oftest 

blitt dannet under ande trykkforhold enn meteorer som har vann mer likt det jordiske vannet.  

Nøytronet er nøytralt fordi det er i likevekt med gravitasjonstrykkrommet, og slik er en godt balansert 

partikkel. Men nøytroner som svever i rommet alene, eller befinner seg i vakuum under eksperimenter ser ut 

til at de rundt 12-15 minutter alltid deler seg opp i ett proton og ett elektron. Min forklaring på dette er at 

romtrykket øver et voldsomt trykk på alle partikler, og felt-styrke-egenskapene er beslektet, og dette gjelder 

også da energiene deres. Det store romtrykket vil ved den minste energiforskjell i retning av nøytronet som 

trykk-krefter eller som mikropartikler som et nøytrino som opptas eller mistes, få et overtrykk i nøytral-

tilstanden sin, og at det er derfor balanse-energi-spaltningen foregår. Nøytronet blir så tykt at det sprekker i 

forhold til romtrykket. Det er her nøytronet deler seg opp i ny balansetilpasning som ett stort proton som ligger 

nær romtrykket balansesone, men frigjør den minste jevnt graviterende partikkel i forhold til romtrykket som 

antar en slags kule-form grunnet trykk fra alle kanter, Blir trykket mindre går elektronet over til lys-balanse-

trykk-bølger som regulativ for rom-balanse-energiene, og følger lys-gravitasjonstrykk-hastigheten i den 

retningen som energimengden kan balansere med. 

Elektronet kan nå tilpasse seg romtrykket og protonet ved den hastigheten og den avstanden som nå 

lett kan balansere seg inn mellom de to partiklene, og her har vi da et hydrogen-atom. Det er selve kongen av 

stabilitet i rom-trykket. Det er slik flest av disse også fordi romtrykket foretrekker nøytralitets-balansen, og 

kan ikke noe for dette da balansen er styring av energi-bevegelsene og bevegelsesenergien. Rommet vil slik 

danne nøytroner som balanse og spalte disse, eventuelt danne elektroner og protoner og føre slike sammen, 

og slik danne hydrogen-reguleringsbalansen for partikler i rommet.  

På denne måten kan vi påstå, mene, at hydrogenet er det mest stabile grunnstoffet i universet. Vel. Det 

er utad alene med romtrykket. Men elektronet som er alene vil ha sterk rekkevidde på dette ene lille elektronet 

som skaper er en undertrykkspartikkel i forholdet til rommet sammenlignet med nøytroner og protoner, og da 

vil elektronenes energimengde som er liten stå under et press som gjør at de tyter ut, presses fortynnet utover 

i omgivelsene som frekventerende partikler. Altså at de har sterk virkning utover fossa-en som er den normale 

partikkel-energi-balansen til en partikkel, men dette reguleres erstattende med gravitasjonsfelt-linje-trykk som 

opprettholder balansen innover igjen i sirkulasjoner, og som vi kaller magnetisk virkning.  

Poenget er at elektroner og lys med lavere trykk enn kjernepartikler slik vil få en sterk utover-agerende 

felt-styrkevirkning, selv om denne balanseres på plass igjen lokalt i rommet. Om vi derimot har andre partikler 

og spenninger i rommet, så vil hydrogen likedan som oksygen ha en veldig reaktiv virkningskraft på andre 

grunnstoffer og partikler, slik at balansetrykk jevnes ut. Hydrogenet vil slik nøytralisere en mengde 

trykkforskjeller ved å binde seg til andre grunnstoffer, og vil da være en nøytralbalansefaktor nummer 1 ut fra 

mengden av slike som trengs for å danne en balanse-ro i mineraler, organiske stoffer og grunnstoffer totalt 

sett.  
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Romtrykk-balanse-bevegelses-energier betyr også at det er mest ro som partiklene søker. Altså det vi 

kaller stabilitetsgrad ut fra forholdene, eller misforhold i trykk som skal jevnes ut, og som er romfeltene eller 

de fysiske feltenes hoved-mål, tvangsfunksjon.  

Vi kan få ubalanse i utveksling av alle felt, men aldri som ubalanse i energi-felt-balansen totalt. En 

bevegelse er alltid ett ledd i balanseringen, selv om det lokalt foregår store omvandlinger i de utvekslende felt 

og partikkelenergier. 

Lokalt er altså hydrogenet et av de mest reaktive av alle grunnstoffer, og slik sett også årsak til hvorfor 

reaksjoner som fisjon-fusjon lett settes i gang når soler fødes, og at de fleste grunnstoffer reagerer øyeblikkelig 

med andre grunnstoffer, eller danner spenningsforskjeller sammen med slike, som ioner. Overflate-spenninger 

på atomtyper ellers er fordi den graden som balansen mellom elektronene, elektronskall og kjernekrefter må 

balansere seg til hverandre. De ytterste elektroner uansett antall i ytterskallet vil da grunnet mengden 

elektroner og kjerne-partikler ellers i atomet, få en litt annerledes spenning enn hverandre ut fra elektronskallet 

enten de har like eller ulike antall elektroner i ytterskallet.  

Dette er en tilpasning mellom hele atomkompleksets feltenergi og gravitasjons-trykk-feltet i rommet, 

og danner slik graden balanse i forhold til alle andre energier som finnes. Nærmiljøet. Disse tilpasser balansen 

gjennom reaksjoner med hverandre eller danner stabile forbindelser. Er det ingen utvekslingsenergier klare 

straks lokalt, kan vi få en grensebalanse rundt objektene som søker masser og spenningsforskjeller, og der 

superledning er en av disse oppførsels-typer, men det gjelder det samme for isolatorer, stoffer som kan virke 

ganske lite aktive som energi-vekslere. 

 

 

 

 

Funksjon 
 

 

 

 



 292 

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! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Den kopernikanske vendingen, og bokens vendepunkt. 

Dialektisk tilnærmingsmåte. 

Dialektikk som samtalekunst. Motsigelser. Overskridelser. 

Sokrates som samtaledialektiker. 

Kierkegaard som samtaledialektiker. 
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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.  

 

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. 
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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. 
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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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Til Teori for grunnstofflista og Planck-funksjonen 
 

 Med utgangs-punktet i den grunn-funksjonen som jeg fra 1972, etter 7 år kom frem til i 1979, skrev 

ned i 1980, la i skuffen, skrev som bok: Kamos – Forandringskraften ISBN 82-993258-0-3, i år 1994, Eget 

Forlag Oslo: Lastes gratis for Norske IP-adresser fra Nasjonalbiblioteket nb.no, med bekreftelsen på at jeg 

kom frem til en felles forskjells-funksjon for både tid, bevegelse, virknings-egenskaper, rom, i et felles 

produkt for Alt, den totale forskjell, slik sett ga en forskjells-funksjon som også blir forskjell fra seg.  

Det er mine egne rom-tid-form-analyser som er kilden, ikke filosofi, teologi, vitenskap. Vitenskapen 

var inspirasjons-kilde. Det som kom frem ble sammenlignet med bevissthet, natur og vitenskapen. 

Med utgangspunkt i at disse faktorene opptrer som et produkt der alle egenskapene finnes i et og 

samme punkt, inkludert energi-tetthet, likedan for en uendelig kontinuerlig sammenhengende utstrekning, 

eller om vi vil, den totale mengde dimensjoner, egenskaper, lik en rom-tid-energi-produkt-kraft. 

Dette kunne jeg omsette i en funksjon av bevegelse og rom der de ikke kan forklare hverandre, men 

som i samme funksjon virker sammen like meget som virkningsfaktor, produkt-avhengighet, som danner en 

vekst-funksjon, men som virkende i praksis blir en rom-bevegelse-vekst-funksjon, noe som inkluderer tid og 

lengde, det forrige og det neste, like og ulike. Altså en logisk virkende funksjon for romtiden som en logisk 

funksjon. Denne samme forskjells-funksjonen gir like og ulike, logikken. En logisk virkende kraft. 

Denne romtid-bevegelses-veksten ville da uten andre faktorer, referanser til stede, vokse seg med en 

teoretisk uendelig hastighet til uendelig, der den da ikke kan vokse mer, og når den møter uendelighetens 

vegg, blir den sin egen kraft-motkraft, at den bare vokser videre ved å fortsette veksten inne i seg selv, virkende 

som en ekspansjons-funksjon, en absolutt ekspansjons-kraft, altså et økende trykk inntil den blir ett absolutt 

trykk, som utveksler gjennom like mengder lik konsistens, i den samme konstante energi:  

Som en konstant energi som utveksler likt som kraft-motkraft i like store mengder, og som er i en 

absolutt balanse da den alt før utvekslingen er en total, absolutt trykk-kraft. Den indre funksjonen, forskjellen 

som blir forskjell fra seg, rom-tid-bevegelsen som blir et absolutt og balansert trykk, er fremdeles tilstede 

likedan og er drivkraften, som presser tilstanden til å endre seg. I utvekslingene danner da dette virvler, 

hastighetsløkker, som også gjelder alle former for turbulens. Like mengder bevegelse og mot-bevegelse. 

Den samlende utvekslingen er konstant, slik at mengden med endringsbare referanser er like stor. Med 

fast trykk 1, fast egen utvekslings-motstand 1, som hastighetsløkke, som har utveksling-strømningen 1. 

Utvekslings-motstanden 1, kommer av at det er like mengder av samme trykk-styrke som nå, som 50% hver, 

som kraft-motkraft, nå skal utveksle, og med like styrker, 1/1 så er motstanden 1. Årsak til Ohms lov! 

Utvekslings-funksjonen som hastighetsløkke danner da også grunnlaget for PI sin viktige rolle i 

slik beregning, fordi den rette linje vannrett og den kolliderende linje loddrett, danner utvekslingen som 

sirkelen som er PI-forsinkelse og at sirkelen er balanse-formen mellom rett og loddrett, til rette 

kolliderende linjer. Vertikal og sfærisk, virvel, kule-form, sirkel, er utvekslings-balanse-funksjon. 

Her vil alt landskap danne en nødvendig krumning, som kan gi utvekslingsvirvler, sirkulasjonsområder 

under utveksling, og i forhold til den rette bevegelse av trykkraften vil den sirkulere ved utveksling. Det dannes 

en løkke på den rette bevegelsen; (som altså grunnet at alt utveksler alltid har en større eller mindre krumning).  

Den del av bevegelsesvolumet som trengs for den gitte balanserte utvekslingen, som kan anses som 

rette linjer som kolliderer, danner utvekslings-sirkulasjon, sirkler, kuler, vil da også virke som en tids-

forsinkelse fordi den går i ring, som igjen betyr at dette gir tidsforsinkelse, avstands-forsinkelse, og treghets-

forsinkelsen til utvekslinger, preferanser, og da de fysiske objekter og lover. Det skjulte med sirkelen er 

utvekslingen til dens balanse, altså en virvel med dens likevekts-balanse. 

Selve funksjonen kunne like godt starte overalt i alle punkter samtidig i stedet fra et bestemt punkt. 

Om det er en kontinuitet som er det eneste mulige sammenhengende tilfelle overalt, så kan vi også tenke oss 

at det er en uendelig utstrakt bevegelig kontinuitet, sammenhengende rom-bevegelse, volum-endring, som er 

dannet av samme funksjon, straks. Det som er viktigst er at denne funksjonen ikke er født, startet, men alltid 

har vært, ut fra forklaringen av hvilken årsak til dette som fungerer slik, er gitt i boken Kamos - 

Forandringskraften. Gjentatt i Differensialkraften the df-force. 

Poenget med uendelig bevegelse, uendelig utstrekning som bare har differensial-funksjonen å forholde 

seg til, er likedan som bevegelsen 1, hastighet 1. Med andre ord at om en slik bevegelse er sakte eller fort vet 

vi ikke. Men vi vet at det er en og samme konstante bevegelse, bevegelsen 1.  

Tenk Absolutt Ingenting: Ingen forskjell: Start da en Total forskjell som samme egenskap. 
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Vi vet da også at denne danner grunnlaget, hastighetsløkker, som gir de relative tids-forsinkelser, og 

den relative tid, både i virke-lik-het og i fysikkens og kjemiens matematisk-geometriske oppsett som benytter 

seg av differensialligninger for utveksling, altså akselerasjon og retardasjon. Som danner de fysiske lover! 

Hastighets-løkken kan dessuten rulle frem og tilbake og bytte til motsatt side, det vil si som virvler og 

kule-former i rommet, at det kan dannes både medstrøms og motstrøms-former av disse, balanse-

posisjonering, og som utvekslinger i fordelte trykk-referanser, som partikler, kan gå fremover og bakover 

langs linjen, retningen, da også som anti-partikler og anti-felt, eksempel Anti-Gravitasjons-felt, Positron. 

Utenom da en rekke sammenfallende utsagn om konstante energier og bevegelser ut fra dette, og 

ekspansjons-vekst, trykk-kraftens like-enhetlige funksjon, kom det i denne boken ikke frem noen formler som 

direkte presenterte de fysiske forhold og felt, med årsak til deres funksjoner, som formler. Den geometriske 

funksjon, bevegelsesløkker og balanseutveksling, kan allikevel direkte omsettes til matematiske formler. Se 

Einsteins rom-geometri, og gravitasjons-formler. Dette betyr at hastighetsløkken danner virvel, sirkler, kule-

former, krumninger, som både i kaos- og kosmos-virkende felt, virker som turbulens, friksjon, tidsforsinkelse 

og treghet i strømnings-retningenes ut-balanseringer. Retningsmengdene veksler gjennom grad sirkulasjon. 

Etter analytisk-kritisk undersøkelse etter holdbare referanser, og gjennomgåelse av religion, filosofi, 

biologi, vitenskap, slik, fra 2004 og fremover, oppdager jeg i 2013 ut fra min egen balansemodell de fysiske 

formler selv. Det vil si; de vil bli slik som de fysiske formler vi kjenner dersom denne kraftens grunnfunksjon 

ender i likeverdige utvekslinger, som en balanse i rom-utvekslinger. Da er ligningene våre og denne 

funksjonen likedanne.  

Det å se forskjell, se like og ulike, kjent, ukjent, om så x og y, så har vi både i økonomi, i dagligspråk, 

og i fysikk og matematikk-sammenheng, snakket om differens, at om noe er likt, større eller mindre med ett 

gitt utgangspunkt. I forhold til største verdi sammenlignet med den minste, blir det en differens, som om når 

de er like, er lik 0. Begrepet differens er av ulike grunner lignende benevnelser i England. 

Andre steder i Europa, USA, og fra antikkens verden, spesielt med det man kaller høydepunktet i 

fysikken for oppdagelser, Newtons Differensialligninger, men som like effektivt er å finne i samme tid som 

Leibniz differensial-ligninger for masser og bevegelse som vi bruker i dag. 

 Begrepet differens har blitt innført i Norge for å bli, men er stort sett likedan på tysk, engelsk, fransk, 

spansk, at det har blitt internasjonalt begrep over hele verden, USA Kina India, Australia, Brasil, Latin-

Amerika, Canada, Afrika, alle Asiatiske stater, og i Midt-Østen. 

Som et begrep som er det samme som forskjell, differens, og som har blitt et godkjent innført for-

norsket ord, begrep, spesielt med tanke på alle beregninger om naturen, kjemi, fysikk, matematikk, 

geometri, økologi, stats-kapital, men da også innen all forskning som bruker dette, slik som i biologi:  

Eksempler; biokjemi, genetikk, lege-vitenskapen, helsevesenet, farmasøytisk, innen filosofi som 

omhandler slikt, statsvitenskap, sosiologi, psykologi, ikke minst der psykologi og psykiatri bedriver praktisk 

og fysisk forskning på hjerne-virksomhet hos folk, EEG, og i nevro-fysiologi.  

Eller også: i jordbruk, skog-bruk, fiske, vann-resurs og havbruk, og innen all teknologi vi har utviklet. 

Jeg kunne nevnt nesten hva som helst. Men de mest sentrale steder der det arbeides direkte og indirekte med 

material-egenskapene slik som i atomfysikk, partikkel-fysikk, i kjemi og fysikk, i astrofysikk, og alle former 

for ny kvante-teoretisk fysikk, som grunnlag for alt annet fysisk mennesket berører, og der gravitasjon og 

elektromagnetisme er de to hovedkildene, gjerne samlet i deres felles transformasjonsformel for lys, 

gravitasjon og masse, E=mcc, så benyttes begrepet differens, og differensialberegninger.  

Det er i denne forbindelse at jeg i en ny bok der jeg kom frem til de fysiske lover gjennom bruk av 

samme funksjon og forklaring som i Kamos – Forandringskraften, at jeg ut fra egen kraftmodell slik, har 

valgt å kalle grunnfunksjonen for en differensierende differensial-funksjon. Og for forskningens del, og for 

videre forklaringsmodeller forbundet til bevissthets-funksjoner også, da benytter samme funksjon og henviser 

til den kraft dette danner; Differensialkraften. Forandringskraften og Differensialkraften er altså det ene og 

samme og samme grunnfunksjon, for logikk og dimensjoner for fysiske og bevisste saks-forhold.  

Boken Differensialkraften The df-Force ISBN   ; kom ut august 2018. 

 Litt senere valgte jeg i pliktoppfyllelse med grunnfunksjonell oppdagelse av kraftens funksjon og være 

solidarisk med, og ikke villede forskere og bibliotek, annet folk, å bruke samme begrep som navn på den 

opprinnelige kraftmodellen, KAMOS, altså Forandringskraften=Differensialkraften, og ga ut en omdøpt bok 

som het Kamos-Differensialkraften The d-Force. Blir forklart at The ∂ƒ-Force, og d-Force er det samme, 

der leseren ikke vil misforstå dette. Problemet har vært å linke disse bøkene til hverandre via referanser til 
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tittel og ISBN, fordi de har kommet i rad-brekkende rekkefølge i forhold til stoffet, og som et hastverksarbeid 

i mange tilfeller i uro for at ulykke eller sykdom skulle ramme meg. 

 ISBN-sammenhengen er som følger: 

 

 

 Differensialkraften forklarer altså innspill og funksjonen til kraftmodellen likedan som i boken Kamos 

– Forandringskraften. Men i Differensialkraften the df-force, så blir utvekslingen og den absolutte balansen 

sammenlignet med hverandre som ledd i å se hva balanse og utveskling gjør sammen med henblikk på om 

dette kan finne anker-punkt, berøring av matematiske og fysiske lover vi kjenner. Og den sammenligningen 

var en stor suksess. Kort forklart ser funnet av den fysiske sammenhengen slik ut: 

 

 Vi vet nå ut fra forklaringen og årsaken til denne indre funksjonen som virker som drivkraft som en 

bevegelses-ekspansjons-kraft isolert til uendeligheten, og som hadde vært likedan om den var begrenset til ett 

kuleformet univers, eller inne i en kubikkmeter stor boks, noe som funksjonen er årsak til at ikke skjer da den 

er rom-tid-bevegelses-styrke-bygger. Men som uendelig, eller da begrenset fordi denne lenger ikke kan vokse 

mer, men har samme bevegelsespotensiale, vil den altså utveksle i like store mengder volum-bevegelses-

mengder som summer av bevegelser og mot-bevegelser, av en slik styrke-driv-kraft, som igjen fører til at vi 

har like mengder bevegelsesenergier som utveksler med like mengder mot-bevegelsesenergier.  

 

Da alle steder er slik, og ikke kan utveksle alt lokalt, så vil alle lokaliteter gi strømninger som virker 

asymmetriske alt etter som hvilken plassering et område har i forhold til et annet. Samtidig er det ikke 

likegyldig i en utveksling et objekt, referanse, altså et annet mindre utvekslings-felt har tatt form, fordi tetthets-

forskjell og hvilken side i en slik utvekslingsstrøm som et objekt befinner seg i forhold til et annet, vil gi ulike 

vinkler og retninger, kraft-virkningsforskjeller som vi kjenner igjen fra universet, nemlig at alt ligger ikke på 

rekke med like størrelser symmetrisk. Vi kan se det slik: Ingen partikler i kosmos, universet, har samme 

forspennings-retninger i forhold til de andre objekter i universet.  

 Dette er det samme for alle større og mindre objekter i det totale uendelige landskapet, at de 

tiltrekninger og frastøtninger har ulike lengder og vinkler til andre slike, og at det må skje utvekslinger mellom 

slike også. Konsekvensen er at alle partikler og utvekslingsvirvler forholder seg til sitt mønster av retninger 

som sin balanseplass, og retningsstyrkepolaritet individuelt i forhold til alt annet, og som er på forskjellig vis 

for alle slike som finnes i kortere eller lengre perioder før de går over i en annen form, energi-formasjon. At 

det er funksjonen som danner endringsformer.  

 Dette fører til at om et stort område, gjerne med 100 millioner galakser og store strekninger mellom 

disse, soler og sorte hull, områder med lite av partikler, også videre, tilsier at det stedet i den samme 

strømningsretningen av dette som en partikkel befinner seg, forholder seg til hele uendelighetssummen ac 

trykk utenfor synlig rekkevidde også, og da det som befinner seg i dets lokale univers-landskap, hvilket tilsier 

at ingen partikler og deres tilblivelses-balanse-utveksling, eller dets posisjon som ett tilstedeværende partikkel 

er likt forspent. 

 Det er derfor det heller ikke hjelper å tenke induksjon eller indeks-partikler, spennet er uendelig, og 

gir forskjellige partikkel-felt i hvilken forstand om hvor feltlinjen opprinnelig kom fra. Det kan derfor være 

dannelse av eller splittelse, sammensmeltning av felt og feltpartikler i posisjoner som kan virke ekstremt 

beliggende i forhold til hverandre. I stedet for en lokal symmetri. Men dersom vi finner partikler som er 

innenfor samme gravitasjons-rom-trykk, slik som i solsystemet, på jorda, i et forsknings-anlegg, så vil vi 

oppleve at objekter under samme trykk-rom, samme gravitasjon, også danner ganske likedanne objekter ; det 

vil si danner tilsvarende trykkendringer som stemmer med en konstant energi-mengde ved omvandling av 

partikler eller avstander mellom disse, og der elektroner, protoner, nøytroner, alt etter deres energi, frekvens, 

gir en balanse mellom gravitasjonstrykket og partikkel-felttrykket, partikkelen, som slik viser seg regulert 

mellom ytre og indre utvekslingssirkulasjon, at jo mer masse som kommer sammen, så vil partiklenes indre 

utvekslingsmasse avta i takt med hvor mye av energien som kan utveksles mellom objektene, med en rest som 

tilsvarer hva som rom-trykket utenfor har fått tilbake av det som ikke trengtes å leveres. Altså ganske lignende 

slik som forskjellen mellom mengde som må inn i to virvler, og når to virvler har gått sammen, og hvor mye 

vann, energi, som da er igjen utenfor sirkulasjonen.  

Dette tilsvarer også forskjellen på partikkelmengden i atom. 
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Univers og partikler 

 

Universet. Differensialkraftens grunn-funksjon viser seg åpenlyst som et logisk uendelig utstrakt og 

bevegelig univers. Om vi da ikke skal benytte grunn-funksjonens ekspansjons-funksjon for romtiden, like 

godt som et uendelig virkende univers. Vi har ut fra den samme funksjonen som grunn-basis sett at virknings-

mengden, bevegelses-energien, er konstant. Og at dette uendelige universet oppfører seg som en utvekslings-

funksjon, der alle strømninger og motstrømninger er balanserte og like store for summen av alle 

driftsretninger. Slik sett kan den danne likedanne og ulike felt-univers, homogene, og heterogene, og 

transformasjonene mellom disse.  

Strømningene virker også slik at samme kraftens totale spenningstrykk, med samme kraftens motstand, 

forholder seg som 1:1 Altså U:R, som gir den samme strømningene i helheten lik 1. At U=RI. At Ohms lov 

er i varetatt, og at den konstante energi er ivaretatt. Likedan balansen, slik at utvekslingen gir 50 % kraft, 

bevegelses-energi, virkning den ene veien, og 50% kraft, bevegelses-energi, virkning den andre veien, hvilket 

til sammen gir 100 % av kraftmengden og der motstrømninger har forholdet 1:1 og er like sterke. 

Med et univers som slik må fordele sirkulasjoner lokalt, da alle steder ikke kna være alle steder 

samtidig, utenom som del av helheten i en kontinuerlig romtid-energi, så dannes det forskjellige virvler overalt 

på alle nivåer, og det dannes rettere feltområder overalt i mellom alle disse nivåene. Mengden partikler i de 

forskjellige univers kommer av trykket, samt krumningen, samt omliggende utskiftende felt som har 

strømninger tvers gjennom det feltet vi henviser til fra alle retninger, som domineres av ulike størrelser 

virkning. Dette innebærer at det er uendelig med retninger, og uendelig med virkningsforskjeller av 

forspenning mellom partikler, og det vil da virke ganske tilfeldig hvor partikler og bevegelser befinner seg, 

og virkningsgrader, men det er det altså slett ikke. 

Fordi det er samme funksjon som har de samme egenskapene, så fungerer det slik at alle 

grunnfunksjoners differensieringer i rom, tid, bevegelse, trykkmengde, befinner seg i samme punkt og 

kontinuitet for alle områder som finnes, hvilket betyr at vi får opprettholdelse av det vi kaller proporsjonale 

forhold matematisk, geometrisk, som former og fysiske lover. Dersom en av disse enhetene var tilfeldige, 

altså fungerte som en random for enten sted, tid, rom, bevegelse, trykk-styrke/tetthet, eller random tilfeldig 

kombinasjon av noen av disse, så ville aldri proporsjonale forhold være mulig over hode.  

Det dannes altså ulike mer utrettede felt som før eller senere inngå i en virvelutveksling, eller som 

spalter seg til mindre og forskjellige retninger som virvel-utvekslinger. Utgangen på slike funksjoner er at 

virveldannelsens energi ebber ut og retter seg til et rettere felt. Men det er ikke grenser for mange virvler som 

kan dannes inne i virvler. Det betyr at vi har ulike trykkvirvler i alle størrelser, og det betyr at vi har rettere 

eller ovale felt, svingende felt, og der trykk, krumning og omliggende felt-utvekslinger via de lokale felt, 

univers, slik sett danner ulike mengder partikler, og som endrer seg over tidsløpet, prosessen som disse er 

igjennom. 

Skjematisk sett er det overveiende lettest å fatte, at en mer utrettet felt mellom to andre felt slik sett 

danner partikler som mengde krumningstrykkforskjeller og hastighetsforskjeller for feltene som er involvert i 

det feltets lokale krumning vi snakker om. I virvelfeltene sier krumningen seg selv og det må dannes mindre 

hastighetesløkker, avbøynings-utvekslinger, ala de gaussiske, og som Einstein fikk et godt tak på.  

Det som dermed er sannsynlig for vårt univers, er enten at kraft-feltene rundt oss virker så sterkt 

trykkende på vårt univers, at det holder å få de forskjellige tilstander i tid på lignende vis som i BIGBANG-

modellen.  

Men om det er en klar utvekslingsvirvel som slik skifter ut trykket som en indre sirkulasjon, om vi vil 

ala planck-lignende masse-utveksling, så betyr dette at strømningene går inn i virvelen, og på veien utover 

igjen så får vi vårt ekspanderende univers, som igjen betyr at dette er en pågående prosess hvor arenaen bak 

oss og arenaen foran oss sannsynlig har lignende formasjoner som det vi har, og at vi i tidligere og senere 

partier av denne trykk-prosessen får ulike fordelinger av partiklenes oppførsel, delinger og spaltninger og 

interaksjoner, ikke så ulikt det som CERN, Astrofysikere, mange fysikere og forskere mener er beregningsbare 

forhold for partikler slik de fremstiller dette.  

Virkeligheten av fremstillingen skiller seg nok litt fra fremstillingen. Men er det slik, så er det egentlig 

ikke et BigBang, men en universell utvekslingsmodell med felt-trykk-forskjell som ligger til grunn for 

partikkeldannelsen og deres omvekslende egenskaper under ulike trykkforhold slik som ved en ekspansjon 

slik fra et senter.  
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Hele denne prosessen er altså lik en virvel i vann, eller en galakse, eller best, en rom-kule, at det er en 

jevnt pågående prosess over lengre tid, for ellers ville ikke et slikt ekspansjons-univers kunne holdt en likevekt 

særlig lenge. BigBang bør da byttes ut med denne modellen. Det er likevel sannsynlig at likt som samling av 

krutt, at det oppstår en reaksjon grunnet trykkforhold, som slik kan ha en samlet masse som kunne fyrt av slik 

med et bang.  

Det er like mulig at ett trykk danner en partikkel i et felt der trykkbalansen som skal opprettholde 

balansen tvinger frem en virvle og slik danner en partikkel. I universell målestokk betyr dette at et slikt trykk 

kunne startet opp slik at det virket som et faktisk BigBang, men umulig dersom det er et punkt singulært, og 

må være som utveksling, ikke-singulært, ellers kunne den samme kraften ikke differensiere seg slik som 

naturen viser, eller partiklene viser. 

At den samme funksjonen forteller hvorfor partikler har snurr, sin planckutvekslingsmasse, og at de 

oppstår kule-former og virvler som partikler og objekter, og hvorfor de balanserer seg mot et likedan trykk, 

mens forholdene viser at det er konstant energi mellom energiformenes transformasjoner.  

For å se dette i et riktig perspektiv må vi invertere regnskapet, slik at det vi kaller 0-punktet for ro og 

absolutt kulde, at vi setter absolutt energi inn her i stedet, at alle univers som vårt kan være hvilken som helst 

del av virvler inne i virvler, eller rettere felt innenfor og mellom slike rette felt og virvler. 

Et utdrag her er altså det som vi kan kalle vårt univers. Det er en utskilt lekkasje-strømning fra de andre 

feltene, og danner sitt særegne partikkelforhold. 

Selv om m/s er grunnlagsstandard for denne kraftmodellen vil endringsfaktoren gi en aldri så liten 

krumning, selv om vi klarer å oppdage denne fordi alt utveksles, og derfor at vi alltid kan lykkes med 

akselerasjons-formlene, eller differensial-beregninger hvor vi benytter m/s pr sekund, altså m/s2. Svært ofte 

kan dette ligne en rettlinjet og uendret hastighet, vei/bevegelse pr bevegelses-takt for tid, hvor vi da finner en 

mest konstant nøyaktighet som måle-funksjon av tid. Vi vil ut fra vår praktiske hverdagslige skala ofte ikke 

trenge så nøye mål for at noe skal passe, men i atom-elementær-partikkel-fysikken er vi avhengige av ekstreme 

gode mål, og beregninger av feilmarginer, slik Bertrand Russells, og andres sannsynlighets-beregninger. 

Det er her han, Einstein og Arne Næss har skåret høyt på hvilke kriterier man setter for definisjoner 

og klargjøringer innen vitenskapens lover, og som fortolknings-prosesser, som setter de vitenskapelige 

kriterier, som igjen er slike krav som vitenskaps-filosofien tar seg av for å gi korreksjoner til det vitenskapelige 

arbeidets nøyaktighet uten for mye forstyrrelse av saksforhold som neppe klarer å redegjøre for de samme 

forsknings-resultater. 

 Viktig: Ikke glem at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein formelen for svarte hulls felt-ligninger. 
 

Elektromagnetiske felt ble tidligst kun henvist til elektronet og protonets bindings-styrke som virket 

statisk på oss. Går under Couloumbs lov. Men ingen ting om endring i styrke for hendelser, reaksjoner i de 

elektromagnetiske feltene. Kvante-Mekanikk. Sier mest om to ferdige stillingsforskjeller i kjemisk binding. 

1928 Dirac, Heisenberg og Pauli finner ut mer. Diracs relavistiske bølgeligning + Maxwells teori for 

elektromagnetisme, ga bedre uttelling for elektronets spinn, finstruktur og pardannelse. Paulis. Og 

heisenbergs avklaring om at bevegelse og posisjon ikke kan avgjøres i samme måling. Forstyrrelse fra aktiv 

måleapparats felt. Men 1928 modellen ga ikke entydige resuktater. 

1948: Schwinger, Feyman og Tomonaga la frem teori 1948 de fikk Nobel for i 1965! Dette var 

kvantisering av de elektromagnetiske feltene, 2-kvantifiseringen. Dette forklarte elektronets magnetiske 

moment, og Lamb-forskyvningen av spektrallinjene i hydrogenspektra. 

 

Denne teorien kalles Kvante-elektro-dynamikken. 

I min versjon, Differensialkraften, så må det oppstå med nødvendighet at det er hastighetsløkker i 

gravitasjonsrommet rundt objekter og rundt de elektromagnetiske felt, samt i de elektro-magnetiske felt og 

hos partiklene, altså proton og elektron, og også nøytroner, alle partikler om vi slik tenker på Planck-

tilstandene, og som kvantifiserbare tilstander som kvanter, ala Einstein.  

Kort sagt: Differensial-kraften har med minst alle disse tre som vanlige virvler, og at når de er i balanse 

med kraftrommet rundt blir partiklene og feltene balansert i de nivåene i den mengden det blir plass til disse, 

mens sikkerheten med hvordan de danner de kjemiske forbindelses-forskjeller kan jeg ikke beskrive her, fordi 

jeg ikke sitter med kvanteverdiene for de forskjellige tilfellene av bindinger.  
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Jeg måtte bare fortelle at i prosessen mellom energistadiene og over til nye balanse-tilstander, eventuelt 

energi-lov-område, så går dette gjennom en balansert turbulens, der gravitasjon, elektromagnetisme blir 

berørt, og at gravitasjons-rom-feltet som støter til dette blir berørt, alle med samme forhold til kvantifisering 

av feltet og at gravitasjonens felt-rom og elektromagnetismen og partikkelmassen balanserer hverandre. 

Derfor ligger dem i de nivåene de gjør, mens bindingsstyrken til visse isotoper kommer v nettopp symmetrien 

av utvekslingene mellom kjernepartiklene. 

Det blir da så klart at når temperaturer, uro, vekselvirkninger øker, at trykket øker, at det langt mer 

tydelig kan dannes tyngre balanse-partikler. Men det er da ikke slik at med et mindre trykklandskap slik der 

gravitasjonsrommet har en ganske så tilpasset gjennomsnitts-trykk for partikler, at et tyngre partikkel som 

forlater ett større trykk-område da må utveksle seg i det lavere trykket, altså fordele energien sin igjen, og det 

er slikt vi kaller henfall.  

Forskjellige spaltninger og likedan som sammenkomst av partikler som gir et overskudd eller et 

underskudd som sender ut partikler eller antipartikler for at energibalansen skal passe med gravitasjonstrykket. 

Om en partikkel med et høyere trykk kan vandre over lange avstander så er dette fordi et annet område har 

tilpasset energi-løp balansert i gravitasjonsrommet mellom sted a og b, ikke så ulikt anti-partikler og partikler 

som balanserer når noe spaltes.  

Men likedan så vil et økende trykk tross alt danne hastighets-løkker slik at det dannes en partikkel eller 

flere partikler eller tyngre partikler for at balansen skal stemme med en sammenpresset utveksling eller et 

høyere gravitasjonstrykk, eller likedan trykksamlinger av de andre feltformene som partikler og felt.  

Det er ikke bare gravitasjonsrommet som kan produsere flere partikler utenom de elektromagnetiske 

felt-områdene. Blir det elektromagnetiske feltet for sterkt så vil dette danne partikler også, men dette er 

vekselvirkninger med gravitasjonsrommets energi, som slik gir en opprettholdt energi-balanse-mengde i 

rommets totaltrykk. 

Slik sett er begrep om raskt henfall hos flere av partiklene, og forholdene nevnt som Z, W- og W+ 

partikler, samt nøytrino og kvark-eksemplene rene balanser for energi-mengdene. Men dette forklarer ikke 

utvekslingen. Den foregår ut fra differensialkraftens differensial-funksjon som bestemmer alle utvekslings-

balanser i forhold ti len konstant energi, tros at alt er i konstant relativ forandring, og ikke gjentar seg selv for 

forspenningene til partiklene.  

Grunnfunksjonen som skaper de like og de proporsjonale forhold mellom like og ulke er den samme, 

slik at vi kan si at formelen er m/s, altså hastighet som bevegelse over avstand uansett sirkulasjoner, altså 

potensiell og kinetisk energi. Men da dette krummer som loddrett og vannrett ved partikler og større objekter, 

at sirkulasjonene trekker seg sammen slik at rommet presses innover mot objektet så får vi en langt enklere 

beregning ved bruk av m/s2, akselerasjonsgrunnlaget for like mengder som får tverrsnitt av halveringer, slik 

at vi får at der krumningen har blitt så volumet til feltlinjesamlingen har blitt en fjerdedel, så fortsetter denne 

kvadrerings-formelen å virke greit, og at vi kan sette alt til denne formelen der hastighetsløkker er utveklinger 

for fortetning og ut-tynning av kraftlinjespredninger. Men dette skjer bare for at samme differensierings-

funksjon ligger til grunn for at det dannes en eksakt balanse. Det samme gjelder ikke s konsekvent i forholdet 

mellom et menneskets behov og natur-oppførsel, fordi disse kan krysse hverandres balanse-tilstander 

fullstendig. Altså at det går et ras over huset, eller et farlig virus oppstår. Også mellom mennesker er disse 

behovenes person-balanser gjenstand for konflikter. Det er ikke slik mat og personer kan bli sikret balanse for 

behov, men vi kan gjøre vårt beste. Behovsgjenstridigheten, mellom mennesker og foran naturen, vil ha et 

langt mer variert løp enn de rene balanse, selv om alle energikrefter er i balanse. Her vil behov for 

opprettholdelse i forhold til andre mennesker og natur fungere som det vi kan kalle smerter og gleder, eller 

som i mange livssyns-funksjoner omtales som et gode eller et onde. 

Det er balansen ut fra en bestemt oppførsel som drivfunksjon som gir at vi også kan følge opp med de 

ikke-forklarende matematiske preferanser som kan gi forutsigelser. Men i mange tilfeller så er også 

forklaringene matematisk holdbare nok. Ikke minst for kraftberegninger og for å måle opp en dør som er 

praktisk for den høyden vi har så vi slipper å bøye oss for å komme inn eller stange hodet i taket. 

Rett og kolliderende som balansen vi kaller vannrett og loddrett, eller som sirkulasjoner for utveksling 

ved kollisjoner, så vil også krumninger være innfalls-vinklene, og der de gaussiske krumninger kan forklares 

med hastighetsløkke-modellen slik, for ralle typer felt-krumninger, varme plater som vrir seg, buler, og 

feltlinjene som graviterer inn mot jorda, krumningene inn mot partikler, kloder, galakser og sorte hull, og der 

disse må utveksle utover igjen. At balansen gir at partikler beholder sin energi inntil det skjer kraftendringer. 
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Å være en partikkel, og i hvilken størrelse er relativt til de endringsbare balanse-styrker. Øker trykk-

tettheten i balansen, i det feltet som skiller seg ut, eller har skilt seg ut, så øker også balansetrykket til 

partikkelen under tilsvarende krumninger, jevne eller krumme felt, og vi får det samme forholdet med 

endringer av planck-størrelse, det vil si utenfor-liggende og innenfor-liggende trykk og forhold til den 

utbalanserte partikkel som er en balanse-tilstand i et gitt felt. 

 

I forhold til en konstant energi-masse, så vil en utvekslings-sirkulasjon bety at massen, eller kraft-

tettheten, energi-feltet, fortettes, og må danne flere hastighets-løkker, stigende energi, utskillelse, stiende 

turbulen, større mengder hastighetsløkker eller tykkere energi-feltlinjer. Men denne vil få en øket turbulens 

av feltlinjer som ved ett gitt nivå vil gi forplantningstrykk-endringer, sli som lys, og som etterhvert med økning 

av trykk, energi, vil omdannes til elektroner.  

Der det under trykk 2000 ganger høyere enn dette, vil det kunne dannes nøytroner, da trykket og 

mottrykket nå hverandres grenseområde, og den elektromagnetiske effekten avtar inn mot denne 

balansegrensen som er omdannelse til et nøytralt partikkel, Da trykket øker videre vil høyere energipartikler 

tidvis og balansert danne seg, fordi nå går trykket opp mot temperaturer høyere enn vi kan påtreffe i vårt lokale 

miljø, og etterhvert høyere enn det vi kjenner fra sorte hull, galakser, nova, kvasar-tilfeller.  

Kan sikkert diskuteres. Men felttrykket ved utvekslingen er så høyt at alle feltfunksjoner er klemt 

sammen som en tett utvekslings-felt-virkning, at partikler mater hverandre spontant med inn- og ut-gående 

feltlinjer. Massen overgår fra masse til feltvekslings-aktivitet, det vil si at partiklene har smeltet og blitt til en 

plasmatilstand, en flytende men hard utvekslingsfelt-masse, ut-sirkulasjon. Rommet vil virke balansert fordi 

det er likedan felt-masse-utveksling, og lite som skiller seg ut fra de andre inntil-liggende områder. Først etter 

en slik ut-sirkulasjon kan denne felt-masse som flytende energi-felt-funksjon, endre seg med utvidelsen av 

massen igjen og lavere tetthet som gir at partikler dannes, lignende slik isbiter dannes i vann. 

Slike trykkendringer kan komme gjennom andre trykk-utvekslinger enn kun denne utvekslings-

sirkulasjons-krumningen, og slik sett er alle variantene en del av et langt mer homogent funksjonelt prinsipp, 

altså balansene i et total-univers, for mengder av slike univers som vi kun har lokalisert som ett, vårt eget. 

Ekspansjoner kan også skyldes likedan en mengde årsaker, annet enn en slik ut-sirkulasjon. Slik sett 

kan vi befinne oss inne i en celle, en mark, i ett fjell, et øye, i et elektron, eller som i hvilket som helst form vi 

kan gi et univers. Men det er den relative versjonen. Ganske mye tyder på at vi er fanget i en ut-sirkulasjons-

syklus. Altså noe som ligner BigBang. Men her transporteres feltmassen sirkulært ut igjen. 

En hard kraft. At om vi inverter bildet vi har av 0 kraft og vår energi-mengde i kosmos, lokalisert eller 

beregnet på ulike vis, så får vi at massene er heller de svake som flyter i dammen, og at en flytende masse-

kraft, utveksler og gir ekstra utskillelser som krumnings-balanser i kraftrommet, som kan befinne seg hvor 

som helst bare det ikke forstyrer balansen, altså samle seg og fordele feltutbredelse og partikkelstørrelse med 

balansen uten å forstyrre omliggende felt til vårt synlige kosmos, univers.  

Denne flytende turbulens-balansen, virker som en flytende masse, temperatur, men er i balanse og 

skiller ikke ut temperaturtrykket, som her er det samme som gravitasjons-trykket og dets balanse og at det 

heller ikke skilles ut partikler, for da vil styrker vise seg som en ny sammenlignings-skala kun for de objektene 

vi har som ellers er utskilt, og som tilhører en balansert energi som konstant energi. Over tid vil felt skaleres 

opp eller ned i kraft uten at energi-omdannelsene egentlig i stor grad endres forholds-sammenlignet, og opptre 

som lignende E=mcc, so er en fellesbetegnelse for alle energi-omvandlings-områdene våre i fysikken. 

Stort sett så skilles en frekvens, ett trykk, en virvel, et energi-objekt seg ut, for at vi skal kunne lage ett 

nytt nivå å sammenligne temperaturer og trykk fra. At vi ser ikke motkreftene til den kosmiske balansen fordi 

vi er laget av samme lokale kraft-energi-basis.  

 

Om grunnstoffer hvilke som kan omdanne seg og når, og isotop-forbindelser, kvantetall og kvante-

beregninger her, kan ikke jeg gjøre rede for her og nå. Her er lister og eksperimenter, samt observasjoner som 

jevnt pågår, og som fremdeles overrasker, men som oftest føyer seg inn i beregninger vi grunnlag for å sette 

opp alt. Dette er den praktiske matematiske og geometriske, samt eksperimentelle deduksjon av pågående 

undersøkelser.  
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Rundt alle partikler må vi anse gravitasjonsrommet som mettet, ikke avsetnings-dyktig. Det må en 

annen utskilt preferanse til for at en transformasjon kan foregå. Å sprenge en lokal partikkel som ikke kan 

deles opp i en balansert avstands-utveksling med hverandre slik som et elektron og et proton kan, vil danne 

virtuelle partikler som må ordne opp balansen lokalt. Kun gravitasjonsrommet med lysets hastighet kan 

erstatte det samme rommet, og transformasjonen utover i sprengingen vil danne en vekselvirkning mellom 

gravitasjonen og partikkelenergien, der de felteffekter som har sine forskjellige retninger tvinges inn i en liten 

kule-form en stund, inntil at balansen må gjenopprettes ved at gravitasjonen og partiklene deler turbulensen 

motsatt vei til partiklene har blitt en opprinnelig samlet partikkel igjen. 

Det samme gjelder for utvekslings-strømninger mellom to partikler som slik virker svakt ved partikler 

som har bane med hverandre, men allikevel er dert, og sterkt mellom slik som to nøytroner og et nøytron og 

et proton som ligger omtrent inntil hverandre. Som to virvler mater de hverandre, og med feltberegninger så 

vil dette indikere, og også retninger på sprenginger, at det er en viss gyro-retningseffekt mellom disse 

partiklene.  

Denne vil virke slik at det ikke r rart ar man vil kalle dem lim-felt, lim-partikler, lim-strikker, selv om 

det ikke er dette feltet som er skyldig, men utvekslingen med gravitasjonsrommet som balanse, og som binder 

disse to partiklene sammen. Gravitioner kan være mye. Det er først og fremst en betegnelse markert for en 

utveksling som oppfattes som et senter, der felt-økende effekt og partiklenes egne bindings-energier til 

hverandre representerer baner eller sentra for feltområder, og som vi ikke så lett visste om vi skulle forbinde 

til samme feltoppførsel, altså anse som gravitasjon, men som man nå bestemt mener har en sammenheng.  

Den sterke kraften er etter min mening utvekslings-strømningene mellom kulevirvelsentraene der 

sirkulasjonen binder disse for det mettede gravitasjons-rommet som viser at de lar partikler i fred, 

opprettholder deres energi, for at ellers så ville de kun ese ut, tape energien, eller bare fylles opp. Det er neppe 

et punkt som bare veksler mellom magnetisk moment og elektrisk moment, gravitasjon. 

Beregninger er slik sett ikke feilaktige og heller ikke benevnelse, men mere det at de illustrerer 

feltvirksomheten feilaktig. Om vi har ett tall en styrke, så kan vi få dette gjennom alle uendelige regnestykker 

vi setter opp for hva som gir nevnte tall for en enhet. Så matematikken illustrerer nødvendigvis ikke alltids 

det riktige løpet. Og at det kan være noe annet som gjør samme sak, gir samme effekter. 

String-teorier og gluoner, gravitioner, er slikt som rett og slett betegner retninger og felttetthet, styrke 

som i beregninger kan stemme med felttettheten, eller partikkeldannelser slik som kvark-utløsning og lignende 

eksempler. Levetiden er kort, men ikke for kort, fordi det er gravitasjonens treghet for masseenergi-

sammenligningen, frekvensenergien vi kan sammenligne en masse med, som viser at det finnes en normal 

forklaring til at de ulike utvekslinger tar den tiden de trenger for å komme seg gjennom hastighetsløkkene, og 

hvilke avstander de kan klare å tilbakelegge innen sammen-sveisning igjen.  

At i flere tilfeller påstås det jo at det er innenfor Heisenbergs intervall for om vi kan lokalisere noe, 

eller at partikkelbruddet skjer. At det ikke forlater sin lokale arena. Når de gjør noe som ligner dette, er det 

som regel andre partikler, men disse oppfører seg tydeligvis ganske likt. Det er ellers snakk om de minste 

antipartikler og partikler som er med i regnskapet ellers og som kan sende ut energiene videre ved nettopp 

kolliderende spaltningsforsøk. Som lys ut av elektron, et elektron ut av et atomskall, også videre. Og også om 

det er forhold materie og antimaterie. 

 

 

 

R. Bergersen Differensialkraften the df-force.  
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Utvekslings-fordelinger. 
 

En garantert lov for en totalmasse med balanserte utvekslinger! 
 

 Utvekslingene vi har hørt om, kan ikke skape fordelinger uten at det er en konsis kontinuitets-masse, 

kontinuitets-funksjon. Det skjer ved at løkker, fellesbetegnelse for sirkulasjoner, virvler, kule-virvler, spiraler, 

korketrekkere, tvinninger som skjer ved at mindre hastighets-løkker med de samme løkkefunksjoner fordeler 

seg balansert. Balansen er ellers umulig.  

De må være i forbundet fordelingsform for å klare slike utvekslinger. Når en eller flere løkker skal 

fordele balansen så må flere andre retningslinjer i den samme masse dette foregår i, fordele seg gjennom 

løkker og tilpasninger slik at fordelinger kan endre prosentformen på en bøyning, lignende gaussiske 

logaritmer, slik at en retning kan endres fra bøyningen mellom to tilstander endres fra fordelingen 30-70 

prosent-bøyning til 40-60 prosent-bøyning.  

Krumnings-egenskapen i fordelte kraft-funksjoner i en lokal eller helhetlig krumnings-masse. 

Fordelingen skjer ellers ganske likt ved en slik utveksling, at strømningen utover og innover av en viss 

massetetthet, flytende masse-kontinuitet, kan fordele tettheten sin gjennom hastighets-løkker som vi kan forstå 

og beregne som turbulens-gradene mellom den rettere og krummere linje som oppstår.  

Dette krever da en markert fordelings-preferanse-forskjell, som vi helst oppgir i tall og geometriske 

lengder, fordi det ikke går an å få punkter til å utveksle, og derfor at vi må tilnærme oss gjennom differensial-

beregningen mellom to tilstander ut fra kjente proporsjoner for kraftfordelinger som vi stort sett har laget visse 

bestemte konstante lover for. 

I kortere og mindre skala så blir det som regel da en liten feil, men ikke større enn at vi ser balanse-

forholdet, at energiene tilsvarer hverandre som en sum.  

Denne så ofte aldeles lille forskjellen fra en eksakt beregning for en fast sum, konstant energi-fordeling, 

kan vi som regel forkorte opp mot et eksakt forhold i høyere grad enn det som vises, men det samme kan vise 

at det er en liten energi som kan være til stede i fordelingsprosessen, og som i flere tilfeller er grunnlaget for 

oppdagelsen av en svak partikkel, liten partikkel, som man igjen gjennom eksperimenter faktisk kan finne. 

Nøytrinoet er en slik partikkel som virker som en ganske konstant tilstedeværelse i prosessen, og som har blitt 

påvist eksperimentelt.  
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Varme og temperatur 

 

 

Å se verden fra temperaturens side. Fysikken, også kvante-fysikken, som konsentrerer seg om å se den 

totale energien som fra den del av formelen som handler om temperatur, betyr rett og slett å se alt fra det vi 

kaller frekvenssiden, eller hva som utløses av energi i kollisjoner, eller splittelser, hvilken frekvens-energi-

forskjell som oppstår da, alt stort sett innenfor at E=mcc.  

Allerede her virker temperatur-bildet av kosmos merkelig, og man mener her at man har indikatorer 

på mer energi og masse en det vi anser til nå, og at kraftbildet har noe mer i seg enn det vi lokaliserer. Ja 

kanskje det. Og kanskje også dette følger E=mcc også, men vi kan ikke regne det som umulig at vi finner 

tilleggsfaktorer, som eksempel lignende Planck-en, og må modifisere formler etter nye oppdagelser.   

 Lettest forenklet, ikke særlig godkjent, er å anse alt dette som lys, lysfrekvens, det av slik stråling som 

er synlig for oss, slik at vi vet hvilket fenomen, hvilken partikkeltype det er snakk om. Alle partikler har en 

frekvens, som tydelig er balansert ut fra samme energifunksjon som i lyset, slik som elektroners frekvens, hos 

protoner og vibrasjon hos nøytroner. 

Om alt er en kraft, Differensialkraften, og denne utveksler, eller danner turbulens helt fra bunnen av, 

med krumningsforskjeller i alle skala-typer i rom, romtiden, så kan et absolutt total, høytrykk, supertrykk slik, 

også minne om en massestyrke som har smeltet med en absolutt temperatur-maksimal. Ikke ulikt ett uendelig 

trykk som ikke har noen annen utvei enn å utveksle, og som er en superhastighets-faktor som er absolutt. 

Styrken, og dette trykket, vil i alle jevne felt som er balansert virke som motgående bevegelsesmengder er 

nøytrale, ikke skiller ut noe spesielt, men så vet vi fra utvekslingene at det dannes former, og som vi har vist 

kan følges av de fysiske formler vi kjenner. 

Dette kan bety at en riktig måte å se utvekslinger på, er at ett balansert masse-hav utskiller forskjeller, 

utskiller krumnings-utvekslinger, og skaper akselerasjon og retardasjon ved fortetninger og fortynninger. Kort 

sagt, at vi begynner på en ny temperaturskala for alt som skiller seg ut fra den jevne kraften som en balansert 

mengde slik energi. 

Vi gjenfinner dette i frekvenser hos grunnstoffer og elektronskall, og balansene her, og nettopp på 

frekvensgraden der. Dette er også de styrkeforskjeller som vi kaller kvanteenergier, fordi vi kan beregne 

forholdet størrelsene har innbyrdes i bestemte kvoter for det som er forskjellige lysfrekvenser, radio-bølge-

frekvenser, og da ellers som de kjemiske og fysiske kvanteverdier ved sammensmeltninger og splittelser av 

partikler og grupper av partikler. At bevegelses-energier og potensielle energier slik er i omløp, og dynamisk, 

altså bevegelig henger mer kontinuerlig sammen, men grunnet balansetrinn, først avgir og opptar noe med 

visse nivå-størrelser, er slikt som får frem både kontinuitet og det mange oppfatter som sprang, bestemte 

kvoter kvante-verdier.  

Allerede her er det ikke vanskelig å se at frekvens, varme, energi, som frekvens-energier danner ideen 

og konsekvensen av et begrep om at varme, eller frekvenser er et mål for kvante-reguleringer. Med andre 

ordet er elektro-kvante-dynamikken, at noe er elektrisk positivt, negativt, nøytralt i et årsak-virknings-forløp 

i et balansert utvekslingsnivå, slik sett kan sies å utgjøre at temperatur og kvante-elektro-dynamikken her 

faller sammen omtrent som samme sak. Å se kosmos som en frekvens-energi-skala/temperatur/kvante-elektro-

dynamikk, balansert som innenfor en bestemt eller fast, konstant energimengde, av omvandlinger i energi, er 

altså egentlig helt greit. 

Kvante-elektro-dynamikken, men også kvante-fysikken generelt, og kvante-kjemien, forteller oss 

hvilken mengde av like og ulike stoffer som binder seg til hverandre hva slags binding, og i hvilket tempo de 

binder eller spalter seg fra hverandre, og er slik sett det vi forstår som typen overflatespenning mellom atomer 

og molekyler. Her kan vi også snakke om frekvensenergi, temperatur for aggregattilstander som mineraler og 

biologisk organiske livsformer består av. 

Vi kan lett finne ut at dyr liker, eller trenger en viss mengde proteiner, fett og sukker, altså kjøtt og 

planter, fisk, insekter, røtter, og slik sett sette opp en hel rekke adferds-vilkår. Men ut fra miljøforskjeller så 

klarer dyr og planter seg ut fra ulike reaksjoner i dyrenes cellefunksjoner og arv, genetiske disposisjoner og 

endringer i disse, Dette kan vises i eksempler om sykdom, virusinfeksjon og bakterier hos dyr og mennesker. 

Vi kan da spørre om hva det var som fikk ett dyr, eller grupper, sykere ved det ene viruset enn av det 

andre. Den alminnelige adferd blir jo satt på vent. Dyret kan legge seg ned, ikke spise, og slik håpe på at den 

syke følelsen går over slik det tidligere har gjort. Forkjølelse, influensa, for eksempel. Men hva skjer i kroppen 

til dyret som også er et adferds-miljø for oppførsel.  
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De forskjellige virusene har forskjellige adapsjons-grad på cellevegger, og forskjellig DNA og RNA-

funksjoner, fra enkle til veldig kompliserte aktivitetsformer, og her er vi helt nede på enkle molekylærstadier 

for bindinger og kjemiske reaksjoner, der kvanteenergiene er av betydning for bindinger og kjemiske 

reaksjoner som får cellene våre til å bli slitne, dø, skadet, eller trenger tid for å restaurere seg.  

Denne bindingseffekten og aktivitets-effekten bunner i kvante-bindings-verdiene som virus-gener har 

på tilsvarende kjemiske funksjoner i celler, og på celle-overflater, og slik sett ikke ulikt den samme prosessen 

som overflateverdier som kvanteverdier i bindingen mellom atomer og molekyler generelt enten det mineraler 

eller organiske stoffer, livsformer med celler. 

De forskjellige sykdommer gjør at mange kryper sammen, mister matlyst, eller legger seg ned søvnige 

slitne, og holder seg i ro. Tidligere kan i ha erfart at dette hjelper uansett hvordan, og er også en autonom 

virkningseffekt i kroppen, at cellene ikke orker anstrengelsene og at dyrets psyke, bevissthet, kan svekkes, at 

dyret eller mennesket føler at de mister kontrollen de hadde.  

Andre dyr av samme art, eller i tidens løp, noen av de som er mest nysgjerrige, normalt veldig aktive, 

og ande dyrearter, mennesker, kan finne noe spesielt å tygge på eller prøve seg frem for å bli friskere, alt fra 

vann til urteplanter, en del har jo også antibiotika i seg. Og slik bli fortere friske. En slik fornemmelse av 

tidligere erfaring, husk, kan ha en god del å si for å oppsøke eller prøve seg frem etter om noe kan virke mot 

den syke følelsen. 

Her er det tilsvarende bindinger av kjemisk art som er kvante-regulerte funksjoner. Slik sett har kvante-

vurderingen av stoffer mye å si for reguleringen av adferd. Slike vekslinger kan man ikke kun finne ut av ved 

adferds-studier av det ytre hos dyret. Disse kvantefunksjoner er også årsaken til temperaturendringer i 

kroppen, av hva vi mottar ved nedkjøling, feber som går nedover, og feber som gjør oss varme, feber som går 

oppover, og som absolutt slår ut som kvantemengder, altså frekvensenergier hos celler og dyre-arter, og 

mennesker. Lys og lyd går som bølger tvers gjennom hodet, pre-disponibel virkning. Lommelykt i munnen. 

37 graders varmestråling fr alle celler i kroppen, kroppsvæskene, samt signaler fra lys/varme og 

elektroner vil slik sett gi signalvirkninger også på tvers av nervebanene som balanse-virkninger. Logisk 

sammenlignende funksjoner. Hele det kosmiske preg fra tilstander i rommet, og likedan samme preg på 

atmosfære, hav og jorden, er med som lignende temperatur-regulering av alt, og slik sett så er 

kvantefunksjonene en del av arv, miljø, økologi. Ja: Dette påvirker psyken vår gjennom graden lukt, smak, 

temperert funksjon, hudfølelser, og bevegelses-evnene våre, vår sult, vår pust, hørsel og syn.  

For kaldt og varmt tåler vi ikke, heller ikke for høyt eller for lavt trykk. Alt dette påvirker humøret, 

sinnsstemningene våre, og ikke at kroppen er adskilt fra dette. Altså har kvante-reguleringene stor betydning 

for de fleste funksjoner av oppførsel som vi har.  

Adferdsforskningen kan innskrenke seg til det vi kaller de mest normale forhold som reir, spisevaner, 

alt ut fra det miljø de befinner seg i, og seksualitet og graviditet, mange slike typiske kjente former for en 

gjennomsnittgange hos et dyr, en art, mennesker i ulike tilstander, men som følger en mer likedan, og da 

normativ adferd. Men der går også grensen for hvor og når kvante-reguleringer ikke har betydning. Ved 

endringer er det oftest nettopp energi-omvandlingene som styrer skrittene, terreng-bevegelse, sanse-affiniteten 

vår, våre behov og sanse-affekter.  

Fysisk sett avgjøres vår forståelse en hel del av hva vi har oppfattet. Her er forskjellene store på sanse-

egenskapene våre, og de primære behovs-funksjoner hos oss. Til og med dette preges av kvante-verdier. Om 

alle hadde helt like tilstander i hele den fysiske kroppen ville vi ha oppfattet det meste svært likt. Miljøet 

preger også store deler av vår tro. Folk tror mye på det som de har i sitt miljø, altså lagt inn i troen som åndelige 

verdier og referanser.  

Det er helt klart at adferds-forskning og sosial-antropologi er innfalls-vinkelen til slik forståelse, 

kanskje ikke så ulikt enkelt-menneskets forståelse av egen kropp, anatomi, og psykologi, (fornuft, følelser, 

bevissthets-egenskaper). Naturen vil kunne begripes gjennom utdypende fysikk og kjemi. En fordypning av 

kropp, sinn og fellesskap i kombinasjonen folk og natur. Adferds-forskning er ikke avgrenset til mennesket, 

og antropologien har berørings-flate med annet den også, slik som natur og dyreliv sitt livspreg. 

Antropologien har sin bakgrunn i humaniora, naturvitenskap, og samfunnsvitenskap. Den er lære om 

hvordan mennesket lever, lager samfunn og kultur.  Antropologien søker en forståelse av sammenhengen 

mellom de ulike sidene av den menneskelige tilstedeværelse og dens natur, eller mangel på en sådan natur. 

Sentralt står studiet av kulturen (sosialantropologi).  
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Altså samfunn og natur, og tilstøtende påvirkninger mellom slike. I Norge snakkes det da stort sett om 

kvalitative og holistiske studier av samfunn og kultur, og i tillegg kan biologisk forskning tillegges en stor 

vekt. Hjernen og egenskapene sentralt for mennesket og dets stoffskiftesystemer. Altså behov og sanser, samt 

stoffskifte som viktig oppfattelses-vei for oss.  

Antropologer kan begrense seg, eller mer vidt, studere de viktigste berøringer hos et menneske og 

samfunnet, naturen de bor i, kulturformen det gjelder, religion, musikk, feiring, ritualer, hva som er 

lidenskapelige former, seksualitet, forelskelser/kjærlighets-former i slikt samfunn. De ulike antropologi-

forsknings-tradisjoner fordeler seg over den amerikanske kultur-antropologi-forskningen, den britiske 

sosial-antropologien, samt Etnografi: den europeiske kontinental-antropologien;  

Holisme er en metode innen psykologi, biologi, sosiologi og antropologi som anvender helheten 

som forklaringsprinsipp, til forskjell fra studiet av isolerte trekk. I motsetning til vårt fragmenterte 

virkelighetsbilde er det vanlig å si at verdensbildet i middelalderen var holistisk: Alt hang sammen, og alle 

ting pekte tilbake på noe annet, til syvende og sist på Gud. I nyere tid har holisme fått en betydelig plass 

innen epistemologi og språkfilosofi (epistemisk holisme, meningsholisme).  

Sentrale navn er Otto Neurath og Willard Quine.  Jeg selv har lagt alt det samme innenfor i det vi kan 

kalle ett slags kraft-begrep der alt henger sammen, selv om egenskaper skiller seg ut, men at bevissthet og 

fysiske egenskaper i oss og naturen, henger sammen som ett slags produkt, hvor vi utrykker dette som to 

forskjellige reaksjons-arter i vår tilværelse.  

Jeg kaller det like gjerne bare Funksjons-holisme. At det fysiske og bevisste er del av samme kraft-

funksjonelle kontinuitets-produkt. Opp av samme egenskap! 

Menings-begrepene har jeg erstattet med sammenlignings-funksjons-rekkefølger, årsak-virkning, 

knyttet til oppfattelsen vår som sanser, behov og bevissthets-egenskapene våre. Her teller Virke-Lik-heten 

mer enn virkeligheten alle har, som behovs-overfladiske styringer av begrep som sant og løgn.   

De fleste dyr har en del standhaftige egenskaper, for eksempel at reir og parrings-effekter er likedanne 

selv om dyrene holdes adskilt. Men oftest danner de fleste dyr en kode, fuglesang, en mengde adferd ut fra 

det miljø og de grupper de danner her, samt i hvilken mengde de er i, mange eller få. 

Men det er klart hva generelle holdninger som vokser frem i samfunn av sosial vennlighet eller krigersk 

adferd, hva troen og ritualene krever av oss, at dette ved siden av levebrøds-funksjoner, livsvilkår ut fra natur-

forholdene, at dette, og de helt felles trekk mennesker i gjennomsnitt har som følelses-spekter og autonome 

reaksjoner, ikke trenger så særlig til kvanteforklaringer for de store trekk som er under utvikling eller holdning 

i et samfunn, slik at oppgaven å finne slike ståsteder kan lettest gjøres ved en grundig undersøkelse av 

meninger, vaner og livs-funksjoner på stedet.  

Det som gir oss det første enkle betydningsfulle overblikket over hva vi har å forholde oss til av skikk, 

bruk, farer og betryggende tilstander ut fra samfunns-kulturen. Psykologien kommer da langt mer til utrykk. 

Likedan makt-kamp og holdning til andre kulturer. 

Varme og temperatur, er beskrevet best mulig gjennom fysikk-kjemi, og ikke minst gjennom kvante-

elektro-dynamikken, og slik sett en dypere funksjons-virkelighet enn slik vi stadig i varierende grad oppfatter 

alle ulike egenskaper. Der varme, lys, temperatur radiostråler fungerer som transformasjonsenergier for 

reaksjoner, eller er del av slike reaksjoner, så virker de inn på all fysisk aktivitet, og på livsforholdene og 

behovsvirkningene til mennesket. Hele naturen, forurenset eller ikke, økologien, er helt bundet til denne 

funksjons-graden av balanse mellom energier. Det er vanskeligere for mennesket å rokke ved denne, dette, 

enn ved noe annet.  

Når det gjelder den følsomme oppfatningen, bevissthets-oppfatningen vår av varme, så vil så klart 

formen vår være med å bestemme i hvilken grad vi synes en og samme temperatur, varme, virker fra den ene 

dagen til den andre, også fra øyeblikk til øyeblikk, og det kommer av både kroppsform og bevissthets-fokusets 

innstillinger hos oss. Dette er best forklart gjennom hva vi gjennomgår følelses-relatert, ved siden av natur-

virkningenes innflytelse. Vi klarer lett med slik balanseenergi å plage hverandre der vi skulle bygget hverandre 

opp. 

 

Roger Bergersen. 

https://snl.no/psykologi
https://snl.no/biologi
https://snl.no/sosiologi
https://snl.no/antropologi
https://snl.no/middelalderen
https://snl.no/epistemologi
https://snl.no/spr%C3%A5kfilosofi
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Viktig Vitenskaps-kritikk 

Metoden 
 

Aristoteles skiller ut vitenskap som eget kunnskaps-felt som skiller seg fra Filosofi og Religion ved at 

man gjør ordentlige, ekte, og praktiske observasjoner for at vi skal bli sikre på hvordan forholdene i naturen 

er, enten det gjelder månen, sol, planeter, døgnet, stjernehimmel, og alt på landjorda og havet, alt fra styrken 

vi har i noe, bevegelsesmengder, egenskaper hos stoffer, og for former og arter, samt at man benytter mål, 

måleredskaper som passer til det feltet man skal observere, og logiske setninger til hjelp for å skille det vi vet 

fra det vi enda ikke vet. Han inkluderer kropp og sjelepleie, altså Hippokrates med lege-vitenskap i dette. 

Han kalte sitt innspill til hvilke redskaper og mål vi kunne benytte, og beskrivelser eller beregninger 

av det som vi observerte, samt utprøvelsen, undersøkelsen, hva vi kunne kreve som best egnet fremgangsmåte, 

for en METODE. Metoden var slik et viktig redskap, en skisse, visse referanser, holdepunkter, målsetning 

med hva vi skulle finne ut av, og at man med rett metode da ville kunne finne ut hvordan saksforholdene var, 

altså høyere nøyaktighet enn hva flere uenige filosofiske retninger, eller forskjellige religiøse påstander mente 

å forutsi.  

I dag benyttes dialektikk, fenomenologi og hermeneutikk, måle-instrument, matematikk i dette. Skisser 

med referanser og en mengde vitenskaps-krav er satt opp for å etterprøve våre funn.  

Aristoteles klarte med tidligere eksempler å vise til at vi faktisk hadde funnet ut av noe ved hjelp av 

slik metode som førte til lover vi tidligere ikke trodde var mulig å finne ut av. Eksempler kunne være 

Pythagoras setninger, forholdet mellom diameter og sirkellengden rundt, og tilnærmingsmetoder, samt logiske 

beskrivelser. Han viser til noen forsøk slik selv som ikke akkurat var helt stødige eksempler, men folk forstod 

hva han mente for det. Han gikk selv til bønder og dyrekjennere og spurte hva de visste om natur og 

forplantning, om hva som kunne være tilfelle eller ikke, altså prøvde seg frrem 

Arkimedes blir i fyr og flamme over Aristoteles metode, å finne angrepsvinkler som kunne gi oss 

stødige svar. Han fant slik ut av en rekke saker, slik som å beregne en kules volum, formel for det, for flaten 

til kulens overflate, en halv-kule, en kjegle med formel for dette, og en rekke andre slike forhold geometrisk. 

Videre fant han ut at om man hadde en stokk, og en sten, og at til lengre stokken var, så kunne denne vippe 

opp tyngre saker om man skulle løfte noe, stadig tyngre saker.  

Dette var jekk-prinsippet og han sammenlignet det med midt-stillingen til der vekter henger på hver 

side, eller på en huske. Balanse-nivåer. Han fant ut hvor langt ut en lettere person måtte sitte for at en som var 

dobbelt så tung skulle få husken i likevekt. Han fant ut at vann ikke endret seg merkbart i vekt, slik at om han 

hadde en liter vann og ga dette tettheten 1, og som sammenlignbart da ville veie en kilo slik vi tenker på slikt 

mål i dag, så kunne han senke ulike legemer, stoffer i vannet, og se hvor mye vann som da steg opp, ble 

fortrengt med antall liter, mengde.  

Dette var volumet til gjenstanden, og så kunne han veie denne sammenlignet med en liter, å finne ut 

vekten var 2 eller 5 ganger mer, og da veide samme mengde av dette stoffet 2 eller 5 ganger mer, og han kunne 

si at tettheten var 2 eller 5. Slik lærte vi om tetthet, jekkprinsipp, om vektfordelinger, om former og ugreie 

former som vi kunne finne volum av allikevel.  

Trinsehjul kan lages store og små koblet til hverandre, der taggene fungerer som ett jekk-prinsipp, og 

slik lagde han trinser som kunne løfte tyngre saker enn mennesker kunne i sin tid. 

På ett eller annet punkt, tidsrom bedriver Arkimedes virkelig rare regneeksempler med forholds-

regning, proporsjoner lignede Euklids, men med tyngre sammenlignings-utfordringer, differenser mellom 

tilstander, og han innfører et tegn, en null med en strek over som forskere har identifisert som et uendelighets-

tegn, mest trolig av alt som er tolket.  

Dette fører videre til at det er trolig at han driver med akselerasjons-proporsjoner og opp-bremsings-

proporsjoner, kort sagt en form for differensialfomler, og da han har funnet ut vekt-forhold kan det se ut som 

han driver med kraft-sammenligner kanskje med fallende gjenstander eller ulike støtkraft. Om dette er riktig 

så kan han ha prøvd å finne ut av tyngdekraft og kraft-akselerasjoner, noe som virker utrolig på hans tid.  

Han berømmer slik metoden da skisser og opp-leting av sammenlignbare forhold som kunne benyttes 

i de aktuelle tilfellene. Langt senere benytter Leonardo da Vinci seg av metoder. Men det er Galilei som først 

applauderte dette på nytt offentlig, og med støtte av Francis Bacon og senere Descartes, som berømmer 

metoden som en slags alfa-omega, og en mirakel-løsning på alt.  
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Min kritikk er her sterk: Om vi ikke har saks-referanser, og et klart mål vi lurer på om saksforholdet 

vi vil undersøke, så klarer vi heller ikke å sette opp noen bra metode. Men metoden trenger at vi kan se 

sammenheng i saksforholdene, og ha en bedre eller flere gode utprøvelser av hav som kan få frem, føre til, 

være egenskap ved saks-forholdene, og videre at vi har klare visjoner om at vi kan finne ut noe, eller hva vi 

kan finne ut av noe. Om vi finner noe uten at man benytter redskaper beregninger, så kan vi ha en metode-

utprøvelser i hode også, det vil si som tanker, mistanker. Gjerne anelser, gjerne logisk intuisjon.  

At vi ser etter hvilke forskjeller som kan beskrive egenskaper og virkninger ved det vi observerer og 

hvor godt vi klarer å gjøre dette på en sikker måte. Altså metoder enten kun som gjennomtenkt eller ved fysisk 

praksis finne virkemåten til noe, egenskapene, og gi konklusjoner om saksforholdene, kanskje som en 

gjentagende skala, rekkefølge, som kan settes opp som logisk eller matematisk, kanskje geometrisk. 

I de fleste tilfeller er det et praktisk behov for veivisning, om avstander, reiser, om hvilke styrke, kraft-

mengde som trengs for behovs-oppgaver vi har, som er referanser for ulike spørsmål, og ulike løsninger som 

kan finnes, der det er om å gjøre å finne den løsningen som fungerer best eller er sikrest, som er innspill, 

referanser for oss, eller metoden. Her trengs det en rekke kryss-koblinger av forskjellige observasjons-forhold 

for å finne ut av alt det som vi trenger for en god metode. Når vi er sikre på at vi har de rette kilder som peker 

mot det riktige praktiske behovs-målet, så tester vi, og kan finne en form for lovmessighet, enten i 

styrkeforhold eller som en naturfunksjon, egenskap ved saksforholdene.  

I mange tilfeller gir da vitenskaps-forskere, teologer, filosofer nettopp da ut mange konklusjoner som 

har berørt natur-vitenskapen, og der matematikk og geometri ofte har vært underbygning til løsninger. Men 

de samme gir seg, slik som mange andre oppfinnere og oppdagelses-lystne, i kast med det som regnes som 

helt umulige spørsmål.  

Å finne ut av tyngdekraften, solens stråler, hva stjernehimmelens objekter, er hva kosmos er, hvor i all 

verden dette kommer fra, verden, oss, hva tid, rom, stoff, materie, substans og kraftvirkninger er for noe, hva 

ild, jord, luft og vann egentlig er, bevegelse, virkninger, alle egenskaper hos det vi finner i naturen, og hvorfor 

de har slike egenskaper, og hvordan vi kan tenke, hva bevissthet er, følelser er.  

Ut av dette har jo psykologi, pleiehjem, sykehus, moderne legevitenskap, det meste av den tekniske 

kunnskapen i våre oppfinnelser oppstått, som elektrisitet og magnetiske funksjoner, samt gravitasjon og lys, 

som igjen har avdekket naturlover, også som matematiske lover også videre. Det er klart at jeg også stiller 

meg på metodens side. Men denne kan ikke bare bejaes slik som Kant, og mange andre sikkert ville. Grunnen 

er at behov, praktiske bruksnytte-forhold, lett kan overstyre de faktiske årsaker til funksjoner ellers for dyr og 

mennesker.  

Mange svar blir lett feilaktige, og kan bryte ned mer enn det bygger opp over tid. Derfor er nytte-

tanken, mange praktiske virksomheter bra for kroppen vår og humøret når vi får det til, men kan gi helt dårlige 

løsninger på hvordan natur og kropp fungerer, og videre, hvordan vi psykisk, følsomt fungerer. Det viktigste 

for mer ren vitenskap er at vi finner de funksjoner som opererer i naturen, kroppen, bevisstheten, uavhengig 

av ett hvert behov og nytte-tanker, kun at vi avdekker naturens virkemåter på ett sikkert vis. 

Det er dette som samfunns-strukturene, kultur-engasjement, ofte egoistiske behov, skaper problemer 

for at vi får en mer sikker fremgangsmåte, og å finne de rette overblikk for selve virkemåten, virkefunksjonen 

til den naturen vi har foran oss. Ofte kan en rekke referanser som peker inn mot samme tema avdekke 

sammenhengen som dypere funksjoner og målbare forhold, uten at det er en nedskreven metode.  

Oppmerksomheten og sammen-lignings-evnen vår kan være avgjørende nok. I vårt begrep om filosofi, 

tenkning, så er det ikke nok å tro at kunnskap er det gode eller onde, at forskning er det, at evnen til å forstå 

natur og oss selv vil bli benyttet til det gode eller onde, og slik sett ikke gir oss mer sikkerhet slik. For en sak 

er hvordan noe fungerer, en annen hva og hvordan vi bruker dette i forhold til oss selv og andre. 

Å legge opp en metode, innfalls-vinkler, trinn; observasjoner, drøfte forholdene med seg selv eller med 

andre, notere ned sjekk-punkter, å finne noe i saken som er uomtvistelig godt nok som en referanse man kan 

undersøke de andre forhold i saken med; gode utgangspunkter.  

Men en klar advarsel til dette med å overdrive metoden som mirakel-kur, fordi den skal alt i 

utgangspunktet være en undersøkelses-faktor, verktøy, en rettledning, en veiviser. Kritikken går på en blind 

ordre om metode-oppsetning, og som tas blindt i mot. Finn ut mer av kilde og mål. 

Å stole på det livssynet vi har som dekkende preferanse, eller som kilde og mål for hvordan naturen 

eller bevisstheten fungerer, er ofte så feilaktig, eller misvisende at det ofte hindrer oss i store funn. Ved å følge 

funksjons-rekke-følger avdekker vi forholdene langt oftere.  
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Den fysiske felt-energiens naturlige bevegelsesvei i rommet. 
 

Vi kan selvsagt se på fysikernes formler, sammenligne dette med Einstein gravitasjons-og felt-

ligninger og formfigurer som rom-tid-bevegelses-formasjoner, som med ett visst møtepunkt, lik faktor som 

har en geometrisk tallforbindelse til de fysiske lover og feltligninger, slik sett viser samme tetthets- og 

krumnings-forhold for både felt og objekter i overenstemmelse med formlene.  

At romformasjonenes bevegelser og lovenes styrkeberegninger viser de samme tetthetsforhold 

gjennom rommet, ikke minst som gravitasjons-bevegelses-krumninger, utnevnt som de fysiske feltenergier, 

eller romtidformenes naturlige bevegelsesvei gjennom rommet, eller rett og slett, feltstyrkenes naturlige 

bevegelses-vei. 

Med utgangspunkt i at E=mcc, så klarer altså Einstein å vise at alle energier vi beregner, og 

overgangsformer av energi, samt den nye energi-formen disse går over i, holder seg innenfor en konstant 

mengde energi. Slik sett kan dette ligne kraft og motkraft i likevekt lokalt, og for det meste av det kosmiske 

rommet vi observerer, og for mikrokosmos. Partiklenes energi-verden.  

Men han, Lorenz, Planck, andre, Hawking, Dirac, Bohr, CERN, klarer ikke å forklare hvorfor 

gravitasjonsrommet og elektromagnetiske felt klarer å få til denne virkningen i ett krumt rom, eller hvorfor 

rommet krummer seg, eventuelt felt-landskapet og hvorfor partiklene utveksler eller holder sine konstante 

verdier, eller ved sammenkomst eller splittelse av disse. Kort sagt at hva gravitasjonen kommer av eller kan 

virke som den gjør er altså ukjent for dem.  

Men dersom rommets kraft er absolutt, og at utvekslinger skjer gjennom hele den konstante 

kraftstyrken som er lik i alt rom, så vil formlene bli helt like som de vi har når vi regner alt fra 0 verdi. 

Forskjellen er bare at vi da får kraft og motkraft som utveksler overalt. Gravitasjonsrom-trykket vil da være 

en enorm styrke. Dette beveger stort sett ikke noe da all turbulens-treghet i kraften er i bevegelses-likevekt 

alle veier og skiller seg ut som temperaturforskjell og energi-forskjell i noen særlig grad.  

Men da rommet som virvler krummer seg, og i tillegg med utvekslinger slik, så vil det måtte oppstå 

jevnere felt for de minste balanse-sirkulasjoner slik med likedanne forhold for partikler, ved siden av 

balansereguleringer i bevegelser som danner større utvekslings-hoper slik som solsystemer, galakser og hoper 

av graviterende og anti-graviterende funksjoner med bestemte mengder energier i seg, og som med balanse 

fremdeles selv om dette massenivået øker eller minker, vil tilpasse seg balansen for partikkel-proporsjoner i 

hele landskapet.  

At vi beregner at energimengdene i felt og objekter fremdeles fordeler seg i likedanne mengder etter 

trykk-forholdene hele tiden. Masse-mengden klarer vi ikke å beregne ut fra annet enn en antatt mengde ut fra 

slik vi tror massen fordeler seg i en sirkel utover fra et visst sentrum, og hva som er mer eller mindre vet vi 

ikke av masseenergi om denne er skjult inne i kraftrommets turbulens, og endrer seg proporsjonalt denne også, 

men balansert.  

Det er først når disse dannelsene av forskjeller, altså utvekslinger ut over balansefeltet, der 

balansetrykk utjevnes som lysvirvler, og tregere opp-snøringer av felt-virkninger for balanseposisjoner, at vi 

får energier som overstiger 0 energi ut fra nøytralbalansen i kraften og at vi opplever dette som temperatur 

som del av energien vi kjenner sammenlignet med andre utskilte energiformasjoner og felt-utskillelser. Alle 

disse vil da akselerere eller retardere i forhold til det nøytrale kraftrommets mer stabile struktur som har en 

ganske jevn akselerasjonsturbulens, altså balanse-utjevnet trykkvirkning.  

Balansen totalt er alt tilstede i både jevnere og utvekslende felt innen utvekslinger oppstår, slik at vi 

har et egentlig konstant energi-forhold overalt som bevegelsestyrker til og fra fordeler seg balansert etter. Men 

at det alt er balansert betyr at både Einstein og Bohr får rett i virkninger av partikler og felt slik de diskuterer. 

Hos Bohr blir det mer komplisert fordi avstands-balanser ikke er greit å oppdage. I et slikt miljø kan allikevel 

langt mer parallelle partikler dannes som enden av et likedan trykk-strekk, og da på likt som utløsning av 

balanse-strekket.  

Ellers har Einstein rett i at balansen kan kreve at partikkelens feltlinjer retter seg ut og at partikkelen, 

energien, slik forsvinner som objekt, men at energien faller sammen med gravitasjons-rom-feltet som riktig 

balanse. Normalt så vil partikler slik gi; likedanne energi-bølger; deles; bli partikler eller lys i andre retninger. 

Men hos Einstein kan altså felt-styrken til slutt danne partikkelen om den er sterk, likedan som å absorbere 

denne som dekning av manko i kraft-rommets balanse-turbulens. Balansert turbulens: At virvler, hastighets-

løkker, tregheten i gravitasjon, balanserer like utvekslinger alle veier. 
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At noe opptas i et svart hull, om så tvinges over i lys-energi, er ikke det samme som at partiklenes 

forsvinner som energi, men er medvirkende årsak til at det virker som at rommet taper masse når sorte hull 

smelter sammen, mens dette går over i felt-strømnings-energi i gravitasjonsrommet rundt objektet med samme 

mengden gevinst som sorte hull-sammensmeltninger gir av mindre masse enn summen av dette.  

Dette er Planck konstant i mega-skala. Fungerer på samme måte som virvler i vann. Selvfølgelig i et 

balansert energi-landskap så suger krefter like mye ut på andre siden som det som trykkes inn i samme rommet 

utenfra, slik at det ikke bare er likt med steiner i elva eller gravitasjons-suget fra sluket, at kun en annen grunn 

er årsaken,, men at det fungerer slik i rommet også grunnet balanseutveksling, men vi er ikke vant til å tenke 

tredimensjonalt på felt-strømningene. 

At flatere virvler på en rund klode, luftvirvler og vannvirvler, gir slik balansevirkning at det først 

reagerer der det er manko-retninger. Det kan likedan starte slik virvel ved å suges opp, og det skjer med 

orkaner, grunnet temperaturøkning, der balansen skal utjevnes. Men det skjer som romslige tredimensjonale 

balanserte utvekslinger, uansett om det er tyngdekraft eller andre feltvirkninger vi kjenner som forårsaker 

drifts-retningene. Lys-bølgetrykket tilhører samme utvekslings-balanse slik i rommet. 

Med en likedan mengde motkraft ut fra gravitasjons-rommets feltstyrke, treghets-turbulens-nivå, så 

får vi en jevnt over likedan motkraft til det feltlandskaper vi har, og som også er en del av strukturen til 

partikkeldannelsene som balanseposisjoner, ofte ansett som tilfeldig i rommet: Men de skal være akkurat der 

de dannes, akkurat like mye som Newtons eksempel med at bordet er akkurat sterkt nok som motkraft til å 

holde ølglasset på plass. Begge tilfellene har en balanse-korrekt forklaring som er bedre enn utsagnet her. 

Partiklenes felt-energi-arena 
 

Noen Utsagn: Partiklene, felt tvers i gjennom hele veien, å beregne Planck-verdier både innenfor 

partikkelen, eller for partikkelen, og for feltet utenfor partikkelen. Om Dirac, om det egentlige partikkel 

inne i det observerte partikkel-objektet.  

 

Vi ser selvsagt tydelig at det er rotasjoner og sirkulasjoner over alt. Jeg holder hardt på at dette ikke er 

rene sirkler slik det ofte kan forklares i noen modeller, men i snitt kan vi benytte pi for det meste vi beregner 

slik. En middelverdi -sammenligning. Det kan vi for en kubes sirkulasjon også det. Eller et pyramide-formet 

prisme. Vi kjenner igjen dette hos partikler, galakser, galaksehoper, solsystemer, planeter, måner, hos 

meteorer og kometer, men også for elektroner, protoner, nøytroner, atomer, molekyler, videre hos lysbølger, 

lys-virvler, radiobølger, nøytrino, andre partikler.  

Vi kjenner det igjen på stjernehimmelens virvel, på døgnets sirkulasjon, på luftstrømmer turbulens, på 

luftstrømmer på jorda, virvelvinder, tornadoer, tyfoner, orkaner, og alle steder der det dannes virvler i vann, 

elver, også videre. Stort sett ekstra mye der bløtere funksjoner møter hardere funksjoner, eksempel jettegryter, 

men også som is-skuringer, på koreoles-effekten der strømmene på nordlig atlanter-hav sirkulerer motsatt vei 

av strømmene på det sørlige atlanter-hav.  

Vi kjenner det igjen fra atmosfæren på Venus, Jupiter, på solen der polene bruker 34 dager på et omløp 

og ekvator-bredden bruker 25 dager på et omløp, slik at det virker som en tredelt sol.  

Når vi snakker om feltvirkninger fra elektromagneter, magneter, elektriske spoler og ledninger, samt 

vibrasjoner i felt, og resonans i ledninger, mange eksperimenter med felt-styrker, at det dannes forskjellige 

virvleretninger eller sirkulære strømmer. Altså finnes det turbulens-virkninger i feltstyrkene også.  

Dette betyr at når vi ser en partikkel, så ser vi dets ytterflate der kraftlinjene fra partikkelen er akkurat 

sterke nok til å trekke kraften som presses inn fra romkraften inn og slik danner en nærmest atmosfærisk for-

tetting som virker som en kule-form, og der vi ikke lenger ser innover i partikkelen med elektronmikroskop. 

Nå finnes det sterkere strålingsapparater her også som kan avdekke noe av feltvirkninger innenfor, noe jeg 

ikke tror er særlig tydelig. Vi har stort sett bare frekvens-nivåer av lys, spektral-måling, og formler til rådighet 

for å avdekke dette, og at elektroner virker til å hoppe et skall ut eller inn ved mottagelse og avgivelse av lys.  

Turbulensvirkningen skyldes kolliderende energifeltretninger, og det dannes sirkulajsons-

utvekslinger. Dette betyr at det er mange hastighetsløkker, treghetsmomenter, utvekslingssirkulasjoner i felt 

også som skal veksle trykkretninger som skal fordeles riktig mellom rommet utenfor, rommet innenfor, og 

kjernepartikler i et atom.  
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Når vi hører om Planck, Planckmasse, så er dette først og fremst selve ut-sirkulasjonen, den innerste 

utvekslingen der energitettheten er i balanse og energiene i overskudd vender utover igjen i landskapet slik at 

partikkelen opprettholder en relativt konstant energi. Hvorfor blir ikke elektroner, protoner, nøytroner slitne 

av å alltid ha like mye energi. Vel dett kan spaltes, tapes, økes, gå over i radiobølgeformer masse muligheter. 

Men i snitt så beholder de sine verdier som slike aktive partikler. 

Innerst der tettheten er i ferd med over-gå romtrykket rundt andre partikler, rom-trykk-balansen, og 

der trykket nå er i balanse med rom-trykket starter sirkulasjonens virvel-øye. Egentlig partikkel. Med likt inn 

og ut, så opprettholder partikkel-energien seg fast. Men det er slik vi ser for oss atomet også, at vi fotograferer 

bare dets ytre omkrets. Samme med nøytroner, protoner, elektroner. Det er ikke bare atomkjerner som danner 

feltnivåer utenfor seg, men det gjør også de indre partiklene, elektron-skall, og atomkjernen. Altså en partikkel 

pluss en tilsvarende felt-masse med turbulent felt ut fra trykket, slik at vi kan beregne Planck for dette også. 

Dette er vel gjort med tanke på frekvensnivået dersom det er elektroner på plass i skallene. Kvant-verdier. 

Når vi ellers nevner partikkelen så beregner vi stort sett hele den egentlige sirkulasjonen i sentrum 

pluss feltet utover til partikkelens innfangnings-kraft, fossa-en, som får partikkelen til å se større ut enn det 

den indre partikkelen ser ut til å være. Det betyr at vi får en samlet Planck-mengde å forholde oss til. Men 

utenfor partikkelen er det da en like stor samlet inn-drift av feltkraft inn i partikkelen.  

Dette som vender ut mot gravitasjons-turbulens-trykket som partikkelen utveksler kraft-felt med, altså 

en del av felt-kraften fra partikkelen, slik at skal all virkning tas med må man regne denne delen til partikkelen 

også, fordi den tilhører nå balanse-trykket, partikkel-romtrykk, eller partikkelfelt i romfeltet rundt dette. Vi 

øyner det samme med partikler i elektronskall-nivåer som gir en logisk fordeling av kraft for hver bane 

elektroner utover i et atom. Virkningene utover ved byggesteins-partiklene i atomet er likedan som frastøtning 

og tiltrekning. Forskjellen er bare at elektronfelt og protonfelt, og gravitasjonen, utlignes mer. 

Det finnes treghet ved ut-sirkulasjons-sentrumet, det egentlige partikkel, planckmasse, og utover i 

banefelt rundt protoner og nøytroner. Også rundt elektroner, men disse forholder seg både til kjernen og de 

andre elektroner i de samme baner og i forhold til andre baner balansert.  

At man da ved elektromagnetisme finner at det utenom denne styrken er en masse som det ikke er 

redegjort for, er klart, der Higgs hadde beregnet dette. Men at man skulle kollidere et elektron slik at masse-

kapasiteten som utvekslings-partikkel-sentrum skulle uroes så sterkt i ubalanse at det kunne fanges opp av 

instrumenter, var lite trolig inntil Higgs-eksperimentet ble gjennomført. Her er det til dags dato protester med 

i bildet, om man er enig eller ikke om det er dette vi har oppdaget. La gå. Den energimengden man mente var 

her kom frem noe lunde av eksperimentet.  

Uenigheten bør ikke være gyldig for selve modellen, men i forståelsen av partikler og deres oppførsel, 

og videre hva den egentlig forteller om resten av energi-forhold i rommet og oppførselen her. Hva er balansert 

gravitasjonsrom, og hva er andre masser. Hva sier egentlig temperatur-forskningen? Her er det vel mange 

tolkninger? 

Kvark-Gluon-teorien, er ikke avhengig av disse begrepene for å få til en matematisk beregning som 

samme resultater. Men om det derimot viser seg at man får til denne oppdelingen, en kort stund, er dette med 

kvarkene greit å ha med. Jeg har ikke helt oversikt over forbindelses-linjen innover i delinger og sammen-

slutninger av partikler her, og kan kun stole på deres data.  

Om vi tenker oss uhyggelige trykktilstander slik som et tenkt stadig tidlig i en ekspanderende utvikling, 

inne i nøytronstjerner, eller i sorte hull, gjerne enda tyngre saker, så er det god grunn til å tenke seg massene 

som alt fra kun elektromagnetiske trykkvirkninger, til en partikulær-dannende tilstand på et nivå slik som 

ligner kvarkene. Da stemmer det bra med at man kan få slike lag med kolonier av slike sammen.  

Når det gjelder gluoner vil jeg bestemt mene at dette er tette kraftvirvler som tvinges inn i 

hastighetsløkker, hastighets-virvler, og enten det gjelder for elektroner i retning inn mot kjerne-partikler, eller 

mellom kjernepartikler som balanseutvekslinger, så vil disse polært og nøytralt kunne ha virvler som minner 

om slike strenger, gluoner.  

Men ut fra mitt synspunkt er dette sterke virvelstrømmer som dannes grunnet balanse-tilpasninger da 

kjernen er asymmetrisk og omliggende forhold for det meste er gravitasjons-polært eller elektromagnetisk 

forskjellig forspent, noe som skjer inne i kjernens vekslinger mellom protoner og nøytron-identiteten også. 

Asymmetrisk kjerne krever under rotasjon en slik mesonflukt-fluks. Selve diagrammet, der kvark-gluon-

modellen benytter en kvartsirkel likte jeg.  
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Omgjort i full 3D, på baksiden og undersiden av diagrammet også gir dette en kule, mens sett fra kun 

en frekvensstråleretnings, sentrum vil det mer fortone seg som fra en sirkelflates avstand fra et nullpunkt. I 

formler derimot med utgangspunkt vi har lært om slike diagram, så vil beregninger kunne bli riktige, mens 

det er mer tvilsomt at man får frem kule-former: Men Einstein klarte dette som større illustrasjonsformer med 

geometri, og det skulle vel være mulig med partikler i isolerte balansetilstander som ikke klarer å bryte ut av 

posisjons-forbindelsen de har, slik som kvarkene.  

Temperatur? Ja: Absolutt trykk er temperatur, men gjerne i likevekt Ved krumning skiller feltene ut 

preferanser, objekter og felt-akselerasjoner, helst retardasjoner, og fra nøytral-balansen i en kraftfelt-turbulens 

som er nøytral, at temperatur-frekvens-forskjell ikke merkes, så danner disse en ny temperaturskala som 

preferanse-utskillelser i det feltet som skiller seg ut av hovedmassen mer nøytrale trykk-tilstand.  

Så: Gravitasjons-rommet må ha ett enormt temperatur-energi-potensial som ligger i likevekt. Og ja: 

At uansett om det er et anti-gravitasjons-partikkel, partikkel, sorte hull, nøytronstjerner, så vil disse gi et rom 

som egentlig er massivt av gravitasjons-fluks-hendelser, der vi kun merker de store trykkforandringer.  

Denne fluksen har med-virkning, garantert om enda tettere trykk-funksjoner finnes innenfor i 

gravitasjons-turbulens-laget, og fra omliggende felt-krefter som har utvekslinger gjennom vårt kosmiske kraft-

område, og som kan være en del av en samling og ny ekspansjon fra et sentrum disse også er en del av, utenom 

den hovedmassen som ekspanderer utover som vårt kosmos.  

Da, i tilfelle, så er dette en pågående utvekslings-akt. At bak oss følger det en kontinuerlig stripe av 

nye galakser, på samme måte som at vi kan ha mange i front av oss, akkurat ute av syne for at vi skal oppdage 

det innenfor oss og det utenfor oss: At det burde slik være i to retninger vi omtrent ikke lokaliserer noe.  Det 

spennet som ligger på samme nivået vil vi da oppfatte som ett og bare ett ekspanderende nivå, som gir oss den 

modellen vi har, med manko av nettopp en langt mer tredimensjonal kjegle for kraft-feltets mulige egentlige 

virkningsrom. Altså likeså godt, en pågående utveksling, (eksplosjon). 

 

Fremdeles i den store målestokk vet vi fremdeles ikke hvilken større form vårt energi-kosmos er del 

av, en del av en enorm mark, eller at vi befinner oss som del av et elektron-felt som er i ferd med å hoppe et 

skall ut. Jeg liker den modellen selv der en del av BigBang som en egg-form har løsnet i front av bevegelsen, 

lagt seg på siden, og at avstanden kun er 3 milliarder lysår i tverrsnitt. Der sitter en forsker med svarte 

solbriller, med måle-instrumenter og mottar lys som er 13 milliarder år gammelt, og peker i feil retning og 

sier alderen på universet. 3 milliarder år lengre frem mener forskerne at alt tyder på at det kun var 3 milliarder 

år gammelt da det ikke kom mere lys.  
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Vitenskapens Tid 
 

Vi har delt døgnet opp i mange typer like deler. Langt tilbake i Sumer kan det tyde på at dagen ble delt 

opp i 7 deler, og i 12 deler, enten man da fulgte dagene får hver halvmåne-bit, som ga 7 dager, og som hellig. 

De lagde sitt første horoskop, det kaldeiske horoskop, med 7 stjernetegn.  De gjorde det samme med dagens 

skyggevandring til en påle solen skinte på. Men også etterhvert da 12 stjernetegn ble innført, så ble dagen delt 

opp i 12 deler, timer, likt som de vi har nå.  

Ved ekvator er dag og natt ganske like lange, slik at de tolv like skygge-markerings-avstander passet 

akkurat med endringen av solen fra øst til vest i løpet av en dag, og slik ble tiden og øst-vest, nord, syd innført 

i samme tids-avsnitt, det som snart ble sirkelens gradsinndeling, grunnet at 365 døgn delt på 12 måner er lik 

30 dagers måneder fordi de ikke hadde komma og desimaler i regnestykket. 365/12 ble 30 + rundt en kvart 

dag. Dette brøyt med månekalenderen på 29 dager mellom fullmånene, hvilket igjen med hver halvmåne-

forskjell ga 29/4 halv-måne-faser, ga 7 dager + litt til. Sirkelen ga da 12 ganger 30 dager er lik 360 dager, som 

ble kalt grader.  

Da det ikke fantes døgn enda, så var dagverden og nattverden to forskjellige verdener. I hver måned 

var det 30 måne-netter, sirkler, og 30 sol-dager-sirkler, som ga 60 enheter i hver måned. Ved å telle så langt 

fingrene gikk, fikk de 10 slike, altså 5 soler og 5 måner, som da ga 5dagers uke, og for å få 30 dager i en 

måned, så måtte de ha 6 slike 5-dagers uker: Akkurat slik vi ser i den Sumerisk-Babylonske felles-kalenderen.  

Maya-aztekerne gjorde lignende saker. Her telte de blant annet ved hjelp av stjerneposisjoner, når 

solens var høyest sommer og lavest vinter, at et helt år ga nøyaktig riktig antall dager og timer ved å se hvilken 

stjerne som stod samme sted samme natt. De fulgte også månens halv-kule-faser som det er 4 av, og fikk 28 

dager. Når de tok 28 dager ganger 13, en fullmåne ekstra selv om året aldri klarer å fylle mer enn 12.6 slike, 

så fikk 364 dager, og de la til en nyttårsdag eller feiringsdag.  

De prøvde seg også frem med dagverden og nattverden og sammenlignet med fingrene. 5-dagers-uker. 

Men de valgte at 4 uker skulle være gyldig i måneden. Dermed fikk de en merkelig måned som kun ga 20 

dager. Det vil si 20 netter og 20 dager som altså hadde en uke som 5 dager og 5 netter, 5 dagers-uke. Dette 

valgte de også at skulle være 13 måneder i året sitt, og 20 ganger 13 er 260 dager, hvilket betyr antall dager i 

deres hellige år.  

Hvert 52.år så falt 7-dagers-uke-året og deres 5-dagers-uke-år slik sammen med nyttår på samme dag. 

Det vil si at 260 døgn og 365 omtrent, gir felles nyttårsdag hvert 52.år. Lignende regnestykker kan man lage 

ut fra sumersk-babylonske regne-måter. Andre som fulgte 13-måneders syklus med 30 dager ville forskyve 

året mye, nemlig få 390 dager, og da ville de ofte så og høste til feil tider som kunne gi hungersnød, eller 

ødelagte avlinger. 13 ble slik en fordømt regnemåte, ulykke. Det er mulig at 13 som ulykkes-tall kommer fra 

dette. 

Da Sumer-babylonerne delte dagens timer i 60 minutter også, men det samme for natten, så ble dette 

plutselig 24 timers døgn, slik de nå bestemte seg for. Tidligere hadde 12 tegn angitt hele døgnet som sirkel-

inndeling etter stjerner. Dermed blir blir 12 timer om dagen 3 ganger så langt, og med 2 døgn 24 timer, dobbelt 

så mye deling, slik at grader i sirkelen er 4 minutter lengre enn klokke-minuttet. 

Mye tyder på at astrologer og folk med slik kunnskap har delt minuttet opp i 60 veldig tidlig, kanskje 

allerede 1500 f.kr, år 0, vestlig tidsregning. Dette kunne benyttes godt for hver 10-meter vi flyttet oss i løpefart, 

heste-fart, eller ved seil-fart på havet, slik at reisende og krigende kunne beregne korte avstander også, og slik 

fulgte jevnt med stjernehimmelens posisjoner for å måle mer nøyaktig tid eller forventet adkomst til et nytt 

handels-sted. Slik kan jo benyttes både på havet og på land. 

 Selve minuttets deling i 60 deler, sekundet ble ikke offisielt innført før i 1500, eller god tid senere. 

Men Galilei og Newton og Hygens brukte dette mellom 1600 og 1700. Det rare kan vi si, er at om vi henger 

en lampe i en viss tynn krok fra taket, så kan svingningene bli ganske så likt 1 sekund. Galilei brukte slike 

svingninger til å måle like tidsintervaller. Han fant ut det ikke noen kan tro. Selv om svingningene gikk saktere, 

så vart iden for hver svingning det samme. Fra Newton 1690 og 1700 ser det ut til at pendel-ur og sekund har 

vært allment blant de lærdes mål. Snart lages det pendel-ur over alt, og videre sveitsiske opptrekk-fjær-

klokker.  

Stort sett så er det jordens rotasjon, men slik vi oppfatter det, at stjernehimmel og sol vandrer rundt 

oss, og månen, som har avgitt skygger og sikte-retninger, som bevegelses-orientering på vei fra midnatt til 

middag.  
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Slike delt opp i streker, skygge-flytt-biter, og i sammenheng med månen og stjernene, dags-telling av 

dette, så har oppdelingen før til at vi har 24 timer med 60 biter minutter med 60 biter sekunder. Det å få til 

mest nøyaktig sekund-mål ble veldig viktig etter Newton. I 1790 krevde det franske akademi at det skulle 

lages standard-like mål for hele verden, og for vekt, tid, tetthet, og som i dag har blitt til SI-standarden. 

 Nå skal vi gå til stein-alderen for å finne mengder av slike opptegninger av 7 dager og 28 dager, av 12 

fullmåner, 12 stjernetegn horoskop med 7 tegn, og titalls-sammenligninger, at det telles på fingre, enten 1 

hand for 5 eller 2 hender for 10 fingre. Poenget er at slik finnes ved inngangen til de fleste kulturer, de første 

landsbyer, fra nettopp steinalderen, da metall ofte bare var noen få biter, absolutt sjeldent, at keramikk, stein 

og bein, samt ull, pels dominerte det meste, samt flintestein og snurrepinner til å lage ild. 

 Når vi ankom Nord-Amerika, spesielt de stammer som valgte å fortsette sine tradisjoner med jakt og 

fiske, og lage lettere tipi-former, wigwamer, som de flytte ut av til andre steder med slike oppsett, skifte jakt-

/fiske-, sommer- og vinter-boplasser. Det samme fant vi i Sør-Amerika, inntil nylig vanlig hos en mengde 

stammer i Asia, i Russland, Kina, Tibet-områder, Sørøst-Asia, Oceania, fjellstammer i Afghanistan, Kaukasus, 

i Afrika, Australia, og faktisk inntil 17-1800 mange steder i Europa:  

At de levde stort sett enkelt med god, jakt, fiske, bær/frukt-sankning, og brukbare telt, hytter, foret 

med pels, eller som jord-hytter, til og med tre-hytter, og faktisk tømmer-hytter. De fleste her regnet, også noe 

mange gjenværende i dag, på nettopp det som nord-amerikanske indianere gjorde, og mange europeere gjorde 

uten kalender gjorde. Nemlig månen. Vi ses ved neste fullmåne, neste halvmåne, Møter mellom stammer, 

avtaler mellom europeere og indianere, ble ofte avtalt slik frem til 1900.  

Månen er den, for alle synlige i verden, og som alle kan se tiden i, at den gir 4 avdelinger halv-måne-

endringer: Ny til halv. Halv til full, Fyll til halv ned, Halv-ned til ned. De cirka 28 dager kjente man til, 1 eller 

2 fingre mindre enn alle fingrene 3 ganger. Eller at en halv-måne-utvikling fra halv til full er 7 dager, 7 fingre. 

Ofte holdt det med å se at vi brukte et halvt døgn frem til møteplassen og at månen var nesten halv eller nesten 

full, altså på tide å reise, ri, vandre, til møtestedet. På jaktmarkene kunne måne/stjerne-posisjon fortelle 

akkurat tidspunkt for inntog av arter dyrevandringer og fiskevandringer opp elver,  

Jeg hevder derved at månen stort sett ble brukt som stein-alder-klokken, og at den med landsbyer, 

kultur-utvikling, slik ble oppdelt mer der sol-måne-stjernehimmel anga hvilke lys-mørke-jevne prosesser livet 

hadde slik, og som ga de oppdelinger vi fikk. Og dermed at minuttet, delt i 60 sekunder slik kom fra det 

samme, enten den ble hermet fra minutter i timen, eller fra en eldre oppfatning av slik jeg har nevnt over for 

denne 60-delingen. 

Vi er kanskje ikke så villige selv til å se at vår daglige kalender stort sett handler om det samme, er 

den samme kalenderen, gjerne markert med solformørkelse, fullmåner, og i almanakker også planeters 

posisjoner, mer utvidet fullt om horoskop, spådommer ut fra dette. 

Tiden skulle beregne virksomheten vår, og bevegelses-lengder, hvor fort eller sakte noe gikk, og hvor 

mye som gjenstod før et arbeid eller en reise var unnagjort. Stort sett vår virksomhet om dagen, og etter at 

fakler, gasser og oljer kom til ved siden av bål, og peisgroper, så kunne en natt-aktivitet skje også. Dette var 

allerede kjent fra månelyset når det var skyfritt, og med god sikt i snøkledd terreng. Skumringen var også 

kjent for jakt-folket. 

Når tiden ble mer nøye beregnet, oppdelt døgn, biter, som minutter og sekunder, så kunne også mange 

bevegelser, reiser, seiling, hestetransport, beregnes ganske nøyaktig ut fra forskjeller i hastighet, altså 

veilengder på hav og til lands. Også kastevåpen, katapulter, piler, hvor fort noe slikt gikk kunne etterhvert 

beregnes. Det tok alltid tid når strekninger var lange i forhold til det som skulle utføres. Nå når teknologien 

endret seg til gode mekaniske maskiner, og etterhvert krutt, kanoner og vanndamp fra kull-ovner, eller enkelte 

steder gasser, så kunne man få til veldig store mengder raske prosesser. Allerede Tycho Brahe og Galilei 

forsøkte seg på hva lyshastigheten kunne være, og kunne ligge nær opp til denne, slik som Brahe.  

Newton løste ikke helt opp i denne faktoren, lysets hastighet. Men allerede før Faraday-Maxwells tid, 

før 1820 klarte noen å finne en tilnærmet tid for dette. Galilei hadde også en proporsjon for dette på grunn av 

månene til Jupiter. Det fantes en forsinkelse som krevde at lyset brukte en tid ut over det som var rimelig om 

når en måne forsvant og dukket opp igjen. 

Sekundet ble viktigere og viktigere for å måle energimengder og hurtige maskiner. Her var både lengde 

og mengde viktig. De første motorer dukker opp med dampmaskiner, så med elektriske maskiner, altså fra 

1790-1820. Første jernbane-tog, og de første batterier og så etter 1830 elektromotorer, dynamo, 

turbineksempler, men ikke i stor skala for lys og strøm. Stort sett kunne neongass-rør brukes litt, senere, først 

rundt 1885 tok lyspærer form, stort sett med likestrøm.  
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1895 setter Tesla i gang vekselstrøms-prosjektene som gir byer strøm og til elektriske maskin-

fabrikker. Stort sett må man regne tiden etter 1900 som en virkelig utbredelse verdslig sett av dette. 

Det hadde i løpet av 1800-1900, og rett etter dukket opp mange formler som viste et jevnt forhold 

mellom økte spenninger og strømmengder og for ulike motstander, videre hvor mye magnetisk kraft 

produserte av strø, og strøm av magnetisk kraft, som var proporsjonale, altså fulgte hverandre i samme 

mengder, formler som viste at mekaniske masse-bevegelsers kraft, og varmetap, ga akkurat den mengden 

strøm som kunne måles, og slik sett ble Gauss-Webers arbeid med masser og magneter, strøm, hanske lignende 

mengdene til Faraday-Maxwells, der Maxwell hadde satt opp lover for elektromagnetiske styrker, og til og 

med at varme og lys var elektromagnetiske med lyshastighet konstant. Her var altså masse-energi og 

elektromagnetisk energi omregnet i hverandre, og samtidig lys(varme-energi, men med store problemer med 

å forklare og finne ut av hva som skilte seg ut som små forskjeller her. Lyset, temperatur, frekvens skilte seg 

ut, helt til at Lorenz og Planck fant ut av elektronets forsinkelser og endring i form, og Planck at det var en 

konstant endringsprosent fra frekvensstadier til frekvensstadier som tilsa at en liten mengde energi var usynlig. 

Denne mengden fikk ha inn i formel som til dels hadde berøringspunkter med Lorenz formel for massenes, 

energienes tidsforsinkelse og effekt-styrke. Det eralle disse sammenligningen som får Einstein til å se at masse 

og energi har likheter, og der lyshastigheten og energi her, foreksempel dannelse av strøm eller varme, tilsvarte 

at den totale energien var lik massen Det vil si om massen hadde en hastighet som lyshastigheten. At da ble 

en kollisjon lik lyshastigheten ganger lyshastigheten, som en endelig konstant enegi-topp. Altså at Etot er 

Massen ganger lyshastigheten i annen. E=mcc. 

Ved siden av dette beregnet han like godt som Newton gravitasjonen, men viste at endringer fant sted 

nettopp med hastighetsøkningen opp mot lysets, og dette var med Lorenz formel, og med påvirkning mellom 

flere masser sammen som samme formel ble brukt i, og med Plancks ørlille konstant-energi-forskjell. Dette 

ga både et bilde av masser og gravitasjonsrommet deres hastigheter og retninger, og stort sett deres former 

som stemte overns med de fysiske formler man hadde funnet. Og det kan vitenskapen stort sett si stemmer 

den dag i dag, uansett hvor avansert det meste av forskningen har klart å få frem neste 110-15 år, til år 2020. 

Gravitasjonen, massen energien, lyset, er slik knyttet sammen, og viser et konstant energi-forhold 

mellom alle fysiske energi-former, ganske så likt det som hver enkeltgren i fysikk og kjemi mente at det måtte 

være fra deres beregninger av de enkelte isolerte lov-områder. Han fant lov for alt kjent sin energivirkning 

totalt sett, selv om han ikke fant ut av alle partiklenes oppførsel. 

Tiden i de fysiske verdens rom-avstander oppholds-sted for det fysiske, og det volumrommet som 

krefter og enrgier som former og egenskapsvirkninger brer seg ut som, altså rom-bevegelser og kraftvirkninger 

fra masser, energier i verden, blir målt med klokker, stadig bedre klokker og likedan med en forbedringer av 

lengdemål, etterhvert meteren og nye definisjoner og lengde-nøyaktighet på denne, sammen med mer nøye 

lyshastighetsmåling, gir gode tidsklokker. Ut fra dette kunne kjemikere og fysikere konkludere med at 

bevegelse over vei, hastighet sammenlignet med tidsintervaller, fortelle at alle fysiske områders virkninger og 

bevegelser stemte med at tiden målt med fysisk utstyr, klokker atom-ur, at tiden hele tiden var proporsjonal 

med bevegelses-lengdens hastighet, men omvendt proporsjonal. Ut fra dette betydde dette også at tiden var 

en fysisk proporsjonal størrelse. Det vil si at de masser, gravitasjon, krefter, energier elektromagnetisme, og i 

forhold til lyshastigheten, viste at tiden var omvendt proporsjonal måte å beregne de fysiske feltkrefter og 

deres bevegelses-hastigheter på, og når mengder endret seg mellom å være i en posisjon, rotere, gå over i 

bevegelse, og videre den proporsjonale mengden av konstant energi det var mellom bevegelses-energi og 

potensiell energi. Dette betydde at bevegelses-energien var proporsjonal med hastighets-tiden. Med Lorentz 

og Plancks formel kunne Einstein med nær 100 prosent eksakt beregne energier. Men dette betydde også at 

tiden, brukt på bevegelses-streknings-proporsjoner også var en fysisk måle-verdi av de samme krefter, 

energier. Altså kunne energi rett og slett sett ut fra en konstant lyshastighet, tiden pr sekund for 

bevegelseslengde, og virkningskraft i gravitasjon og elektromagnetiske virkninger omgjøres til 

energimengden i formelen. At vi kunne skrive at tiden er lik resten av formelen satt opp riktig på andre siden 

av likhetstegnet, og omvendt, at tiden i formelen ga et proporsjonalt bilde av kraft, energi ganger hastighet 

eller masse ganger hastighet. Og maksytelse er altså lyshastigheten. 

Tid vitenskapelig er altså en kraft—faktor, en omvendt proporsjons-faktor å sammenligne energi med. 

For det enkelte stadium, posisjon, så er derimot tidsfaktoren den manglende mengden energi på stedet. Det vil 

si, man får ikke riktig energi uten denne tidsfaktoren, riktig forhold som energien skal fordeles over. 
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Å definere differensialkraften som tid, rom, bevegelse eller samlet 
 

 

Å definere differensialkraften som tid, rom, bevegelse eller samlet. Klarer et av disse begrepene å 
redegjøre for hele rom-tid-energi-bevegelses-formasjonenes egenskaper, eller må to eller flere av disse være 
samlet i samme funksjon som da må være svært spesiell som egentlig produkt. At de ikke kan adskilles uten 
at de andre funksjonene opphører å virke. 
 Vi kan ta utstrekning først. Om vi har utstrekning som en differensial alene, hvordan skal denne da 

kunne få til endring, at noe hender, skjer, danner bevegelse. Vi kan da si at som en differensierende 

differensiering, så kan rommet tenkes å differensiere seg, slik at vi får en bevegelse ut av dette, at vi får 

utstrekning, får opp og ned, får flater og volum, retninger. Men hva er det som skjer når kun utstrekning skal 

differensiere seg? Uten at endringsfaktoren er til stede får vi ingen differensiering av utstrekningen. Skal 

utstrekningen som er alene kunne danne differensieringen av seg videre? 

 At noe differensierer, differensierer seg, betyr at noe skjer, hender. Vi kaller dette både forandring, 

bevegelse og virkninger, altså endring, og noen kaller det livskraft, eller virke-egenskap. Men alle disse 

begrepene er noe vi gjenkjenner, og deres årsak som funksjon til at det virker eller skjer, er ikke oppgitt i 

begrepene om tid, bevegelse, forandring, endringer eller at noe skjer. Det kunne jo ha vært ingenting, at ikke 

noe skjedde. Men vi vet at noe skjer. Faktoren finnes for det værende enten det er Gud eller Natur som er det 

meningsfulle utgangspunktet for noen.  

Det gir ikke svaret på hvorfor det virker. Fantes ikke endringsegenskapen ville hverken Gud eller Natur 

virke som at noe hadde hendt eller kunne hende, for tanken ville ikke ha endret seg, bevisstheten hadde ikke 

endret seg, noe fysisk hadde ikke endret seg, det ville vært en stiv natur.  

At noe virker betyr at begrepet å virke inneholder en ide, en forestilling, en observasjon, en mulighet, 

en virkelighet, en forskjell som gir en referanseforskjell som er preferanse-forskjell også, som en merkbar 

eller tenkt forskjell, kort sagt en funksjon, og det samme gjelder for begrepet å hende, og begrepet å skje. 

Forskjellen ved referanser, preferanse-forhold, er også det vi kaller forholds-sammenligning, det 

relative: At noe forholder seg til noe, eller i mange tilfeller til forskjell som egenskap ved noe.  

Eksempler på slik relativitet er for eksempel tidsfaktorer, endringsfaktorer, virkningsfaktorer hos det 

vi referer til som preferanse, og det gjelder både objekter og felt, tetthet, styrke, energi, bevegelse. 

Om rom virkelig hadde kunnet differensiere seg fordi det ble definert som en total differensial-natur, 

så kan vi godt tilslutte oss dette, og si at rom er årsaken til at bevegelse og styrke også finnes. Eller i det minste 

at volum i fysisk forstand var årsak til endring. Da er den i alle fall ikke slik at den er uavhengig av bevegelse 

endring, tid og hastighet. Den forblir et produkt med denne funksjonen.  

Vi står her med to oppfattelser, at rom ikke kan få til endring, er bare tomt, ikke noe hender, skjer eller 

kan skje, er kun en oppholdsplass eller væremulighet. Kunne vært tenkt som at den kunne fylles og tømmes. 

Vi kan også fylle inn at som en total forskjell så differensierer faktisk rommet seg, og forårsaker at det 

oppstår bevegelse og da volum-bevegelser, som slik danner en uendelig natur som ikke kan vokse mer og 

derfor differensierer rommet som et innvendig trykk i stedet, og som så utveksler. Det lar seg gjøre å tenke 

tanken. 

Så sant vi benytter oss av begrep som tomhet, ingenting, i forståelsen av virknings-løst, eller Demokrits 

tomme rom, tom-rommet, plassen, romsligheten, eller til Platons tomhet, ingenting, som bare former, ide-

formene, som ikke har endrings-mulighet, som er evige og uforanderlige, samt mulig Galilei og Bacon, 

lignende der Newton og Kant definerer rom, utstrekning som tomt, rent og uavhengig av alt annet, så står vi 

tilbake med rom-utstreknings-differensial-en som en stiv form, stiv egenskap, endrings-løs egenskap, så sant 

denne kun finnes slik forklart og er den eneste egenskapen som står frem. Da kan aldri rom, utstrekning som 

dimensjon, differensial, bli årsak til andre funksjoner.  

Derimot må rom-differensen være med i alt fysisk rom som det er bevegelses-hendelser i, eller som et 

produkt sammen med bevegelses-endrings-forskjellen, som et produkt der tid og rom er bundet sammen, 

hvilket bety at endringer medfører drift også av volum-former, og omvendt at volum er i drift, bevegelse og 

virkning. Nærmest å forstå mulig om man tenker like mengder kraft og motkraft, og til dels på endringer i en 

konstant feltenergi slik Einstein tenkte seg, rom-tid-energi som E=mcc. 
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For det andre kan vi undersøke bevegelse. Denne er langt vanskeligere å forklare. Enkelte mener at 

bevegelse fra ett sted til et annet er like langt fra middelpunktet, og dermed kan vi anse bevegelsen matematisk 

som ingen bevegelse i sum. At ikke noe har hendt. I virkeligheten og masse-felt-gravitasjon med mer, så virker 

dette også som et ledd i strømninger fra alle kanter, men her er ikke styrke forklart, drivkraft, og heller ikke 

utstrekningen. Som ren bevegelse alene finnes det ikke rom, og ingen forskjeller som andre egenskaper. 

Så hvordan skal da en funksjon, utenom Anaximander-s utsagn, at det grenseløse prinsipp binder 

utstrekning, uendelig rom, og bevegelse, virkning, sammen? Vi kan lett si at det ikke er grense mellom rom 

og bevegelse, eller rom og tid, men hvordan forklarer vi produktet, rom-tiden? Hvordan kommer disse 

differensial-ene sammen, eller kan virke adspredde? Hva gjør at det kan virke både utstreknings-lignende og 

bevegelses-lignende samtidig, som et produkt? 

Anaximander har ganske mulig rett om bevegelse og produkt! Videre har sikkert også Spinoza rett i at 

det er en virkende kraft som utstrekning og tenkning, at det er logisk, men mangler argumentet for hvorfor 

kraften er utstreknings-likt, kan være virkende, hvorfor det er logisk. Videre er Berkeleys argument om at vi 

ikke får hastighet uten vei og bevegelse, altså vei og tid, sett med en klokketakt.  

Newton mente bevegelsen var uendelig rask. Men det forklarer ikke produktet av rom, bevegelse og 

tid, og ingen av de hver for seg heller. Leibitz fortsetter Spinozas argument med de fysiske lover gyldig for 

alle andre felt enn gravitasjonen til Newton også, og sier det gjelder alt og at vi har fysiske og bevisste 

kraftsentra. Men det kommer ikke frem om hva rom-differensial-en består i, bevegelses-differensial-en består 

eller tids-differensial-en, eller en sikkerhet om hvordan slike sentre fungerer, eventuelt utveksler.  

Lignende er det for Einstein. Utgangspunktet, punktet, tyngdepunktet til Leibnitz, og Gauss, punktet 

vi refererer til ved matematiske og geometriske ligninger og som mange mener er et virkepunkt, tyngde-punkt, 

senter-punkt, et relativt punkt, gaussiske punkter, (flater), kanskje uten utstrekning i sentrum av objekter.  

Einstein klarer å beregne at rom, volum, tetthet, retninger, geometrisk og matematisk. og observerer 

bevegelse og utstrekning sammen, og som hastigheter, og der tid-faktoren er et produkt av disse utvekslinger 

som gir rom og tid som rom-bevegelser, altså rom-tid-produktene i felt-lovene. Lorentz-transformasjons-

ligninger for sammentrekninger i bevegelses-retninger for objekter, elektroner. Og de stemmer overens med 

de fysiske kraft-felt-formasjonenes retning og styrke. To like som former.  

Men rom-differensial-en og bevegelses-differensial-en, tiden, altså virknings-gradene, blir ikke 

beskrevet, forklart, og på samme måten har ikke Einstein en beskrivelse av romtidens produkt-samlede 

funksjon. Den blir betraktet fra utsiden, observert, mens den indre funksjonen er ukjent.  

Dette er årsaken til at Newton, Einstein, andre fysikere, Dirac og Hawking, sier at de ikke vet hva 

gravitasjon er, og ikke vet hva gravitasjon kommer av. Men det er heller ikke umulig etter 1905-1915, at den 

nye fysiske observasjonen til Einstein reduserte vekk alt som het motkrafts-funksjon til den stabile energi-

tilstanden vi har, og eteren er ikke en forklaring til hvordan denne stabilitet eller romtiden oppstår. Einsteins 

bevegelse, forklaring til den er uro, at intet er ro, stillhet uten virkning, mens eksistens er motsatt, uro. Uroen 

er heller ikke videre forklart, og hva den gjør sammen med rom og tid, bevegelse og virkning. 

Bevegelsen alene som all forklaring, slik som Bertrands Russells utsagn, «Alt er Bevegelse», er slik 

at vi kan forstå dette som virkningstype av endring, at vi kan kalle det bevegelse, og at om drivkraften til 

bevegelse er ukjent, om så i Gud og Naturen som egenskap, så kan han anse all virkning eller bevegelse som 

konsekvens av samme drivkraft (Energia/Aristoteles), altså ukjent, og kalle det bevegelse, ment som 

bevegelses-energier, med ett visst holdbarhets-utsagn i behold.  

Med bevegelse, så anser han det som bevegelses-energier. Men han kan ikke redegjøre for bevegelsens 

opphav, eller indre funksjon, dens differensial-natur eller for utstrekningens differensial-natur eller produktet 

av dette som utstreknings-bevegelse, som romtid, rom-tiden. 

Utstrekningen er enten vi undersøker den deduktivt, eller som at det forskjells-løse og absolutte 

ingenting, uten mulighet og virkelighet, årsak-virkning, ikke har like og ulike, og derfor ikke bygge-

funksjon til rom, til utstrekningen, til tomheter, former, som kan fylles eller tømmes, gir at det motsatte av et 

umulig forskjells-løst ingenting, er den totale forskjell. Med kun rom-utstrekning som deduktiv funksjon 

alene, så ville den fremstå totalt differensiert, selv om den var, eller er kontinuerlig uten avbrudd. Også punkt 

for punkt.  
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Poenget er at det samme gjelder bevegelse. Men bevegelsen som kommer til et punkt og som går 

derfra, er en matematisk-geometrisk oppfatning som pr punkter tall, punkter egen-punkt, ikke kan forklare 

bevegelsens kontinuitet. Og også at den utstrekning som var ved bevegelsens hjelp ville opphørt. Poenget er 

videre hvordan bevegelse skal danne et rom om rom ikk er der eller er med som en del av funksjonen. Slik er 

ikke bevegelse definert. Vi snakker kun om romslige bevegelser, fysisk, eller i fysikken og kjemien.  

Kort sagt, at bevegelse alle veier, kunne teoretisk tenkt fylle alle veier, rom, men her har vi ikke rom-

dimensjonen med eller tilstede. Hva gjør at bevegelse også skulle fungere som rom. Vi har ingen forklaring 

eller definisjon som definerer rom slik, utenom de definisjoner vi gjør av den deduktive formasjonen av 

objekter, altså bevegelse og utstrekningsformer i en utstrekning, et rom mellom andre objekter, eller vekk fra 

elle rinn mot objekter: At vi observerer bevegelser utenfor og mellom objekter, der det har blitt oppfattet som 

tomrom. Avstander, strekninger, flater, volum, sfærisk rom, helt rom. 

Det er derfor jeg spør, lurer på, hvordan kun bevegelse, også begrepet bevegelse over alt og i alle 

retninger, oppstår som utstrekning, eller skulle gi utstrekning. Uten forklaring så må differens-alene rom og 

bevegelse føres sammen, altså virkningsgraden og retningene her som også kalles styre eller energi-former.  

De må tilhøre en felles differensialfunksjon, fordi ellers kan ikke i noe tilfelle tid-punktet, bevegelses-

punktet, styrke-punktet og rom-punktet opprettholde seg i samme punkt slik som i en snurrende ball. Fordi 

disse har en tid, en bevegelse, en styrke/energiform, og utstreknings-sted, i samme punkt, uansett hvor vi 

undersøker et sted på ballen mens den snurrer. Tar vi vekk en av faktorene opphøre de andre. Tar vi vekke 

tid, så fryser bevegelsen og virkningsformene, om det da overhode er igjen noe sted-punkt. Om vi tar vekk 

bevegelsen, tar vi vekk den fysiske virkningen, og tiden virker likedan til å stå stille. Form og styrke virker 

ikke fysisk lenger. 

Hvilke retninger er det vi har eller kan få for bevegelse om rom-differensial-en ikke finnes? Bevegelsen 

kan ikke forklare rom-differensieringen. Den minste egenskap utstrekning, og den minste egenskap fysisk 

bevegelse må være sammen. Ingen av de klarer å redegjøre for hverandre. Og bevegelsen er ikke omdefinert 

til å gjelde som utstreknings-differensial heller, slik at det er derfor romtiden er innført som begrep, og gjerne 

kontinuiteten også. Hvorfor er det kontinuitet. Einstein med flere har problemer med å forklare dette, og det 

gjelder de fleste forskere og tenkere.  

Å skille bevegelse ut som noe uavhengig av alt det andre fysisk sett, kan ikke være mulig. Men om 

man gjør dette, så har vi bare bevegelse, fordi vi har ingen retninger. Vi kan kalle dette den rene bevegelse. 

Vi kan gå lenger å si at rommet finnes, og så kan tenkte bevegelser eller fysiske bevegelser tenkes til stede, 

og at vi har den rette bevegelse. Om bevegelsen ikke har noe med konsistens og styrke å gjøre, så kunne den 

heller ikke ha påvirket noe og ville bare passert gjennom alt annet bemerkelses-løst. Når masser i bevegelse 

endrer energi, masse, så må det være mer inne i bildet ved bevegelsesfunksjonen som tilhører en tilknytting 

til bevegelses-energiene, styrken og tettheten. 

Uten bevegelse kan vi heller ikke snakke om tid i fysisk forstand, eller i fysikk og kjemi. Der snakker 

de om bevegelsesenergi og potensiell energi som en indre og ytre bevegelses-form i og av objekter. Da må 

bevegelsen knyttes til Berkeleys utsagn om at vi ikke får tid uten bevegelse og vei, da tiden er del av 

hastighetsbegrepet fysisk. Vi kan heller ikke snakke om tid i Einsteins rom-styrke-retninger, fysiske 

bevegelsesformer, uten at tid er del av regnskapet.  

Her benyttes allikevel forholdet mellom Euklids rette jevne bevegelse, som meter pr sekund, supplert 

med forsinkelse eller krumninger av retninger som styrke som da gir en fortetning som vi alltid kan benytte i 

formlene til Galilei, og med for eksempel Newtons og Einsteins lover til hjelp, Lorentz, Gauss og Einsteins 

ligninger, og slik få m/s2 og som ikke er mulig uten m/s som utgangspunktet. Om Altet, eller et uendelig 

fysisk univers er til, også som et endelig kulerundt ett, så vil vi kunne benytte den fulle utveksling og 

krumninger fra rettere felt, til sirkulasjonsvirvler og utover igjen til videre i mer utrettet retning som 

tidsforsinkelse og da treghet, tiltrekning til objektene.  

Den fysiske tids-beregningen er altså avhengig av utstrekningsfaktoren, og bevegelsen. I denne 

forstand så blir tid, rom, bevegelse og styrke-tetthet/energi-formasjon, et produkt, og som vi finner igjen i 

differensialkraftens differensierende differensialfunksjon. Altså der forskjell, virkning, funksjon er samme 

forskjells-funksjon, som en enhet av all forskjell, eller som en indre total forskjells-egenskap i alt punkt for 

punkt eller jevnt over all kontinuitet. 
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Om denne funksjonen alltid har vært, bestandig, ikke kan forsvinne, bare fungere, evig, er til, så vil vi 

allikevel få akkurat de samme funksjonsforklaringer til den indre funksjonen og den utvekslende funksjonen 

som lik m/s i forholdet m/s2. At nå alt må krumme seg for å virke da balansen alt er opprettet, og det absolutte 

spenningstrykket U er lik med at Dens egen styrkemotstand er like stor R, gi en fast strømningshastighet lik 

I, der U=RI er lik med forholdet U=RI, og U/R=I, alt i fordelingen 1/1=1, og forholdet er 1:1:1, som en 

konstant energi.  

At utvekslingen er 50% mot 50% likevekt, balansert, og gir like mengder volum-bevegelses-

sirkulasjonstettheter som bevegelsesenergiformasjoner og mot-bevegelses-energi-formasjoner, og der 

tregheten i utvekslingene og gitte tidstakter i det samme fysiske systemet variere mellom slik som hos oss, 

mellom 0 og maks i bevegelseshastighet som her er maks 300000km/sek, og der 0 regnes som ro, det absolutte 

nullpunkt for temperatur eller aktivitet. Ingen av tilstandene virker til å ha absolutt ro. Altså stillstand.  

Det samme forholdet gjelder for virkning, som egentlig er tenkt i fysisk rom-utstrekning. Det er ikke 

noe faktorer i begrepet virkning, at noe virker, selv om det må til, for at begrepet skal vise at det blir til bygge-

stener for rom-differensial. Med andre ord, at vi kan tro at virkningen gjør dette, men kan ikke forklare hvordan 

virkningen gjør dette. Så begrepet virkning er at noe virker, men vi vet ikke hvorfor virkning fins eller kan 

virke som det gjør, og i alle fall ikke virke i rom. 

Det er et yndet kapitel i historien, at punktet er ønsket, utstrekningsløst eller ikke, som kilden til 

virkning, at punktet virker, og at punktet som er avgrenset rom-dimensjon, eller møtepunkt, ikke romslig i det 

hele tatt, skaper eller danner romvirkning, men ingen forklaring til det utstående romdifferensielle 

utstrekningsrommet eller utstreknings-felt-virkningsrommet til nevnte punkt. Og i alle slike virkninger så gis 

det en tiltrekning, frastøtning, eller styrke som virker på objekter, rom-felt, romkrumninger, som så får annet 

til å bevege seg.  

Slik sett er bevegelse og virkning i rom-fysisk forstand, kjemisk og fysisk, ikke særlig store forskjeller 

lenger. Vi kan bestemme virkningen ved bevegelsen og tettheten, og vi kan bestemme bevegelsen ved 

virkningens tetthet. Ikke minst opplevd ved elektromagnetiske lover og gravitasjons-lovene.  

Vi finner også tiden som noe virker over med en viss styrke og hvilken bevegelsesenergi dette har, 

eller indre potensielle energi, der energi er et utrykk for det som vi kan kalle drivkraft og som også kan kalles 

virkekraft. I differensialkraften er det slik at det er samme totale forskjells-funksjon som danner alle 

differensial-er i en kontinuitet fordi det er total forskjell fra ingen forskjell.  

Forskjellen er komplet, kontinuitets-avstemt, en og samme forskjell ikke så ulikt buddhismen begrep 

om at alt er det samme, som funksjon for like og ulike. Den samme funksjon. Denne funksjonen er opphav og 

indre bygge-prinsipp hos det som den totale forskjell gir oss, rom-differensial-en, endrings-differensial-en, og 

slik hastighets og tids-differensial-en, og utvekslingen, tetthetsendrings-balanser ved krumningsutvekslinger, 

altså at en absolutt ekspansjon av samme funksjon overalt gir et konstant trykk so utveksler etter en fast energi 

som er balansert likevektig i mengden utvekslingsretninger, og gir rommets retninger og krumninger.  

At rom-tid-bevegelses-differensial-en som en enhetlig funksjon også gir ekspansjons-funksjonen, altså 

trykket, spenningen. 1, fordi det er en og samme og samme funksjonsmengde overalt. Altså konstant energi. 

Så når vi kommer til stykket om rom, tid bevegelse, virkning, tetthet, styrke, energi-bevegelser, 

formegenskapene i fysisk forstand, så faller alt tilbake på samme funksjon. Funksjonen gir virke-kraften, eller 

drivkraften, og rom-tid-bevegelses-trykkets alle differensial-er, og er grunnen til balansen som er der før 

utvekslingene, fortsetter som balanserte utvekslingsbevegelser.  

Den relative endringen i alle disse krumninger og utvekslinger er ikke lik overalt, eller noe sted, slik 

at som formasjonspreferanser så blir det ulike spenningsretninger, og det er ikke gitt hvor partikler alltid 

befinner seg eller at en kjent prosess skal skje likt i neste tilfelle. Det kan virke tilfeldig, og rotete, men det er 

allikevel en klar logisk funksjon for de partikler som har resten av uendelighetens trykk-bølger på seg, og som 

neppe kan være likt for noe partikkel eller universelle områder, slik som Andromedas forhold til melkeveien, 

et sort hull i forhold til et annet.  

Det er forskjell som gir at alt fysisk rom, bevegelse, tid, styrke/energi, formasjonene, at alle disse 

differensial-er blir sammenlignbare som like og ulike mengder, og dermed har alle de logiske varianter som 

logiske funksjoner i seg, og at det er langt vanskeligere å forklare bevisstheten som har økende og synkende 

styrkevirkning som blandingsfelt med flere egenskaper enn de isolerte fysiske tilstander ellers. Men med et 

uendelig enten-eller hav her, så kunne slike tankeformasjoner og hendelser, bevissthets-opplevelsene allikevel 

fungere like uendelige i variasjoner ut fra et fysisk feltlandskap. 
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Først når noe skiller seg ut som sammenligning, henvisning, fungerer pekeren, er lik 1, kopien, 

speilingen, av sammenlignende mengder. Dette betyr at vi må bestemme hva som er likt, likt som at tall er 

sammenlignet med antall punkter og veier vi sorterer dette på, operator-logikken/forskjellen. Dette gir at vi 

kan bestemme både tallformen for hvor mange enheter det er i mengden og for at tallet 1 skal stå for like, eller 

for både like og ulike, elelr bare for ulike, eller ikke være gyldig i det hele tatt.  

Om vi bestemmer at tallene, altså enhetene her skal være like og at enhetsmål skal være like, så vil vi 

kunne få en likhet med grunnplanet i bevegelsene i utstrekning som er m/s som eksempel. Og vi vil da lettest 

kunne beregne det meste ved hjelp av akselerasjons-konstanter som er lik 0 forskjell, jevn bevegelse inntil 

absolutt utveksling i forhold til en rettere bevegelsesretning, som kan benytte og alltid kan benytte formel 

m/s2. Og det er her differensialligningene har truffet en slik ekstrem blink på naturlov-forholdene.  

Det skyldes etter min mening at differensialkraften skaper denne balansen, at utvekslingstrykket i like 

mengder skaper formbevegelsene akkurat i likevekt slik at vi kan ta ut tall og enheter mest mulig fast som 

målere, for å sammenligne slikt matematisk og geometrisk, som har oppstått fra den samme differensiallogiske 

funksjonen som resultat. 

Ja: jeg er enig om at alt kan sammenfattes i en slik formel. Men jeg er klar over at prosesser kan være 

mer innviklet, komplisert, slik at vi ikke klarer å få kontroll på raske prosesser, trege prosesser og 

mikroprosesser som vi klarer å beregne eller forstå tilstandene som de er i, og at det kan være en fordel for 

forutsigelser å benytte matriser og logaritmer, og en mengde sammensatte diagrammer, og grafiske 

visualiseringer av hendelsesprosesser.  

At visse oppførsler mellom partikler og kvark-funksjoner ikke lett lar seg forklare i transformasjoner 

slik, og at det skaper problemer å se Einsteins relative lover som grunnlag her. Jeg tror de virker like fint her, 

men at Einstein og forskere har problemer med å forstå gravitasjonstrykkets rolle her, og motkraft-forholdet. 

Det samme om årsak til rom-formasjonen, ekspansjonsrom, andre teorier. 

Om lyset, om massen, om oppdagelsene av utvekslinger som gir partikkelformer, om m/S2 

oppdagelsen og den videre formen til alt dette gjennom at opptegnede sirkulasjoner plutselig viste dette 

forholdet, i grunnen mellom rommet og utvekslingssenteret og mellom tetthetsstyrke innover i objektet i 

forhold ti fartsendringer for objekter i et jevnt lag langs overflaten av objektet. Altså trykktetthet fir samme 

hastighet og et og samme objekts masse med dobling av hastigheter.  

Konsekvensen er at bremse-lovene viser det samme, og s2 er ikke annerledes enn kraftens hastighet i 

andre sekund i 2.potens. At om vi kolliderer med hastigheten som lysets, så vil energien bli kvadratet av 

lyshastigheten, men regnet som topputløsning av energi grunnet lysets og gravitasjonens konstante hastighet. 

Samme bevegelses.  

Der en hastighet blir 4 ganger tettere halvveis innover, der spres slike likedan utover slik at det på 

overflaten er et nøytraltrykk mellom ut og inn, slik at objektets økning av fart nå bryter de samme antall 

feltlinjer pr doblings av fart som det økningen i tetthet innover tilsvarer. Det betyr at Bevegelseshastighet og 

masse er proporsjonale tilknyttinger, likt som at det er bevegelses-likevekt slik som med frekvenser til og fra 

kjemisk slik Thompson sa om dette.  

Denne likevekten er samtidig forskjellen en hastighet i forhold til utvekslings-mengden, altså 

potensiell energi. Et feltobjekt der gravitasjon og lyshastighet har samme hastighet skaper en nøytraltilstand 

ved utveksling som gir at partikkeltrykket ikke kan klemme seg sammen mer i rommet da det indre og ytre 

gravitasjonsrom til partikkelutvekslingsfeltet er i likevekt, begge som likevekt i hastighetstrykket, 

lyshastigheten. At Black-hole-teoriens fremstilling av et elektron, og lignende for sorte hull gir det samme. G 

og trykk ved utvekslings av lys-energi, massenergi-felthastighet, her er i likevekt.  

Dette betyr også at massen til en kule, kan sammenlignes med en kube der formen er lyshastighet 

ganger lyshastighet ganger lyshastighet, ganger volumtetthet masse. Ut fra et bestemt mål, enhet. 

Lyshastigheten er meter for alle sidene i fire-kanten og mengdetettheten er lyshastigheten som energi, gitt som 

masseenergi som vi gjør om til lys-energi-formel i fanget objekt. Lysets sekund er energimengden dens. Altså 

bevegelses-energi-mengden.  

Om vi nå akselererer denne i en retning opp til lyshastigheten så vil den samme bevegelsesmengde 

innvendig som retter seg samme vei ikke klare å endre seg mye, og det gjelder trykk fra gravitasjonsrommet 

også. Om vi regner riktig så betyr det at massene vil endre seg i størrelse, men det som skjer om vi regner det 

om direkte med samme mengde masse er at når en slik mengde kolliderer, så vi det utløses med lysets hastighet 

som er lyshastigheten ganger lyshastigheten og likt med det som er bremseloven, men her den øvre grense for 

denne i vårt lokale univers.  
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Ved å ta denne topphastigheten som konstant og øvre energinivå, og heller se på massestørrelser og 

hastigheten deres nedover fra denne tilstanden så kan man enkelt med tidsforsinkelsen i utvekslinger til 

treghet, merke seg massenergier og retningsforhold til masser gjennom tidsfaktoren og finne energi-svaret for 

de forskjellige egenskaper og oppførsler om noe hender. Men tiden er ikke den endelige faktoren her, men 

bevegelsen, dens konstant, og forholdet til utstrekning og tetthet. Disse kan man beregne på andre måter enn 

kun bruke tiden som i eksempler opphører å være faktor ved massers utvekslingssentre.  

Vi kan ikke bruke tiden slik vi kjenner den som faktor i formelen, uten at vi finner hvilke tilstander 

som setter partikler i balanse i isolerte systemer til å sprenges, sammensmeltes, fordi dette er et lokalt sfærisk 

nivå inne i et sfærisk nivå vi alt har mellom gravitasjons og store objekter.  

 

Poenget mitt med hele innlegget var å vise at vi ikke forklarer noe som helst med bare 1, bare m, bare 

s, bare m/s, bare m/s2, eller med tall, punkter, som ikke bekrefter om alt bare ligger på en og samme linje eller 

om det er punkter ved siden av hverandre, eller at det er et neste punkt, og virkning og de fysiske dimensjoner 

ellers, og heller ikke at det er et produkt.  

Man må innstendig vise hva man henviser til, og hvor sikre man er her på dette, og henvise til hva man 

sammenligner, uansett hvilket syn man har på sakene. Og man må redegjøre for opphavet og sikkerhetens 

kriterier for både tall, geometrien, for enhetene vi plukker ut, og hva vi har plukket ut enheter i. Den siste er 

den sløveste delen som vitenskapen har med å gjøre, dårligst redegjort for. 

 

Så langt regner jeg meg som ferdig med denne kommentaren, og kan ikke annet enn å henvise til andre 

utredninger om lignende forhold gjennom andre deler av skriftet. Dette betyr videre at man kan se på hele 

innholdet av kraftmodellen gjennom alle bøkene på nytt. Men det er også klart at alle innvendinger er et 

takknemlig tilbud. Dette vil tas i mot og bli tatt opp og utredet. 

 

Roger Bergersen Differensialkraften the df-force.  
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Opplysning om Forskning 

Altså: Hva er vitenskap. 

 Vitenskap er en sammenlignings-virkende utprøving av forholdene rundt oss. Det vil se hva vi kan se 

forskjell på, observere, hvordan vi finner ut at det virker så godt vi kan, og hvordan årsak og 

virkningsrekkefølger fungerer, er, i naturen, i cellene våre, kropp, Psyke/sjel og bevissthet. Med andre ord, så 

betyr dette at vi ut fra alminnelige sanser og behov, men også med måleutstyr finner ut hvordan noe virker, er 

satt sammen, kan tas fra hverandre, kan ha forskjellige virkemåter av begrenset eller mangfoldig art. Det betyr 

at fornuft, altså logisk tankegang, er sterkt med i bildet hvor vi sammenligner like og ulike, enten-eller og 

både-og, og til med repetisjon og hvis, der hvis man setter noe i sammenheng med det ene eller andre, hvordan 

virker det da. Hvis fører altså til ulike mengder tilnærmet lik eller lik med noe. Er-lik vil ved bevisste 

sammenhenger bety at det er overenstemmelse mellom den bevisste forståelsen og den fysiske eller bevisste 

saken vi undersøker. En forsker kan klype et menneske og mennesket sier au. Dette er faktisk forskning på 

hvordan vi virker. Hvorfor og hvordan skjer dette. Har vi ikke nerver der sier vedkommende ikke au. Altså så 

er nerver en av veiene til at au-et kommer. Videre forskning viser at det skjer noe etterpå i hodet i et større 

nervesenter før vi sier au, og etter at signaler sendes videre herfra, fra smerte-sentre eller noe annet. Vi kan 

spørre om vedkommende vil dette au-et, liker dette, har lyst på dette, ønsker dette, har behov for dette, vil 

sanse dette, og det samme svaret kommer med lik styrke, nei. At det er like stor motstand mot dette fra alle 

spørreformene. Mest ser det ut som at slike hendelser har noe med behov og opprettholdelse å gjøre. 

Holdbarheten er noe mer enn bare begrep om å overleve. Det er rett og slett en pågående holdbarhets-prosess 

for balanse med den fysiske natur hvor den videre funksjon vi har, ønskes holdt i stand som en normal. Og 

funksjonen er der før vi blir bevisst den. Nå kan vitenskapen bety at vi har viten om noe, og begrepet skap er 

bare hvilket område som dette ta for seg. Vi kunne kaldt religion slik for religionskap, og filosofi, for 

filosofiskap, slik at skap betyr ikke annet enn virksomhets-typen. Men mer enn bare å tro, mere enn bare 

politikk, ledelses-orientering, mer enn bare alternative løsninger, så er viten noe som gjelder alle felt, og også 

om hvilken metode, løsning som virker best. 

 Å skape et felt for viten, betyr at man har filosofert over saken. Det kan være hvilke som helst god 

eller dårlig tilstand som er årsak til tenkning, eller mer usikkert for hvilke vei vi skal tenke om noe, og gjerne 

helst grundigere gjennomgått, at vi gjør det som kalles å filosofere, og som også kommer frem til en del 

løsninger, og så faktisk blir et fagområde, slik vitenskap og psykologi har blitt.  

Hvor vidt psykologi er en vitenskap eller ikke kommer an på øyet som ser. Og meninger her. Dersom vi lærer 

mer om andre menneskers behov, sanser og følelser, tenkemåter, og kropps-stemning, så vil vi få mye viten 

om hva som føles bra eller dårlig. Slik viten kan være noe av det virkelige, altså om hvordan noe virker. Dette 

betyr at vi får mer viten og innsikt i psyken, og at psykologi både som mer teknisk målbart og som relasjon til 

seg selv, til samfunn ,til natur og til tro virker på ulike måter. Enkelte punkter i det meste av dette er en likhet 

og egenskap alle har. Få unntak. Andre egenskaper er mer knyttet til grupper og trosretninger om hvordan 

man skal eller bør oppfatte noe som.  

 

Det vi kan se av de fleste vitenskaper om rom og tid i vitenskapen og de fleste bøker om vitenskap, er at 

bøkene oftest gjengir sammendrag av tidligere oppdagelser, og av tidligere meninger, der dette kun er 

sammendrag, oversikt, eller at det er en oversikt hvor en av løsningene er favoritt, og trukket mer frem som 

ideelt, viktig, eller kritikkverdig enn andre modeller. I noen tilfeller argumentert som «sannheten». I andre 

tilfeller mest ment for undervisning tross forhånds-foretrukne løsninger. 

 

Det vi også ser, og kanskje mest av er at andres oppdagelser blir fremstilt i undervisningsbøker som antas å 

ha den beste forklarings-modellen av samme emnet, eller er mest forkortet for å kunne behandle emnet. Alt 

som er mest forkortet kan mangle data, og gi vanskeligheter med forståelse av oppdagelses-referansene. De 

fleste bøker i matematikk, kjemi og fysikk gjengir som fagbøker sjeldent selve oppdagelse og metoden som 

fant løsningen. Mange elever klarer allikevel å se sammenhengen, men kan ha problemer med å gjengi disse 

referansene på forståelig måte. Det finnes klare eksempler, spesielt i de eksperimenter og modeller som var 

de virkelige saksforhold som ga oppdagelsen. 

 

På sett og vis er det mange bøker som har svært lite nytt innhold som vitenskapelig nyhet, men helt enkle men 

viktige faktorer. Resten er oftest bygd rundt alt det andre av oppdagelser. 
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Det som er felles for nesten alle slike bøker er at de ikke går så grundig inn på forskning av rom, tid, bevegelse 

og energi-tilstander, begrep, som mange kan tro. Det er oftest samlinger av hvile historiske og hvilke nåtidige 

forskningsrapporter om slikt, altså konklusjoner med referanser om hvordan det måles med slike romtid-

bevegelses-energi-faktorer, (ikke forklaring av faktorenes dypere egenskaper, funksjoner).  

 

I alle sammenhenger så og si, så henvises det til en eller annen bruk, eller oversikt til bruk, for leserne, og 

mange er direkte rettet mot praktiske løsninger og praktiske fag, kunnskaper.  

 

Så alt i alt er dette bra. 

 

Måtte bare si fra at veldig mange bøker ikke er oppdagelser men gjenfortellinger med dårligere eller 

bedre fremstilling enn original-oppdagelsene i vitenskaps-teoretiske bøker og vitenskaps-skrifter. Dette 

gjelder også mange rapporter for teoretiske og praktiske innføringer i emner som har med alle samfunns-

orienteringer vi gjør oss her. Anbefalinger og løsninger som kan være nyttig for liv og helse. Ikke minst 

bedring av levekår ut fra tekniske data for husbygging og oppvarming, eller sunn kost og sunne klær, og sunn 

bevegelsesaktivitet.  

Disse rapportene kan også gjengi forholdene slik de er i grove trekk som blir en ny innsikt for de fleste. 

Ved siden av dette kan det peke på ulemper og fordeler med styresett, styringsfunksjoner i samfunn, 

administrativt, men også lignende for moralsk adferd, at det viser faktiske konsekvenser for nettopp liv, helse, 

om hva som er holdbart for kropp, psyke og fornuft. I populær-vitenskapelige magasiner opptrer ofte nye 

fenomener eller gjengivelse av tidligere vitenskap, oppdagelser, oppfinnelser, ofte som et mysterium, der det 

er vage forklaringer eller henvisninger til saks-forholdet, og kan ofte ligne mest på et spøkelse eller skrekk-

sene mange steder.  

I andre tilfeller er en tilbakevist vitenskaps-modell eller teori lagt inn som en sensasjon. Det er altså 

vanskelig å vite om hvilket livssyn eller interesse som magasineieren, redaktører, og oppsøkende journalister 

i denne bransjen har. Altså hva som aksepteres for at det skal virke gunstig for hvilken trosretning man har. 

Mye kan da legges frem positivt og påståelig om noe som slett ikke er slik saks-forholdet tydeligvis er, men 

er tilleggs-anbefalinger eller pekere i retning av hva du bør tro på. 

 

 Vitenskapelig saks-forhold bygger ikke så mye på hva vi føler for noe. Men det er klart at forskeren 

føler noe for emnet han forsker på. Allikevel er dette veldig viktig når vi forsker på følelser, og hvilke 

virkninger oppfatninger har på oss, hva de forskjellige synes at de opplever og vil rette seg inn etter.  

Men i utgangspunktet er det ikke bare viljen, hva vi vil, som bestemmer vitenskapen, eller er en fasit. 

Å være egoistisk for eksempel, betyr ikke at det er riktig løsning eller forklaring på hva som ligger til grunn 

for hvordan noe virker.  
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Heller ikke det å være snill, eller søke det gode, godheten selv, behøver å gjengi hvordan spesielle 

forhold og viktige holdepunkter i verden er, hvor det ofte finnes pekere som er til hjelp for det gode eller 

dårlige. Sanser og behov, hva som er godt for oss slik, er ikke gitt ved å ha et følsomt forhold til det beste av 

det gode eller det gode selv, eller kun snillheten.  

Både det gode, den gode vilje, viljen, og hva v skal bedømme som rettferdig handler om evnen til å 

sammenligne noe, om vi skal undersøke alle forholdene ekstra godt, og rettferdig, best løsning på et lett eller 

alvorlig problem eller hendelse. For eksempel hva som er akseptert og ikke i gjøremål, oppførsel.  

 Nei. Her er det vår sammenligningsevne som er det viktige. Vi har sanser, behov, bevegelsesevne som 

alle har felles stort sett. Om noen mangler en evne så gjelder stort sett det samme for de igjen-værende 

funksjoner av behov og sanser, hvilket vi trenger å innrette oss best mulig etter i forhold til den verden vi lever 

i, naturen, og her på den lille jordkloden vi lever på. Når man sykler fra nord til sør på 2 måneder så er den 

ikke så stor som alle vil ha det til. Vi kunne syklet rundt den på under 6 måneder, under forutsetning av at det 

var bro de 3-4 milene mellom Alaska og Russland. Det er heller ikke så meget luft og vann som mange tror i 

forhold til hvor mye gifter som vi kan pumpe ut i hav og luftlag. Men dette forstår ikke folk uten at man ser 

litt på denne mengden selv eller er med på noen turer slik. At vi kommer over en mil opp i ballong ved ekvator, 

men ved polene er det tynnere, og vi stiger kun 6-7 km opp. Står vi på Mount Everest er vi altså lengre ut mot 

verdensrommet selv med mer luft rundt oss enn over nord-polen i ballong. Vi har omtrent 13 kubikk-mil hav 

på jorda og om vi kjøler atmosfæren ned til flytende så er den som ett atmosfærisk trykk ett lag som ligger 

jorden rundt i kun 10 meters høyde, men som gassform altså 2 mil. 

 

Når det gjelder de originale sanser og behov, og vårt holdepunkt i verden som oftest er faste gjenstander, og 

fotfeste ett sted som kalles naturen, stein, skog, planter dyr, havdyr, fugler, insekter, fisk, padde-slektninger, 

mye i vann, reptiler, altså øgleslektninger, slanger, og pattedyr, samt oss, mennesker lik pattedyr med 37 

grader i kropp, hengslet kjeve, feller melketenner og får melk i patter og har livmor, føder levende barn uten 

skall. 

Våre sanser og behov merker godt og vondt i naturen, selv om det er et annet menneske som påfører oss dette. 

For at vi skal kunne overleve holder det ikke med sanser og behov. Vi må kunne sammenligne alt for at vi 

ikke skal stange hodet i et tre, hogge handa i stedet for veden, ikke kjøre av veien, hvor vi skal finne mat og 

hvilket utstyr vi skal fange dyret med, eller sanke planter, bær og frukt, røtter. Vi må også vite hvordan vi 

tilbereder eller oppbevarer dette. Dette gjør vi ved å sammenligne alt, og det å sammenligne blir kalt både 

tenkning og filosofi. Filosofi er egentlig mest denne sammenlignings-søken, og gir også en inngang til religiøs 

og trygghetsrettet søken. Tenkning kan vi gjøre om det samme. Begge emner kan man stille krav til hva 

nøyaktighet gjelder, og begge deler kan brukes for de praktiske formål. Ikke mange tenker slik at filosofi og 

tenkning kan være sammenligning av praktisk nyttig også for behov, sanser, psyke og kropp. Eller for graden 

av vår bevissthets-vel-være. Ingen er født automatisk kristne, muslimer, buddhister, taoister, jøder, 

kommunister, nazister, fasister med mer. Hva man blir, blir man stort sett gjennom matingen der man får sitt 

daglige brød. Så må man takke Gud eller takke Marx for brødet. Den man tror sikret brødet til oss alle. Så 

diskuterer man opp Gud oppfant brødet eller om Naturen hadde brød-egenskapen i seg.  

 Om man ikke har noen spesiell oppdragelse, så danner man seg oftest en egen oppfatning av verden 

som absolutt slett ikke behøver å være ille, til og med enkelte ganger helt eksemplarisk og verdsatt av andre. 

På spørsmål om de tror på Naturen eller Gud, så kan de i noen tilfeller ikke helt forstå spørsmålet i det hele 

tatt fordi de har så god sammenligningsevne at de merker lett hva som går galt og ikke.  

Men vi kan ikke bruke noen sanser og dekke noen behov uten at vi sammenligner forholdene. Da må vi ha en 

bevissthet, og vi må kunne velge, eller undersøke; enten-eller og både-og, er og ikke-er. Ganske mange svar 

ligger i: Oy, det gjorde vondt, det gjorde godt. For behov og sanser. Og det å sammenligne, logikken her, også 

kalt fornuften eller fra eldre tider Nous, altså forskjellen på at en god orden holdes eller ikke, der vi regner 

Kosmos som orden og Kaos som uorden, handler altså å kunne velge mellom bra og dårlig. Mange bruker den 

samme fornuften til dårlige handlinger, hvilket fikk kirkefaderen Augustin til å fordømme vitenskap fordi den 

oppfant våpen og mange saker som førte til konflikter, utstyr som pinte folk, leger som skar i levende 

mennesker for å se hvordan de reagerte innvendig. Men Augustin tenkte derfor ikke på den bevarelsesverdige 

bedømmelsen fornuften kan gjøre, altså viten og vitenskap, forskning og undersøkelse. Derfor hentet 

kirkefaderen Aquinas dette inn igjen fordi fornuften måtte være med fpr å se forskjell på noe, altså hva som 

var godt og vondt i naturen og for våre sanser og behov. Det ville bli galt om vi ikke skulle se etter hvordan 

naturen var. I dagens verden betyr dette stort sett hva som er nyttig eller ikke, og vi ødelegger da mye rundt 



 330 

oss i større tempo enn vi rydder opp. Det må være lov å si at de forskjellige despoter vi har blitt kjent med i 

stor grad har ansett mennesket, eller folkegrupper som unyttige og vil utrydde dem. Flere religioner, og også 

kommunismen, men mange andre alternative og politiske former har det på programmet at de skal utrydde de 

andre. Det holder at bare en stamme mener dette. Da må alle andre stammer i verden forsvare seg mot dette 

på samme måte. Er det bare en gjenlevende med denne meningen så vil denne samle folk som kan utrydde 

oss. Intelligente mennesker vil derfor lage en slik snøball som ruller. Men om noen blir godtatt som ligger nær 

opp til denne troen, meningen, så er det en alliert. Nå vet ingen lenger hvem som er alliert med hvem, og alle 

andre stammer, unnskyld politiske, ideologier, religioner, kommunisme, buddhisme og taoisme, selvfølgelig 

utvikling av afrikanske og amerikanske eldre religioner i moderne form også; at alle er nå fiender og 

potensielle angripere som gjennom krig, økonomi, utmagring av ulike typer, vil undertrykke og utrydde de 

andre, oss. Først og fremst holde stand: Forsvar. Alle kjenner målet og trusselen de har. Med en slik 

grunntanke foran alt annet så er det ikke sjanse til å få en sikker fred; og verdens-ødeleggelsen gjennom 

konkurranse og pris-økning med natur-ressurser som ødeleggelses-objekt fortsetter.  

Nå svarer mange miljø-aktivister og vegetar-ideologier med det samme. Hva er vel mennesket verdt i 

forhold til naturen, plantene og dyrene. Å legge et hjelpeprogram for mennesker over i slike bedre faser, eller 

å hjelpe folk i det hele tatt, anses av mange som håpløst. Enda en dødsfiende har blitt født inne i denne gruppen. 

Økonomisk sett så vil eliten se skriften på veggen ut fra dette og sette sin kraft i mot dette.  

Krav til normale livsforhold som er holdbare blir slått ned på over hele verden, og legemiddel-industri 

og nærings-produksjon putter ofte hva som helst i folk. Statene eier ingen helse-ansvarlig politikk selv, fordi 

de ikke forstår at de kan styre dette, samtidig med at de oppfatter midlene slik som nøytralt likestilt for 

politikken deres, hvor mange andre behov kommer først, ikke minst økonomien 

Det blir ikke en form av en grundigere undersøkelse av medisiner og nærings-tilleggs-midler annet 

enn den bukken som passer havresekken, nemlig lege- og lege-middel-industrien, samt næringen som er en 

politisk og økonomisk skatt-politikk sammen med børs-forsikrings-lag for helse og næring, for de partier og 

trosretninger som står imot hverandre. Bakenfor dette står da den militære sikkerheten til trosfeller i 

kompromiss med de som de må være allierte med om det bryter ut farer for landet eller indre uro som ikke 

passer de eller den samme voktende elite/stammene. 



 331 

Tid, volum, bevegelses-hastighet og trykk, lengde og tetthet. Styrken. 
 

Parallell-forskyvning Kan tenkes på mange måter. Vi kan ta en figur, en sirkel, et kvadrat, men også 

hvilken figur som helst, og forstørre den slik at en av sidene blir dobbelt så lange, eller radiusen og diameteren, 

og en strekning tvers over en hvilken som helst rar figur, eller en viss lengde av en hvilken som helst figur, 

bare vi gjør det samme med resten av lengdene i figuren, og vi får et areal som er 4 ganger større. Vi kan også 

på samme måte tenke oss at volumet øker med 8 ganger for alle volum-figurer slik. Lignende 8 π sammenlignet 

med en sirkel, som dobles i diameter, men som nå skal være et volum i stedet. Gjelder alle figurer.  

Vi kan også gjøre dette med hastigheter om vi kjenner en bestemt hastighet. Hva strekker hastigheten 

seg over i lengde? Om det er, eller finnes en absolutt hastighet, eller en konstant hastighet, så vil denne 

hastigheten som hastighetsløkker, minske hastigheten i sin vandring med så mye som den samme retningen 

avbøyes eller de sirkulasjoner som en hastighets-retning har på veien i sin retning.  

Om det er en absolutt hastighet i tilværelsen, og for eksempel konstante trykkretninger alle veier får et 

overskudd av trykk, eller lyset har en konstant hastighet, så vil hastighets-løkker forsinke disse på samme 

måte. Alle blir så mye kortere og forsinket som de omveis-lengder de har brukt. Dette vil på en rett strekning 

mellom to punkter som noe skal vandre i mellom, gi en tilsvarende tids-forsinkelse og en tilsvarende avstands-

forkortning, treghet, mellom to steder i forhold til en rett strekning mellom disse to steder.  

 Om alt hadde samme hastighet, og lyshastigheten, eventuelt gravitasjons-drifts-turbulens, lignende 

masse sirkulerende like trykkvirvler hele veien, har en konstant hastighet, om vi vil, at begge har samme 

hastighet, så betyr dette at vi kan parallell-forskyve en absolutt hastighet ned til en annen hastighet som er 

konstant i en konstant retning.  

Om uendelighetens hastighet slår en utvekslings-løkke på seg, eller den forminskede, forkortede 

hastigheten slår en løkke på seg, så ville en parallell til dette bety at begge har stagnert i sirkulasjon på sin 

retning, og slik sett ville en treg hastighet slik, lyshastigheten og den uendelig hastighet, bli tre like sirkler 

som ligger oppe på hverandre og ser like ut, befinne seg i samme posisjon. Eller virke som de står stille.  

Dette kan vi også sammenligne med trykkforskjeller, selv om vi legger inn akselerasjoner og 

retardasjoner i en viss retning. Her fungerer dette slik at om trykk-forskjell betyr tettere eller tynnere, altså 

mindre eller større sirkulasjoner på trykk-hastigheten, så vil summen av trykkretninger bli tettere, tregere og 

tidsforsinket. Energier med hastighets-retninger vil altså forsinkes, bli tregere om de hoper seg opp i 

hastighetsretningen.  

Vi kan stort sett bruke samme matematikk og geometri på disse hastigheter om vi fryser dette ned til 

stillbilder for å sammenligne størrelser og mengde av hastighetsretninger eller turbulenstrykk, altså energi-

forbruk. Tiden betyr stort sett for et objekt, måle-instrument i et slikt område, at bevegelsen kan bli tregere i 

et apparat som kommer inn og må dele hastighetsløkker i området, og klokka går saktere og saktere, helt til 

hele retnings-trykket tvinges inn i en sirkulasjon i forhold til de ordinære hastighetstrykk i samme rommet 

som har en mer rettlinjet retning.  

Dersom klokketakten er langt unna nok til at vi kan si at den virker uavhengig av disse utvekslingene 

så vil den jevnere tidstakten virke ganske riktig på hastighets-forskjeller i retninger hos objekter ellers. Når vi 

ser hva Lorentz og Einstein henviser til i kraft-tids-forskyvning av objekter, så kan vi tenke oss at dette skyldes 

den romslige graden av hastighetsløkker som kommer inn i sirkulasjon slik, og denne vil forsinkes med et 

geometrisk sammenlignbart tall, lignende det vi har i forhold til lengde, flate og volum.  

Vi kan da parallell-forskyve krumninger, retninger, formasjoner, volum, uansett form, og sammen-

ligne proporsjoner mellom disse for å få til det som skjer i formlene for masser og energier med hastigheter 

over tidsstrekninger og lengdeforkortelser, treghet som formlene Lorentz og Einstein benytter seg av. Med 

lyshastigheten som tenkt topp-mål, som en konstant i de relative og lokale landskapet som sammen-ligning 

med energi og hastighetsløkker som bender inn i sirkulasjoner, får vi slike verdier.  

Trykk og treghet øker med hastigheten, eller med mengden hastighets-sirkulasjoner i samme 

strømnings-hastighets-landskap. Vi får den graden minus i kraft som forholder seg til hastighets-retningen og 

trykk-retningen som denne forsinkes med utvekslinger. Tiden er slik en kunstig begrepskonstruksjon for 

bevegelsestakt, sett fra en konstant bevegelses-sammenlignings-hastighet, men som hvilket som helst sted 

viser forskjellen i det landskapet vi er i mellom energier proporsjonalt. 
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Gravitasjons-trykket og partiklene. 
 

 I følge Differensialkraften er krefter og motkrefter, eller de samlede bevegelses-energier i denne, i 

absolutt balanse. Dette betyr at om forskjellige krefter skifter retning grunnet møte mellom slike feltstrømmer 

i rommet vil det dannes en turbulens eller hastighetsløkker når retningene skal kompenseres og utveksles med 

hverandre for å opprettholde balansen. Dette betyr igjen at det kan dannes det vi kaller ett gjennomsnitt av 

partikler tilsvarende den mengde som trengs for balansen, selv om trykkforskjeller i alle retninger som tilstøter 

denne krumningen av møtende felt ikke klarer å få disse partiklene til å ligge i et helt nøyaktig symmetrisk 

mønster grunnet små forskjeller og forplantnings-utjevninger med summen av alt som finnes av felt-virknings-

utvekslinger som trenger seg gjennom samme utjevning mellom to møtende felt. Denne utvekslingen, 

krumningen er ikke alene om å dominere landskapet. Det virker akkurat slik at denne møtende krumnings-

utjevningen er preget av utveksling gjennom hele den feltbunten som danner hoved-krumnings-utvekslingen. 

Det er her friksjon, kollisjon, møtes og danner hastighetsløkker, eller altså felt-turbulensen. Vi kan si det slik 

at denne turbulensen i hovedsak tvinger hastighets-løkker til i snitt å rotere som store mengder samme vei. 

Men det er, og blir forskjell på hvor balansepunktene har sine sentere, og dermed forskjell på hvor da partikler 

dannes. Balanseutjevningen blir så høy og regulert i alle retninger inntil de minste kraft-forskjeller, og under 

hvilket tidspunkt i forhold til hverandre, at det kan være kilometere forskjell på hvor de plasseres i forhold til 

hverandre, eller metere. Et slikt landskap med slike dannelser vil virke veldig usymmetrisk plassert for måle-

teknikere, for oss helt tilfeldig, men for balanse-kraftens utvekslings-sentre bestemt og nøyaktig i forhold til 

hvilke svinger alle minste felt-styrke-linjer må kompensere mellom kraften rundt seg og dannelsen av en 

turbulent virkning som en partikkel, eller gravitasjons-partikkel. Disse partiklenes rotasjonsretninger av 

innkommende strømning og utgående strømning i forhold til hverandre vil virke tiltrekkende på hverandre i 

strømmen, altså virke selektivt ut fra mengden balanserte kraft-utvekslingslinjer slik at forskjellige partikler 

skal kunne dannes så lenge de kan kompenseres av balansetrykket i rommet. Dette balansetrykket sirkulerer 

på sett og vis ut fra hvor store mengder trykk som kolliderende utvekslings-felt har, hvilket betyr at 

gravitasjonsfelt rundt omkring har ulik middel-verdi lokalt til hvor høy kompresjons-utvekslingen i feltet er. 

Da partikler er liten mengde av den totale krumnings-styrken, felt-retningslinjer, så vil trykk-kompresjonen 

danne sine egne meget godt balanserte utvekslings-turbulens som kan ligne et fjærtrykk, eller åttetalls-

sirkulasjoner gjennom hele kompresjons-trykket, og slik sett virke som felt-kuler som ikke danner direkte 

partikler men danner en helt ekstremt jevn utveksling gjennom det store rommet, lokalt og store strekninger 

utover det rent lokale, at det er små endringer over store avstander i forhold til partikler, samlinger av slike, 

og tenkte måleenheter som kan lages av slike kropper som skal benytte mål til sammenligning, eller også som 

teknisk måleutstyr. Disse oppdager stort sett kun retninger av felttrykk, og partikler, men kan bare konstatere 

at frekvenser går opp og ned som trykkendrings-forskjeller som forteller at romtrykket øker. De får ikke tak i 

selve utvekslingslinjene fordi trykket virker som en sammenhengende super-flytende masse. 

 Om vi nå går over til partiklene, de største trykkforskjellene de normal danner som 

gjennomsnittpartikler i rommet, så er disse selv feltbalanse-partikler i forhold til gjennomsnittstrykket, 

gjennomsnitts-kompresjons-turbulensen i rommet. Dette betyr at om det er lik utveksling inn og ut i en 

partikkel, som er i balanse som det største partikkeltrykket for gjennomsnitt-dannelse i et slikt balansefelt, så 

vil dette virke som en nøytral partikkel, uten mer vibrasjon enn det romtrykket danner av gjennomsnitts-

turbulens. Ett nøytron ville da være et eksempel på en mettet rompartikkel i et rom som har tilsvarende trykk-

balanse som et gjennomsnitts-balansetrykk av maksimalt trykk for trykkrommet. For en partikkel som er alene 

i dette rommet representerer da nøytroner maks-trykk-partikkel som helt balansert. I tilfeller under forskjellige 

trykk kan flere sammen, eller dobbelte og kanskje mange helt sterkere trykk dannes som gravitasjonskraften 

kompensere ved mengden balanseutveksling med slike partikler. Men normal balanse gjennom kraftrommet 

vil danne mest av de som er mer ent balansert nær snitt-trykket med helst en mer lik avstandsfordeling av 

slike, men som da ikke har en helt symmetrisk posisjon for slike senere kommer sammen der symmetrien øker 

for utvekslingsbalansen, slik som når grunnstoffer dannes. 

 Som slike nøytrale partikler vil de minste forskjeller i kraft-rommet kunne mette et nøytron litt for 

meget, enten det bare er romtrykkendringer i mikroskala, eller om det innkommer det vi kaller et nøytrino, 

eller annet forstyrrende partikkel, lys, elektron, det som kan avgi en liten felt-styrke-mengde som må 

balanseres. I slik tilfelle blir nøytronet overmettet noe som jeg mener kan skje med disse om de er alene i 

rommet under et konstant trykk som er enormt som dette skal kompensere. Jeg mener at trykk, energi slik 
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siver eller er under kompresjon så kraftig at nøytronet på sett og vis uansett vil bli splittet grunnet bare 

romtrykket over en viss tids press eller av et annet mikro-partikkel ala nøytrino.  

Det er på denne måten jeg ser nøytronet som en gjennomsnittlig makstrykkpartikkel i rommet, og at det ikke 

kan presse seg over nivået til romtrykkets eget trykk. Som tenkte sorte hull vil dette bety at det er høy 

utveksling og ett enormt kompenserende lengde-kraftrom som balanserer i rommet utover nok til at det er 

balanse mellom romtrykk og det sorte hullet. 

 Når et nøytron deler seg får vi energi som tilsvarer det minste gravitasjons-kule-objekt med utveksling 

alle veier som går an for at det skal være en treg partikkel, med den konsekvensen at det gjenværende av denne 

utskillelsen er en proton-partikkel. Elektronet blir representant for overtrykkspartikkel i forhold til den minste 

styrke i rommet som skal til for at vi har en treg partikkel. Om elektron og lys nå kan svekke eller forsterke 

hverandre og gå over i hverandres form kan vi la ligge nå, men stort sett så betyr dette at lys, men også nøytrino 

er mindre forplantninger av samme romtrykk, enn det elektroner har. Ett tregt partikkel betyr i denne 

sammenhengen at i stedet for at vi til et utvekslings-senter har så svak forskjell at vi bare får en vertikal-virvel 

som forplanter seg gjennom rommet i en bestemt retning slik som lys, så vil et tregt partikkel ha så stor 

utvekslingsmengde trykk at feltlinjer kommer inn fra alle kanter av rommet og danner en kule-form av felt-

utvekslingen, virvelen, og som slik da blir et hengende rompartikkel, lignende slik en romfarer nærmest henger 

i rommet mellom jorda og månen. Dette er da overgang mellom lys-energi/radio-partikler og et elektron sett 

nedenfra som den minste styrke-dannelsen av partikler. Dette er årsaken til at nøytronet fra makstrykket 

slipper ut en slik mengde selv fra overtrykket eller makstrykket. Posisjonen til alene-partikkelen klarer ikke å 

finne en balanse-kompensasjon med makstrykkrommet uten å danne en lignende mindre graviterende trykk-

partikkel, og vil utløses med en gang stryken når denne verdien, lignende som at meson, en mulig pågående 

feltvirvel i de fleste nøytroner lignende flekken på Jupiter, som balanserer trykkrompolaritet for nøytronets 

rotasjon. Om det er altfor stort overtrykk grunnet gravitasjonsstrømninger så vil vi få en motsatt roterende 

partikkel som slippes løs som et positron, og derfor kaldstråling. 

Når ingen andre krefter kan balansere et lokalt rom-områdets trykknivå slik gravitasjonskraften merker ved et 

nøytron, og at balansepunktet ikke kan flyttes vekk fra det lokale området, så betyr dette at nøytronets deling 

til et elektron og et proton fremdeles henger sammen som gravitasjonsutveksling, men at elektronet og 

protonet nå kan regulere balansen med hverandre med hastighet og lengde mellom seg for at det skal være i 

balansert trykkmengde i rommet lokalt, lignende det vi kan kalle et falskt gravitasjonssenter. Men området 

har altså da full balansekontroll. Derimot i forhold til trykkendring i rommet og i forhold til andre partikler så 

betyr dette at denne partikkelkombinasjonen kalt hydrogen er en veldig løs forbindelse som lett kan danne 

hydrogengass, og lett kan danne kombinasjoner med andre grunnstoffer. Innfangningsbetingelser for et ekstra 

nøytron eller to, til tungtvann og dobbelttungtvann har jeg forstått kommer av økt trykk eller andre tøffere 

innskudds-prosesser. Nær ekstra sterke gravitasjons-objekter vil det være mulig å danne en del slike, også om 

en stjerne eksploderer, som også kan produsere mengder av flere grunnstoffer. 

 Et nøytrino med en energi på 13 elektronvolt, eller lignende skal altså da lett få et nøytron til å spalte 

seg og danen hydrogen med et elektron og proton som med avstand i bindingen mellom den balanserer seg ot 

romtrykket lokalt nøytral, men med elektron farende rundt så oppstår overflatespenningen i forhold til andre 

slike og grunnstoffers elektronskall.  

 På lignende måte så kan forskjellen på et nøytrino med slik spenning kunne danne en samling av 

elektron og proton til rom-balanse igjen, altså danne et nøytrino igjen. Dette er årsaken til at felttrykk og 

mikropartikler kan utløse elektroner eller positroner fra atomkjernene. Det er myriader av muligheter her til 

energi- og partikkel-tilstander, og i snitt kvante-funksjonelle forskjeller mellom disse som følger 

proporsjonale trykk-symmetrier. Planck/Lorenz-formler for dette Under E=mcc. At det forholder seg til 

gravitasjons-balanse-rom-trykket og til partikkelenergi-balansen mellom slike og romtrykket som balanse, og 

verdier derfra som utløser splittelser eller samlinger av partikler. Men trykknivået fra partikkelmengde og 

gravitasjons-trykkrommet endrer også da frekvensen til alle partiklene, og spesielt elektronet og fotonets. Vi 

vet at et elektron som taper nok energi gpr over til radiobølger eller lyspartikler og at lys og radiobølger, 

fotoner, går over til elektroner ved en bestemt verdi, fra vertikalforplantning til hengende elektroner med 

feltinnfall fra alle rommets felt-trykkretninger som danner kule-former av virvler eller løser kule-former til 

virvler.  

 Hva skjer om radiopartikler/lys og varme-bølger, altså fotoner, slike virvler kommer inn i sterkere eller 

svakere gravitasjonsfelt. I sterkere felt øker frekvensen og energien til elektronet. Men det samme skjer med 

fotonet at det blir høyere frekvens og energi. Inn mot et svakere felt i retning av nøytralt rom utenfor de sterke 
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feltene, så svekkes frekvensen og styrken til elektronet og det samme skjer med fotonet, at frekvensen blir 

svakere, lengre, og energien blir tilsvarende svakere.  

 Grunne til dette er at fotoner alene i rommet kan anses som en mindre energi som skiller seg fra rom-

balansen. Et foton er slik mye nærmere balansetrykket fra bunnen av enn det er til nøytronets absolutte 

taktrykk, makstrykk som nøytralt lik utveksling med gravitasjonsfeltrommets trykk. Et elektron som skiller 

seg ut fra nøytronet, betyr at proton dannes nær samme størrelse som nøytronet, kun 1/2000-del forskjell som 

gravitasjons-objekt og kan balanseres med elektron-avstanden for å danne en nøytraltrykkbane ut mot rommet 

som trykksnitt mellom rom-felt og massepartikkelfelt. Gravitasjonsmengden til protonet er fremdeles så stort 

at kun mankoen i forhold til romtrykket er grunnen til at det nå siver en viss mengde overtrykk inn fra taket, 

at protonet får en liten ekstra trykkturbulens med retning av feltlinjer innover i seg som roterer og går ut igjen 

i lik mengde derfor at protonet har samme energiverdi hele tiden. 

Mens elektronet som utenfor i bane har stort sett utenom utvekslingen med protonet, kun romtrykket rundt 

seg. Og denne lille partikkelen, som nærmer seg lysets mengder slik i mange tilfeller, blir utsatt for et enormt 

trykk fra taket eller rommet, og som at det skulle ligne ett trykk som starter fra bunnen fra gulvet som dannelse 

av en partikkel, som er en balanse som trykkes kraftig utover. Så kraftig at feltlinjen stikker langt ut i rommet 

før samme mengde trykkes innover igjen. Gravitasjons-turbulens-trykket må kompensere den tapte energien 

hele tiden ved å erstatte den utover-gående pulsen, og det er dette som virker som den turbulente 

ekstraordinære magnetiske virkningen når gravitasjonen må erstatte tapt elektrisk feltverdi. Man sier at 

magnetiske linjer står vertikalt på elektriske, men her står også de elektriske vertikalt ut mot gravitasjonen, 

inn i turbulens-sirkulasjon, og at magnetisk virkning står vertikalt opp gravitasjonen igjen. Egentlig 

sirkulasjon gjennom mange turbulente virvler for at ett og samme energi-trykk hos elektronet skal holde seg 

balansert med samme energi som et nødvendig gravitasjonsbalanseobjekt. Men frekvensen til elektronet 

skyldes det trykket den utsettes for i takt med det balanserte trykkrommets kraft. Blir trykket for svakt endres 

det til et forton, blir det sterkere så får vi høyenergi-elektroner, og blir det enda kraftigere så vil det til slutt 

kunne danne et proton eller nøytron, men dette foregår mulig på e annen måte, kanskje med balansetrykk av 

slektninger som nøytrino. Men felttrykket skal kunne danne like balansevirvler i balanse med romtrykket, 

altså nøytroner. 

 

 Dette betyr mulig mer: Hva skjer når et foton har trykk. Dette oppfører seg som en vertikalvirvel som 

forplanter seg med gravitasjons-kompresjonens forflytningshastighet som treghetsvirkningen til gravitasjonen 

og i samme hastighet 300000 km/t, og det sprer trykket ut som en kule-bue ut fra en sentrert retning. Effekten, 

styrken har stort sett retning rett gjennom rom-feltets retning som er lik alle veier i balansen med unntak av 

krumningen og hele feltets retnings-strømning. Men tenkt slik, så kan vi tenke oss at lysets frekvens kommer 

inn i stadig mer rolig felt og svekkes. Vi skal nå ha mindre energi her. Om vi tenker det samme om stadig 

svakere kraft på fotonet, dets frekvens, så blir det mindre og mindre frekvens og energi som vi kaller 

elektromagnetisk og til slutt så kan vi knapt merke noen elektromagnetisk spenning her og veldig lite partikkel. 

Det er slik jeg nå tenker meg at vi kan ha et til dels nøytralt balansert nøytrino, at det ligger kant i kant med 

gravitasjonsrommets trykk sett nedenfra som minimumstrykk og ikke fra taket, ovenfor fra slik som 

nøytronets makstrykk balansert med romtrykket. 

 Det er lettest å ha svakt lys-energi, og det er lettest å nå en nøytral minimumsbalanse for gravitasjons-

rom-balansen, slik at jeg tror at svakt lys som svekkes i energi og at svak balanseforskjell i gravitasjonsrommet 

kan lage de minste slike forplantningsbalanserte nøytrino-partikler som virker nesten frekvensløse, men tross 

alt har dette. For å fange nøytrino forstår jeg at det trengs mange forsøk og eksperimenter, og om det påviser 

energier eller en endring i grunnstoff-mengder. Disse vanntankene som er dypt nede i jorden, eller annet 

feltfølsomt utstyr. Lys, elektroner vil gi en pulsvirkning selv om de ikke fanges opp. Som splittelse av lys og 

elektroner gjennom to spalter. Med nøytrinoet så er passeringsmuligheten stor og pulsen svak, og kun 

energiene kan fortelle oss at det er en massevirkning, og en viss langfrekvent tidspuls. 

Om dette er riktig tolkning oppstår det veldig mange nye muligheter for å undersøke, eller få slutninger videre 

ut fra dette, eventuelt nye eksperimenter. For eksempel, kan gravitasjonsoverskuddet i eller nær ved et nøytron 

rett og slett danne et innfangende eller utløsende nøytrino, og kan lignende skje ved elektroner og protoner 

ved dannelse av et nøytron. Altså uten at det behøver å komme som en like fullt mulig partikkel, langveisfra? 

Enkelte lokale eksperimenter er slik at en skulle tro at det er vanskelig å bestemme at en nøytrino skal inntreffe 

akkurat på samme tidspunkt, eller i alle fall at spørsmålet stilles av forskere, tror jeg. Så dukker høy-energi-
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nøytrinoer opp: Kan så størrelser som elektroner komme i likevekt med kraftrommet? Og hvor mye høyere er 

det snakk om som energi. Om man vil, hva definerer partiklene her.  
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Lys Masseendring Sorte Hull 
 

Hvorfor massen øker ved økt hastighet 

 

Du må nå tenke deg at vi har en jevnt strømmende elv. I elva er det en virvel som har en diameter på 

10 centimeter. Av en eller annen grunn, bevegelses-energi, hva som helst, så øker vi nå hastigheten på 

virvelen, men har kravet om at denne ikke skal endre sin diameter, fortsatt være like stor. Da må også 

elvestrømmen skifte ut mere vann i virvelen på samme tid som i første eksempel. Det betyr også at 

utskiftningen må gå fortere, m/sek. Vi fortsetter eksemplet med stadig å øke virvelens hastighet nedover elva. 

Nå må mere vann på samme tid forsyne strøm-utveksling for å opprett-holde virvelens form på 10 cm 

diameter. Til slutt skal virvelen gå like raskt nedover elva som elva beveger seg, men fortsatt ha en diameter 

på 10 cm. I utgangspunktet krever dette hele elva. Her går da massen mot uendelig. Dette betyr også at 

tiltrekningsmengden mot virvelsenteret stadig har økt i kraft fordi mere vann skal skiftes ut av gangen. Alle 

objekter som flyter i elva vil bli trukket raskere og med mer tett kraft inn mot virvelen. Dette betyr at vi kan 

sammenligne dette med økt massekraft.  

I virkeligheten ser det annerledes ut, fordi ved en viss balanse, altså at kraft er lik motkraft, eller at 

energier er lik mot-energier, og likedan med bevegelses-balansen slik, så kan ikke hele elva, eller gravitasjons-

kraft-rom-balansen for at like mengder energier skal være opprettholdt som konstant i dette kraft-felles-skapet.  

Dette betyr videre at gravitasjons-kraften, elva, holder tilbake en del, og stjeler tilbake en del av det 

som strømmer innover, som en ekspansjon av kraft utover også, på en slik måte at balansen ligner Planck-en, 

at til mer energi og masse som kommer inn, så mye mindre blir en liten del av massen som tap for Planck-

massen. Men den tapte delen her har gått ut i feltets kraft av samme størrelsen utenfor objektet, som en svak 

økning av gravitasjons-kraft-feltet rundt objektet. 

I virkeligheten vil et partikkel, en masse, lyset, ha det slik at til nærmere noe kommer denne hastigheten 

som er lik med elve-hastigheten, gravitasjons-turbulens-utvekslingen i rommet, det balanserte utvekslings-

hastighetsnivået i gravitasjons-kraft-rommet alle veier, så vil et objekt tenkt som med feltvirkning fra alle 

kanter i samme mengde, danne et rundt objekt, partikkelen, virvelen, som slik bremses ned i hastighet fordi 

romkraften ikke klarer å mate dette med mer uten at balansen i energi ødelegges. 

Når gravitasjons-rom-kraften, felt-massen slik holder tilbake en del så bremses massens hastighet 

nedover fordi partikkelen nå også fungerer som at feltlinjene rundt denne strammer seg til, og slik tvinger 

virvelen til å anta en mindre diameter, for eksempel fra 10 til 9 centimeter. Den ene centimeteren er nå fordelt 

til strømningen rundt objektet, som en litt strammere tettere felt-virkning inn mot objektet. Massen har 

riktignok økt, altså gravitasjons-kraften til objektet, men balansen til diameteren har tapt noe. Tapet er Planck-

balansen, altså balansen mellom romtrykket og partikkel-trykket. 

Med å øke energien, eller hastigheten til objektet, så må gravitasjons-feltet rundt objektet øke i 

utskiftnings-styrke. Massen øker når hastigheten øker, fordi det skiftes ut mer kraft på samme tid. Tid er her 

endring av bevegelses-hastigheten sett ut fra samme takt, en klokke som er uavhengig og som skal 

sammenligne normaltiden med den tids-forsinkelse som økt masse gir til feltvirkningen rundt seg, for hvor 

fort et objekt klarer å gå forbi en slik masse eller dets feltinnsug på samme tid.  

Objektet som skifter ut mere masse slik, vil bremses ned av romkraften rundt seg på grunn av balansen, 

og dermed danner større mengde hastighetsløkker, altså utvekslinger fra alle kanter i rommet av feltkraft, 

hvilket betyr at objektet blir tregere og tregere som bevegelses-retnings-objekt sammenlignet med en rettlinjet 

bevegelse i rommet. Sli sett vil felt-linjerommet krumme seg mer og mere inn mot objektet, i større mengde 

og slik påvirke andre objekter med sin treghet, og skape en oppadgående tids-forsinkelse grunnet utvekslings-

feltlinjer mellom de to objektene.  

Deres senter-virvel-utveksling, Planck-masse blir nå redusert mot at tregheten øker, og gravitasjons-

rommet må inn i denne fordelingen. Når to objekter, virvler, faller sammen, så trenger de ved å komme 

nærmere og nærmere hverandre, stadig mindre ab romkraften for å kunne mate hverandres virvler med 

tilsvarende mengde som rom-kraften i lik mengde reduserer. Einsteins sirkulasjonsformler: Viktig: Ikke glem 

at Fysiker Karl Schwarzchild ga Einstein formelen for svarte hulls felt-ligninger. Utgangspunkt; energi-

balanse. Den benyttes som at alle krumninger i rommet, likt som i differensialkraften, gjennom balansen som 

er hundre prosent, gir samme resultat som å sammenligne med; som at det skulle være en Euklidisk rett linje.  
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Men det gjør også fordelinger i kule-sfærer, der andrekulesirkulasjoner innvendig i objekter for 

eksempel kan gi 6-kant-strømninger, fordi den kubiske formen klemmes om til en kule. Sammenlign 

koordinatene. Jeg garanterer ikke for denne løsningen, men det er hvert og verifisere, falisfisere. 

Plank-massen blir altså litt mindre enn det vi kan si er summen av de to objektene, og at objektet 

trekker seg sammen og blir litt mindre, og likeledes at gravitasjonsrommet rundt et objekt som der to virvler 

faller sammen ti en større virvel, har et sum-tap av energi, masse, som nå går over til høyere gravitasjons-

tetthet i rommet rundt objektet. Det kan virke som at virvlene er i ferd med å stramme seg mer inn i retning 

av sluket, at virvelen blir en kraftigere og tynnere kanal nærmere sluket. 

Vi vil på grunn av balanse-energien, tross et uendelig høyere trykk, i alle fall ekstremt trykk fra rom-

væsken, gravitasjons-rommets balanse-temperatur som for oss virker som 0, men som i utgangspunktet er en 

balansert temperatur-smelte for felt, slik øver et trykk der krumningsrommet nå på gitte nivåer bestemmer 

størrelses-taket for partikler, også for minste-partikler på samme gitt nivå, partikkel-nivåene vi snakker om.  

Her tvinges nå alle utvekslinger til å forholde seg til samme voldsomme balansetrykk, og der all 

utveksling slik allikevel er balanse, slim at Planck-masse uansett i felt eller i partikler, vil være på samme 

måte, at formen, sirkulasjonen innerst, alltid vil følge balansen i samme rommet, mellom feltstrømningens 

trykk og de virvler som dannes her. Slik sett fungerer regnskapet med Planck-verdien, konstanten, slik 

likeledes som graden økning eller tap av konstant-mengden energi ved endring av hastighet, eller ved endring 

av masse-energi-mengden.  

I motsatt fall når hastigheten senkes, eller objektet spaltes igjen, så øker objektenes Planck-masse 

balansert på samme måte som fordelingen av utvekslingsmengden med rom-kraftens mer konstante trykk-

energi-mengde, men som en del balansert som objektstørrelser. Partikler i samme kraftrom sli virker selektivt 

på grunn av sine strømnings-retninger inn og ut av objektet, som elektrisk ladningsforskjell og som omvendt 

spinn, forsinkelse som overtrykk, undertrykk i forhold til hverandre, likt som anti-partikler som også har 

samme trykkrom rundt seg og slik ikke klarer å anta annet enn likedanne størrelser i samme trykk-rommet. 

Når partikkelen nærmer seg samme hastighet som trykkrommet så må enten partikkelen, massen 

tvinges til å bremse ned, stå stille, grunnet rom-balansen, altså blir et kraftig treghetsobjekt, sort hull, eller det 

vil måtte fordele sein energi likedan som lysets, at det må utgi og spre sein energi som elektroner, andre 

partikler, sprenges, eller gå over i lys-energi-partikler slik lyset gjør. Fordi lyset likt som gravitasjons-

hastigheten grunnet romkraft-balansen ikke nå lenger klarer å opprette utveksling fra alle kanter, og dermed 

gjør om massekraftvirvler fra alle kanter om til vertikal-virvler.  

Enten får ikke massen lov til å ha bevegelses-endring lenger i romkraft-balansens strøm, sort hull, eller 

så må de utveksles som vertikale lys-felt-virvler, eller gravitasjons-bølger. 

Dette er det jeg mener skjer med mengder nøytroner, isotoper og deres størrelses-tap og masse-tap, og 

lignende er det slik tryk-forskjell som ligger til grunn for meson-aktiviteten i atomkjerner som veksler mellom 

nøytroner og protoner, fordi det balanserer pol-trykket til annen gravitasjonsretning, da romkraften ikke klarer, 

rekker å endre sine poler grunnet nøytroner i et atom. Dette betyr at det er rotasjons-forskjeller på atomkjerner. 

Og også balanse-størrelses-forskjeller på bindings—formen av utvekslings-feltlinjer mellom partiklene der 

symmetrien kan bli sterkere og svakere som bindings-form grunnet denne balansen. 

Partiklenes, kjernenes spaltningsevne, og elektrisk ledningsevne som påvirkning av elektronskall. 

Her har vi delvis forklaringen til tilstander med massens treghet og tids-forsinkelse, og tiden kan vise 

til at to strømnings-hastigheter ikke kompenserer mellom hverandre hos enkelte atomer, grunnstoffer, 

molekyler. Ikke så rent lite er dette kvant—energi-regnskapet til partiklene og deres kjemiske reaksjoner og 

egenskaper under ulike temperaturforhold og hastigheter, trykk.  

Spenning også; superledning. Partiklene slipper ikke en balansert tilstand, lettere overskudd, energien 

unna der gravitasjons-balansen er av betydning for hvor elektroner finner et rolig landskap med gravitasjon, 

men som overskudds-energi, velger å vandre på utsiden av felt-massen, superledningsbånd, gjennom materien 

eller langs utsiden av materien. Motstanden er forskjellig, og i noen tilfeller nesten 0. 

Ligo-eksperimentet opptak av kollisjon mellom nøytron-stjerner kan vi si bekreftet at gravitasjons-

effekter og lys har samme hastighet. Når lyset og gravitasjons-bølgen når likt frem etter en reise på 300 

millioner lysår, må vi anta at de er nøyaktig likedanne i hastighet. Flere tidligere mål har vist noe lignende, 

slik som måne, jord, tidevann. Massens treghet tatt i betraktning.  

Forandringskraften viser ti samme feltkraft for rom-kraft-utvekslinger, altså partikler og felt, med 

samme hastighet som utgangspunkt, og med samme relative lokalt hastighets-rom for felt og partikler. 
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Differensialkraften verifiserer dette gjennom eksemplet med dannelser av partikler som utvekslinger i 

samme kraft da dette gir de fysiske lover for den differensial-funksjonelle observasjons-metode for samme 

fysiske målebegrep. Altså før vi lager enhetsmålet og tellerne: Tall og enheter. Så viser dette m/s, og ved 

krumning, utvekslingssirkel mellom rett og kolliderende linje, at vi kan benytte m/s2. 

Da alt må krumme seg mer eller mindre, så kan vi like godt benytte tidsforsinkelsen, tregheten, som 

m/s2 hele tiden. Det er allikevel samme hastighet som krumnings-tidsforsinkelsen bruker som de rettere 

hastigheter. Energi og hastighet er konstant for samme mengder volum. Alle sirkler rundt et objekt viser 

samme energi som hverandre. Uansett slik fordi det er kun tettheten som er forskjellig, men ikke samlet i 

samme areal eller volum. Einsteins beregnings-metode er volum, og bevegelse, romtiden + endring i 

retning/energi-form. At noe spres og samles. Romslig differensial-beregning.  

Lys 
 

Det sies en masse om lys. Først og fremst ble solen og det himmelblå, samt ilden kilder til å forstå lys 

og varme sammen, altså det vi i dag kaller temperaturen, varm og kaldt, og belysningen vi senere har fått som 

oljelamper stearinlys, gass-lamper, og elektrisk belysning av alle slag. Det var mange som eksperimenterte en 

del med prismelignende krystallet og hva brytningen betydde, og fant vinkler på dette allerede i antikken, 

mellom vann og luft og mellom inngangen og utgangen av et prisme.  

Mange anså lyset som det raskeste, og virket kanskje momentant. Empedokles anså lyset som solens 

raske lemmer, altså antatt dom en mulig bevegelses-hastighet. Andre så på vinkelen mellom skygger fra solen 

og brønner som viste forskjellige skygger på samme tid. Eleven til Arkimedes beregnet at dette tilsvarte en 

buing av jord-overflaten og regnet da ut at jorden omkrets ville være lik med slik den er.  

Også Aristoteles mente at mastene til skip syntes tydelig lenge før skipet var synlig, noe som tydet på 

buet hav, og at måneformørkelsen slik viste at jorden skygge hadde en sirkel-form, kule-form, og at solskygger 

forskjellige steder tydet på at det kunne være buet land også. Alt dette fikk Aristoteles til å uttrykke at jorden 

ganske så mulig var kuleformet slik månen virket, og at solen sikkert var det også.  

Prismer og forstørrelsesglass ble en ganske solid utforskning for Arkimedes, og han fant ut at det kunne 

brukes som brennglass, lage ild, hvilke former som forstørret og forminsket noe.  

Det ser ut til at disse interessene dukket opp igjen sterkt hos Leonardo da Vinci, som også 

eksperimenterte med små hull i gjenstander og i murvegger, og fant ut at lyset utenfra viste seg opp ned på 

veggen inne i rommet. Han fant også ut at dette kunne lage et miniatyr-bilde på et ark eller en vegg, et laken. 

Videre ser det ut som at han eksperimenterte med noe som ligner sølvklorid, som svertes av lys, at han kanskje 

var den første som lagde et fotografisk avtrykk. Dette er det ikke klart bevist.  

Han hadde i alle fall sans for prismer og farger, og mye tydet på at begrep om regnbuens forhold mulig 

var på tale her. Spinoza skrev en egen oppgave om regnbuen og lysbrytning slik. Han og Leibnitz møttes med 

diskusjoner om lys og prismer, fordi Spinoza jobbet på et slikt sliperi en stund. Galilei hadde jo alt oppfunnet 

kikkerten slik, og en annen hadde klart å lage et første mikroskop og studerte forskjellen på celler og så små 

mikro-organismer på huden. 

Newton derimot undersøker dette svært nøye med vinkler og fargenes prismedeling og at farget lys 

slik som ble samlet igjen gikk tilbake til hvitt lys. Han gikk så langt at han stakk en nål inn i øyet for å finne 

ut om det var øyet eller gjenstandene som forårsaket brytningene. I denne tiden var det mye snakk om 

lyshastighetens fart og om den var konstant, og om man kunne måle denne. Tycho Brahe skal ha mål den med 

et enkelt eksperiment som var ganske i retning av riktig løsning.  

Først etter 1800 ble man mer sikre under forsøk med nesten alle slags stråler. Maxwell klarte å måle 

dette svært nøyaktig og kunne fortelle at magnetisk og elektrisk felt-kraft hadde samme hastighet, 

elektromagnetiske felt, og han kunne regne ut omdannelses-styrken mellom disse, mye på grunn av ansettelsen 

i Faradays eksperiment-verksted med elektriske oppfinnelser.  

Før dette rundt 1800 hadde noen kommet frem ti at lyset virket til å ha en slags vertikal-virvlende 

funksjon, forplantning, og der også andre var med på at lyset ble oppfattet som en bølge-funksjon. Men også 

partikkel-funksjonen hadde slått Newton. Hegel mente at to slike teorier kunne slås sammen til en bølge-

partikkel-teori, ved hjelp av hans ide om mot-setninger som tese, antitese og som slik dannet en syntese. 

Samlefunksjon. Den forklaringen gir ikke et automatisk riktig svar i alle tilfeller. Stadige bedre analyser viste 

at begge deler kunne være tilfelle, men ingen var sikre.  
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Selv med Lorentz, Planck og Einstein var og ble det ikke sikkert, men man kunne beregne energiene 

likt som partikler og masser ellers, samtidig med denne bølgeteorien og frekvensen. Slik at ideen om bølge-

partikkelen stod seg her enn så lenge. At det var en foton-partikkel, og bestemte energiverdier på dette som 

kunne lage en bestemt mengde strøm, elektronaktivitet.  

Videre hadde man funnet ut at lik mengde lys måtte til når man spaltet kjemiske molekyler som det 

skulle til av lys-energi for at de skulle binde seg sammen. Av dette trakk man to slutninger. At det var balanse 

i bevegelses-energiene også da lys hadde samme hastighet, og at summen av energier i tilstander virket 

konstant også her. Fordi lignende hadde man opplevd med watt, gass og vanntrykk, temperaturer, og med 

mekaniske vekt-masser.  

At det var et forhold som tilsa at en lik motkraft dannet en likestilling likt som to vektskåler med lik 

tyngde på hver skål. Energiene slik Aristoteles mente, at vi ikke kunne få mer, og ikke mindre i tilværelsene, 

at energi-mengden var konstant, ble nå ansett som en mulig sannhet og sikkerhet. Einstein viste at alle 

energiene samt feltenerier og gravitasjons-energier tilsvarte hverandre slik en del regnestykker Gauss hadde 

kommet frem til tilsa: At han klarte å få massenergi-effekter til å tilsvare Maxwells elektromagnetiske lover.  

Eksperimenter videre med lyset viser at det korrigerer seg inn med elektroners bestemte energimengde 

i atomskall, og er det overskudd så sendes lyset videre. Planck hadde funnet ut at hvert grunnstoff hadde sine 

frekvenser fra elektronskall. Mørkeroms-sol-spekter-analyser. Det viste også at det som tilsvarte en energi-

mengde i forhold til en annen, endret seg litt, slik at denne lille endringen ble kalt Plancks konstant. Det er 

dette som er utvekslingsmengdeforskjellen mellom to partikkeltilstanders masse.  

Det synes på frekvens-energien. Mer masse gir høyere frekvens på lyset, mens det samtidig ikke gir 

helt like mye som det burde gjort når to effekter legges sammen for eksempel ved dobbelt så høy frekvens. 

Her mangler en liten energieffekt masse-effekt.  

Energien er ikke helt dobbelt så kraftig. Dette er det samme fenomenet forklart som masse-utvekslings-

grunnlaget i differensialkraften kontra rett felt og utvekslingskollisjon loddrett med sirkulasjons som 

utvekslings-form, og der to slike virvler eller øket masse kompenserer seg med det rette feltet, eller 

gravitasjons-rommet rundt objektet.  

Med andre ord: Lyset påvirkes av økt massetrykk, gravitasjon i nærheten o gom det faller inn mot slike 

objekter, og også når gravitasjonstrykket i rommet øker, som regel fordi det er samme utvekslingen som skjer 

mellom rom-kraften og objekt-kraften som en utveksling som holder partikkelverdier noe lunde i samme 

energi-mengde og posisjon. 

Lyset sie grunnet vertikalvirvlingen eller pulseringen sin som varierer mellom magnetisk og elektrisk 

felteffekt, altså masse og magnetisme, og slik sett kan det hende at de veksler likt også, men at de stiller seg 

omvendt på hverandre annenhver gang. Dette vet måleteknikere mer om. Poenget er at en slik vekselvirkning 

med bytte av magnetisk og elektrisk retning ikke blir forstått av oss eller av måleinstrumentet, slik at vi vet 

ikke om vi har med lys eller anti-lys å gjøre. Men effekten blir jo den samme.  

Og vi vil alt ettersom regne med den vi pleier, for eksempel å ta utgangspunkt i den elektriske 

gravitasjonseffekten først, elektrisk svingning og sette magnetisk virkning på plass nr. 2. Her sier da flere 

forskere at lyset er sin egen antipartikkel som en vertikalvirvel-partikkel. Et foton, en radiobølge. Brukt i laser, 

tv, mobil, lys, i alle tenkelige formater, i optiske ledninger. Radar.  

Når vi kjenner til grunnstoffenes lysspekter for de forskjellige elektronstrykene gjennom hva slags 

stråler og lys de sender ut energimengden, og dermed grunnlaget for å beregne kvante-mekanikk, registrere 

lys fra alle mineraler, krystaller, bergarter, organiske molekyler, stoffer, og biokjemiske prosesser, syntetisk 

kjemi for fremstilling av det vi kan ved å etterligne det vi har mineralsk og biologisk men også finne opp nye 

kombinasjoner, syntetisk tøy, bruksmaterialer og redskaper, med mer.  

Vi kan avlese hvilke grunnstoffer da solen, planeter, melkeveien, galaksene har, sorte hull, og i alle 

fall avlese deres stoffer og gravitasjons-tilstander slik.  

Det er ingen hemmelighet at lyspartikler veksler mer frekventerer mer når det blir høyere gravitasjon 

og at vi kan se på frekvensen om vi kommer nærmere eller lenger fra en planet. Dette kan tydelig vises helt 

ned i avstander på 11 meter, og det fins sikkert bedre mål også.  

Da lyset må frekventere med gravitasjons-rommet, og øket aktivitet her kunne det være fristende å tro 

at den forklaringen er brukbar nok. Men dette er nok ganske umulig om ikke gravitasjonskraften utveksler 

frekventerende med lysfrekvensen også, fordi ellers hadde det ikke blitt proporsjonal balanse i dette 

regnestykket.  
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Slik kraft-utveksling som jeg antar som hastighetsløkker, og omdannelsesprosess gjennom 

utvekslinger gjennom slike, at frekvensen kveles, omdannes til gravitasjon og som tilbakeføres til objektet 

eller lys-partikkelens sentrum, for å gjøre en lik balansert oppgave videre med en ny frekventering. Eksempel: 

Einsteins formler for  

 

 

 

Tilbakeføringen av balansekraft til partikkelens senter er det som jeg mener er omdannelsesveien som 

en ny felteffekt av gravitasjons-kraften, og so erstatter balansert det som tapes gjennom elektrisk feltfrekvens 

utover. At partikkelen pulserer, og gjennom hastighetsløkker klarer å forplante seg gjennom rommet som en 

vertikal-trykkvirvel-partikkel. Det er samme kompensasjon for et anti-foton, eller anti-lys, mellom partikkel, 

frekvensenergifeltet og gravitasjons-feltet. 

 

 

Om lysets felt-effekt-muligheter: 
Spalte-eksempler med mer, interferens. 

 

Hei!  
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Sorte hull 
 

 

Eksperimenter med virvler i vann og hva som skjer når mengder kommer sammen slik, med et visst 

tap av innstrømning og hva det betyr for vannmengden som er tilbake ekstra som ikke går inn i virvelen. Det 

betyr at vannrommet rundt har mer masse, og betyr at vannet rundt virvlene da har mer energi, mens virvelen 

og dets spinn-mengde i sentrum da er litt mindre enn summen av de to massene. 

 

At alt klarer ikke å utveksle med en gang når tettheten har blitt stor nok, prosessen går så tregere enn 

den burde grunnet at rommes tilpasnings-balanse for å ta i mot en sammentrukket masse-opphopning omgjort 

til det utenforliggende balanserte felt-rommet til dette, samt gravitasjons-fordelingen i det samme området, 

må tilpasses først, før sammen-smeltningen akselerer videre innover mot en felles masse-opphopning. 

Det tar tid å stabilisere; finne den mengden energi-utveksling som kreves for at et sfærisk område skal 

kunne ta imot den ekstra energien som det sorte-hullet nå danner av to slike hull-masser. 

 

 

 

For  

 

Konklusjon:. 

Den minste del og hel-heten er slik differensen til egenskapen. 

 

Likeså  

 

 

 

Matriser: Matematiske sannsynligheter 
 

Balanse-tilnærminger og eksempler på baner og brytninger i fysiske felt. 
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Gravitasjon og elektromagnetisk felt sin konstante energi. 
 

Det trykket som gravitasjons-feltet vi er i er utsatt for er det resterende som skal til for at styrken er 

absolutt. Gravitasjonsfeltet som utskilt felt er altså under et enda mer enormt trykk enn det gravitasjonen 

utøver på partikler. Den øvrige felt-rom-energien har liten innvirkning på forholdet mellom gravitasjons-

feltets masse-trykk i forhold til det samme gravitasjons-trykkets hastighets-endringer som hastighets-løkker, 

Dette er fordi dette feltets avbøyning, eller eventuelle krumning i et kretsløp, allerede her har felt ut 

gravitasjons-felt-styrke-rommet som den delen energi-konstante mengde masse-styrke som alt er til stede.  

I særtilfeller kan det tenkes at dette omliggende trykket, og i-liggende trykket, egentlig kan delta i visse 

justeringer nå og da, for balansens skyld, men stort sett må gravitasjons-rom-feltet klare seg selv. Vi kan se 

det slik som at om trykket rundt er aldri så stort, så vil en del av styrken virke som ekko-bølger motsatt vei 

lignende krypstrømninger. Slik sett vil dette være en trykkbølge i motsatt retning av og i samme bølgehav.  

Det kan slik som et slags mot-trykk med mindre utvekslinger med det omliggende supertrykket 

allikevel på sett og vis da dekke helheten av rommet allikevel, mens dets turbulenstrykk er ganske enerådende 

for feltvirkningens retning. I dette rommet må krumninger og endringer av krumnings-tetthet, balansere 

ganske mye av seg selv innvendig for de lagene som felt-trykket har på de forskjellige nivåer vi kan si er 

likestilt balansert. Ugreiheter må stort sett balanseres mellom trykkforskjellene innvendig.  

Feltet kan ikke jukse seg til å veksle ut med det feltet som det alt har skilt seg ut fra, med unntak av 

mindre justeringer. Samtidig er det krumning på grunn av det samme stor-feltet som er årsak til graden 

trykkforskjeller som det utskilte feltet har. Slik sett er det med å bestemme lagenes partikkel-mengde, men 

der det dannes hastighetsløkker mellom stor-feltet og gravitasjonsfeltet så vil det ikke bli vesentlige ring-

virkninger i gravitasjonsfeltet fordi disse virker stort sett som hengende snurr, hengende spinn, med like 

mengder kraft inn og ut, eller vil som lignende en partikkel følge utligningsretningen tvers igjennom hele 

gravitasjons-feltet uten større forstyrrelser her.  

Det som kan skje og skjer, er at krumningsforskjellen gjør at overtrykk i gravitasjons-rommet, eller 

undertrykk, kan utligne passerende trykkbølger, ved at det kompenserer små trykkendringer som skal gjennom 

seg, ved å utveksle de mindre trykkforskjeller med gravitasjons-rommet og slik danne partikler som blir 

frigjort i strømmen. Vi kan også tenke oss at lignende trykkforskjeller skjer fra alle kanter under endring av 

gravitasjonskraftens trykkendrings-ekspansjons-retninger, for eksempel at gravitasjons-rommet utvider seg, 

og ande masser virker inn slik at det noen steder kan bli større trykk i rommet.  

Her vil trykk fra alle kanter. Eller utvidelser i alle retninger kunne danne trykk-partikler eller vakuum-

partikler på samme vis som når det frigjøres partikler til rommet som utveksler og utligner trykk med de mer 

hengende eller passerende trykk-virvler. Det er altså flere forskjellige måter at partiklene dannes, men i 

hovedsak vil nok fra små endringer i retning av store endringer, det hele være slik at vertikal-virvler, de 

svakeste virvlene som graviterende balansert gravitasjons-utveksling, slik som lysvirvler eller vertikal-virvler 

dannes.  

Altså slik som fotoner og mindre partikler i slekt med dette. De utgjør lignende frigjorte partikler til 

romstrømmen de nå helt er avhengig av, og som er tvunget til å opprettholde virvelen med unntak av 

utvekslinger og kombinasjoner med andre virvler i en relativt konstant energi-virvelmengde. Akselerasjons-

mengde. Slik sett er lys en del av den selektive virksomheten, men de kan ikke slik som partikler med sterkere 

trykk fra alle kanter danne selektive trege gravitasjons-partikler.  

Dette kan de allikevel gjøre om fotonets energi blir for høy, da trykkrommet da lenger ikke klarer å 

utveksle med virvelen uten å ta inn feltlinjetrykk fra flere kanter, og er i ferd med å danne et hengende partikkel 

i strømmen som har trykk fra alle kanter, som danner en kulerund virvel-form som da bremser opp i rommet, 

balanserer seg i strømmen, og slik blir oppfattet og fungerer som et gravitasjons-partikkel der lengde, tid og 

treghet oppstår på grunn av virvel-utveksling alle veier.  

Dette er det jeg mener bestemt skjer når et foton kommer over 521 mega-elektron-volt, og da bremses 

ned omdannet til et elektron. Det betyr videre at høyere trykk vil føre til partikler som nærmer seg det øvre 
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trykket som kan dannes i gjennomsnitt for trykket innvendig i gravitasjons-feltet. Da vil de også balansere seg 

mer med dette trykk-gjennomsnittet.  

Følgende vil bli at vi får en mer nøytral partikkel, eller anti-partikkel. Noe lignende kan virke slik med 

nøytrino også. Da er det snakk om at det er veldig høy balanse i vertikal-utvekslingen, og det vil derfor også 

være mange slike i gravitasjons-felt-rommet. Protoner nærmer seg grensen mot en nøytral partikkel slik som 

nøytronet, men mangler tilsvarende det som skal til for at et foton blir et elektron.  

 

Dette tapet hos protonet må vi se på i forhold til trykk-gjennomsnittet i rommet, slik som nøytronet er 

balansert med. Rommet vil her måtte fylle på kraft som en overflatevirvel med plass til litt ekstra, men 

utvekslingen er like rask, og den forblir slik inntil noe annet inntreffer slik som at et elektron kommer inn og 

fyller det opp så det blir et nøytron. Om et lignende tap ovenfra skjer med et nøytron på grunn av ubalanse så 

vil en lik størrelse kunne overgå til protonet, og det er sannsynlig det som skjer med mesonet til nøytronet.  

Protoner og nøytroner veksler jo på å være hvem ved et stendig bytte av mesonet. Elektronet må anses 

som en trykkvirvel nedenfra i et gjennomsnitts-trykk-rom. Den må mates nedenfra for å bestå, og virker som 

et trykk-overskudd. Men det er så langt fra å fylle nøytraltrykket i rommet at både fotoner og elektroner 

klemmes ekstra utover. Over takhøyden i trykket og vil da inn-balanseres av gravitasjonsrom-trykket og det 

oppstår da frekvens-virkning i turbulens-rommet.  

Her blir det også naturlig at en liten trykkendring i rommet, eller et lite partikkel slik som fotoner eller 

nøytroner med lavere energier, er det som skal til for at et nøytron må spaltes i elektron og proton for å 

trykkbalansens skyld, og alle partiklene vil da innta slike former som at balansen er et regnskap med avstand, 

bevegelseshastighet og trykkmengde de har i forhold til hverandre, slik som at de går rundt hverandre, eller 

som med hydrogen eller større atomer, at elektroner danner en baneavstand fra protoner og kjernepartikler 

som slik balanserer med trykkrommet rundt disse.  

Da slike bane-avstands-partikler i ulike mengder så utveksler feltlinjer med hverandre blir det mer eller 

mindre et tap av kraftfeltutveksling med rommet rundt, selv om hovedmengden av samlet kraft øker med 

økende atom-nummer. Det er dette vi da gjenkjenner som balansefrekvensen til elektroner i forskjellige baner 

rundt kjerner, og som er grunnlaget for den forskjellige energi i frekvens som da elektronene til de forskjellige 

atomene gir ut. Her kan vi da måle hvilke frekvenser som alle de forskjellige grunnstoffer, mineraler og 

organiske stoffer har. Og som følges opp videre i astrofysikken til å beskrive stoffer soler, galakser og rom-

gasser består av og hvilke gravitasjonstrykk de forskjellige områder i rommet har. 

Dette betyr at når hastighetsløkker som lys, og kuleformede partikler dannes, og veksler, for eksempel 

som ved frekvens-endringer, og også med vibrasjon og frekvenser i det hele tatt, så er dette en kompensasjon 

mellom gravitasjons-kraften og partiklenes feltstyrke. Det betyr at trykkendringer ved partikler og pågående 

frekventering, er utsatt med gravitasjons-kraftens styrke, men dekker mindre områder og har mindre feltlinjer 

til rådighet som styrke enn det kraften som helhet har.  

Men for hver del volumtetthet styrke som kan sammenlignes med likt volum-tetthet gravitasjonskraft, 

så er de stort sett helt like. Derfor må gravitasjonskraften utløses som hastighetsløkkedannende funksjoner når 

partikler endrer sine forhold, som ved kollisjoner eller at de kommer inne i høyere massers gravitasjonsfelt.  

Dette betyr at transformasjonen ved kvark-funksjoner og ved endring av lysfrekvenser, andre 

vibrasjons-partikler, slik sett blir kompensert av gravitasjonskraften og slik sett som strømninger er årsaken 

til en tvungen fordeling mellom massens sammentrekning ved økning mot at mer av kraften pr økning går ut 

i gravitasjonsfeltrommets drift utenfor objektene.  

Gravitasjons-turbulens-trykket kompenserer da ved hjelp av hastighetsløkker den uroen som oppstår, 

og det ender med at energiene mellom gravitasjons-kraft og partikkel og mellom de forskjellige energi-

formene derfor vil holde seg rimelig konstant. Ved ut-balansering så vil dette skje såpass fort med den stedlige 

inn-balansering at vi neppe rekker å måle dette minste detalj.  

Men alle disse mikro-felttilpasninger danner til slutt den makro-felt-effekten vi finner som dannelser 

og spor i elementær-partikkel-målinger eller i kamre for sporing av partikler, og den ustadige retnings-

funksjonen som viser partikkelendringer av ulike eller like typer, men stort sett ikke samme baner, kommer 

av at rommets mer nøyaktige balanse-fordeling her passer med de retninger vi får på grunn av en finere balanse 

av mer usynlige hastighets-løkker som må til for at feltlinjer skal veksle som kraft-motkraft, eller som kaotiske 

og kosmiske feltlinje-utvekslinger som lar samlet masse og bevegelse gi en konstant energi i regnskapet. 

Dette gjelder for både den svake og sterke kjernekraft. Om den svake er den generelle gravitasjons-

kraften så er den sterke den som dannes ved at partiklenes feltstrømmer utveksles som i virvler, der summen 
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av de utvekslinger som krummes, og de som går lenger ut og danner buet rom, samt de feltlinjer som ligger 

lenger inn, pluss de som virkelig er med i hele sentrumsfordelingen av energiutveksling mellom de to partikler, 

flere partikler, eller mellom to atomer og flere atomer, slik endrer noe av massevirkningen fra objektene fordi 

omliggende gravitasjons-felt ikke trenger å mate den delen de selv mater hverandre med.  

 

 

 

Partikler dannes, og mange andre konstante forhold for masser, betyr at rommet som feltstyrke her er 

mettet. Og det kan justeres fortsatt etter slik metnings-målestokk for masser og virvler, og feltrommet rundt, 

sine fordelinger av styrker slik. 

Med slik balanse så forstår vi også hvorfor ikke elektriske felt og magnetiske felt bare kan stikke av 

fra et område, fordi felteffekten deres er partiklets hele balanseforhold med gravitasjonsrommet det utveksler 

med rundt seg, og som slik gjør at en vibrasjon tross alt finnes i alle partikler. Aldri helt ro.  

Her er det også en grense for når det er likevekt mellom gravitasjons-rommets trykkhastighet og det 

samme for partikkelen, for om det blir kaldt eller rolig nok så vil gravitasjons-trykket trykke ut feltet eller en 

partikkel slik at det blir bevegelses-balanse i området, og det kan skilles ut partikler som ikke forlater balanse-

plassen i rommet, men som kan oppføre seg som super-strømmer, altså forskjellige arter superledning. Og 

lignende skjer om vi pumper ut elektroner av isolasjons-materialer grunnet den positive ladningen, der dette 

krever aktivitets-energi-balanse og at isolasjonsmaterialet blir superledende. 

Om superledning er det så mange utfyllende balanseforhold som det kan sies noe om, og som kan 

bekreftes eller avkreftes, og som allerede også til en viss grad er gjort, funnet og testet med den rekker 

forskjellige superledning-felt-kraft-tester. Flere eksempler hviler seg kun på den matematiske beregningen 

som fungerer, uten videre innsikt i hva det er som skjer med felt-balansene og partiklene for øvrig. 

Legg merke til at en del superledning ikke fremviser noen kraftig virkning på organismer. Hvorfor 

ikke? Det ligger i balanse-utvekslingen som de samme elektroner, eller kanskje tilfeller av protoner må gjøre 

med den omvekslende og utvekslende kraft-massen de deler tiltrekningsbalansen med. 

Legg også merke til at Planck-massen ikke er konstant. Den veksler med det trykkrommet den er i, 

altså at om gravitasjons-trykket i området er høyere, så øker Plamck-massen, og omvendt når trykket i rommet 

minker. Men det samme gjelder, (Dirac), kvante-mekanikken, eventuelt kvante-dynamikken, at det samme 

gjelder for feltet rundt partikkelen, altså ut til partikkelens overflate, og videre utover i rommet som det har 

synbar og målbar virkning som.  

At partikkelen og feltet rundt den varierer likt med Planck-masse-økning og felt-styrke-økning, i et 

også økt gravitasjonstrykk, men som her gravitasjonen stjeler en del av masse-feltvirkningen til grunnet at det 

er mindre areal av feltkraft som skal til for at en øket masse skal ha balanse med omgivelsene, slik som når to 

nøytroner kommer sammen likt som to virvler og to sorte hull kommer sammen med hverandre som to virvler 

der de mater hverandre såpass at alt i romfeltet som skulle utgjort denne jobben, ikke trenger å mate like mye, 

gjør at masse-summen er litt mindre enn summen av de to massene før sammenslutningen.  

Alt dette kommer av at en partikkel og dets felt veksler og balanserer med hverandre, men at det er et 

medium de balanserer seg i forhold til, og det er gravitasjons-trykk-felt-rommets styrke. Disse tre faktorene 

balanserer seg med hverandre. Det som partikkelen og feltet ikke har, det har nå romfeltet som øket trykk, 

eller motsatt, minsket trykk, altså må øke trykket inn mot partikkelen. Det er her et enekelt nøytron i rommet 

blir blåst opp over gjennomsnittsnivået for grunnstoffer, og lett kan spalte seg for å fordele graivtasjon og 

massenergi til en gjennomsnittsvekt og danne hydrogen.  

Altså: En partikkel og dets felt balanserer seg innenfor et forhold til et annet trykk. Disse 3 trykkfeltene 

kompenserer balansen slik at energiens sum er konstant, og ved transformasjon over til andre energi-forhold 

mellom trykk-tilstander og elektro-magnetiske tilstander, så er det likedan denne summen av trykket i rommet 

og feltenergien som holder seg konstant, og at mengden Planck-masse i universet kan virke konstant.  

Romtrykket har et omliggende trykk som holder seg på plass i et jerngrep, og gravitasjonsrom-feltet 

selv har en utrolig superstyrke som en flytende temperaturmasse av tynneste suppe, men som virker ganske 

konstant og utbalanserende for hele det nesten homogene feltrommet det danner innenfor våre synlige måle-

områder. Fluks og super-partikler tilhører utjevningen mellom to energi-stasjoner som kan kompensere med 

hverandre.  

Det er av samme grunn at at der rommet balanse er mettet nok med grunnstoff-gravitasjon i forhold til 

rommet, (romenergien er mettet), og det kommer store energier forbi, for-eksempel med veldig høy frekvens, 
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at disse ikke klarer å avsette seg i området og må gå videre til et sted der energien kan fordele seg som balanse 

med rommet. Tesla: At med høye frekvenser kunne han sitte naken oppe på en spole å la 100000 volt gå 

igjennom seg. Altså først som likestrøm-vekselstrøm, i tidens forsøk med dyr først.  

 

 

 

 

Det er jo ikke den første tanke vi tenker at om vi øker den elektriske energien så blir vi mer holdbare?! 

Men Tesla forstod noe om balanse i felt, og at derfor Einstein sier det om feltkraft at: Spør Tesla! Alt dette er 

grunn til at jeg spør meg hvorfor i all verden Tesla og Dirac, og til dels også Bohr, ikke lagde et utkast til en 

universell modell, altså en egen teori for de fysiske tilstander som overbygning til kraft-felt-energiene.  

Men vi skal huske på at de alle spesielt var rettet inn mot partikkel- og felt-undersøkelses-fysikken, 

der måle-tekniske forhold hadde sin revolusjon med bekreftelser på partikkel og felt-energier.  

Det er i seg selv nok til at det nærmest ikke blir plass til annet virke, og uten sikre referanser, der både 

Einstein og Bohr kunne ha rett samtidig, så hadde de ikke holdbare rammer som kunne bekrefte dette annet 

enn den totale antatte mengde konstant energi, og som de ikke kunne bekrefte med sikkerhet, annet som 

E=mcc, og Bohrs, absolutte balanse, etc at det alltid dannes et mot-partikkel.  

Det holder egentlig med samme mengde mot-felt-balanse! Det er hva viser når gravitasjons-

virkningsbalanse kommer inn i eksempler med store høyspente kondensator-flater og der stearinlys slukkes 

og lysstrålen fra den fortsatt står i luften når kondensatorene slås av. 

 

 

 

R. Bergersen  Differensial-kraften the df-force. 
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Lys Nøytron Sort Hull Andromeda? 
 

 Lys, all stråling med denne hastigheten, og deres frekvens, regnes som radiopartikler, det vil si fotoner. 

Enkelte har en ganske liten elektromagnetisk virkning, og en del andre egenskaper, men som tyder på spinn, 

en masse, slik som eventuelt et nøytronino med en virkning på 13 elektronvolt, om denne finnes. Poenget er 

at alle har en antydning til frekvens, og er lyspartikkel-beslektet, eller radiostråle-beslektet, som alle kalles 

fotoner. Bestemmelsen av nøytrino og tachyoner eV-størrelse, noen variable data her, er lignende partikler 

som er klassifisert i dette slektskapet.  

Slike fotoner med klar elektromagnetisk svingning, frekvens, og som varierer med å virke som 

graviterende og magnetisk, mener man har sitt anti-partikkel ved at det virker motsatt med samme 

bølgevirkninger, eller vil gå motsatt vei i samme feltlandskap. Om den elektriske og magnetiske fase er 

forskjøvet omvendt i forhold til hverandre slik, så regnes lyspartikkelen som en antipartikkel, og man sier at 

lyset derfor er sin egen anti-partikkel. Trykk-virkning motsatte veier, spinn motsatt vei. 

De andre kjente partikler slik som nøytron, proton, elektron, har sine antipartikler, slik som at 

positronet, et slags positivt elektron, virker som kaldstråling, fra slik som radium. Oppdaget rundt 1934. 

Protonet har et anti-partikkel som virker som et negativt proton, med spinn motsatt vei. Og til slutt har vi 

nøytronet der anti-nøytronet har spinn motsatt vei, og at gravitasjonsretningen virker omvendt, at det er en 

lignende effekt utover på størrelse med et nøytrons graviterende effekt innover, at det virker frastøtende i 

stedet for tiltrekkende. Slike partikler kan utlade hverandres effekt, via å gi en tilsvarende strålings-effekt. 

Energien blir ikke borte i forhold til energinivået i rommet totalt. 

Nå regnes da ikke Melkeveiens tiltrekning på Andromeda som en antigravitasjonskraft på Andromeda, 

og heller ikke Andromedas tiltrekning på Melkeveien slik, men begge gir energi til hverandre og begge har 

forholdet med at de tar massekraft fra hverandre, men også gir ut massekraft til hverandre. Altså at begge 

opplever gravitasjon begge veier. Dette må utveksles slik som partiklers felt må utveksles slik at nøytroner, 

protoner, Andromeda og Melkeveien ikke skal sprekke med lyshastigheten av tetthets-økning ganske straks. 

Deres sum av energi, når feltet rundt og massen er målt viser altså at denne er den samme. At energien virker 

konstant ut fra hvilke mengder energi som samles, og oppfører seg.  

Poenget er at begrep om sorte hull og elektroner også har blitt nevnt som feltutvekslinger, objekter, 

slik som Black-Hole-teorien, at det finnes en likevekt mellom gravitasjonstrykk og lyshastighets-tetthet, 

lysenergisamling, som slik får en rund-dans, et spinn, en kule-form-virvel, en slags Planck-balansemasse som 

er lukket inne i formen og som vi ikke får målt lett uten å se på forskjellene av frekvens-energier som viser et 

lite tap for hvert frekvens-nivå, som Planck-konstant-tapet, og som tilsvarer en gjemt gravitasjon, eller energi-

mengde, og som i det sentrerte området der bevegelses-retningen er krummet helt inn til i rettlinjethet men i 

sirkel, Plancks-PI, gjør at vi har tidsforsinkelsen og tregheten, lengdeforkortelsen, og brems på tiltreknings-

akselerasjonen som stopper ved en viss energi, partikkelens total-energi-mengde. Det jeg mener er 

utvekslings-sirkulasjonen som jeg kaller hastighetsløkken.  

Det er i alle fall at det går gravitasjonsfeltlinjer motsatte veier for alle partikler og galakser. 

Antigravitasjon og det å sette gjenstander mest i ro med nedfrysning, andre beroligende funksjoner, gjør at 

partikler lett begynner å avgi en viss energi, kalt superledning og som virker som utgående gravitasjon. Altså 

motsatt vei da det blitt gravitasjons-overskudd energioverskudd i sonen. Alt i alt bestemmes antipartikler og 

anti-felt som at det virker motsatt vei, spinner motsatt vei, virker likedan som at partikler og antipartikler 

skulle være trykk- og vakuum-partikler. I en strømning som har det samme konstante trykket rundt seg slik at 

partikler og antipartikler tvinges innenfor en balansert trykk-tilpasning trykkbalanse, ut-balansering, som stort 

sett gir et konstant forhold mellom størrelsen og et viss tap masse ved samling av masse, lignende som at 

samme faktor øker massen med når de enkelte masseenheter splitte fra hverandre igjen. 

I ett sort hull skjer det tydeligvis en transformasjon mellom partikler og antipartikler, at 

gravitasjonstrykket generer en mot-turbulens i takt med det økende trykket, og slik produserer anti-partikler;  

sett i en slik mengde av utgående partikler og antipartikler nok til at sorte hull fra senteret i galakser, vinkelrett 

på denne kan spytte ut dverggalakser denne veien. Vi kan tenke oss at rommets trykk-kraft selv er med på 

deler av denne samlingsprosessen, og krever likedan balanse tilbake. Men situasjonen er ganske innestengt, 

treg, slik at dersom det sorte hullet ikke umiddelbart leverer en viss balanse nok tilbake, og 

gravitasjonsrommet ikke klarer å produsere denne effekten som taps-erstatning, så fines det bare en mulighet 

igjen: At den grunnleggende konstant-energien som de andre felt-mengder må erstatte tap i balanse. Eller også 

ut fra samme konstantrykk, at omliggende kraftmengder av synlig kosmos, må utveksle og fylle energitapet. 
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Når massenergien til els er konstant og i sum som E=mcc, men også skal ha konstant balanse for alle 

sine bevegelsesutvekslinger lignende absolutt kraft og motkraft, så betyr dette at en iboende eller omliggende 

energi må erstatte taps-energi ved det sorte hullet. Det som i stedet skjer, enn at omliggende og iboende 

totalenergier til det samme rommet begynner å produsere felt og partikler, er at hele feltlandsskapet 

samarbeider balansert. Det dannes en treghet en friksjon, et forsøk på å tilpasse en viss utvekslingshastighet i 

området, og det veldig strengt som balansert likevekt i energi-omsetning for felt og objekter.  

Men friksjonen er ikke gravitasjonsrommet og det sorte hullets utvekslingskrefter alene, men også 

fordi friksjonen fra ubrukt balanseenergi som er med overalt, og sammen med forsøk utenfra til å erstatte 

tomrom, egentlig mindre gravitasjons-lommer som står i fare for å innskrenkes, gjør at omliggende krefter 

også forsøker å lage preferansetrykk i gravitasjonsrommet lignende lystrykk, og partikler. Men greier ikke 

dette. Grunne er at rommet egentlig er mettet, og at de partikler som er tilstede er i ferd med å omdannes for 

at samme energi skal benyttes i det samme lokale landskapet.  

Det blir med nød og neppe at gravitasjonsrommet og det sorte hullets antigravitasjonsfelt og partikler 

rekker å kompensere hverandre. I denne vanskelige fasen, vil altså rommet vibrere ekstra som friksjons-

mønstre. At det sikkert finnes områder som oppfører seg som resonans i ledninger, en slags stagnasjon med 

ny energi-utvekslingsvei en stund. Sett som årsak til en temperatur-lignende drift og reaksjon, uten energitap 

i et område lengre unna oss. Ett av mange eksempler på at gasser, elektroner, molekyler, kan avgi mengder av 

ulike frekvenser, temperaturer, eller gravitasjonsfluks fra områder langt utenfor galakser og sorte hull. Eller 

mellom galakser i galaksehoper og utenfor disse.  
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Lys-intensiteten 

 
 Lys-intensitet. Vi kan godt tenke oss at vi slår på mange lys som ikke er så sterke, men at vi med 
mange lys slik allikevel ser bedre, og at vi slik kan tenke oss dette som at lyset er mer intenst. Vi kan også slå 
på færre lys med mye sterkere lyspærer, og dermed få en veldig sterk lys-intensitet. Mengden lys vil føles og 
merkes, oppfattes som mer intenst. Som regle gir de vel da oftest mer varme også. 
 Vi kan også tenke oss at vi har en glasslinse, et forstørrelses-glass, og slik rette dette mot noe, slik at 
lystrålene danner en kjegle av lys som blir tettere og tettere, og som når alle lysstrålene er samlet  på et 
ganske lite område, punkt, så er det meste av lyset samlet samme sted, det vi kaller brennpunktet. Da kan 
vi i mange tilfeller få noe til å begynne å brenne, for eksempel tørt gress eller papir, men også treverk. Sterek 
nok brennglass slik kan skape en enorm varme, og vi kan smelte eller brenne ting som vi omtrent ikke ville 
tro at vi fikk til å ta fyr. På den annen side kan briller også samle lysstyrke tettere, og dermed skape mere 
intensitet her. Vi kan merke lysstyrkeendringen fra det samme lysets mengde sterkere. 
 Vi kan også tenke oss at strålene fra et bål virker slik, og at til nærmere vi kommer bålet jo mer intenst 
synes vi at varmen og lyset er. Og det er fordi det er tettere og større mengder lys og varme som treffer oss, 
også øynene våre. Men det er klart at om vi stikker hode inn i bålet kan vi forbrenne både øyne og hud, og 
det er heller ingen tvil om dette kan virke enda mer intenst på oss. Da er det ikke bare lyset, men også 
elektronbindinger som reagerer kjemisk med hud og øyne ved at det som brenner og oksygen, slik kan utvikle 
en sterk kjemisk reaksjon med lys og varmestråler, og en mengde elektroner som danner kjemisk forbindelse 
med huden, og ødelegger denne. Flammens lys og varmestråling kan skade oss nok alene i denne sterke 
varmen, ilden.  
 Vi kan merke det samme på solen. Om det samtidig er veldig varmt, sommer, og solen står ganske 
høyt, så skapes det en ekstra sterk lysvirkning, og solen er da heller ikke til å se på, og lang eksponering for 
øynene av slikt direkte sol-lys kan gjøre oss blinde. Vi kan merke det samme også om vinteren med snø og 
is, og mye sol, at gjenskinnet og refleksjonen av lys gjør at vi forbrenner noe i øynene slik at vi blir det vi 
kaller snøblinde. Altså forskjellige former for intenst sol-lys. 
 Vi kan også ha en raskere reaksjon fra lyskilder som sender ut tettere mengder etterfulgt av 
hverandre med lysstråler fordi mere lys, og om så reflektorer, sørger for en stor mengde lys i tett mengde 
treffer oss i den retningen vi står i, og slik skaper mer intensitet som lys. Nå er det stort sett effekten vi 
snakker om, at det avgis en sterk effekt fra lyset som sendes ut. 
 Men viktigst er at hudens kjemiske, eller biokjemiske sammensetning virker likedan, også øynene 
våre, at enkelte celler og nerver i huden, stoffer i huden merker lys og varme bedre eller mer enn andre, og 
slik sett også er grunn til at vi blir brune når vi soler oss. Infrarøde stråler som er med å produsere midler for 
dannelse av D-vitaminer i huden og kroppen. Øynene har også enzymer i tapper og staver som reagerer 
kratig på lys, der ti-tusener reaksjoner for enzymer kan utløses i en slik tapp. I dette tilfellet er det andre 
saker enn lyset som forårsaker intensiteten, nemlig kjemiske reaksjoner utløst av lite lys.  
 Forskjellige dyr og mennesker vil ha ulike slike reaksjoner og ulike reaksjoner på hva slags lys som de 
reagerer kraftigst på. Da kan vi si at intensiteten fro det lysfrekvensområdet vi reagere på slik stort sett er 
kjemisk avhengig og kan variere mye mellom mennesker og mellom dyr, en mer individuell egenskap.  
 Når det gjelder å samle lys i tettere og rettere stråler så øker intensiteten, effekten. Om vi tillegg får 
til at samme lysfrekvens operer i samme takt i en tettere lysstråle som er ganske likt rettet i samme retning, 
så har vi laser-lys. Slike laserstråler kan benyttes til å skjære over alt fra stål til diamanter. Og til og med 
brukes som krigs-våpen. Beregninger viser at vi kan sende ned stråler på samme måte fra reflektorer som 
absorberer sollyset ute i rommet og sender dette ned som en slik laserstråle som omdannes til elektrisk 
energi, og at det kan være drivverdig energi sammenlignet med andre energier vi bruker i samfunns-
oppvarming og transport, som økonomisk konkurrent.  
  
 
 Vi kan også se forskjell på styrke og intensitet fra stjerner og planeter i rommet. Noen ganger kan 
dette skyldes spesielle atmosfæriske endringer, været, men i forhold til været hat man funnet at stjerner 
kan klassifiserer etter intensitet om det ikke er forstyrret av annet, fordi det lokaliserer av kikkerter som er 
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plassert ute i verdensrommet, utenfor været. Intensiteten kan variere slik at dette funkler og betyr at 
intensiteten er variable hos disse stjernene. 
 
 Men i dette havet av intensitets-virkninger, eller effekt-følelse vi har, får, så kommer det et spørsmål 
om man klarer å lage et mål for styrken, intensiteten til de forskjellige lyskilder, eller for lyset generelt. Og 
da noe uavhengig av de forskjellige sanse-sensitive reaksjoner og ulike metoder for å sammenligne slikt på. 
Og her kommer vi inn på begrep som lumen ångstrøm, watt, litt av hvert. 
 Vi må nesten se nærmere på disse begrepene. 
 Lys-intensiteten vil da handle mye om effekten hvilke energier lysstrålene har som en viss frekvens 
og i like mengder av de forskjellige frekvenser som lys har, og videre, hvilken effekt-økning og lysvirkning 
disse gir. Lumen er mulig et begrep fra gresk-romersk, der lysstyrken da var likt med ett stearinlys av normal 
type. Og flere slike gir mer opplysning eller om det er større slike stearinlys. Dette gamle målet har blitt satt 
til en ny, men ganske lignende verdi som et enhetsmål, og så videre lagd skala av dette og effektmålet som 
dette har ut fra denne standard-enheten.  
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Temperaturer og krumninger 
 

Temperaturer 
 

Hvordan vi fant temperatur og frekvens, ved å lage enheter, finne grader, finne frekvens-måle-metoder, 

så må vi se på vår oppdagelse av varme, aggregattilstanders utviklings-innsikt, de som lagde grad-stokker på 

1600-1700-tallet og de moderne formene for slike skalaer, SI-enheter også videre. Det vi tar opp her er 

forholdet mellom energier, balanse og frekvenser, og hva de kan forholde seg til, eller må forholde seg til. 

Temperaturer er blant annet gjennom frekvenser noe som skiller seg ut fra en tilstand som vi har. Den 

fungerer slik at om den skal opprettholdes, så må kilden, energien opprettholdes, sendes ut, virke videre på 

noe annet. Det kan lett virke slik som at temperaturen er stabil da, og holder seg rolig. Men den er en aktiv 

tilførsel av energi, og aktiv tilførsel gjennom utvekslinger.  

I luft snakker vi om at om molekylene kolliderer raskere med hverandre, så øker temperaturen, 

strålingen, og avtar kollisjons-hastigheten blir det kaldere. Poenget er at de fleste temperaturer forbindes til 

lysets, fotonenes reaksjon og frekvens, som oppstår mest kjent fra andre energikilder, fra elektroner, fra 

masser, atom-kjerner, stoffer, grunnstoffer og fra partikler i andre spesielle tilfeller.  

Om trykket, fra og i rommet, øker i form av gravitasjons-styrke, så øker også frekvensen og 

temperaturen. Merkelig nok så virker svært mye av strålingen slik at det må være en viss balanse til stede for 

at stoffer skal oppta større eller mindre energier av slike frekvenser, fordi at er det for lite trykk så tar ikke 

elektronene opp strålingen, lar den passere, eller reflekterer den videre, selv om det kan komme en 

interfererende effekt, eller trykkvirkning fra grunnstoffet og elektronet.  

I mange tilfeller absorberer også et elektron strålingen og kan hoppe ut et skal, likt som at om det 

mister en viss effekt så kan det falle et skall inn igjen, avgi stråling. Er strålingsfrekvensen for høy kan ikke 

elektroner og stoffer absorbere mengden, og mengdens felt-energi fortsetter som et likedan trykk videre 

gjennom eller forbi massen, langs utsiden av, i alle fall videre i samme retning som det hadde.  

I rommet snakker man om at det er en slags minste-temperatur på rundt 4 grader kelvin, eller 4 grader 

over 0-punktet som en slags rolig bakgrunnsstråling, og som danner en bølgende virkning på gamle fjernsyn-

skjermer, og med lyd kan høres som spraking.  

Vi snakker også om hva som kan være den høyeste mulige temperaturen i rommet. Og 

gravitasjonstrykket spiller en rolle her, altså hva masser kan avgi om all energien utløses som stråler eller 

elektron-frekvenser. Sorte hull antas dermed å ha uhyggelige temperaturforhold, mengde varme. Dette er ikke 

en nøyaktig avhandling om akkurat dette forholdet. Men heller om gravitasjonstrykk i rommet og partikler, 

frekvenser spesielt lysfrekvensen, de elektromagnetiske bølger, som endrer seg med gravitasjonstrykket.  

Dette betyr at frekvensen er trykkavhengig, lyset er trykk-avhengig, og at gravitasjonen har en felles 

funksjon med lys-feltets energi. Dette fører til at vi stiller spørsmål om vi merker endringer i rommet gjennom 

stråling, trykk, temperatur som ikke stemmer med et gravitasjons-masse-regnskap for hvor mye energi det er 

som finnes i rommet. Utover dette virker gravitasjonsrommet ganske nøytralt, at det er et gjennomsnitt med 

partikler ut fra trykket i rommet, og at det virker som tomrom over det meste, med unntak av gravitasjons-

trykk-energi. 

Forskere mener at de har funnet belegg for at rommets totale energi og temperatur-avhengige endringer 

må ha alt fra 4-5 til opp mot 100 ganger mer masse-energi enn det som antas. Her snakker man om mørk 

energi og mørk materie. Men da gravitasjonen også kan være et nøytralt høytrykk i rommet som er balansert 

lignende kraft-motkraft, eller like mengder bevegelsesenergi som utjevner hverandres retninger balansert, og 

er i likevekt, så kan gravitasjonen virke som salt: der natrium er elektrisk giftig, og klor er en giftig gass, men 

at de sammen virker som nøytralisert, og er spiselig.  

Det ville bety at gravitasjons-utvekslings-turbulensens hastighets-trykk-utvekslinger enten kan være 

sterkere eller tettere enn det vi tror de er. At det nøytraliserte, til dels likevektige, ikke-utskilte temperatur-

frekvens-virvel-trykket, ikke kommer ut som i fotoner og elementærpartikler, og virker nøytralt, selv om rom-

trykket skulle ha en slik tyngre masse enn antatt, trykk eller temperatur som balanserer. For at masse skal være 

mer flytende enn aggregat-tilstandene vi kjenner, for eksempel som et strømnings-felt, ala gravitasjons-

rommet, så må trykket være ekstremt høyt over våre alminnelige forestillinger av trykk.  
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Altså også forstått som et temperaturtrykk, der balanse-overskudd, underskudd, balanserer ved 

utvekslinger som fremtrer som partikkel-energier utover normaltrykket. Temperaturen og feltrykkturbulensen 

i romtrykket vil virke nøytralt, med unntak av hva slags treghet de utskilte objektene har, og som endres med 

trykk-forholdene balansert med tilsvarende utskilte energimengde som en skal vi kan oppfatte. Men om vi 

drar ut i rommet finner vi ikke annen motstand enn andre frosne partikler, masser i elvestrømmen. Men vi 

merker tregheten ved akselerasjon og retardasjon som vekselvirkningen mellom gravitasjons-felt-rommet og 

den massen vi har. 

Vi har funnet ut at felt og masser gir en tetthets-styrke-energi, slik at masse har energi, og energi i felt 

har masse, og denne masse-felt-energien har også gravitasjonskraften så langt som det måles, og virker. Med 

andre ord så har det tomme gravitasjonsrommet, om rommet selv ikke er deltager i dette, som utstrakt kraft, 

nettopp masse-kraft, energi-kraft. Ikke minst bevegelses-effekt-virkning, bevegelses-virkning med seg. Og 

dermed fysisk tids-faktor som den potensielle og kinetisk bevegelses-energi, altså samlet i objekt-energi-

prosess eller som del av mengden bevegelseshastighet på samme masse, energi-objekt. 

Dette kan bety at kryssende felt-vekslinger gjennom vårt univers fra andre felt, og forskjell mellom 

forskjellig retninger i rommet under et ekstremt trykk, slik kan danne partikler som ikke klarer å løsrive seg 

fra felt-utvekslingsretningene, og som balansegang kan virre opp og ned på felt-trådene som en feltsirkulasjon, 

og slik ha ikke-frigjorte partikler i alle rommets retninger. Hengende massevirkninger, hengende partikler i 

rommet, selv om de oppfyller mengden bevegelses-energi.  

De kan, om de er der, også virke som frekvensskapere i ulike situasjoner, og som kanskje kan gi fra 

seg fotoner ut i rommet ved en utvekslings-balanse i alle feltene generelt.  

Om det er hengende partikler og mange planeter, sorte hull, av alle størrelser, steinblokker og gasser, 

som har havnet utenfor solsystemer og galakser, men for små til at vi kan observere disse med sikkerhet, ved 

at de blir lite bestrålt, og de er fordelt ganske proporsjonalt som en slags forstyrrelse av nettopp temperatur-

forhold eller stråling, så er slike masser konkurrent til mørk materie og mørk energi. Det gjelder også 

romtrykkets nøytralitet selv om denne kan ha en stor mengde mer kraft enn det vi trodde, men som ikke gir 

mer energi til masseobjekter eller partikler vi lokaliserer enn likt med det vi observerer.  

Kort sagt. Masse i rommet og feltene som ikke observeres, romtrykket selv, er 4-20 ganger høyere enn 

vi trodde i masse-energi-nøytralitet, eller at det virkelig er passerende feltvirkninger fra andre masse-felt-

funksjoner som utveksler gjennom vårt synlige univers. I alle tilfeller må trykkendringer fordele seg, og i alle 

tilfeller kan vi få gravitasjons-fluks eller temperatur-frekvens-virkende trykk.  

Temperatur i seg selv er ikke noe definert overhode. Kun at vi finner en styrkegrad som å måle ut fra 

lokalt som vi tilpasser frekvensforskjeller og friksjoner. Temperaturen er avhengig av rom, avstand, spredning 

og samling, av grader ro og uro, der uro var noe Einstein trodde alltid var tilstede, altså virkning. Hva denne 

bestod i, eventuelt for gravitasjonens vedkommende, det forstod han ikke, eller hva denne gravitasjonskraften 

kom av. Stort sett er kulde og varme for våre behov, sanser, samt aggregat-tilstands-overganger, årsaken til at 

vi ville finne visse målbare metoder, gradestokker. 

Vi får jo helt klart temperatur-forskjeller når det er trykk-forskjeller i rommet, og spesielt når et sted 

ikke kan utbalansere energien lokalt, enten det da oppstår som gravitasjonsbølger eller som gravitasjonsfluks, 

altså forskyvninger av feltutvekslinger i denne, eller vandrende ut-balansering over all avstand som skal til 

for å opprettholde balansen med slike hastigheter, som opp mot lysets og gravitasjonens hastigheter. Det 

forteller jo at lys og gravitasjon funksjonelt har et felles trykk å forholde seg til. Er målt like raske. 

Om trykket i gravitasjonsrommet er høyere, men i mindre og tettere utvekslingssirkulasjoner, 

utjevnings-turbulens, så vil også temperatur-energien gi sterkere virkninger enn det kun masser og energi-

målinger viser direkte. At romenergien er kraftigere enn vi trodde, mer lokalt massivt enn vi trodde. 

Det er altså ikke unaturlig at rommet har mer masse enn vi trodde. Det er ut fra observasjons-

utviklingen vår, heller trolig at den over lang tid vil vise mer masse-energi i mengder og avstander; og som 

mellomliggende massevirkninger fra usynlige objekter, og da mest sannsynlig, usynlige partikkel-formasjoner 

likedan som nøytrino-partikler kan ha, og som er vanskelige å observere.   

Trykket kan skyldes mengden omliggende motkraft til de lokale univers. Da blir det klart vekslinger 

som lenger ikke bare skyldes objektene i det synlige univers, om det faktisk ikke skal mere til for at vi får 

gravitasjonsfluks på tvers av mange retninger i rommet vårt, eller som spredninger sfærisk i rommet vårt.  
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Hele tiden kan forholdet mellom E-kjent, og M-kjent og elektromagnetisme, c-kjent virke som 

allestedsværende konstant faktor tross annerledes virkning av feltkreftenes utvekslingsturbulenser, eller deres 

trykk som nøytral tilstand, med unntak av fluks-virkninger. At merkelig nok, men logisk allikevel, så holder 

Einsteins E=mc seg allikevel. 

Tanken bak en høyere turbulensutveksling i rommets egen feltkraft, gravitasjonsrommet, er da at den 

høyere turbulensen binder energien i rommet sterkere, med den konsekvens at det blir mindre til overs som 

skiller seg ut som partikkel-formasjoner og trykkbølger som observerbare, og at massen i rommet, lyset, 

sammenligningen av energier og frekvenser allikevel stemmer overens med våre observasjoner og E=mcc. 

Frekvensforholdet mellom gravitasjonstrykk og elektromagnetisk frekvens opprettholdes. 

Men med en temperatur over tid, og i svekkelse av utstrekningslengder, så er det merkelig å markere 

temperatur som trykk-årsak uten rom og tid, eller retninger. Alt tyder på at energi-formelens utgangspunkt 

som konstant, har formler som kan settes opp som temperatur, at vi bare omgjør formlenes oppsett, som det 

feltligningene til Einstein er for gravitasjon og feltmasser samlet i E=mcc, der nå t=temperatur står alene på 

den ene siden av formelen. Da er spørsmålet om alle masser som elementer, partikler og felt fri-gjør all 

energien sin tross alt. Det kan være bare balanse-energiene som frigjøres, og at vi har feltstyrke som er tilbake 

i enten romturbulens-feltet eller som retnings-virkninger av fluks eller partikler; og uoppdagede partikler. 

Entropien, hastighet på ned-brytning og oppbygning, vil ut fra differensialkraften i sum oppstå i like 

mengder samling som spredning, som oppbyggende og nedbyggende, at vi kan oppleve å være inne i en fase 

hvor den ene dominerer i vårt lokale univers, grunnet at akselerasjon og retardasjon for felt-utviklingen 

skyldes hvilken vei noe trekker seg sammen eller utvider seg, som spiraler inn mot et utvekslings-sirkulasjons-

senter for så å akselerere utover fra samme område i samme balansemengde.  

Men det kan også være andre faktorer av trykkforhold og rettere strømningsretninger som får frem 

samme effekt relativt sett. Entropi-oversikten tar ikke med utvekslingen av helheten. Om noe trekker seg 

sammen som ett motsatt BIGBANG, før det utvider seg igjen, så er dette ikke med i regnestykket.  

Det samme gjelder mange av de formasjonene, slik som sorte hull, og galakser, over tid, at en energi 

som opprettholdes må ha en middelverdi der energi inn og ut er likedan, og med en slik balanse så mangler 

altså entropien det at splittelse av former inntar en egen utveksling som er større, for eksempel nøytrale 

partikler slik som nøytronet.  

Dette er mulig en av årsakene til at mengden nøytroner øker i høyere kjernepartikkel-samlinger og som 

isotoper, og fordelingen av isotoper. At temperatur og trykk har mye å si for stabilitet og prosentfordeling av 

isotoper, kan være avgjort med at det slik balanserer mengden innkommende og utgående feltlinjer av 

objektene. Om det mangler anti-partikler i rommet så har gravitasjonen absorbert overtrykket til sin tettere 

balanseturbulens.  

Det er ikke bare parallell-partikkel-fordelingen som gir en partikkel, men forholdet felt-mengder i 

retninger inn mot et område en partikkel oppholder seg i også. Min overbevisning dersom universet utvider 

seg øyensynlig fra et senter, så er dette et sirkulært utvekslings-senter for en stor felt-masse, om så slik noen 

ser det, et mulig super-mega-stort sort hull som en av de mulige varianter, og som kan stemme med et stort 

trykk der partikler av fotoner, elektromagnetiske plasmastrømmer og kvark-størrelser har et overtrykk så stort 

at de kan bli separate partikler i verste fall, om vi ikke finner enda mindre fortetnings-partikler i samme 

tilfellet, hvor nå denne grensen går for den aktuelle prosessen det er snakk om. 

Se: Både Bohr og Einstein har rett! Om balansen tilsier det oppstår parallell-partikler og særlig når 

vi forstyrrer en balansert partikkel. Om ikke så kan romkraften danne en dobbeltpartikkel for å utjevne 

energien, likedan som at romtrykket kan mestre å danne den mankoen av en partikkel som kraftsenteret av 

feltlinjer fra omliggende distrikter tilsier at slikt skal dannes og at en partikkel oppstår alene. Om en energi 

forsvinner som partikkelform, så går det over til ett spredt trykk som felt-energi-form, og ser ut til å ha 

forvunnet i rommet, men egentlig til rommet. 

Når vi kommer til tiden har jeg tatt opp denne i mange sammenhenger i skriftene mine, men antagelig 

i denne boken, så er et grunnleggende kapitel om dette med som klargjørings-stoff av tids-begrep i fysisk 

sammenheng tilstede. Det er ikke noe i veien med å benytte temperaturforskjeller som energidetektor for 

endringer vi finner i energimengder. Jeg har også forstått at forskjellige beregninger av de samme faktorer og 

partikler har kommet med andre løsninger på romfeltets virkninger slik, og slett ikke krever at temperatur-

forskjeller betyr at det er mer energi enn det beregninger viser, og som kan kalles konkurrerende hypoteser og 

teorier.  
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Vi kan tenke på black-hole-teorien, samt flere andre som mener at de tilnærmer seg forklaring på 

tettheten i rommet annerledes, ved slik som at innfalls-styrken av felt-masse-styrke møter sin like ved et indre 

trykk likt normaltrykket i rommet, og som derfor danner en masse-utvekslingsform i midten, og at G, 

lyshastighet, og summen av deres balanse stemmer med elektrontrykket i sentrum, massen, planck-masse, og 

andre forventede faktorer. Saksforholdet er jo ikke avgjort, men ligger nær opp til dette. 

Det er tross alt en hardere oppgave å bli sikker på om trykkstyrkeforholdet til gravitasjonsrommet er 

svakere eller sterkere enn det vi tror det er, og hvordan vi skal sammenligne massemengde hastigheter lys-

energi-frekvenser med romtrykket, og finne en riktig proporsjons på dette.  

Ut fra differensialkraften så er nøytraltrykket i rommet, en del av et absolutt trykk som har utskilt 

greiretninger, lekkasje-strømmer: Univers. Og dette vil bety at mass-energi-forståelsen ikke skal regnes fra 

vårt ro-punkt i rommet, fra 0 energi, og til nivåforskjellene i rommet, men fra toppen, en absolutt energi, og 

ned til forskjellene i rommet, der rom-trykket blir massen og energiene i rommet er frosne felt-mengder i 

forhold, eller løs-masser i strømmen, men med sine spenninger.  

Om vi inverter regnskapet vårt fra 0 energi og til absolutt energi blir alle formlene våre og de 

fysiske lover og balanser: AKKURAT DE SAMME!!! Det er i alle fall en LOV! Å sloss om 0-grader-

punktets stilling og oppførsel på en ny måte. Det har fungert godt i formler til nå, men mystisk! Alt 

rører seg jo som rene eksplosiviteten i stedet for å stilne; superledning, grunnstoff-endringer. Det 

avleveres kinetisk energi. At inn og ut i samme mengde ikke tåler absolutt ro: Kveler tid og bevegelse i 

den absolutte drivkrafts-funksjonen. Da aktiviseres alternativ bevegelsesform-energi!  

Det er først når energier skiller seg ut fra nøytralfeltet at vi klarer å operere med tall, styrke-enheter og 

bevegelses-enheter, og først da vi klarer å sette opp energiskalaer for temperatur og masse-styrke, og lys-

energi-frekvens-styrke. Tross variasjoner ved gravitasjon-øknings-trykk der vi ser at lysfrekvensen endres opp 

eller ned i styrke, frekvensmengde først da kan vi lage enhetsmål og sammenligninger, også av temperatur 

som forholder seg til en balanse som alle de andre faktorene for tidsenheter, hastighets-enheter og masse-

energi-enheter i rom-sonen vår uten å vite eksakt hva det nøytrale trykkrommets egentlige styrke er.  

Men det er trolig at vi kan finne proporsjonen i det utskilte feltet, vårt lokale univers er som tetthets-

bevegelses-retnings-styrke, og som forholdet til lys-energi, masse-energi. Med andre ord: Vi begynner vår 

fysiske energiskala, og temperaturskala, ut fra hva som er uro-forskjellen til gravitasjonsfeltets nøytraltrykk, 

slik at om temperaturen i trykkrommet var en million grader som nøytraltrykk, så er våre energier de utskilte 

forskjeller som vi begynner vår temperatur-skala ut fra. Vi merker ikke gravitasjonens indre temperatur eller 

superledende masse-energi. Masse i vårt språk, er alt som kan skille seg ut fra dette feltet, virke annerledes. 

Temperatur er kun forskjellene blant de energier vi finner som partikler og felttrykk som skiller seg ut 

fra et konstanttrykk. At vi kun sammenligner temperatur og energi, mellom de energier vi har, som masse, 

partikkelfelt, og temperatur, altså frekvens-mengdene, eller hva disse skulle tilsi for målinger i astrofysikken 

og i elementærpartikkelfysikken.  

Når det gjelder transformasjons-energier mellom to energitilstander eller to energiformer, så betyr 

dette at vi kan oppleve mange varianter som vi ikke har faste lover for, annet enn de gjennomsnittlige verdier, 

og er det sirkulasjoner i disse omformingene også så kan vi finne en gjennomsnittlig pi og sammenligninger 

av pi-størrelsen som ganget ut til ulike sirkellengder, og ofte da lage en formel slik. Godt opp mot alle 

gaussiske varianter og vel så det.  

I stedet for å gå ytterligere inn på temperatur og frekvenser, vil jeg heller gå inn på betingelser for alle 

slike utvekslinger som gir styrkeforskjeller og temperatur, energi, frekvenser. 

For at preferanser skal kunne oppstå må vi forstå krumninger, ellers vil ingen virvler og kule-former, 

eller bindende virkninger mellom slike finnes. Altså uten krumning, ikke noe inn og ut, og ingen virvlende 

utveksling eller binding av likedanne felt-virkninger, interaksjons-felt.  
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Krumninger Retninger i rom og bevegelser 
 

 

Her tvinges jeg til å beskrive differensialkraften, og dens grunnfunksjon om igjen. At om vi tar 

utgangspunkt i den differensierende differensialfunksjonen til Forandringskraften, Kamos, eller Kamos, fysisk 

teori-modell som Differensialkraften the df-force, så ser dette slik ut der analysen av rom, utstrekning, 

retninger kun viser en differensialfunksjonell egenskap som rommets grunnfunksjon, som arten rom, 

utstrekning, opp og ned, frem og tilbake til sidene 360 grader alle veier, eller som kun en sfærisk kontinuitets-

grad som dekker alle gradsnivåer overhode.  

Observasjonen viser normalt det samme for tid, med hensyn til utstrekning og bevegelse og at tiden er 

en gitt bevegelsestakt, grads-sirkulasjons-takt for hvilke klokker som helst evig. Dette er utgangspunktet før 

vi får sirkulasjoner som kan få massen til å bruke energien til hastighets-maksimum, elelr som 

treghetsmaksimum, lyshastighet eller sorte hull. Men her er tids-funksjonen nå det indre omløpet, og har slett 

ingen slutt, kun som bevegelse i de forskjellige retninger fra utgangspunktet for hastigheten for det sorte hullet, 

eller som drift av elektromagnetisk balanse i lyshastigheten med rommets egen gravitasjonsmotstand, der all 

energi er med i fartsrettet utveksling av feltkreftene. 

Det neste er da bevegelsen som tiden som tidsmål fysisk er avhengig av, at vi ikke får hverken 

vekslende frekvens-hastighet, bevegelses-energi-hastighet, potensiell bevegelses-energi-hastighet, kinetisk 

bevegelses-energi-hastighet, uten at bevegelsen er med. Og denne bevegelsen stemmer fremdeles med at m/s 

fortsatt er med i hastighets-sirkulasjoner så vel som i rette bevegelses-retninger.  

Vi følger bevegelsen gjennom sirkulasjonen, altså krumningen og til utvekslingen og ut igjen, og som 

da i mengde gir tids-forsinkelse og treghet i bevegelsesretningen eller som plasserings-balansen i rommets 

gravitasjons-landskap. Om alt krummer seg, så vil vi helst ty til at m/s nærmest sett Euklidisk, er en rett 

bevegelse lokalt sett som vi sammenligner krumnings-mengden med, og slik får en retardasjon av hastigheten 

i forhold til den rette hastighetsretningen. Vi får da den ideelle og reelt sannsynlige m/s2, men som fortsatt er 

samme sak, fordelt over mengden treghet altså hastighets-løkker, uansett om det er i ellipser, eller at et objekt 

vrenger seg med innsiden ut. Kunne vært et alternativ til sprengning. Differensialkraften gir m/s og m/s2. 

Ps. Euklidisk. Ja: vi sammenligner med en rett linje, før og for at vi skal få to krumningsforskjeller 

som skal sammenlignes. Vi har ingen apparater, matematikk, geometri som klarer denne jobben alene, fordi 

alle krumningsfaktorer i alle relativitetsteorier og de fysiske lover sammenligner med dette, og fordi tall og 

geometriske definisjoner ikke klarer å danne kontinuitets-bevegelser og utstrekning på annen måte enn i 

referanseskalaer, punkt for punkt, før vi lar grafer virke som kontinuitet eller hopp i kontinuitet på skjermer, 

eller holografisk.  

Differensialkraften illustrerer en romfunksjon likedan og differensialt alle veier, og bevegelsen er her 

en tilstand som endrer seg fra den opprinnelige tilstanden, eller er forårsaket av en endring av den opprinnelige 

tilstanden, og fungerer i rommet for alle samme punkter som utstrekningen av rommet har.  

Da differensial-ene rom og bevegelse ikke kan forklare hverandre gjennom de definisjoner som finnes, 

og samtidig er i samme punkt over alt, så må de dannes av den samme differensial-funksjon der bevegelsen 

og utstrekning hjelper hverandre, best tenkt som en vekstfunksjon, der bevegelsen hjelper utvidelse, vekst av 

rommet punkt for punkt, eller kontinuerlig, ved å gi rommet dets neste vekstpunkt i utstrekning. Likedan som 

at bevegelsen da får hjelp av rom-differensial-en som utstreknings-funksjon. Uten utstrekning ingen romslig 

bevegelse, og uten bevegelse eller endring, ingen hendelse som bevegelse i utstrekningen. Et romslig objekt 

som en snurrende ball kunne ikke ha eksistert.  

Det som har en viss logisk filosofisk mulighet for det samme er at en eliminasjon av alt, der ingen 

forskjell, ingen like eller ulike finnes, ikke en gang lik seg, (finnes ikke), ingen virkelighet eller mulighet, 

ingen årsak-virkning, så er dette umulig, og kun den totale forskjell fra dette kan finnes for at det umulige skal 

være sant og erstattet av det mulige, en tilværelse, eksistens. Det umulige forskjell-løse. 

Som en likevektig kraft kan man se det både som det like og som forskjells-løst, men da har vi noe til stede. 

Denne totaliteten kan ikke være adskilt av punkter, og vil være en total differensial. Som et fysisk og 

fysikkens og naturvitenskapens mål for slikt, og som vi observerer felles i sanser så er det at denne forskjellen 

som bevegelse og utstrekning finnes, i tillegg til det vi kaller styrkevirkninger. I differensialkraften fungerer 

dette som at utprøvelsen av en og samme funksjon for bevegelse og utstrekning, vil gi en og samme bestemte 

hastighet overalt, og som en uendelig utstrakt bevegelsesutstreknings-vekst.  
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Konsekvensen er at det blir en gitt hastighet, og uendelig utstrakt, absolutt en ensformig tids-funksjon 

for bevegelsesvei, der både rommets differensial og bevegelses-differensial-en virker sammen som en 

rombevegelsesvekstfunksjon.  

Som uendelig vil denne ikke kunne vokse mer og gir oss en kreft-energi-modell, der drivkraften er gitt 

i samme differensiering av differensialfunksjonen totalt sett, og som da betyr at denne fortsetter sin vekst 

innvendig straks over hele differensial-bevegelsesutstrekningen som en vekst-funksjon som danner det 

innvendige trykket, at denne endrer seg til en absolutt ekspansjonskraft, lik overalt.  

Så langt finnes det ingen krumning. Men vi vet at denne totale spenningen U er sin egen motstand R 

med sin strømning I, fordi alle faktorene er 1, som forholdet 1:1=1. At det skal gi en strømning av en og 

samme hastighet som vi kan anse som uendelig, men som del av denne vil selv vi oppfatte denne hastigheten 

som jevn, og at vi kun kan si at den er en bevegelse, og også en romslig bevegelse, et volum, og med ett trykk, 

styrken 1. Og merkelig nok likt som Ohms lov og energienes konstant, balanse og likevekt! 

Kort sagt betyr det at den samme rom-bevegelses-vekstfunksjonen endres til en rom-bevegelse-

ekspansjons-trykk-funksjon, eller om vi vil en volum-bevegelses-ekspansjons-funksjon, som gir et likedant 

spenningstrykk i alt.  

Det er først nå at denne kraften gjennom utvekslinger kan gå fra å være m/s til å danne andre 

kombinasjoner av samme m/s, nemlig at utvekslinger er krumninger. Men det er lenger ikke noe sted som 

ikke krummes slik at vi får feltkrefter og feltpartikler som alltid kan beregnes godt med m/s2, akselerasjoner 

og retardasjoner, og som viser en full utveksling som en sirkulasjon, og der det oppstår en fast normal for oss 

som den omvendte kvadratrotformelen for fysiske tilstander, styrkeforhold.  

Her tar vi hensyn til transformasjonen mellom den rette bevegelsestrekningen så meget rett som det er 

mulig for den å være, i forhold til innfallet som konverteres til en sirkulasjon, enten i feltlinjene, eller som 

sirkulasjonsobjekter, virvelpartikler og kule-virvel-partikler. Trykkrommet ordner den sfæriske funksjonen 

for at ulike objekters trykk av større skal får runde former etter et visst balansetrykk som overgår 

bindingsenergienes stive former, og klemmer de runde. Det er her Karl Schwarzchild sender sin formel til 

Einstein, der en differensialligning tar seg av den gaussiske feltlinjetransformasjonen på en korrekt måte om 

som senere blir ledd i Karls og Einsteins feltligninger for sorte hul. 

Med andre ord. Uten å kunne finne andre forklaringer som definisjon på bevegelses-funksjonens indre 

natur eller årsaks-funksjon, men som denne differensialfunksjonen, og uten den samme som forklaring til 

utstreknings-funksjonen, da det ikke er mulig for Bertrand Russell og fortelle hva i bevegelse som skal klare 

å skape et utstrekningsrom eller en kontinuerlig utstrekning, eller at bevegelsen skal kunne virke på 

utstrekning eller omvendt.  

At utstrekningen ikke kan forklare bevegelsesfunksjonen, så må hver av de tilpasses ved at hvert 

utstrekning-punkt og bevegelses-punkt er samtidige i samme punkt, og det avgjør tiden, at tiden som fysisk 

fenomen følger de samme m/s2-betingelesen i forhold til den rette linje der et utgangspunkt å sammenligne 

med kan gi 0 bevegelse for objektet relativt til annet rundt, og da virker som 0 tid.  

Mens det hele tiden er den samme bevegelsesvolum-funksjonen. Det å opprette tiden som i fysikken 

eller som fysisk funksjon, uten utstrekning og bevegelsesfunksjon er umulig. Altså ligner dette forholdet 

veldig på Berkeleys kritikk av Newtons uavhengige tid, ren tid, og uavhengige rom, rent rom, slik også Kant 

beskrev dette som, og der objektene er i sin egen verden som de ikke hadde noe med denne tiden og dette 

rommet å gjøre, annet som stoff, kraft, materie, substanser, som ingen hadde noen definisjon for, annet enn 

som tyngde-punktet og gravitasjons-formelen for fysiske masser.  

Berkeley sa at: Vi får ikke tid uten bevegelse og vei, altså hastigheten, og denne kan variere med det 

som bestemmer tiden for denne prosessen, som likt med det Aristoteles sa, at bevegelsen er like lang i tid som 

fra en bevegelse, hendelse starter gjennom hele akten og til bevegelsens slutt. Akkurat her oppstår det jo et 

finurlig problem da nettopp den fysiske tidsberegningen for masser som samles, eller utveksler viser 0 

bevegelse forbi området, da denne knyttes til omløpet i sentrum av utvekslingen.  

Derfor benyttes indre bevegelse, eller styrke, den indre bevegelses-energi, som kalles potensiell energi, 

fordi denne endrer seg akkurat så mye som den energien som omsettes til bevegelse av objektet. Og det er 

ikke så mange som forstår at man har funnet ut at summen av bevegelses-mengder er like inn og ut, likt som 

at bindingsenergi i kjemien er like spaltningsenergien, når det gjelder strålingsenergi. At det er 

bevegelsesmessig likevekt også, som Thompson foreslo. Og senere stort sett verifisert. Dette er noe av de 

grunner til at Russell sier at alt er bevegelse.  
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Men uten at utstrekningen får noen forklaring, og helle rikke hvordan den kan være med. Det holder 

jo ikke å tenke seg til at bevegelsen skaper utstrekningen, eller at den fungerer slik til alle kanter at den 

opprettholder en utstrekning, når det ikke finnes noen funksjon for bevegelse som forklarer at den gir en 

utstrekningsnatur. Tiden derimot blir som en slags su for bevegelse og vei, hastighet, og dermed 

sammenlignet med en annen bevegelses-takt-konstant kalt tid, fysisk tid, (kun gyldig for fysisk utstrekning 

og bevegelse, og virkningsavstander som hittil viser samme energi som bevegelses-energien, altså energi over 

vei-strekning som bevegende, en slags hastighets-faktor for hvor fort noe støter noe vekk eller trekker noe til 

seg.), så langt denne rekker til målinger.  

Men som faktor at noe endrer stilling vil da den fysiske tid være med, enten som en hastighet, eller for 

krumningsbevegelser i rom, eller som en stillstand i alle retninger ved at den går like mye inn og ut av en 

sirkulasjon som en indre energi, og ikke viser tiden lenger for avstander utenfor objektene. Et sort hull vil 

stanse de utvekslinger som de fysiske objekter kan rekke å gjøre ved horisonten til et sort hull, eller likedan i 

lysets hastighet. Men energien vil allikevel fyke like meget innover i objektene for å opprettholde 

utvekslingsobjektet.  

For å se om en av disse er uavhengig av alt annet, eller som start-faktor av noe, funksjoner i rom, romtid, om 

noen av disse klarer å gjøre jobben alene, så må du lese avsnittene «Tiden tidløs vitenskapelig og behovs-
funksjonelt», om ikke hele seksjonen fra start til slutt: «Tiden tidløs, alltid, evig, sjel, varig og endret». 
Videre lese avsnittene om «Å definere differensialkraften som tid, rom, bevegelse eller samlet». 
 Vi har ikke bare Bertrand Russells utsagn om at alt er bevegelse som eneste referanse for noe som ikke 

forklarer en endelig funksjon for romtid-formasjoner. Vi har alt fra Anaximanders utsagn om at det grenseløse, 

er funksjonen som gir uendeligheten og en uopphørlig bevegelse, der det ikke er grense mellom tid og rom, 

og at alt er ett, altså et produkt, og som er sin egen gjenstridighet, om vi kan tenke det som motkraft, som en 

fullstendig, altså konstant tilstand. At det vel så mye som hos Einstein, og kanskje mere, forteller om de 

relative forholdene, og er en relativitets-teori for rom-tid, rom-bevegelse.  

Det som ikke kommer definitivt til utrykk er hvordan denne kontinuiteten av det grenseløse er mulig 

funksjonelt, og hvorfor det er uendelig, og hvorfor det kan danne produktet av to forskjellige faktorer som 

rom og bevegelse, eventuelt tids-egenskap. Det er så vidt at det er noe som mangler. Han sier at dette er det 

eneste mulige, hvorfor og hvordan. Hvordan blir det grenseløse til og hvordan kan produktet rom og bevegelse 

oppstå med en sikker forenlig nevner. 

Einstein får det samme problemet med punktet: Hvorfor er det fiktivt, en fiks ide. Om det ikke har 

utstrekning så burde Einstein ha valgt å bevise at et slikt punkt ikke kan danne utstrekningen rom. Og heller 

ikke bevegelses-lengder, eller bevegelse. Utstrekningsløsheten eliminerer alle former for bevegelse i rom og 

rom som bevegelse kan foregå i, samtidig. 

Vi kan gå videre til Heraklit som lette etter årsaken til forandringen, likedan som Aristoteles lette etter 

årsaken til bevegelsen, alle prinsipper prinsipp og alle årsakers årsak, årsaken til årsak og virkning. 

Drivkraften. Denne slipper hverken gudene, himmelen, helvete, den fysiske natur, livskraft, uansett begreper 

unna, og er ikke med i noen ordbok eller fortelling.  

Den har mange navn, viljekraft, livskraft, naturkraft, fysisk kraft, universell kraft, eller universell 

bevegelses-energi, og alle er uten funksjonsfaktor og forteller rett og slett ingenting. Vi sammenligner bare 

med vårt eget slit, styrkebruk, hva som hjelper oss eller hefter oss, uten at vi vet hva heftelsen eller hjelpen er 

som et produkt, egenskap av den eventuelle kraften. Energien.  

Drivkraften energia er en funksjons-faktor som Aristoteles jaktet på som fører til energiene, 

bevegelsene, og ikke energiene. Men da moderne forskere har kommet til at energiene er et resultat av den 

ukjente drivkraften energia, så mener de at det er energia som operere som energier, og som bevegelses-

energier, med forholdet årsak og virkning som oppførsel. Og til dels kan vi godta dette: Men drivkraften 

derimot er ikke forklart, funksjonen mangler. Denne funksjonen må virke slik at rom og tid, samt styrke, altså 

energier kan være enhetlige, og denne faktoren er heller ikke funnet i tilgjengelige forklaringer. 

Andre igjen sier at det er viljekraften, eller bevissthetskraften som er årsak, men heller ikke 

bevissthetens og viljen er forklart som funksjoner som gir vilje eller bevissthet. Altså at 

sammenligningsforhold er mulig og at dette kan bli rettet mot noe, tanke og handling, det bevisste og fysiske 

som funksjons-konsekvenser. 
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Videre er det interessant å høre om Anaxagoras forskjells-utskillelse fra verdens-fornuften, kosmos, 

og at vår sjel, sannsynlig våre følelser og tanker som bevissthet, har som oppgave å se forskjell på de utskilte 

forskjellene. Men her mangler da plutselig årsakene til disse forskjeller-utskillelser og evnen til å se forskjell.  

Det er kun om han tar Anaximanders modell til følge, og Heraklits mengde med like mange like og 

ulike i alt som holder alt i et nett, danner en kosmisk tilstand av det som ligner Empedokeles kraft og motkraft, 

eller pythagoras bevegelser og motbevegelser som i sum er konstante, og der tall er ur-formen, som kan gi 

mere kjøtt på beina hos Anaxagoras. Det holder ikke med at alt er sirkler, større og mindre som går i hverandre. 

Om de var virvler som ikke var lukkede sirkler så ville det stils seg annerledes så utvekslinger kan skje slik 

Anaximenes sier.  

Så viser de fleste her til at summen er konstant, at værensforholdenes sum er konstant, at energiene er 

konstante, og der Aristoteles mest konsekvent fastslår dette uten gyldige bevis eller funksjons-forklaring til 

dette. Men han har jo betraktet alle de andre, samtidig med sine egne forklaringer, slik at synet hans på at 

vitenskap, logikk, og tekniske hjelpemidler forklaringer og tall, mål, må inn i helheten som eget fag, egen 

kunnskap, som han kalte vitenskapen. Metoden er det avgjørende. Arkimedes og Galilei, Bacon favositiserte 

dette, men heller ikke metoden er umiddelbart avgjort. 

Arne Næss og Bertrand Russell har vært med å samle de vitenskapelige kriterier og vurdert deres 

holdbarhet, og hvordan det kan analyseres, og når det oppstår brister og dermed gitt et stort bidrag til den 

samlede vitenskaps-kritiske analyse, ved hjelp av å samle godkjente tidligere former som holder mål, og som 

nye kriterier og samstillinger i det som vitenskapen er avhengig av som best sikre forklaringer selv, stort sett 

i gjennom fagene vitenskaps-filosofi og vitenskaps-teori. Her der det som i alle språkformer en definisjon, og 

en fortolkning, og som ikke er hundre prosent sikret, altså ikke har hundreprosent vanntette skott. 

Målemetoder kan vise resultater, men ikke funksjons-forklaringen til hvorfor felt og partikler kan 

virke, bare hvordan de virker når de oppdages og er interaksjon med annet. 

All senere opptakt til funksjons-forklaringer uteblir siden: Eksempler er Galilei og Bacon som er sikre 

på at alt i universet er lover vi kan lære oss og ta i vår makt over alt, men ikke funksjonsforklart.  

Newton finner kvadratrot-ligningen og et styrke-sammenligningsmål, og kan derfor redegjøre for 

forholdet mellom masser og massevirkninger. Men ingen forklaring ellers. Han hadde ingen ide om hva 

gravitasjonen kunne komme av, eller hva den var. Ingen funksjons-forklaring for rom eller tid eller bevegelse, 

annet enn at han trodde de var rene og uavhengige av hverandre slik Kant gjorde, uten at Kant heller hadde 

den ringeste funksjonsforklaring, annet enn at: Vi må bare godta dette?! 

Ohms formel eller utsagn om at alt er forholdet mellom trykk, motstand og drifts-mengde, og uten 

forklaring, men gjennom observasjoner og tester, strekker sg ut til å gjelde alt uten funksjons-forklaring til 

noen av delene. 

Benjamin Franklin, Euler, Volta, Gauss, Faraday, Maxwell, mange fler, finner ut av dette med forhold 

mellom energier, men har ingen forklaring til hvordan noe slikt kan fungere som det gjør. 

Einstein sier det samme som Newton. Han har ingen anelse om hva gravitasjonen kommer av, heller 

ikke Dirac, Bohr Rutherford, Thompson, Hawking, og moderne CERN-forskere, eller forskere overhode. 

Hverken teologene eller vitenskapsforskerne forstår hva dette kommer av funksjonelt, om det ikke er 

henvisninger til naturkraft, gudskraft, viljeskraft, kraft, energi, uten at det oppgis noe om hvorfor det i all 

verden kan fungere, altså en funksjons-forklaring til hvordan det virker. 

LIGO-forskerne finner ut av gravitasjonsbølger og at lys, gravitasjon, har samme hastighet. Men om 

vi skla spørre etter felles funksjoner som kan danne romtidformasjonsenergier i endring, og slik de gjør dette, 

så har heller ikke disse noen teori for dette. Leibnitz sier at Newtons forhold gjelder all kraft i det hele tatt, og 

ser for seg et endelig alt med kraft og motkraft uten noen funksjonsforklaring til hvordan dette kan virke ved 

en funksjon. 

Spinoza har kommet Leibnitz i forkjøpet med noe som ligner på Brunos bilde av alt. Han mente 

universet var uendelig. Og virkende kraft. Utstrakt og bevisst. Spinoza sier at Alt = en virkende logisk kraft 

som står frem som utstrekning og tanke, uansett hva vi kaller det, Gud, Naturen eller substansen. Men om vi 

spør hvordan kraften kan være virkende, kan være logisk, kan være utstrakt, og være kraft, så har heller ikke 

Spinoza noen funksjons-forklaring. 

Vi kan godtgjøre at visse tenkere forskere, har en mistanke til hvordan det kan være, ha seg. Men de 

har ikke levert noen funksjonsforklaring som oppdaterer oss fra det uvisse. Vi ender med å sammenligne de 

energier vi registrerer, og har latt motkraften og funksjonsforklaringer seile sin egen sjø. 
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Det er ikke uten grunn at jeg henviser til Forandringskraften og dens forskjells-funksjon, eller til den 

utvidede fysikkens, eller fysiske versjon, for lover og felt, og logikken, gjennom versjonen Differensialkraften 

the df-force. 

 Denne viser til en funksjon som det er vanskelig å tolke annerledes enn at den gir romtiden som ene 

uendelig ekspansjonskraft som ikke kan vokse mer og som med likt trykk, konstant energi, med samme 

motstandstrykk i seg, danner en tilsvarende bevegelses-volumutveksling av like mengder alle veier lignende 

en kraft-motkraft som er i balansert likevekt, likt som U=RI, og gjennom denne og styrke-drivkraften dens så 

dannes det preferanseobjekter, referanser, i alle utskilte felt, og de danner og følger ved utveklingen slik da de 

fysiske lover, også de transformasjons-felt-virkninger vi enda ikke har fått lovene for. Ingen problemer med 

statistikk og kaos-teorier her, utenom at de må kritisk analyseres. Kan slå ut feil, rett. Matriser. Matrix. 

Og som jeg mener skjer gjennom forholdet rett strekning kollisjonstrekning, og utvekslings-

sirkulasjoner med gaussiske transformasjons-felt, og med ala Lorentz-Einstein-felt-lovene. At vi får de fysiske 

lover slik er bevist i boken Differensialkraften the df-force. 

 Denne teorien gir de fleste relevante grunnlag for å si at de forskjellige har kommet til rette 

konklusjoner i sitt arbeid, og holder for å dekke de fysiske lover og felt sp langt som noe kan rekke dette. 

Videre så viser det at Mad-Max oppfatning av at dette alt det fysiske er matematisk, vel så er alle forskjeller 

logiske og da er dette som en likevekt, med konstant energi som utveksler, grunn til å gi han rett i dette, fordi 

om differensialkraften er korrekt, så danner den geometriens og matematikkens vilkår som konsekvens av 

samme kraft, og ikke omvendt. Den danner i alle fall den logiske funksjonen. 

 

 Men jeg kan også spørre forskere og andre: Hva er m, hva er s, hva er ms, m/s, m/s2, har det ikke noe 

å henvise til? Hva, og hvordan definerer man tid eller dens opprinnelsesfunksjon, det samme for rom, 

bevegelse, og styrkeformasjoner kalt bevegelses-energier. For hvorfor skulle noe krumme seg?  

  

 Jeg har hundrevis av spørsmål til hva som menes med rom, med tid, med bevegelse funksjonelt, og da 

ikke at vi bare gjenkjente dette: At jeg så Ole sparke ballen. Anda svømte, Musk fant opp Teslabilen. Alle ble 

behovs-tilfredsstilt. Hva skjer i morgen? 

 

Gjenkjennelser uten sammenligningsfunksjoner er ikke godkjent hos meg som funksjonsforklaring. 

Bae som husk, pekere, kopier av hendelser vi opplever, eller finner på, finner opp. 

 

Til matematikere, geometri-eksperter: Hvor fikk vi m/s2 eller m/s fra? Hvor er det fra? 

Om du sier m, s, m/s eller m/s2 til noen, ville du kunne forklart årsaken til slikt? Er det lettere 

for fysikere og kjemikere å redegjøre for dette. Eller tallet 1?  

 

Tall 
 

 Alle tall er i samme punkt. Sum, svar, produkt, subtraksjon, divisjon, derivering, multiplikasjon, brøker 

og desimaler. 

1-verdi, har plassen til 0-en. For samme punkt. Alle tellinger, adderinger, gir ingen lengde, ikke noe 

til høyre eller til venstre, opp eller ned, og lengde klarer ikke tall å lage da de ikke eier denne dimensjonen. 

Altså tall står stille i samme punkt, og kan ytterst forestilles på en uendelig linje, kun teoretisk. 4 opphøyd i 3, 

lik 64, er altså ikke kubikk, og 4 i andre potens er ikke en flate, og 4 + 4 er ingen lengre lengde. Verdien gir 

et punkt, og i ytterste fall så er denne verdien kun i samme punkt. Alle tall utgjør et nøyaktig punkt, og aldri 

noe utover dette i noen retning. Det støter seg ikke til et annet tall. Det kommer ikke helt inntil. 
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Tid, Behov kollisjon Akutte tilfeller 
 

Tiden, Tid. Når tiden knyttes til Behov, Følelser, Sanser, Stemninger, Husk, opplevelser, og glede, 

farer, sykdom; at akutte gradsforhold mellom ikke merkbare, ingen, og til alt, absolutt akutte tilfeller, og det 

er snakk om graden av behovs-kollisjoner, fra affekter til den store roen, freden, stillheten, intet, som følelses-

tilstand uten innslag som bevisst merkes som forstyrrelser eller tar oppmerksomheten. 

Tids-funksjonen fysisk lar seg beregne som proporsjonale tilstander i endring av kraft-oppførselen, det 

vil si trykk, masse, temperatur, hastigheter og konsentrasjoner av utvekslingsmengder, og innenfor gitte 

energi-mengder som kan konvertere over i hverandres form. Vi kan se dette igjen ved både varme-effekt og 

lys-effekter, der energien kan omregnes til watt, for så å sammenlignes med masse-kraft, det vi ofte kaller en 

mer mekanisk form for styrke, beregnet i mengden antall watt. Forholdet mellom de mer stabile tilstander som 

radiostråler har i watt, og masser har i watt, og da ofte det vi beregner som effekt-tap, finner vi igjen i 

bevegelses-energi-mengder i watt, og som friksjon, trykk, varme-mengder, stort sett, der regnskapet da går 

omtrent hundre prosent opp i opp med den energien vi hadde i utgangspunktet totalt sett. 

Tid blir slik en del av hastighets-måling, mengden bevegelses-energi, frekvens, og gir da hastighet 

ganger veistrekk, som er masse-energi eller frekvens-energier pr like langt strekk vei. Dette kan også omregnes 

til flate-effekt, areal-effekt, og til volum-effekten under ulike trykk, masse-tiltrekningskrefter, tiltreknings-

styrken mellom partikler og felt. På like lengder, med likt volum, vil man da se forskjellig effekt-grad, 

eksempel watt.  

Watt går ut på at man sammenligner en viss tids-økter for en hendelse, og ikke bare punktlige svar gitt 

i øyeblikket som er utgangspunktet for et visst punkt, sted, slik som Newtons formel som man kan sette opp 

intervaller for, lignende som watt. Men Watt lagde en skala for lengre arbeids-prosesser, som gir en større 

sammenlignings-mulighet av elektromagnetisme, varme og masse-kraft-virkninger. 

Mens Maxwell fant forholdet mellom de elektromagnetiske lover og varme-frekvenser, samt lys, så 

klarte Gauss å vise sammenligningen mellom masse-effekter og elektromagnetisme, som i utgangspunktet 

betyr gravitasjons-mengde og elektrisitet/varme-effekter som like størrelses-forhold. I utgangspunktet svært 

nær at Energi og masse kunne omregnes til hverandres energier slik som E=mcc.  

Men hvordan benytte lyshastigheten i dette regnskapet, det klarte ikke Gauss helt å utrede, og lignende 

omvendt vei, at Maxwell klarte ikke å tydeliggjøre at elektrisitet, magnetisme, lyshastighet, å finne en 

konsekvent formel for dette i forhold til masse-gravitasjonen. Allikevel så er beregningen av energimengden 

tilstede, slik at avsløringen av at de mystiske tallstørrelser som står igjen i denne sammenligningen, at denne 

er akkurat kvadratet av lyshastigheten, det var mystisk. Ukjent.  

Det var nok en del forskere som ante at sammenhengen var til stede uten å klare å avsløre denne. 

Lorenz og Plancks formler løser her opp i mye ved at de arbeider begge med lyset og energien. For Lorenz 

var det forholdet mellom lyshastighet og elektron-hastighet som ble en veiviser, og for Planck hvilken effekt 

samme hastighet med frekvensendringer ga av masse-forskjell som var poenget.  

Når Einstein sammenligner dette avslører han sammenheng i Maxwell-Lorenz, Gauss-Webers, og 

Planck-Varme-strålings-formler. Kjemien viser til at reaksjons-hastigheter og energi-mengder for ulike 

prosesser gir sin type frekvensenergi-endring, der lyshastigheten er avgjørende sammenligning som holder 

seg konstant. At bevegelsesmengder fra og til samme tilstand slik er like, og at det også er likevekt i 

bevegelsessummer. Tiden som normalt kan forsinkes eller økes, kan da som hastighetsmål omgjøres til 

energimål, og tids-faktoren for vei ganger bevegelseslengde, kan da vise forskjellen på energier og masser.  

Slik ble og har tidsfaktoren blitt, ett mål ut fra en gitt konstant hastighet på hvor stor eller liten mengde 

energi vi får i forhold til dette, fordi hastigheten forteller om energi-forskjellen. Tids-faktoren kan for like 

strekk settes opp som energimengde, og tidsforsinkelsen kan da benyttes i formler for å sammenligne energier. 

Selvsagt ikke alene.  

Vi må ha en effekt-sammenligning som lys-energien, eller masse-mengden, eventuelt volum-

forskjellene på masse/energi-mengde. Men formlene slik vi kan benytte som massekraft ala Newtons kan nå 

beregnes ut fra tids-faktoren, graden tids-forsinkelse i forhold til en øvre hastighet. Tidsfaktoren i hastigheter, 

er omvendt proporsjonal av bevegelse ganger vei, eller massens hastighet som energi. 
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Denne beregningen for de fysiske lover stemmer, og stemmer også med energi-omvandlingen i kropp, 

sanser, behovs-organer i et menneske. Men ulike energier gir også stor forskjell på de ulike behov og 

sansevirkninger mennesket har. Konsekvensen er at nye blandingsfelt, åpning eller sperring for virksomhet, 

slik oppstår allerede fysisk før bevisstheten tar inn dette.  

Følelsesstyrker blir stående i ulik reaksjon til hverandre. Sanse-følelser og behovsføleleser blir da 

relative, med hensyn til hva som er tregt og hva som er hurtig, og det oppstår en relativ følelses-tid, styrke-

relativitet i bevisstheten. Konsekvensen er at vi får en følsom bevissthets-relativ tid, der behovsforholdet gir 

oss slike utsagn som at:  

Tiden virker langsommere når vi sitter på venteværelse til legen. Akutte problemer og affekter 

endrer i hvilket tempo noe trengs. Derfor endrer også følsomheten vår seg til de nye behovs tids-nød, altså 

med hvilken hastighet godt og vondt skal komme eller lindres. Vi kan vel i enkelte tilfeller måle deler av slikt 

også. Men stort sett varierer opplevelser av sanser og behov seg så mye at det ikke lar seg å gjøre å gi ett klart 

bilde av slik tids-følelse. Tregheten eller ikke, tar her form inne i oss relatert som følsomhet mellom behov. 

Allikevel brukes den personlige erfarings-viten om følelser seg som et mål for hva tid er og virker som, 

og som hva kan være godt for en annen eller til en plage for en annen, og kan slik brukes som oppbyggende 

eller nedbrytende manipulasjon. Dette kommer frem i det to eller flere mennesker, men også relasjon til 

naturen, slik påvirker hverandre når de snakker om problemer eller i konkurranser, spesielt i politikk og 

religion.  

Denne følelses-forståelsen er her egentlig uavhengig av innsikt i direkte psykologisk kunnskap, som 

kan utrede et slik felt enormt, og se alle feltene i en viss sammenheng, hva som kan skyldes kroppssignaler 

og hva som kan skyldes opplevelses- og kunnskaps-arenaen.  

Smerte-lyst, bevegelser, sanser og behov er såpass funksjonelt utstyrt at affekt-systemet vårt ved siden 

av enkel erfaring gjør at vi kommer i en kropps-funksjonell forsvars- eller angreps-posisjon, er sinte eller 

redde, trekker oss unna eller søker hva vi føler trygt og godt. All annen forståelse kommer med graden tilvendt 

oversikt og erfaring, ofte gjennom læring og det man kaller holdnings-skapende arbeid. 

For mange i økonomi, religion og politikk er det meste av dette revnende likegyldig bare man oppnår 

sitt mål, vinner. Lignende manipulasjon, eller mål-setting kan være grunnlaget for å studere psykologi også, 

og det er derfor umulig å vite hva en psykolog står for. Det må observeres, forskes i. Hva, Hvem, hvordan 

anses konstruktivt og destruktivt av psykologen, og hvor bred er kunnskapen, og hva er mer akutt støtte.  

Mange hjelpere i samfunnet kommer ofte bedre ut ved sin erfaring med direkte støtte, omsorg, innsikt, 

der og da, enn lengre tidskrevende prosesser som å oppsøke psykolog. En flink psykolog kan ofte gjennom 

sitt arbeid løse opp i traumer, saken, og forebygge ved å vise til mange fremtidige forståelses-reaksjoner, 

traumer, og handlinger, som kan komme til nytte ved nye kriser. 

At en øyeblikkelig virkning, at denne ikke kan komme utenfra, eller via nervesystemet, men kun fra 

kroppsvæskesystemet, lymfesystemet, er ytterst tvilsomt. Nervesignaler kan utløses både i nerven og i 

nervecellen, uten at trykket ellers i kroppen kan regnes som eneste årsak. Trykk i væskesystemet kan utløse 

enzymer og hormoner spesielle steder som setter både nerveceller og celler ellers under trykk, som blir 

utløsende for bevissthets-reaksjon. I enkelte natur-tilfeller bryr vi oss kanskje mindre om myggen, men er vi 

irriterte nok, eller redd for sykdom, så kan vi innstille oss slik at stikket blir en ren affekt-virkning. Affekter 

er også en form for smaksinnstilling, men normalt er de pre-innstilt via arvelig vekst- og virknings-funksjon,  

for en viss grense-styrke-verdi de normalt reagerer på uansett.  

Støt, kollisjon, friksjon utløser ellers styrkevirkning som vi normalt kunne oppgi newton/watt, men 

stemningen i hele kroppen, bevisstheten på samme tiden, avgjør som regel affektgrader i stor grad også. 

Virkningen på oss kan komme an på hva vi ellers er opptatt av. Ofte hva vi kan vinne eller tape. 

 

Roger Bergersen.  
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Tiden tidløs, alltid, evig, sjel, varig og endret 
 

Tid, vitenskapelig, vei ganger bevegelse, helst vei ganger en bestemt bevegelses-hastighet, eller en fast 

tidsenhet, at det oppgis etter et mål, en bestemt hastighet eller lokalisert hastighet over tid, som vitenskapelig 

er vei ganger bevegelse for like takter, fastsatt tidslengde, slik som sekund, eller meter pr sekund. Eventuelt 

m/sekund i sekundet. 

Vi sanser vår egen bevissthet, og merker også slik bevissthetens behovsstyrker, ikke så rent lite 

forbundet til opplevelses-livet vårt. Hendelser, endringer, virksomhet, stillstand av ulike typer. 

Om tilstander som vi kaller fysisk, eller som i fysikken, natur-lover, om felt og partikler. 

At: bobler så store som fiskeøyne, vanndamp, vann-gass, vann i dampform som ikke er luft, og luft 

som er blanding av fire varianter, spesielt og mest; oksygen 21 prosent, Nitrogen 78 prosent, karbon-di-oksyd 

og vanndamp som de andre store kvotene. Fra vulkaner, støv og annet så finnes det både metan-gasser, 

ammoniakk-gasser/nitrogen, og svoveldamp. 

Vi kan fryse noe ned, slik som når vann blir til is, at flytende lava blir til stein, at flytende jern, kobber, 

gull blir til faste former. Vi kan varme alt opp til over 1500 Celsius, slik at de ikke vil binde seg som gasser, 

molekyler, men som frie atomer, stofftypen for seg som et og en partikkel i stedet for slik som hydrogen og 

oksygen som stort sett normalt er H2 og O2 som molekyler.  

Videre med enda mer oppvarming, over 3000 grader, så opptrer alt fysisk slik som ioner, det vil si 

positive og negative ladninger, i noen tilfeller frie nøytroner. Korte intervaller, og med ekstremt høyere 

temperatur så opptrer de fleste stoffer som elementærpartikler.  

Trykket kan endre mye på tilstandene, slik at alt presses sammen allikevel og danner en flytende slags 

plasmamasse. Trykket kan også øke så mye at vi får noe som er hardere enn stoff, men som egentlig er samme 

stoffet der elektroner og protoner presses sammen til nøytroner, og sammen med nøytroner danner tette pakker 

med nøytroner som i nøytronstjerner der en teskje med slikt stoff veier det samme som jorda.  

Med lyshastigheten som utgangspunkt, der vi snakker om potensiell og kinetisk energi, altså 

bevegelsesmengde i objektet i forhold til bevegelses-mengde som hastigheten til objektet, så omformes 

energiene mellom disse to tilstander stort sett i like mengde omsetning av energien, at øker et objekts hastighet 

så avtar den indre bevegelses-hastigheten, og disse energiene er like i størrelses-endring i forhold til 

totalenergien som er konstant.  

Men vi har ulike potensialer slik, alt fra sorte hull, til områder som heller virker som om de har anti-

gravitasjon, og avgir energi i store mengder i stedet for å sluke disse. Summen virker slik at galakser som 

snurrer, hele hoper, den indre og ytre energien og balansen med resten av landskapet, fungerer slik at alt har 

en slags lik bevegelsesmengde og hastighet, med unntak av den endringen som vi oppfatter, fordi det er snakk 

om hva som utgis av energi utover det lokale området.  

Tid i denne forbindelse er tatt opp, men kan tas opp igjen her som viktig faktor da tid, bevegelse og 

vei er avgjørende betydninger sammen med en gitt lyshastighet og frekvens som slik danner vårt mål for tid i 

fysisk sammenheng. 

Tiden tidløs vitenskapelig og behovs-funksjonelt 
 

Bare. Å leve i smerten. At det slett ikke er TID til å observere tiden. Behovet for å komme ut av smerten 

er større enn hvilken takt tiden til vanlig har eller virker som ved en smerte. I noen tilfeller oppleves smerten 

som en utrolig hurtig prosess, der vi refleksivt trekker til oss handa eller hopper unna, i andre tilfeller at tiden 

er uendelig, at vi opplever at vi venter på legens venteværelse, eller føler smerter som virker varig lengre enn 

tidligere, eller slik vi opplever tid til vanlig. 

Temaene som er lagt inn under andre kapitler 

Alltid evig 
Tiden, sjelens varighet og endrings-tilstander 
Tiden: Raskt som tanken, at tankene dine er hos det vi tenker på. 

Tiden tidløs vitenskapelig og behovs-funksjonelt 
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 Mesoner i nøytronstjerner og sorte hull som spiser 
 

Spekulasjoner: Grunn: Kvanter, styrke i atombindinger, ladningers styrke De fysiske egenskaper. 

Grunnstofflista og atomenes former krystaller og en rekke ande egenskaper, væsker, andre bindinger. 

Kontra nøytronstjerner fire-kanta nøytroner og eksplosjoner, sorte hull som spiser hverandre, og 

gravitasjonsbølger. 

 

Dynamikk Kvante  Elektro 
 

Dynamisk betyr preget av forandring, utvikling eller bevegelse. Noe dynamisk har bevegende kraft eller 

virkning. Det motsatte ordet er statisk. Dynamisk betyr også energisk, initiativrik eller handlekraftig. Innen 

fysikk brukes dynamisk om noe som vedrører eller innebærer bevegelse, eller som gjelder læren om 

mekanikk. Innen musikk brukes dynamisk om det som gjelder styrkegrad, dynamikk. Berører dynamisk 

(geologi, last, posisjonering, tid) 

I utgangs-punktet så betyr altså dynamisk, dynamikk, at det er forandring eller bevegelse. At noe skjer. 

Noe dynamisk betyr at noe har bevegende kraft eller virkning. 

 

Kvante betyr en viss størrelse vi kan lage som en enhet til å sammenligne andre kvantum med. I elektro-

dynamikken, og i kjemien, fysikken, så betyr dette at vi har en mengde, og gjerne mengder som gjentar seg, 

og at det kan være endring av stabilitetsnivåer, ut fra hva vi kan kalle en balanse mellom bevegelsesenergier 

og stillingsenergier i nettopp forholdet mellom gravitasjon, sterke og svake kjernekrefter, og de 

elektromagnetiske tilstandene, samt altså får lys, fotoner, som alltid er en del av virkningene hos elektroner 

og protoner om vi regner med positroner og mesoner som kan omsettes som antigravitasjonspartikler, eller 

antipartikler, og som oppdeling av et nøytron i et proton og et elektron, danne hydrogen-gass. I rommet kan 

gravitasjonen virke med de minste endringer på lysets frekvens, energi, også mellomstadier vi kanskje ikke 

har et perfekt nok mål for enda, og elektroner i rommet kan tilsvarende beholde sin energi fra derfra de er 

skutt ut, eller de kan tilføres eller miste energi til annet ved at gravitasjonstrykk-frekvensen endrer på den, 

eller hvilke som helst andre krefter alt ettersom hvilke energier som tilføres eller suger ut kraft fra elektronet, 

og elektronet kan ha hvilken som helst energitilstand inntil visse nivåer nedover der det går over til lys, og 

oppover der det overgår trykkbalansen med gravitasjonsrommet. Det er i mellom disse stadiene ingen bestemt 

energi som elektronet behøver p ha, og frekvensenergien kan øke aldri så lite eller mye. 

 Nå sies det at energier i rommet selvsagt kan ha ganske stabile forhold ved at de foskjellige stoffer, 

legemer sender ut bestemte kvoter energi som ofte kan regulere energier opp og ned på disse elektronene i en 

viss takt eller som en kvante-mengde sammenlignet med gravitasjonstrykk og kvanteenergien som lys eller 

elektroner ellers sendes ut med, eller andre partikler, og det er riktig på mange sett og vis, men mellomstillinger 

finnes og kan gi elektronet helt unike frekvens-stillinger som kun reguleres av at det absorberes en mengde 

av dette der det er masse-energier som kan utveksle med dette, og at vi da kan få et elektron som deler seg i 

to, og at ett elektron da fortsetter med redusert energi. Slike frie partikler kan aldri komme i den situasjonen 

at de kan omregulere energinivået i rommets total-energi uansett, men det kan skape bryderier lokalt.  

 Vi har valgt å se på kvanten som at ett visst middeltall for bindingsenergier, og forskjell mellom 

atomskallnivåer og elektroner der, gir ganske bestemte nivåer for alle de forskjellige energitilstander vi har i 

kjente atomer og isotoper og den stendige variasjonen vi har i radioaktive kilder. Her kan nok variasjonen 

være ganske stor ut fra spesielle hendelser der flere aktører er innvolvert. 

 Så hva betyr da egentlig kvante-elektro-dynamikken. Kvanten har vist oss ett spesielt balanseforhold 

mellom de kjemiske egenskaper hos atomene, eller hos elektronene som befinner seg i atomet, atomskallene 

og endring mellom hopp de gjør i skall, hva slags energi som skal inn og ut da som fortoner. Og da kvante-

mengden som gis her. 

 Slik sett er kvanten og dynamikken forklart, men dynamikken er ikke spesielt forklart. Det er lett å 

sammenligne dette med kvante-mekanikken, men alt tyder på at de elektromagnetiske betingelser om vi ser 

på temperaturer og likevekter, at det ikke er like enkelt med felt og feltpartikler, temperaturer og masser som 

det vi får til med rent mekanisk tankegang. Det opererer noe her på flere nivåer, og betingelser for partikler 

og kvanteenergier er ikke det samme utenom som energiregnskap, om vi tenker på store trykk, sorte hull 

temperaturer på millioner og milliarder av grader. Kanskje mer. 
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Schwarshilds og tungtvann 
 

Karl Schwarzschild: tysk astronom: bidrag: de fleste felt i astronomi; observasjon, teoretisk fysikk. 

Schwarzschild: mest kjent: bidrag til relativitets-teorien. Kjente Einsteins fysisk-matematiske problem: graden 

gravitasjons-felt, objekter: trekkes inn mot ett større objekt og den samlede masse-felt-bevegelses-energi måtte fordele 

seg innover i ett objekt. Denne proporsjonen finner dere igjen ved min virvel-inn-sirkulasjon basert på figurene: 

 

    

  
Figurene viser at innfallsvinkel, felt-tetthet er lik utfallsvinkel, tetthet, hastighets-fordeling kinetisk/potensiell 

mengde av samme hastighet som betyr at rettlinjet felt bøyer inn ved objektet mer og mer, men knapt synlig før det er 

ganske like ved, og da nærmer seg balanseforskjellen mellom når partikkel-fossaens innside og utside, altså feltlinjer 

dominert av rommet og feltlinjer dominert av partikkelens utveksling tar over dominans. Så meget som tettheten innover 

i objektet er, gravitasjons-akselerasjonen pr halvering avstand innover, så mye er logaritmisk, eller proporsjonal bøyning 

av feltkraften innover mot utvekslings-senteret. Vi følger med planetens bevegelse i egenbevegelse stort sett, vår indre 

potensielle energi og bevegelsesenergien vår, også for måleinstrumentene, og derfor som Einstein sier, så merker vi 

bare innklemmingen av denne romkraften inn mot objektet, liksom loddrett, vinkelrett på romfeltretningen. Med 

beregning vil da denne vinkelen, buen som bøyes, bli slik Schwarzschild krumning viser. Da virket hans formel perfekt. 

Min gjetning!  

Mørk masse: Nå klemmer jeg sammen presser jeg hver av 5 galakser ned til 1/10-dels størrelse og plasserer dem 

balansert rundt i vår galakse, som er med i samme hastighet i virvel-bevegelsen, og kaller dette mørk energi/materie. 

Men det hjalp ikke noe på regnestykket for hvor mye masse som kan holdes på plass. Jeg kan øke massen til hundre 

ganger uten at det hjelper. Det må radikal mot-fartsretning og trykk til for å få til dette. Vi utveksler altså mot en motkraft 

under ett trykk som ikke massene slipper unna, mens stjernenes fart i en galakse og massenes tiltrekning fortsatt er som 

i formlene, og med sitt forhold lik E=mcc. Så hverken temperaturteorien eller mørk usynlig masse-energi hjelper på 

denne måten.  

Derimot så danner en motkraft mindre mikropartikler og turbulens enn det vi kjenner til på vårt nivå, og mye 

som kan ligne nøytrino. Trykkmasse-sirkulasjoner i større og mindre romstrømninger holder hverandre på plass som 

U=IR. I min teori er totaltrykket konstant og bestemmer strømnings- og virvel-begrensning uansett ekspansjons-

hastighet og virvel-hastighet på objekter i galakser. Den(U=RI) må pakkes utenpå, E=mcc. Men totalt, sammen med 

hverandre. Romkraft enorm. Partikkel-mengde balansert utveksling med romkraften: uansett om det er nøytrino eller 

sort hull. Spesial-tilfeller: Ja. Det kommer an på hvor balanse-mengder må endre metningen i rommet. Er det ikke annen 
rå, må et dobbelt-partikkel inntreffe som kompensasjon. Tidlig univers, mikro-kaos, i feltet ikke-singulær utveksling, 

så kan tunge energi-partikler dannes som ikke kan slippe taket men gi balanse allikevel med romkraften og andre 

partikler. At like mange tung-transport-kjøretøyer kommer ut på racer-banen gjør ingen forskjell. 

Tungt-vann kan samles i større mengder i store rolige dype havkløfter og dype ferskvannssjøer, slik som Bajkal-

sjøen, Sogne-fjorden, Puerto-Rico-gropen, Marianne-gropen, om jeg ikke tar feil. Billig? 
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Viktig korreksjon til oppdagelser. 

 

 

 Fikk Einstein Nobelpris for Den Spesielle Relativitets-teori   NEI 

 Fikk Einstein Nobelpris for Den Generelle Relativitets-teori  NEI 

 Fikk Einstein Nobelpris for Einsteins Gravitasjonslover   NEI 

 Fikk Einstein Nobelpris for De elektromagnetiske feltteorier  NEI 

 Fikk Einstein Nobelpris for Einsteins gravitasjons- og felt-lover  NEI 

 Fikk Einstein Nobelpris for E=mcc      NEI 

 Hele vitenskapen bruker dette som sammenlignings-grunnlag/orientering 

 

 Einstein fikk Nobelprisen for den foto-elektriske effekt. 

 Planck, med flere, fant hvilken strålings-frekvens-energi de forskjellige stråler og grunnstoffer hadde 

som befant seg nær og i solen, sollyset, mørkeroms-forskningen. 

Her fant Planck ut at det var en bitteliten energi som ikke lot seg registrere, som kan sammenlignes med at 

den totale energien minus strålingsfrekvens-energien alltid ga en likedan proporsjon mikroenergi ved siden 

av. Dette blir kalt universets og Plancks balanse-energi i alle stoffer, fordi det gjelder siden også for alle 

partikler og felt-energier. 

 Plancks konstant som formel er E=h x v. Altså E=hv. Einstein visste at metaller ville slå løs elektroner 

og gi små strømmer av elektroner, elektrisk strøm når de ble utsatt for stråler, lys-stråler, varmestråler. 

Samtidig kjente alle til de elektromagnetiske lover fra Maxwell. Når Einstein visste hvilken energi som 

strålene hadde ved Plancks formel, og samtidig visste hvilken motstand og ledeevne stoffene hadde, var det 

også nærliggende å forstå hvilken energi som skulle til i stråling som alt var oppdaget for at kjemiske bindinger 

skulle brytes eller bindes sammen, som var samme type energi. Einstein kjente strålings-energien som skulle 

til for eksempel for kobber og jern, med flere, for at en binding skulle løsne, for eksempel kobber og oksygen, 

og sammensmeltning av disse som var samme energi. Einstein kunne nå ut fra en antatt effektmengde lys som 

traff en leder, vise at strømmen som ble utløst som elektroner og masse-bevegelse, elektrisitet, vise 

effektforskjellen ved stråling av forskjellige mengder. Dette viste at strålingsenergien, frekvens + Plancks 

konstant, tilsvarte bestemte mengder strøm av elektroner i lederen: Den fotoelektriske effekt er loven og 

formelen for hvilken mengde lys-energi som omsettes til strøm i ledere, samtidig som at dette delvis tilsvarer 

hvilken masse-vekt, masse-mengde, som flyttes om vi skal regne det om til mekanisk kraft, masse-kraft av 

ulike typer, bevegelse og trykk. Poenget er at tester med formelen og denne fotoelektriske effekten viste seg 

å stemme, og ga et nytt mål for forholdet mellom lys og elektroner, lys og masse, og det er også ut fra de 

samme tanker at Einstein kunne påstå at det var en konstant energi-mengde mellom masse og lys. Da lyset 

var en konstant som hastighet, tok han sjansen på å sette denne foran alt som en konstant i alle formler, og da 

fikk han at lys-hastighet + masse ga en effekt, men som måtte ganges med et nytt tall som faktisk var det 

samme som lyshastigheten. Dette stemmer også med Plancks og kjemisk frekvens-energi for elektroner, 

elektrisitet. Men det stemte også for Maxwells formler omsatt og sammenlignet med magnetisk styrke og med 

masse, og massenes bevegelsesenergi om masser kolliderte eller ble bremset opp, friksjon, bremselengder ved 

dobling av hastigheter. Den fotoelektriske effekt er altså også inngangen til forholdet masse og lys, med 

konstanten lyshastighet, som at E=mcc. Altså at en masse som selv består av lik mengde omregnet lysenergi 

innvendig aktivt, som går med lyshastigheten, vil treffe noe med en effekt kollisjon og brems som tilsvarer x2 

som alle bremselengder, og derfor c i annen potens, altså kraften er mcc. E=mcc for forholdet mellom lys og 

masse, men E=mcc også for masse som kolliderer. Her er forholdet at kollisjonseffekten er så mye mer 

annerledes som fra et stabilt balansepunkt i rommet en masse er på, til den bevegelsesmengde denne har ut 

fra sin posisjon i forhold til alt rundt seg som å komme ut av likevekt, eller treffe noe annet som må reagere 

ut fra likevekts-bevegelsen sin. Det er her Lorentz formel om hvilken tidsforsinkelse og flattrykking, 

massekraft-endring som oppstår når objekter øker farten i området fra 0 til lys-hastigheten, og ved en gitt 

energimåling så vil økningen av massen eller utløsningseffekten eller kapasiteten ved en bestemt bevegelses-

hastighet kunne beregnes.  
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Gass-loven. Gass-lovene. 

 

Du kan ta en gitt mengde gass og putte dette i en beholder, for eksempel en lukket glass-kolbe. Under 

denne kan du sette en flamme, ild. Du kan styre hvor mye ild som skal brenne, flamme opp mot kolben, eller 

hvilken avstand flammen har fra kolben.  

Så kan du også lage et rør opp av kolben med en propp med en viss tyngde, for å se hvor mye denne 

stiger ved en bestemt flamme-avstand. Du kan også finne ut hvor mye dette kan ligne en temperaturendring i 

kolben om du ikke lar proppen flytte på seg. Altså et fast volum. Og så kan du ved ulik temperatur, 

varmetilførsel se hvor mye proppen beveger seg oppover når den ikke sitter fast. Du kan gjøre flere slike 

eksperimenter med forskjellige gasser der du bruker samme kolbe, samme volum.  

Du kan sammenligne dette om de forskjellige gasser flyttes til en større kolbe med de samme 

forskjellige varmemengder like nær kolben. På denne måten kan de finne et fast forhold mellom temperatur, 

volum og trykk. Trykket kan da måles ved hvor høyt proppen stiger: Altså forskjellen i trykk. Om du skrur 

ned varmen litt, så vil proppen synke nedover igjen et stykke. Det som våre eksperter da finner er som følgende 

om de forskere på gasslover som beskrives nå. 

Ligningen viser sammenligning av forholdet i forskjellige gasser undersøkt på 1600-tallet. 

Engelskmannen Robert Boyle fant at Trykket i et bestemt volum er konstant ved en gitt temperatur. Øker vi 

temperaturen til en annen bestemt gitt varme-grad, så er dette trykket da høyere, men trykket er også her 

konstant, men høyere enn sist. Trykket ved et gitt volum gass er konstant ved en gitt temperatur. 

Franskmannen Edme Mariottes lov er den samme, og ble funnet uavhengig av Boyle i 1676, slik at loven 

kalles i dag Boyle-Mariottes lov. 

Forholdet er ikke så ulikt tetthet og trykk-sammenligning fra Arkimedes lov der han fant at tettheten 

til andre stoffer kunne sammenlignes med vekten av et vist volum vann, der liksom 1 liter vann settes til 1 kg. 

Og så vil denne mengden på en vekt som 1 liter av stoffet, vise for eksempel 3,4 kg, eller likt 3,4 liter vann, at 

tettheten da i forhold til vann er 3,4 ganger høyere. Med et konstant volum og trykk, eller konstant temperatur 

er dette ganske likt. Øker volumet er tettheten mindre, og minsker volumet er tettheten høyere. Med samme 

mengde gass-molekyler.  

Men vann kan presses sammen under trykk, og da gjelder det samme for andre væsker, slik at vi også 

her får proporsjoner i forhold til trykket, og antatt mengde temperatur-forhold.  

Nå kan da trykk-forskjellen mellom forskjellige temperaturer på samme gassvolum dermed 

sammenlignes, og øknings-forskjellen er proporsjons-forskjellen, er lik Gass-Konstanten R. Trykket, 

volumet og temperaturen følger altså hverandre proporsjonalt, uansett hvilke av disse faktorene som endrer 

størrelse. Dette betyr da at vi også vil få at volum og trykk i gitte mengder gir en bestemt temperatur, og at 

endringen i volum gir endring i trykk, som da gir en tilsvarende endring i temperatur, og da må også denne 

temperaturen endre seg proporsjonalt slik at vi får en temperatur-konstant. Tk? 

Er temperaturen konstant til ett gitt volum, så er trykket konstant. Og er volumet trykket konstant ved 

en gitt temperatur, så er volumet konstant. Dette, sammen med den proporsjonale økningen som gass-

konstanten viser ved temperaturøkning, vil også fortelle hvilken varmemengde som tappes ut av gass-volumet, 

og vi har en forbindelse mellom foton-energi, varme/lys, og masse-trykket, gass-trykket, eventuelt tap av 

masse. Brennende lys, eller oppvarmet beholders avgivelse av varme. At det nærmer seg kalori-beregnings-

metoden. 

P=Trykket som oppstår eller er ved en gitt temperatur: Trykket oppgis med Pascals atmosfære-trykk-

måling, enheter, altså sammenlignet med trykket rundt hav-overflaten, og der vi godt kan benytte vann i et 

tynt glassrør for se en slags trykk-skala. Eller temperatur-mål, grad-stokk.  

V=volumet av gassen i liter. Du må her være sikker på at du har enten bare denne typen gass, eller at 

det er blandet gass, for eksempel luft, men at du vet at kolben er fylt opp med ett gitt volum av denne gass-

mengden. Ett bestemt volum. Eller den luften som har kommet inn i kolben og som det er satt propp på denne. 

Og n= stoffmengden av gassen. Om denne veies, eller på annet vis blir vurdert kan være forskjellig, 

men det viktigste er at du klarer å finne ut at det er en viss mengde stoff, gass man har. 

R=gass-konstanten. Du lager en skala for trykket, eller en enhet for kraft, trykklengde: denne trykk-

enheten kan da vise en viss mengde trykkforskjell ut fra endring til gitte temperatur-tilstander innenfor samme 

volum. Stignings-graden her viser en konstant økning, eller proporsjon, og denne kalles gass-konstanten. 

Stigningsgraden for gitt mengde temperatur-økning, men også for å endre volum slik at temperaturen synker. 
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Hvor mye øker altså trykket ved like intervaller økning i temperatur. Økningen viser proporsjonalt 

Gass-konstanten, R.  

SÅ: Hva kom du frem til ved å øke temperaturen, flammen ved like mengder økning av skalaen; 

DET som viser proporsjons-økningen, og da det som er Gass-konstanten R. Trykkøkning pr temperatur-

økning i gassen som forholdet mellom like mengder T-økning/trykk eller omvendt i forholdet T-V.  

Nærmest lignende kalori-mål varme-utvikling ved forbrenning som viser mengden som ble omsatt til 

varme-mengde innen det var brent opp. Hvor mye varme fikk du? Dette ligger nær opp til det samme problem. 

Også da James Watts effektmål, altså hvor mye Newtonkraft får de hvert sekund og hver time, om du ikke bare 

skal regne ut 1 eller 2 bestemte mål. For eksempel at du bruker kull av en viss mengde for å varme vannkjeler 

som da er stempel-trykk for en dampbåt eller ett damp-lokomotiv. Kommer inn på dette senere. 

Satt opp som formler, så kan vi si at det for en IDEAL-GASS blir en Gass-Tilstands-Ligning, som 

viser forholdet mellom trykk-volum-temperatur for en bestemt mengde gass. Denne ligningen er: 
 

Boyle-Mariottes lov 
PV=nRT 

P = trykket i gassen gitt i pascal eller atmosfæretrykk. V = volumet til gassen i liter. Så er n = 

stoff-mengden gass, eksempel 6 liter. R=gass-konstanten, Proporsjons-økningen som er funnet og bestemt, 

altså i enheter som passer med valget av enheten for trykket. Enhet kan jo oppgis i milli og i kilo, eller annet 

størrelsesmål for styrken. Fritt valg. T er temperaturen i Kelvin i gassen, i kolben.  

Denne tilstandsligningen passer best for en temperatur som er høy i forhold til kokepunktet for stoffet 

gassen består av, og der trykket ikke er for høyt. 

Videre beskrivelser av tilstandsligningen finner du her; kinetisk gassteori. 

 

Charlesloven/ Guy-Lussacloven: 
 Franskmannen Jacques Alexandre Cesar Charles oppdaget  1787 at gass-volumet er proporsjonal 

med temperaturen om trykket er konstant. Franskmannen Joseph Louis Guy-Lussac publiserte dette i 

1802, også som Guy-Lussacloven.  

Dette betyr at om vi en viss avstand opprettholder ett konstant  trykk fra en trykktankbeholder som 

spruter ut en gass, ved en gitt avstand, vil ha et fast trykk i denne avstanden, og at det er en fast temperatur i 

denne dette avstands-volumet.  Dette stemmer også med at om trykk, volum og temperatur er proporsjonale 

med hverandre i en isolert beholder.  

Men om du nå fjerner beholderen og lar et atmosfærisk trykk råde der du pumper ut en gass, eller inn 

i en vakuumbeholder, så er volumet som gassen utvider seg som, i forhold til trykket proporsjonalt med 

temperaturen, eller sagt omvendt, at temperaturen blir endret proporsjonalt med volumet som oppstår. Altså 

at volumet til gassen er proporsjonal med temperaturen ved ett gitt trykk. Det betyr at man kan benytte 

temperaturen til å påvise hvor stort volum ett visst trykk har utvidet seg til. 

 I atmosfæren betyr dette at ved en jevnt trykk, og oppvarming som økt temperatur, så utvider gassens 

volum seg. Det vil jo si at volumtrykket og temperaturen holder seg konstant uten endringer. Med endring 

under samme trykk, så vil temperatur og volum endres proporsjonalt. Med samme trykk så vil volumet og 

temperaturen til en ballong synke og stige med temperaturen.  

Om volumet til ballongen tvinges sammen så vil temperaturen endre seg ut fra dette. Det betyr at ett 

konstant trykk vil endre seg med avstanden fra trykkilden fordi volumet på avstand virker økende, og dermed 

blir temperaturen endret med dette. Her er ikke volumet en konstant isolert beholder. Loven følger ellers opp 

den alminnelige gass-loven. 

 

 

 

 

 

 

Avogadroloven: 
Amadeo Avogadro, Italia, 18111 fant ut at volumet av en gass ved konstant trykk og temperatur er 

proporsjonalt med stoffmengden av gassen. Øker du stoffmengden så endres trykk og temperatur, og mindre 

stoffmengde så endres trykk og temperatur.  

https://snl.no/kinetisk_gassteori
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Loven formuleres vanligvis slik: like volumer av to gasser ved samme trykk og temperatur 

inneholder like mange gassmolekyler.  

Dette er i grunnen oppsiktsvekkende, fordi det behøvde ikke å ha vært slik. Det spiller ingen rolle om 

det er elektroner eller store gassmolekyler. Er volumet likt, og trykket likt, så vil ved samme temperatur ha 

like mange enheter uansett molekyltype, ion eller elektroner i beholderen. Vi kan vel si følgende: At hvordan 

i all verden oppdaget han dette?  

Daltonloven: 
John Dalton fra England viste i 1801 at totaltrykket i en blanding av gasser i et volum V er lik summen 

av trykkene av den enkelte gass i samme volum. Dette kalles Daltons lov for partialtrykk: Daltons lov er enkel, 

men også logisk, men utrolig nok en balanse man ikke kunne være sikker på før man testet dette. Dette viser 

også et forhold som balanse, likevekts-utveksling. Energibalanse. 

Summen av alles bidrag i disse lovene som tilsier mye av det samme, med unntak av Avogadros lov, 

men som man har funnet stemmer, setter et sammenhengende preg over energi-tilstandene. 

 

Van der Waals tilstandsligning 

 
Trykket i karbondioksidgass som funksjon av volumet ved forskjellige temperaturer.Han foreslo en modifisert 

tilstandsligning i 1873: (P + an2/V2)(V– nb) = nRT 

Her er a og b to konstanter som må bestemmes eksperimentelt for hver gass ved tilpasning av 

ligningen til målinger. Leddet a(n/V)2 skyldes tiltrekkende krefter mellom molekylene i gassen, og n/V er 

tettheten av molekyler i gassen. Tiltrekningen er mellom to molekyler som er nær hverandre.  

Sannsynligheten for slike molekylpar er (n/V)2. At det virker tiltrekkende krefter mellom 

molekylene, viser det faktum at alle gasser (unntatt hydrogengass) avkjøles når de utvides uten å utføre 

arbeid på omgivelsene. Det skjer ikke med en ideal gass! Leddet b skyldes frastøtning mellom molekylene 

når de kommer nær hverandre. Da molekylene har en viss størrelse, er ikke hele gassvolumet tilgjengelig 

for molekylene. 

Van der Waals støttet seg særlig til eksperimentelle målinger gjort av irske Thomas Andrews (1803–

1885) på karbondioksidgass. De er vist i grafen i figuren. Her er P tegnet som funksjon av V ved forskjellige 

temperaturer. Den stiplete linjen omkranser området hvor karbondioksid både er i gass og væskeform. 

Over rundt 30o C er det ingen forskjell på væsken og gassen. Over denne temperaturen, som kalles den 

kritiske temperaturen, er det ikke mulig å kondensere en gass til en væske.  

Van der Waals tilstandsligning er også en tilnærmet ligning. Det nye med den er at den ikke bare 

beskriver en gass, men også gassens overgang til en væske. Grafen i figuren er beregnet av van der Waals 

fra hans tilstandsligning. Den viser de samme trekkene som målingene til Andrews bortsett fra i 

tofaseområdet mellom punktene H og B. 

Helt umulig å vite uten målings-forsøk og tilstandsrapport, som en så kan sette formler til. Man kunne 

ikke vite om vann, karbon-di-oksyd-gass, skulle oppføre seg annerledes enn hverandre eller i forhold til andre 

gasser før man opplevde denne forskjellen.  

De større unntakene har til dels blitt løst med kvante-teoriene, men ikke hvilke forhold i romfeltet, 

gravitasjonen, og omstillingen som en gass kan gjøre i forhold til en annen i forbindelse med dette. 

Temperaturforhold ved frysepunktene ligger nær rom-balansen, og da vil de oppta og avgi like mye stråling.  

Utvider nøytroner seg, eller de letteste gassene, så vil de virke som et overskuddstrykk i gravitasjons-

rommet, nærme seg en anti-ladning, at de lader energi fra rommet i stedet for avgi energi, eller forholder seg 
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nøytrale. Utvidelsen av de lette stoffer vil da senke temperaturen uten synlig arbeid. Avstand i gravitasjons-

objekter øker nøytron- og partikkel-utvidelsen: Krever energi fra rom-felt-gravitasjonen. Må få konsekvenser 

for kvante-nivåer ved visse energi-nivåer. 

Loven om korresponderende tilstander 
I 1880 viste van der Waals at konstantene a og b kunne fjernes ved å innføre trykket, volumet og 

temperaturen ved den kritiske tilstand i sin tilstandsligning. Dette gjorde det mulig for hans venn og kollega 

Heike Kamerlingh Onnes å anslå det kritiske punktet for heliumgass slik at han i 1908 greide å fremstille 

helium i væske-form. For dette fikk Kamerlingh Onnes Nobelprisen i fysikk 1913. 

Smart. Det betyr at temperaturen, trykket i formelen får en slags referanse-stasjon å sammenligne 

med, lignende en slags konstant, selv om denne gjelder beregnet for hver av de aktuelle gassers individuelle 

tilstander, men at de forskjellige gassene da kan sammenlignes med hverandre. Eventuelt blandinger slik. 

Guldbergs regel 
Cato Maximilian Guldberg hadde som mål allerede i 1868 å finne en tilstandsligning som ikke bare 

omfattet gasser og væsker, men også faste stoffer. Den lykkes han ikke i, men det er heller ingen andre som 

har greid det. Guldbergs regelfra 1890 sier at et stoffs kokepunkt er ca 2/3 av den kritiske temperaturen i 

kelvin. Fra trykkligninger for gasser og væsker der molekylene ikke er bundet fast til hverandre, så kan man 

lage trykk-ligninger som baserer seg på trykk.  

Når noe går over i fast form får vi ulike bindingstyper stort sett koblet sammen etter kvante-verdier, 

og som metallbindinger, kovalente bindinger, ion-bindinger, forskjellige former som utveksler energien 

mellom de partikler som skal arbeide sammen, og som fører til at det normale frekvensnivået og gravitasjons-

sammentrekkende funksjonen reguleres på en annen måte enn ved friksjon og kollisjon. De fleste faste former 

utligner energier lokalt innenfor de utvekslende balanseenergier i det indre av stoffene, og i forhold til 

mengden som er sammen slik i forhold til gravitasjons-rom-feltet. Dette fører til en annen energi-oppførsel 

enn bare trykket ved friksjon og kollisjon, og er årsaken til at det blir vanskelig å lage en sikker ligning da 

kombinasjons-kompleksiteten er for stor og usymmetrisk i forhold til gasser og væsker. 

Forbindelsen mellom gasser, mellom væsker, mellom gasser og væsker forholder seg nærmere 

rommets nøytral-balanse-gravitasjon, og er grunnen til det jeg har tatt opp ett annet sted, at kombinasjoner 

av de letteste grunnstoffer, eller heliumkjerner, hydrogengass, nøytroner, vann, H2O og CO2 nærmer seg 

grensen til overtrykk og må regulere seg annerledes enn de tyngre stoffene som danner undertrykkspartikler 

ved slik som et delt nøytron som ved elektron og proton samt avstanden mellom disse kan tilpasse seg 

balansetrykket i rommet.  

Vann ligger så nær denne grensen, at om det fryser, så vil polaritetsvinkelen tvinge disse ut slik at 

tettheten i snitt i forhold til rom-balansetrykket blir mindre enn balansetrykket, noe som da gir en forskjell 

som energi-utvekslinger, temperatur-reguleringer fra de fleste andre stoffer. Dette regulerer hvorfor 

kvanteeneriene blir som det blir her, fordi vi godt kan se for oss ett vannmolekyl med to protoner uten elektron-

spenningen rundt seg, noe som også er et tap av kvanteverdi. Når nøytroner ikke er frie men bundet til flere 

andre slike, så er overtrykket borte fordi disse deler feltlinjer som to virvler i vann, og kan da ettersom de 

trekker seg sammen gi rom for flere nøytroner for å innhente balansen i forhold til kjerneaktivitetens volum i 

forhold til gravitasjonsrommet. En aktiv kjerne utvider rommet som energiene operer i. 
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Konklusjon Kamos Differensialkraftens ∂ƒ-funksjon for fysiske lovers funksjon. 
 

Konklusjon på Kamos - Forandrings-kraften, som i første versjon som vitenskapelig rom-stoff-tid-versjon med 

vitenskapelige lover, viser til samme funksjon, grunnet begrepet vitenskap og fysiske tilstander, der forskjells-

funksjonen, den indre funksjon til forandringskraften, benytter et utrykk beregnet for forskning som har historiske røtter 

i Norge, Europa, Verden, der forskjell kalles differens, fra matematiske og geometriske, samt begrep om skille, 

sammenligne like, ulike, skjelne, se forskjell på noe bevisst. 

At vitenskapelig forskning betyr at forståelse er det samme som =, er lik, der bevisst forståelse og de fysiske 

saks-forholdene er lik som i overenstemmelse med hverandre. Logisk Virknings-funksjonelt. Funksjons-forklaringen 

tar ingen hensyn, notis, av begrep som tro og viten, ånd-materie, abstrakt-konkret. 

Dette begrepet om en forskjell som blir forskjell fra seg, byttes da ut med begrepet en differensierende 

differensial-funksjon, df. Kraft beholdes for de realiserte, aktivt virkende funksjoners helhet, som kraften, altså der 

kraft, styrke, effekt, energi som her skal ha samme måletall for enhetene sine. At det ikke er så viktig hva man kaller 

det. Endrende bevegelses-formasjons-energier. 

Men i og med at vi vet om vekst- eller ekspansjons-funksjonen til samme grunn-funksjon, at den gir tetthet 

og trykk som absolutt, (drivkraft/bevegelse/hastighet), med differensiering, altså utveksling, der det er forskjell på 

utvekslings-formenes deling og samling, bevegelse, så får vi akselerasjon og retardasjon, samt rettere strekninger og 

utvekslings-sirkulasjoner som er de to sammenligningsfaktorer vi sammenligner økning og minskning av tetthet ved 

endring av banemønstre som gir felt og objekter form og hastighet, tids-økning, tids-forsinkelse, treghet og 

forkortelse, forlengelse av feltlinjeretnings-hastigheter uansett.  

I samsvar med vitenskapelig regnskaps-orientert bruk, benevnt Differensial-kraften, df-Force. Denne skal 

være i overenstemmelse med differensial-ligningene våre, og logikken, balanse, likevekt. 

For ikke å miste sammenhengen mellom oppdagelse og bruk som vitenskapelige lover som kommer frem fra 

samme funksjon, så velger jeg plutselig å gi et navnebytte i en ny versjon som stort sett er maken med unntak av siste 

setning i boken. Kamos-serien: Jeg kaller den nå Kamos – Differensialkraften d-force. I utgangspunktet en 

forglemmelse i tempo-hastighet med å få ut stoffet.  

Jeg har allerede i den første boken beskrevet at jeg i slik skriftlig sammenheng i teksten ikke da lenger skiller 

mellom df-Force og d-Force, fordi alle vil straks vite at jeg sikter til grunn-funksjonen i kraften. Den logiske funksjonen 

i bunnen av den, selv om vi nå går gjennom alle slags emner over nivået til grunn-funksjonen, kombinasjonen av 

preferansedannelser, kombinasjon av endringsformer til samme kraft.  

Dette er en rom-tid-kraft-modell som innebærer utstrekningen og styrken samtidig, og bevegelsen, og vi kan 

kalle det rom-tid-energiers vekslinger innenfor en absolutt balansert og likedan styrke overalt. Jeg viser her til at samme 

balanser opptrer som de kjente fysiske lover som jeg fant ut denne eksperimentelle veien for forskning på fysiske 

forhold. Da med den konsekvens at det da rommer utvekslinger av disse, også for alle romtid-transformasjons-felt, 

mellom de stasjonære lov-funksjoner, og der de ukjente lover vi måtte oppdage senere av lover, eventuelt kaos må 

befinne seg innenfor.  

Konklusjonen derimot er at vi ender med en ufødt logisk grunn-funksjon, som gir en likevekts-utvekslende 

kraft/energi-bevegelse som har like mengder like grunn-enheter hele tiden som en kontinuerlig funksjon som er 

sammenhengende, da random, annen løsning ikke kan gi proporsjonale forhold fysisk sett. 

Når alle de fysiske kjente lover, der sammenligningen gravitasjons-rom, gravitasjons-styrke ved partikler, og 

alle de andre fysiske lovene, de elektromagnetiske, planck-funksjon, Sterk kjernekraft, kvant-balanser, blant annet som 

sammenheng energi=masse, at forholdet mellom disse som at E=mcc, ser ut til å stemme, der alle lover, også denne, 

viser at det er likevekt av energi hele tiden.  

Konklusjonen er den; at om grunn-funksjonen da stemmer, og de fysiske romtid-bevegelser som er mulige i 

rom er inkludert i dette, så er funksjonen riktig funksjon, og at den stemmer, at den fysiske verden og dens lover har 

opphav i en og samme logiske funksjon, logiske kraft-virke-funksjon:  

At romtiden, formene, og lovene, samt dens bevegelses-energier, likevekts-funksjoner som potensiell og 

kinetisk energi, balanseres innenfor samme totalenergi, som de fysiske lover og transformasjons-lover, overførings-

veksling fra en energi-tilstand til en annen mellom energi-former, omkodingen, er av: 

Ett opphav i en og samme logiske funksjon for en kontinuitets-virkende ekspansjonskraft, og uten at ett 

punkt mangler i uendeligheten for denne virknings-funksjonens kontinuitet. 

En og samme logiske funksjon for Romtiden og de fysiske lover, funksjoner som er mulige i romtid-energier. 

Gitt ved: EN (og samme) LOGISK FUNKSJON!    R. Bergersen 
Om så andre saker kan blande seg inn er dette en helt annen sak å ta opp. Men grundig undersøkelse av de relevante 

funksjons-ytringer for kraft, alt, funksjon for totalitet, viser at Buddhismens Det Samme, Taoismens Yin-Yang, Tao=veien, viser at 

Det Samme, harmonien, balansen og fysiske beskrivelser fra de funksjonelle emner i de forskjellige tro-sretninger viser det samme. 

Natur-filosofene avdekker funksjonelle via vitenskapelige utsagn i påvente av bekreftelser. Kraft-modeller slik viser til lignende. 

Skriftets funksjonelle karakter viser til at vi søker i det samme, samme kraft, mer eller mindre ufullstendig forstått. 
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Gravitasjons-kraft/energi 
 

Kraft Felt Styrke Energi Balanse-utveksling 

 

 Gravitasjons-feltet er ut fra Differensialkraften en utløper av mange fra andre lignende utvekslinger av 

store og små feltstrømmer som er knyttet til den retningen og formasjonen feltet tilhører. Det ligner 

vannstrømmer som skiller seg ut ved strømretninger, og likedan på lekasjestrømninger i elektriske ledninger 

som godt kan vandre motsatt vei. Vi kan også se det slik som at vårt kosmiske gravitasjonsfelt har skilt seg ut 

av andre større gravitasjonsfelt. Den totale mengden energi i ett hvert volum er allikevel det samme, mens 

lokale utskilte felt slik er fortynnede deler og retnings-strømninger oppe i dette totalfeltets totalenergi.  

 Balansen, det vi kan sammenligne med kraft og motkraft er absolutt og hele tiden tilstede, og slik sett 

skulle ikke utvekslinger kunne gi annet enn absolutt balanse, og slett ikke noen partikler. Men da utvekslingen 

krever sirkulasjon må det dannes slike sirkulasjoner som virker som akselerasjoner og retardasjoner inne i 

feltet. I ett veldig stort slik sirkulasjons-felt vil det da virke som på jorden, føles som en flat plant landskap. 

Men da vi vet at det er krumnings-sirkulasjon må dette enorme store lokale feltet ha mindre sirkulasjoner som 

er tilpasset summen av krumninger. Alle slike mindre krumninger som virker som utvekslings-grader for det 

lokale feltet vil da også virke som ganske like under samme trykk-landskap. Da det teoretisk og praktisk, 

deduktivt er strømninger i alle retninger til utvekslings-sirkulasjonene så kan balansen være helt bestemt for 

posisjonsdannelse, bevegelses-posisjons-virkning for hvert partikkel i gitt tidsperiode som kan variere og 

endre seg ut fra energi-endringer, men som ved at partikkelen sfærisk er knyttet til alle retninger, ofte kalt 

uendelig og kontinuerlig, kontinuitets-sammenheng, så vil det også virke helt ubestemt hvor dannelsen av 

partikler er, selv om det er balansert likevektig bestemt. Alle partikler og felt vil virke på hverandre slik at det 

er variasjon på posisjonen kontinuerlig. Men den totale mengden utvekslings-sirkulasjoner og felttilpasning 

er stort sett over lengre tid konstant, og slik at det ikke kan skje splittelser og sammenføyninger uten at dannes 

tilsvarende endringer av energi, partikler som i sum gir samme energi-mengde i feltet totalt.  

 Når vi søker ned til den utvekslingsbalansestrømmen som skiller seg ut fra en annen gravitasjonsstrøm, 

så vil denne ha en proporsjonal turbulens i overenstemmelse med utvekslings-graden som betyr at en gitt 

turbulens virker over lengre tid som den lokale gravitasjons-verdens trykk vi tilhører, og endringer i 

gravitasjonstrykket vil gi proporsjonale endringer i partikkel-energi-felt-mengden, som fremdeles vil virke 

balansert og likevektig som totalenergier.  

 Under beskrivelsen av partikler er det slik at forklaringer her viser til dannelse av et lokalt felt sine 

minste og største partikler om de er alene i trykklandsskapet. Se logisk forklaring til grunnstoff-lista og Planck-

funksjonen. Den er nemlig også slik at utvekslingen som partikkel danner en hastighetsløkke som også for 

feltutvekslingen virker som at partikkelen gir bevegelses-forsinkelse, treghet tidsforsinkelse og lengde-

forkortelse i forhold til alle retninger rundt seg, og at den samlede massen i den indre utvekslingssirkulasjonen 

ikke merkes utad, isolert felt-sirkulasjon, og som godt kan kalles partikkelens egentlige energi, eller om vi  vil 

Planck-massen. Når utvekslingen nærmer seg sentrum blir denne tettere og tettere likt som akselerasjon, 

retardasjon lik Gallilei/Newtons akselerasjoner, og med korreksjon av virkning på alt rundt, samt 

gravitasjonsfeltet utenfor, en fordeling som stemmer med virvler som utveksler med hverandre, at trekkstyrke, 

vibrasjonsstyrke, bevegelses-volumet, slik griper fatt i alt rundt seg på en slik måte at det må justeres med 

Plancks formel som er lik med utvekslingsforskjeller som oppstår ut fra energitilførsel eller energitap av 

hastighetsløkker, utvekslingsmengden, og samtidig den tidsforsinkelsen som Lorenz formel har beregnet, som 

to ledd i Einsteins formel for gravitasjonsobjekter og felt-formler ellers, de elektro-magnetiske og de gravito-

magnetiske feltvirkninger. 

 Dette gir oss et ganske balansert landskap som ut fra dette er årsaken til at partikkelen og partikkel-

samlinger, masser, bremses ned i hastighet og følger en bestemt hastighet i gravitasjonsstrømmen eller med 

gravitasjonsutvekslingen. Gravitasjonsstrømmen har gjerne en retning og krumningshelning i det store 

feltlandskapet, men lokalt vil det virke som at partikkel og masse følger de balanserte forskjeller mellom 

objekter i bestemt fart ut fra vekt, masse, og balanseavstand mellom utvekslingsmengdene av 

gravitasjonsfeltlinjer mellom objekter. Vi kan kalle det grader mikrodannelse av sterk kjernekraft, fordi det 

stadig vil bli sterkere binding mellom objekter som nærmer seg hverandre. Når de er helt inntil hverandre vil 

det være sterkest slik kraft med høy synkron binding mellom utgående og inngående gravitasjon og 

antigravitasjon som balanserer.  
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Vi får med andre ord partikler som deler seg, sammenføyer seg ut fra balanseforholdene rommet 

bestemmer for disse som lokal fordeling av energimengde slik som når et nøytron deler seg opp i ett elektron 

og et proton og danner hydrogengass. Det kan også oppstå ioner, hydrogen-ion og en betastråle, elektron på 

vandring. Poenget er at om gravitasjonen er helt balansert på ett sted, som et nøytron eller nøytral masse, altså 

med kun balansert gravitasjonsutveksling, så ville ikke et objekt, en partikkel, et menneske, mineral eller dyr 

og planter kunne beveget seg. Alle ville være en slags stiv massebinding. Fordi trykket krever at det skjer 

omfordeling og avstands-regulering mellom partikler så omdannes feltstyrkestørrelser o forhold til jevnt 

gravitasjons-rom seg slik at vi får slike negative og positive funksjoner som er litt lavere, litt høyere enn topp-

presset og minimums-presset i forhold til et jevnt gravitasjonsstyrkefelt i det lokale rom rundt et partikkelen, 

partiklene.  

Det er på denne måten med dannelse av disse balanseavstander av feltstyrkefordelinger at vi får en 

differens-energi som vi kaller kjemisk funksjon, elektrisk funksjon, om vi vil PH, base, syre, som slik 

forholder seg som motsatt rettede feltstrømmer i en lokal gravitasjons jevne trykk. Uten denne forskjellen ville 

vi ikke kunne bevege oss eller utveksle energier, slik at dette er grunnlaget for kjemien, og en aktivitet i det 

hele tatt i rommet, som gjør skille mellom fysikk og kjemi mindre med tanke på at lyset er deres felles 

utvekslings-trykk, de raskeste forplantnings-balanser i rommet som følger turbulensutvekslingen som har slik 

hastighet alle veier. At om lys alt har kommet på drift en retning så holdes et konstant trykk rundt partikkelen 

også en konstant retning om gravitasjonsrommet ikke påvirker retningen eller den møter andre partikler, felt. 

Med andre ord: Kun ren gravitasjon vil isolere bevegelsene til fast posisjon. Utvesklinger tvinger 

masser, nøytroner, elektroner og protoner som dannelser å følge opp med balansebevegelser, 

størrelsesreguleringer, og er årsak til at skifte av energi gir bevegelsesmuligheten ut fra gitte posisjoner, at vi 

kan velge retninger, styre retninger av bevegelser. Her vil altså ikke ren tenkning hjelpe mye. Faller en 

astronaut uten hjelpemidler ellers innover mot en planet, fanget av gravitasjonen, så kan denne tenke så mye 

den vil på veien nedover uten at det hjelper sp mye på masse-feltretningene. 

De relative bevegelser mellom objekter kommer da av massetiltrekning gjerne fordelt i sammen-

klumpende mengder, grunnstoffer eller isotoper av de, samt at elektroner og protoner kan utveksle i større 

grad som bevegelse- og utvekslingsenergiske formasjonsendringer. Det er dannelsen av disse spennings-

forskjeller som gir utvekslings-bevegelse, altså kjemisk bevegelse. At bi kan endre retninger og posisjoner på 

massebevegelser og ha stoffskifte. Uten energi-rørelsen isoleres kraften, balansen. Da alt utveksles, så vil en 

slik stoppbalanse ikke være mulig. 

Kjemien vil slik sett egentlig alltid ha den elektromagnetiske dynamikken med uansett hva 

gravitasjons-balanse tilsier ellers som graviterende mellom objekter. Men det er gravitasjonsfeltet egne 

forskjeller på feltmønstre og dets retning som danner den lignende grad av positiv og negativ fordeling av det 

samme. Slik ligner masse-kraften stort sett slik som at vi fører to plane steinblokker mot hverandre, og at det 

legges ett elastisk blåbær i mellom dem. Nå klemmer blokkene på blåbæret så saften tyter ut av dem, altså 

øket gravitasjon, og mer av saften, felt-energien, fordeler seg utover i rommet.  

Om blokkene slipper litt på trykket så eser det elastiske blåbæret litt ut igjen og danner et indre vakuum 

som trekker saften inn igjen, minsket gravitasjonstrykk, og blåbæret virker mer normalt igjen. Ett nøytron 

alene i rommet har et svakt overtrykk av gravitasjons-rom-felt rundt seg, og vil derfor få et tilsig av kraft som 

rundt 10-15 minutter senere vil få nøytronet til å sprekke, det vil si for å få riktig balanse så vil det minste 

gravitasjonspartiklen, lignende mesonverdi, et elektron, slik danne en rund gravitasjonspartikkel som 

avsnøres, og det gjenværende tilsvare protontrykkets balanse med elektrontapet, og der avstanden de danner 

er i overenstemmelse med, og balansert med romtrykket.  

Ett eventuelt nøytrino til eller fra ved slik sammen-smeltning av disse eller spalting av nøytronet, er 

mulig ikke nødvendig da gravitasjonskraften selv kan få til denne spaltningen, men det vil allikevel være en 

retningstrykkforskjell mellom disse partikler som dannes, også et gravitasjons-rom-trykk-forskjell av 

massekraft i de forskjellige retninger, som virker som en slags polær virkning for trykkutjevningen, som derfor 

muligens vil snappe opp et nøytrino eller avgi ett nøytrino som trykkforskjell. Altså et svakt trykk som 

dannelse ved av-snøring og sammensmeltning.  

Dette virker med balansekraften som årsak til at denne prosessen kan snappe opp et av den mengden 

nøytrino som er i rommet, eller utjevnet, vil avgi en slik verdi tilbake til rommet. At det er en jevnt virkende 

prosess for slik trykkendrings-balanse i et lokalt landskap. 
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Når flere nøytrino kommer sammen i atomet, isotopdannelse, så vil utvekslingen kreve mindre til-

strømning av kraftfeltet rundt for å opprettholde partikkelen, og partiklene trekker seg sammen, men utvider 

seg når de spaltes ut som enkle nøytrino igjen, og masse-størrelsen tilpasser seg trykket av endret gravitasjons-

mengde som følger den alminnelige balansesirkulasjonen som endrer seg da med Planck-verdiene, som er 

partikkel-balanse-verdi, men også avstandsenergiforskjeller slik som forskjellen mellom to elektroners plass 

i forskjellige baner som avgir forskjellig frekvens, der frekvensforskjellen, planck-verdien tilsvarer den 

forskjellen som utvekslingstrykket har av differens i trykkstyrken til de forskjellige elektronbaner, eller som 

forskjellen mellom to frekvenslengder.  

Slik sett i likt romtrykk, samme gravitasjon-partikkel-proporsjons-dannelser, så vil denne balansen 

være konstant som proporsjonal mengde ut fra partikkelenergi-størrelser, og grunnen til at planck-funksjonen 

er likedan i hele universet. Dette betyr at vi har lik energiutveksling mellom de forskjellige energi-tilstander 

vi opererer med. Lignende, ekvivalent med at E=mcc.  

Lyset slik er den trykk-størrelses-endringen som fremdeles kan forflytte seg likt med gravitasjons-

turbulensen utvekslingshastighet i romtrykket alle veier, inntil at energimengden i lyset er så stor at det kan 

eller må utveksle alle veier som et kule-formet partikkel grunnet gravitasjonsmengdetrykket gir grenseverdien 

for motstand i fartsretningen, og som utvekslingsmengde, bremses av graviterende utveksling alle veier og 

blir en treg partikkel i rommet. En rom-felt-hengende partikkel. Alminnelige masser.  

Feltakselerasjonsutvekslingen slik gir også den selektive logiske virkningen mellom partiklene og 

feltene og deres store mengder logiske utvekslingsplasseringer, bevegelsesformasjoner, utveksling av energier 

som skjer når mange slike kommer sammen som kan danne et utall med logiske kombinasjoner av avstand og 

energi-utvekslinger. Innafor i fysikk og kjemi. 

 

Tesla har nok forstått at rommet, feltene, uansett hva, har lokalt metnings-punkt, at rommets energi er 

mettet, balansert mellom feltpartikkel og gravitasjons-rom, omliggende felt. Ved gitte spenninger får man kun 

en viss utveksling og det som er mer eller mindre enn dette må fordele seg på en annen måte. Er energien for 

høy ved ankomst til et annet felt, masser, så må dette rett og slett passere. Han fant ut at når frekvensen, altså 

energien i feltet, var større, så kunne det som kom til objekter der og det som gikk i fra objektet ikke endre 

den mettede tilstanden, da denne ikke kunne behandle den energikraft som kom, og at det bare gis en 

bølgevirkning for de partikler som fremdeles er i balanse etter passeringen av den store energien. 

Så ved å sende høyere energi gjennom seg, høy frekvens på 50000 volt vekselstrøm, så klarte han seg 

ved å sitte naken på den store spolen, mens industriherrene ikke trodde sine øyne. 

Men dette igjen betyr ikke at Tesla forstod hele utvekslingsforholdet. Både Einstein, Bohr og Tesla 

viser at de har mangel-forståelse av ulike sider av feltvirkningene. Og Hawking innrømmer det samme. 

At balansen, ikke bare i kjent kosmos, og i-liggende oppfyll av feltkraft som ikke synes godt for 

gravitasjonsfeltet vårt, samt utvekslingen med en omliggende motkraft til vårt felt som er to felttilstander som 

ikke er med hos disse, og som førte til at motkraften forsvant som sammenligning etter 1905-1917 med 

Einsteins forståelse. Nå skulle bare naboenergier sammenlignes balansert og ikke at helheten av kjent kraft 

hadde noen balanse mot videre feltkraft omkring seg. Nesten alle fysikere jobber ut fra handfaste partikler de 

sammenligner energi i mellom, og ikke den store årsaken til sammenhengen og virkningen som er årsak til 

dette. Slik sett er temperatur, partikkelenergier, gravitasjon, blitt et stort spørsmålstegn for dem, mens det 

ellers er logisk og enkelt å forstå. 
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Feltdannelse under ett konstant trykk 

 

 Differensialkraften forteller om ett og samme konstante trykk. Differensialkraftens funksjon forteller 

at det er konstant utveksling i like mengder. Det spiller ingen rolle hvordan disse utvekslingene foregår bare 

de forskjellige utskilte virvler til sammen opprettholder balansen til konstanttrykket. Denne tilstanden betyr 

at selve balansetrykket er på plass før utvekslinger foregår, eller alltid er til stede tross utvekslings-funksjonen 

og utvekslingene, som da må fortsette å forholde seg balansert i den samme massen, kraften, energien, altså 

drifts-faktoren til differensialfunksjonen.  

Drifts-faktoren er at bevegelses-faktoren som en del av samme differensialfunksjon, rom-tid-

bevegelses-funksjonen, fortsatt vil ekspandere, men ikke kan komme ut av konstant-trykket som alt er tilstede, 

og derfor må utveksle innvendig i samme kraftfunksjon, som at like deler da utveksles totalt sett som 

balanserende utvekslinger. At konstanttrykket 1, har sin egen drifts-funksjon som motstanden, den samme, lik 

1, og utvekslingen er da konstant i sum utvekslinger og bevegelse, hastighetsmengde totalt for romslig 

bevegelsesmengde, er konstant, i sum eller produkt lik 1. Altså rett og slett Ohms lov! 

Vi må da se dette for oss som at det uten utvekslinger eller i hundre prosent balanse, ikke dannes noen 

flere utvekslings-ut-balanseringer enn de som er. Men de utvekslinger som er fortsetter sine utvekslings-

balanser som tilsvarer at rommets størrelse og form, som innenfor ett gitt mindre område, eller som uendelig 

der dette ikke kan vokse mer, oppfører seg likt med hensyn til en og samme rom-tid-bevegelses-hastighet, og 

der den samme konstante mengden, i lite eller større rom er likt i alle tilfeller av størrelse som er konstant. 

Dette tilsier at rette og kolliderende bevegelsesretninger av samme trykk-kraft med samme motstand 

danner utvekslings-ut-balanseringer som til sammen er likt med en helhet av dette tilsvarer at vannrette felt-

kraft-linjer og kolliderende, loddrette felt-kraft-linjer dermed danner en tilsvarende virvel- kule-virvel, 

spiraler, hastighetsløkker som tilsvarer en sum der forholdet mellom rette og kolliderende feltlinjer danner i 

sum en sirkel for summen av utvekslinger.  

Altså dannes det skjematisk sett, lignende som for U=RI, en balanse som tilsvarer en sirkel: Som jeg 

har kalt hastighets-løkken, og som er summen balanse-utveksling. Rett og slett turbulens-virkningen, 

friksjons-faktoren, frekvens-faktoren. For ut fra utjevningen som er en balansert utveksling så vil disse måtte 

forholde seg til hverandre i en sum av gitte balansemengder som vi kan kalle en konstant energi for energi-

landskapets totale sum utvekslinger.  

Vi kan si at som sum utvekslingsbalanse, så danner de rette bevegelses-utstrekningsmengder, og de 

kolliderende bevegelses-utstrekningsmengder altså en sirkulerende mengde utveksling som balanse av disse 

som utveksling. Dette er grunnen til at PI dannes, som nyttbar faktor, for omtrent alle eksempler på romslige 

felt-utvekslinger. Den samme balansen i et jevnt utvekslings-kraft-rom vil da gi kompenserende likedanne 

mengder trykk for graden utveksling for felt-virvler og kule-formede feltlinje-utvekslinger under samme 

trykk-forhold, men vil også dannes tilsvarende der feltlinjetrykk utvider seg og går over i et annet felttrykk-

mønster, til en annen energiform i samme landskap.  

Utvekslingstrykk-balansen vil altså kompensere seg balansert med omliggende og sirkulerende 

felttrykk, med den konsekvens at partikler i samme, og ut av samme felt-kraftmengde energi, også danner 

tilsvarende Planck-balanserte utvekslingssirkulasjoner. Forholdet mellom større og mindre objekter vil altså 

utveksles som en konstant trykkforskjell med mengdene som inngår i utvekslinger slik at om partikler kommer 

sammen eller splittes, så må dette balansere seg med trykkmengden rundt seg i en slik sum areal, og med det 

som da dannes som mengde nok til den nye balanserte utvekslingssirkulasjonen de danner.  

Altså lignende virvler i vann. At sirkulasjoner som mater hverandre da vil danne samme mengde 

mindre behov for mating av trykk fra utsiden, og gjennomsnittstrykket utenfra minker. Men trykkmengden 

som minker ligger da også balansert tilbake som mengden bevegelses-utvekslingsmengder av rom-

utstreknings-bevegelses-trykk på utsiden av objektene. Det samme med vannvirvler.  

Altså at gravitasjonsrommet eller andre partikler nå deltar i den økte summen som omliggende 

gravitasjonsrom har igjen av høyere kapasitet. Dette er årsaken til at massene blir mindre som sirkulasjons-

posisjoner når mengden masse øker som sammensmeltede eller samlede mengder i nærmeste posisjon til 

hverandre. Om de splittes vil de måtte øke utvekslingen av omliggende kraftlinjer, og Planck-sirkulasjonen 

øker i mengde energi-feltlinjer utenfra, større mengde indre utveksling, hvilket så rom-utstreknings-

bevegelses-kraften mister tilsvarende i mengde, og rommet trekker seg sammen rundt objektet, slik som økt 

gravitasjon i posisjonen.  
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Men dette går ikke lengre enn balansen som tilsvarende er fordelt over det rom som det da er rimelig 

å sammenligne med som nødvendig mengde kompensasjon av energi-tap i rommet, som kompenseres av hele 

landskapets totale energi-mengde. Samme forholdet kan da også kompensere dette mellom trykk-utvekslinger 

rundt seg som da kan stille seg inn i logisk matematisk-geometrisk mønster som bevegelses-energimengder 

rundt de lokale posisjoner av objekter, virvler.  

Den logiske balanse-tilpasningen av posisjoner som gir balanse mellom objekter er i utgangspunktet 

uendelig, men vil forholde seg til feltmatningsstyrken rundt seg, og balansen som summen av kraftvirkninger 

totalt har i området som fordeles over bevegelsesmengden og objektdannelses-mengde som treghets-

bevegelse, (potensiell energi). Dette er grunnen til at det er balanse i bevegelsesmengdene mellom potensiell 

og kinetisk energi. 

Det som her er beskrevet er også årsaken til at når to sorte hull, den ene med 29 solmasser 

sammenlignet med vår sol, og et sort hull med 33 solmasser, som kommer sammen, også er lik 62 solmasser, 

men at virvelfordelingen av denne mengden feltutveksling med rommet, tilsvarer cirka 5 prosent mindre 

mengde, at som sammen i en og samme virvle, så skjer kompensasjonen samtidig med at rommet overtar 

rundt 3 solmasse-gravitasjons-styrke-energi som rommet nå skal fordele utover med lyshastighetens, altså 

turbulenshastigheten til gravitasjonsrommets egen turbulens, treghet, slik sendes utover som et utvidende 

sjokk-bølgemønster som skal balanseres ut med omgivelsene gjennom hele det rommet som er ut fra samme 

gravitasjons-kraft-energi.  

Alle gravitasjonsobjekter og partikler må berøres av dette som posisjonsendring, mens det er langt 

vanskeligere å måle den partikulære masse- eller energi-endringen, altså en alt for liten Planck-effekt at den 

lett måles om det ikke er for store områder sammenlignet med svært små områder. Ligo-eksperimentet kan 

gjennom frekvens-forskyvninger merke bølgen, men da alle partikler i rommet der måleapparatet er har 

tilsvarende påvirkning av samme gravitasjonsbølge så vil forholdet mellom alle Planck-størrelser i området 

balansere seg tilsvarende likt, slik at vi kun kan oppfatte eventuelle gravitasjonsbølgeendringer ved hjelp av 

lysfrekvenser, for endring av gravitasjonsfrekvens eller lysfrekvens som sammenlignes slik med en god 

avstand mellom måleinstrumenter. 

Nå vi øker en hastighet på et objekt, en utvekslings-sirkulasjon, så strammes også linjene og 

bevegelses-retnings-motstanden seg inn, slik at objektet får økt mengde felt-utvekslinger. Det vil da virke som 

at hastigheten da tilsvarer økt gravitasjon, eller økt kraftmengde, spesielt ved en kollisjon, da dette betyr økt 

brems av bevegelses-retningen og økt sirkulasjon, treghetsdannelse-sirkulasjon for objektet, objektene. Selve 

massen vil tross alt trekke seg sammen, strammes som en fastere virvel, der vi kan benytte samme Planck-

konstant til å beregne en dobling av vektøkning, som da krever stadig mer energi for å kunne dobles, etter 

skalaen tilsvarende Planck-konstanten. 

Nå fordeler kraften seg i sirkulasjoner og logisk balansering med eventuelle nabo-objekter, og 

kraftmengden avtar for selve objektet, som igjen fordeler seg over andre objekter og rommets felt-trykk-

utvekslinger. Altså at retningsmengdene av objekt-kraft og rom-felt-kraft kompenserer hverandre. Dette vil 

danne en lignende balansert utvekslingssum som tilsvarer det samme forholdet masse/felt-styrke-endringer, i 

samme grad da som tilsvarende Plancks konstant, så sant de objekter og felter som er tilstede er under det 

samme trykk-rom, hvilket de mer eller mindre alltid er, da gravitasjons-feltkraften selv med utvekslinger viser 

at den er en utveksling-mengde av omliggende felt selv med sin balansegrad av indre turbulens, treghet.  

Altså hvorfor rommet har en viss treghet tilsvarende de trykkendringer som kan balanseres som 

utvekslingsmengden dette gravitasjonsrommet har, stort sett oppfattet som en konstant energi-mengde 

utvekslinger, som igjen betyr at omforminger av romslige felt og objekt-endringer, går over i en bevegelses-

virkende form med den samme mengden energi i behold.  

Alle fysiske energiformer vi kjenner og omvandlingen mellom energier, transformasjonen, viser at alle 

fysiske felt-lov-områder isolert er i balanse, og at omvandlingsmengden til den nye energien, og den nye 

energi-formen har samme energi i behold, som den som er tapt, og at det også mellom kjente energi-områder 

fortsatt er en konstant energi, bevegelses-energi. Grunnen til at formelen E=mcc stemmer da lys-energien er 

trykk-balansereguleringen i gravitasjons-rommet der kompensasjonen ikke kan utføres gjennom stillingen 

partikler logisk danner med hverandre. 

Obs: Partikkel-felt-endringer kompenseres med gravitasjons-kraft-rommets endringer, balansert. 
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Når vi ser på et atom, og på et solsystem, og vi tar en tung sentral kjerne, og synes at disse fordelinger 

av forholdene mellom baner til elektroner og forholdet til planeter i baner ligner hverandre, så er dette fordi 

at alle feltobjekter i første omgang utveksler her i en kule-rund sfærisk spredning utover og innover.  

At vi utenfor et atom, eller elektron, og utenfor solen og rundt planetene, kan tegne en sirkel på 

overflaten, å finne at tettheten, styrken, halvveis lenger inn mot sentrum, eller halvveis nærmere en sol, eller 

en kjerne, likedan utenfor slike objekter ved dobling av avstand, kan se at sirkelens areal med retning inn mot 

et senter halveres og gir 4 ganger høyere tetthet, eller utover fra objekter finner at det er 4 ganger mindre 

tetthet ved dobling av avstand.  

Dette forholder seg da selvsagt kvadratisk ut fra avstanden vi tar i sprang fra et objekt, der 3 ganger 

lengre eller kortere avstand vil gi kvadratrot av 3, eller utover i svekkelse, 3 ganger 3, som er 9 ganger så stor 

kraft i forhold til et senter vi måler fra. Kraften svekkes akkurat i samme mengde som det areal som utvides i 

spredningen utover fra objektet. Dette gjelder for atomet og elektronet og det gjelder for solen og planetene.  

Om planetene har lik fart, et eksempel 3 mil i sekundet som banefart rundt solen, så vil massene som 

skal balansere seg inn mot solen, også balansere seg i avstand til hverandre slik at denne samme Newtons felt-

lov stemmer ganske nøyaktig med plasseringsforholdene, tyngden og farten, samt forholdet til avstand mellom 

de ulike planeter og nærliggende planeter utover i solsystemet, på samme måte som elektroner fordeler seg i 

lag utover fra sentrum av et atom i banene her. Sammenligningen av kraftforholdene er de samme sammen 

med bevegelsesmengden, spenningstypen, frastøtning og tiltrekning mellom objektene.  

Det er dette kvadratiske forholdet som differensialligningene sammenligner med fart, styrke mellom 

to punkter og graden helning av bevegelsesbanen, som forteller hvor stor akselerasjon og tyngde er på objekter 

lengre unna oss.  

Lignende målinger er grunnlag for hvor stor styrken til elektronbaner er og hva da Planck-frekvens-

endringen blir mellom ulike lag, og hvor mye da kraft-tetthets-forskjellen i volum gir som frekvens-endring 

når lys sendes ut av atomer eller mengden som skal til for at et elektron skal hoppe ut, og der sammenligningen 

mellom energiforskjeller mellom to frekvensstadier da også er gitt i denne balansen for at kvante-forskjellen 

blir som den blir. At vi har den samme konstante balanseringen for masse-energi-størrelser i like proporsjonale 

trinn økning og senkning av frekvensenergier. 

Disse forholdene av balanser skyldes i utgangspunktet Differensialkraftens funksjon, (forandrings-

kraftens), som da forholder seg til utvekslinger balansert, helst som et jevn trykk-rom. Hvordan får vi et jevnt 

trykkrom? Det får vi ved å forstørre et utvekslingsfelt inntil at størrelsen er så stor at rommet virker jevnt i det 

lokale området.  

Altså at om det er partikler der eller partikkeldannelse, så vil de være energier under et ganske likt 

trykk, og vil danne spaltninger og sammensmeltninger som virker balansert kompensert, slik som at et nøytron 

fordeler seg ved deling til elektron og proton der deres energi til sammen virker som protonets, og der dette 

er fordelt over potensielle- og bevegelses-energier for posisjonen til disse i forhold til hverandre ut fra samme 

Newton-Einstein-formler: At elektronet sirkulerer rundt protoner, i den hydrogen-gassen nøytronet danner.  

Her ser vi samme forholdet som i atomer ellers og i solsystemet ved fordeling av kraftobjekter, 

avstanden og hastigheten i dette systemet for hvert objekt og for alle objektenes stilling og bevegelse i forhold 

til hverandre. Det er det samme vi lokaliserer ved exo-planeter. En mengde forskjellige balansetilpasninger 

som stemmer med mengde og posisjon, og avstand-fordeling og hastigheten de da har. 

Om det dannes en for stor mengde av partikler eller felt-energier ett sted, skjer ikke dette uten at 

tilsvarende mot-virvler som felt eller partikkel-formasjoner starter sirkulasjon som balanserer dette den 

motsatte veien, og vi får anti-gravitasjonsfelt og anti-gravitasjons-partikler, fordi disse er under det samme 

trykket og danner likedanne trykkpartikler med motsatt bevegelsesvirkning, og kan oppfattes som vakuum-

partikler eller overtrykks-partikler. Dette kan like godt overføres på sorte hull, mettede hull, overskudds-hull, 

enorme objekter som svelger store lysmengder, eller konstant avgir store lysmengder. 

Når nøytronet virker nøytralt så er det fordi mengden gravitasjons-trykk-virvler og gravitasjons-

utløpende virvler er i balanse i forhold til gravitasjonstrykket rundt samtidig som at størrelsen i energi til 

nøytronet er likt med maks-trykket for enkeltpartikler i rommet, altså likt med nøytraltrykk-turbulensen i 

rommet. Men partikkelen har den energien som avgjør forskjellen mellom den utvekslingsmengden som 

krumningen av rommet gir i en viss balansert posisjon som er med i bevegelsesretningen påvirket av andre 

gravitasjonsobjekter. Flere krumningsbalanser opererer altså som logisk balanse-utveksling her.  
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På den annen side så vil kompenserende trykkforandringer stort sett som ikke kan utjevnes gjennom 

gravitasjonsturbulensens egne sirkulasjoner danne de minste trykkpartikler som er et minimums-trykk, altså 

ikke et taktrykk som nøytronet danner, fullt trykk, men en mindre trykkmengde fra gulvet til nøytraltrykket i 

rommet, og slik danne en vertikal virvel.  

Trykkretningen vil være for sterk til at dette trykket kan danne gravitasjonssirkulasjoner balansert i 

trykkretningen, og kan ikke danne dette med trykkdyttet som er en balanseutjevning heller, fordi hver del av 

dette trykket da presses utover i mindre virvelutvekslinger langs alle feltlinjene dette har, og vi snakker om 

lys-virvelen som eksempel. Konsekvensen av at romtrykket er voldsomt i forhold til denne lille partikkelen 

som ikke klarer å danne posisjonssirkulasjon ved for lite energi til en fast sirkulasjon, i stedet vil bli presset 

utover lokalt, eller vertikalt på fartsretningen.  

Her danner gravitasjonen balansekompensasjon med den elektromagnetiske, altså gravitasjons-

ubalansen, ved at den erstatter plassen av energien til lysvirvelen mister i samme området, men motsatt vei av 

slik lyset presses utover. På veien innover er det konstant energibalanse mellom lysets elektriske feltvirkning 

utover og her dannes det mindre utvekslingsløkker langs feltlinjene i samme grad som den mengden som 

bremses utover likt som at gravitasjonen bremses innover mot et ut-vekslingspunkt nær senteret til lysvirvelen.  

Virkninger innover av gravitasjon taper en frekvent energi ved å balansere felt-trykket elektriske 

virkning utover, og denne frustrasjonen av kompensasjon hele tiden kaller vi magnetisme. Denne vil i stadig 

høyere grad virke som den står vertikalt på det elektriske feltet, mens den i hovedsak går i motsatt retning.  

Balansen er til stede, men bevegelsesmengden kan ikke stoppe så utvekslingen fortsetter. Når 

gravitasjonsrommet har utbalansert trykket gjennom utveksling med den elektriske virkningen, så presses altså 

gravitasjonsmengden, det vil si det elektriske og magnetiske feltet sammen igjen i en balanse som får lyset til 

å virke langt mer gravitasjons-rettet i balanse som gravitasjon, men den magnetiske virkningen kan ikke 

opphøre da den er driftsvirkning til spinnet til lysvirvelen.  

Den virker her magnetisk, men en kort stund fordi gravitasjons-presset overstiger nå den utjevnende 

balanseringen til magnetismen i nøytral-rom-trykket. Presset starter utvekslings-presset av den elektriske felt-

mengden igjen, og slik frekventerer lyset hele tiden. Noe av denne sammenpressede effekten kompenserer 

mellom utveksling bakover i fartsretningen mot det dyttet som presser denne fremover med gravitasjons-

trykket bak seg som lukker seg igjen til et normaltrykk i rommet, og presser massen til lyset fremover som nå 

er ganske tett, til utvekslingssirkulasjon med mengden trykk fra rommet fremover som i snitt fra alle kanter 

er for sterkt til at lyset kan danne faste runde partikler i balanse med trykket.  

Trykket i trykkretningen blir akkurat for stort for dannelse av kule-form, og trykket som dannes lokalt 

i rommet rundt vertikalt på fartsretningen overtar igjen ut-klemmingen av masse-energien i lyset, presser feltet 

utover igjen. Forholdet mellom retningsutveksling og vertikalutveksling er liten i turbulenstrykket, så lyset 

stopper ikke opp slik man tror, men taper noe inne i frekvensvirkningen på forskjellen mellom vertikal og 

horisontal utveksling, altså vertikal spredning og horisontal forsøks-spredning.  

Lyset måtte hatt styrkemengde nok til å kunne bøye feltlinjene som det møter fremover, men som i 

høy grad har styrke i mot lyset ved at dette skal utveksle med gravitasjonsrommet bakenfor lyspartikkelen, 

det vil si holde balanserommet i hevd fortsatt fra alle retninger. Lyset balanserer slik med gravitasjonsrommets 

utvekslings-turbulens-hastighet. Ett trykk som virker likedan som åttetall i alle retninger, men selvsagt videre 

8-tallsmønstre som virvelmønstre. Lyshastigheten er altså en trykkforskjell i gravitasjons-balansen, slik stort 

sett lys-feltet selv som energi må være. 

Elektronet ligner ganske meget på lyset, fordi dette fremdeles utveksler elektromagnetisk på samme 

måte med gravitasjonsrommet, men har energi nok til å danne felt-utveksling med balansert inngående og 

utgående feltvirkninger med fartsretningstrykket også. Og slik kan det danne en gravitasjons-utveksling i 

sentrum som virker alle veier, og er samtidig da en gravitasjons-partikkel av kule-form. Kulevirvel, balansert, 

der selve utvekslingsmengden ikke gir seg til kjenne som hastighetsmengde fordi den sirkulerer, og har den 

energimengden som er balanse mellom lys-trykk-energi-hastigheten som er balansert med gravitasjons-rom-

trykk-balansen. Det innvendige i partikkelen er mere nøytralt gravitasjonsrom som er med i utvekslingen av 

bevegelses-retnings-utvekslingene, altså samme hastighet og trykk som trykkrommet utenfor partikkelen. 

Protonet dannes stort sett fordi en tilsvarende lyslignende effekt, altså med styrke til å danne en 

gravitasjons-partikkel, altså ett elektron på tilsvarende måte utveksles fra takhøydetrykket mellom et nøytralt 

trykk som nøytronet har med gravitasjonsrommet, som er likt med elektronet som trykkmengden som skal til 

en gravitasjonspartikkel nedenfra med kule-form.  
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Balansen passer da med trykket i rommet og omgivelsen fra andre partikler som bestemmer en avstand 

for bevegelse som dette elektronet skal ha rundt den gjenværende delen av nøytronet som har tapt slik 

gravitasjonsmengde, altså en ubalanse, og som kalles og er protonet, med tilsvarende positiv energi som det 

elektronet har tatt med seg vekk som elektrisk negativ energi. Disse to danner stort sett gjerne da et elektron i 

bane rundt et proton, altså hydrogengass.  

Store mengder hydrogengass kan samles over tid og kan danne gassplaneter. De kan bli store som 

solmasser som da grunnet eget gravitasjonstrykk starter en fusjon-fisjons-reaksjon i sentrum av denne solen 

som da blir til som funksjon. En jevnt lys, foton-, radio-utstrålende energikilde, stort sett med den frekvens-

mengden vi kaller alminnelig sollys og varme-stråling i denne.  

Som ganske oppbrent, synker gravitasjons-trykket i forhold til energi-driften, og solen vil utvide seg 

og sprenges, og da dannes det stort sett tyngre atomkjerner. I en sol som fisjonerer-fusjonerer dannes 

heliumkjerner og heliumatomer i samme prosessen, men nå dannes det altså tyngre kjerner. En del tunge 

kjerner kan dannes i denne første solen også. Men nå kan det dannes stoffer under eksplosjonen der mange 

alfakjerner, nøytroner og protoner kolliderer og danner atomkjerner helt frem til 26 protonpartikler, altså 

jernkjerner, og som ikke fusjonerer mer.  

Blant alt dette kan da som selektive partikler alle formasjoner dannes og mengdesamlinger så lenge 

det ikke forrykker balansen med de feltene som ligger utenfor, innenfor, rundt gravitasjonsrommet som det 

samme gravitasjonsfeltet utveksler energier med. Dette betyr kompensasjon av balanse mellom alt fra galakser 

og hoper av slike til sorte hull, og til bevegelsesbalansen i de systemer som tiltrekker og frastøter hverandre. 

Dette kan altså skje med den tilpasning det er mellom gravitasjonsrommets evne til å kompensere masse-

splittelser og masse-sammensmeltninger.  

Det betyr også at det kan være store gradsforskjeller mellom hva vi finner som balanseforhold rundt 

mange galakser. Slik sett kan gasskyer, mange forskjellige faktorer gjøre sitt til at disse sender ut frekvenser 

som ikke lett er å identifisere tilsvarende masser rundt, men allikevel være unike energi-balansetilpasninger. 

I astrofysisk sammenheng der en vi ha kart over verdensrommet, så vil denne asymmetriske fordelingen og 

temperatur-forskjeller lett kunne tolkes som mass-energi-forskjeller som vi ikke kan forklare, men som fint 

kan fungere som balanse i de masser vi mener vi har funnet antydningen av. Black-hole-beskrivelsen stemmer 

ganske sikkert for balanse i elektron-partikkelen. Lignende som med svarte hull. Og så hvite hull med 

overskudds-energier.  

Det som nå hender hos visse galakser med sorte hull i sentrum som så spyr ut galakser fra nord- og 

sør-pol fra sentrum av galakseskiven fra disse dorte hullene, er ganske så mye antipartikler også. Men ved å 

komme ut i nøytraltrykket bremses disse ned, og flere omvandlinger kan slik danne alminnelige elektroner, 

og gravitasjonsrommet vil kompensere mange slike mot-energier tilbake til gravitasjons-masse-partikler slik 

som nøytroner. Nå går nemlig partiklene motstrøms av antigravitasjonsretningen i mest sannsynlig virkning. 

Stråling, temperatur, vil se litt merkelig ut. I ett felles bilde sammensatt av infrarød og ultra-fiolett 

stråling egentlig rødforskyvning og blåforskyvning som ikke behøver å være slik stråling, så får vi et bilde av 

noe som kommer til og går fra oss, gjerne en ekspansjons-modell av universet, men nå kan man grunnet 

temperatur tro at det ikke behøver å være balanse i dette systemet. Men det kan det være ut fra hvilke 

balanseendringer som foregår i energimengden som er samlet. 

På den annen side så kan det godt være store masser, både i mellom, og utenfor det synlige området, 

innenfor fartsretningen og utenfor, uten at dette forrykker en konstant energi-balanse-tilpasning, Altså at 

formelen til Einstein fremdeles er like god so at E=mcc. 

Når det gjelder temperatur, så kan vi regne den total kraftens absolutte funksjon, som en slags 

turbulenskraftvirkning som er i alt, men at grunnkraftens absolutte kraft også da er i balanse. Om det så var 

uendelig med varmegrader, trykk, så vil hvert sted uten utvesklinger være i balanse, og en forskjell i 

temperatur vil ikke merkes. Det er kun når vi har utvekslinger ut fra nøytraltrykket at vi kan merke masse, 

energi, temperatur. Så ut fra samme formelen, slik som at E=mcc, altså egentlig at vi har hastighetsløkker i 

samme kraft, så betyr dette lokalt som en utskilt gravitasjonsturbulens-strømning, at temperatur, energi, masse, 

feltligninger, og antifeltvirkninger, har en balanse som er felles. 

Energi er altså utvekslingspreferanser fysisk som akselerasjonsfunksjoner, som hastighetsløkker. 

Når overtrykk, undertrykk som gravitasjon, altså gravitasjonspartikler og anti-gravitasjonspartikler 

skiller seg ut, så dannes også en ny skala energi og temperatur på nytt fra et tenkt 0-punkt som den grad 

virkning fra en slett nøytral trykk-dam, likt vann uten isbiter, at det danner seg partikler igjen i rommet, og 

lysvirkninger, alle med frekvens, vibrasjoner som kan sammenlignes med lys, temperatur-virkninger. 
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Som hastighetsløkker så vil gravitasjon da kunne utveksle i en mengde så stor at det dannes runde 

hastighets-kuler utvekslings-energi, altså frossen gravitasjon med akselerasjons-tregheten. 

I den absolutte kraftmengden som finnes, et totalt alt, eller som bevegelses-energi-formasjoner, det 

totale ekspansjonstrykket, så vil utveksling bety at den totale kraftvirkningen utveksler. Den er fordelt slik at 

det er like mengder som går inn og ut av utvekslings-summene. Den totale kraften danner altså hastighets-

løkker som betyr at like mengder energi, 50 prosent, utveksles med like mengder energi, 50 prosent, med den 

samme kraftvirkningen som er total. Dette betyr 2 ting:  

Det ene er at det er en kraft-motkraft som danner utvekslingene som da gir en PI-utveksling for hvilken 

virvel eller turbulens som helst når vi finner gjennomsnittet for utvekslingsmengden. Og sirkulasjoner er det 

totalt sett. Alt har altså kraft-motkraft, men dette gjelder også da for alle utvekslings som er i kraften, også 

den enkelte utvekslingen vi konsentrerer oss om. 

Den andre er at i den utvekslingsmengden vi lokalt undersøker, så er det også utvekslinger. I den totale 

mengden utveksling vi klarer å observere, og også den nøytrale turbulensen, eller trykket som utvekslingene 

oppstår fra, slik som en lokal gravitasjonskraft sin balanse, så vil vi kun merke de utvekslingene som skiller 

seg ut fra denne nøytrale kraftvirkningen der balansen er kompensert mest mulig nøytralt, men som de 

utvekslinger vi kan måle, oppfatte, som skiller seg ut fra balansert, 0 utveksling, så vil vi kun kunne lage måle-

enheter ut fra den energi-utvekslingsformen vi har til rådighet, altså lys og faste materialer.  

Vi kan bare merke den minste del av denne utvekslingsforskjellen. Om vi tar en gitt mengde slik energi 

som et standardmål vi stoler på innenfor de gitte energier vi oppdager, så vil vi kunne måle oppover og nedover 

i energiskalaen i forhold til denne utvekslingsenheten, måle-verdien. Vi vil da kunne måle den minste 

temperatur vi klarer, den minste bevegelsesmengde, den minste partikkel-mengde, tiltrekningsmengde, 

frastøtningsmengde. Dette er den totale mengde energi for oss.  

Nå kan vi sammenligne disse verdiene slik Newton og Einstein gjorde, og vi vil finne at utvekslings-

energien som er i en energiform, men også innen andre energiformer isolert sett virker som kraft og motkraft, 

det vil si like deler fra og til i regnskapet ved endringer innenfor samme energiform. Vi kan videre se på 

overganger mellom energi-formene og finner da samme verdier, at mengden omvandlet og den totale mengde 

energi fra og til er like.  

Dette betyr at det innenfor en utveksling også er likedan mengde kraft og motkraft, inn og ut. Og denne 

virker bare innenfor den utvekslingen som den lokale kraften danner, balansert mot denne nøytralkraftens 

kompensasjon som utskilt akselerasjon. At energiene forholder seg konstant i regnskapet. Vi får en ny lov 

som egentlig er gammel, men her bedre logisk forklart ut fra samme differensial-funksjon for samme totale 

energi med utvekslinger. At: Det er en kraft og motkraft i like mengder med utveksling som tilsvarer kraft og 

motkraft.  

I utvekslingen, tregheten, den utskilte kraftmengde, så er det tilsvarende like mengder inn og ut av 

utvekslinger som gir en total utveksling som kraft og motkraft i like deler som konstant energi for bevegelses-

utvekslings-energi-formasjoner og mot-bevegelses-utvekslings-formasjoner innenfor samme utvekslings-

energimengde, eller utvekslingsprosess. 

I den tidligere loven om at det til enhver kraft er en motkraft, så stemmer dette i isolerte energi-former, 

og i omformingene til de andre energiformene, og uansett om transformasjonen mellom to felt foregår som et 

ordnet oversiktlig system kalt kosmisk, eller lov-regulert enkelt logisk system, eller som mer kaotiske 

uoversiktlige transformasjoner, kaos-teorier i fysikken, så vil vi se at mengden energi inn i kaosmengden, og 

som kommer ut av kaosmengden er like stor, noe som også da gjelder for resonans uansett form.  

Vi får at den total energi for alt er E-tot-abs=Utvekslingstreghet ganger turbulenshastighetens treghet 

som dannelse av formens mengde utveksling(C), ganger turbulenskraftens retnings-utvekslings-treghets-

hastighet (C). Men dette gjelder også innenfor den samme kraftens utvekslingssirkulasjoner på samme måte i 

samme kraft:  

At utvekslingen slik som med ett gitt gravitasjonstrykkutveksling, rommets gravitasjonstreghet hos 

oss, viser et konstant forhold til den mengde utveksling som dette kraftrommet har, som at utvekslingene totalt 

mellom hverandre gir den samme utvekslingsmengde som masse, og som massetreghet, med samme 

hastighetsutveksling som gravitasjonsturbulensen, ganger den total mengde hastighet dette kan ha som er lik 

gravitasjons-hastighets-utvekslingen, altså at E-total for energien, er massen, tregheten, ganger lyshastigheten 

som er indre energi i denne ganger maks hastighet i samme gravitasjonsrom, som er C. Altså E-tot=mcc! 
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Når nøytronet og vann ligger like på grensen til gravitasjonstrykkets eget trykk, nøytraltrykk for 

fordeling maks energi lignende en enkel partikkel i rommet, også at vann krystalliserer seg som bundet retning 

som tar mindre volum totalt av rommet, så minsker trykket så mye at vannet blir fattig på energi i forhold til 

gravitasjonstrykkets gjennomsnitts-volum-trykk, som gjør at molekylet utvider seg i stedet for å trekke seg 

sammen som de fleste stoffer gjør i fast form.  

Men nøytraltrykket ligger også så nær grensetrykket i rommet, over og under dette, at det har noe å si 

for lys-energi fra og til, kompensasjon fra gravitasjonsrommet rundt dette, at lys fra og til, eller at energi-

virkningen vil gi et lite rom for det som vi måler, at det mellom 0 og 2 grader minus er lik energi til og fra 

smeltepunktet til vann, og fastformen, slik at mange regner området som et område uten temperatur i det hele 

tatt. Det ville bety at det rundt dette punktet hverken absorberes eller sendes ut lys, bare refleksjon av lys. 

Dette var ikke akkurat en helt nøye kvante-forklaring. Men trykket og feltvirkningene i atomene, og 

molekylene fordeler seg da slik utover at graden styrke, energi ei elektronene i skallet, spesielt ytterskallet 

etter beregning av energisummen elektronet her har til å fordele energien sin over, gir ett snitt forskjell til 

styrken hvert skalls elektron har og hvilken frekvens dette utløser med, eller trenger for å hoppe et skall ut, og 

avgir når det faller inn et skall igjen, kan beregnes som forskjellen energi mellom skallenes elektroner med 

verdier som 1, 0,9, 1,1 i forhold til hverandre. Mest som verdi som forskjellen for ytterskallene mellom 

atomenes elektron-verdi ved kjemiske bindinger. Hva som befinner seg som slik verdiligning i atomenes 

elektron-ytterskall og hvilke bindinger som de danner med hverandre kan da beregnes godt med kvante-tall.  

Dette bestemmer da også godt forskjellen mellom isotoper av samme atomstoffer fordi flere nøytroner 

vil gjøre at atomets elektroner vil trekke seg en liten grad mer sammen, og øke energimengden deres målbart 

på frekvensen til denne isotop-typens avgivelse av lys. Om vi vil spektral-analysen. Kvantetallet endres litt. 

Dette har også noe å si for mol-målingen, mol-beregningen relativt til andre grunnstoffer eller vann. Masse pr 

volum.  

Med en gitt lysfrekvens pr foton, slik som Cesium 133-isotop-forskjellen, så kan man uansett om dette 

med samme hastighet har gått 1 millimeter eller tusen mil, ha samme verdi, og som elektronvolt, da danne 

likedan verdi for masse gitt ved lys-energien, som kg-mål, og som beregning for den silisium-kulen som er 

nytt mål for kg, og som likheten mellom 1 liter vann og kg her på jorden, med modifikasjon, men som masse 

og lys-energi-mål i rommet uansett hva vekt-forhold i ulike gravitasjonsrom tilsier, at målet kan brukes.  

Nå trekker da altså massen seg sammen eller utvider seg ved høyere og lavere gravitasjons-samlinger 

masse, slik at dette må tillegges i beregningen. 

Einsteins formler og relativitets-teorier kan benyttes likedan for ett totalt rom med utvekslinger, 

som i et lokalt gravitasjonsroms energi-beregninger. Det betyr at vi kan simulere massesamlinger i 

forskjellige retninger utenfor vårt synlige rom-kart. Her bør man da finne ut hvor kraftig rom-kraft-energiens 

nøytrale trykk-turbulens er i forhold til energiene vi kjenner ved sammenligninger av hvilke forskjeller som 

opptrer ved sammentrekninger og utvidelser, som frekvensendringer hos de samme partikler og stoffmengder 

i rommet ellers. 

 

Vitenskapen har ingen akseptert teori for det ufattelige øyeblikket da materie med tid og rom og 

muligens naturlover ble til. Likevel bør det inngyte respekt og beundring for forskningen at en nå har temmelig 

detaljert kunnskap om forholdene i kosmos like tilbake til tiden kun ett billiontedels sekund etter selve 

«skapelsen».  
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Bohr: Må ha forutsatt at: Balansen alt er tilstede. 
 

 At hendelser ett sted, forutsetter hendelser og tilsvarende forskjeller et annet sted. I mange tilfeller, at 

partikler lokalt, men også på avstand danner mønstre som er i takt med hverandre, hvor vi normalt ikke kan 

si at det er en tidsforskjell mellom disse.  

 I følge den antatte konklusjonen fra vitenskapen generelt, at ut fra målinger og lover, så er energien 

konstant, men også ut fra differensialkraftens funksjon, så opptrer alle bevegelses-utstreknings-mengder seg 

likedan som trykk-funksjon, at det er likevekt i utvekslinger av rom-tid-energier, så er altså helheten og 

enheten av all energi konstant. Dette betyr at den endelige summen energi er tilstede. Ut fra denne antagelsen, 

eller eventuelle bevisføringer, fysisk målt, eller logisk, så er allerede alt i likevekt; Konklusjon: 

 

 1 Alt er allerede på plass, i likevekt, i bevegelses-energi-sum. 

 2 Alt, dette er allerede i bevegelse. Kan ikke få mer eller mindre bevegelse. 

 3 Da må det skje en tilsvarende virkning, felt-tilpasning, energi-tilpasning rundt all hendelse. 

 4 Om vi har en virkning i B, må det være en virkning A tilstede også som tilsvarer virkningen B 

 

 Når vi skyver, bruker energi på å skyve en stokk eller en magnet, så må så mye masse flyttes vekk i 

andre enden, også som energi i en spole med en magnet, men også når jorden vandrer i banen rundt solen, at 

det skjer en tilsvarende endring i energien i rommet rundt, og som utveksling med det som endrer stilling.  

Dette gir forklaring til hvorfor feltvirkninger som sum energi, som elektromagnetiske energier, 

gravitasjons-energier har tilsvarende utvekslings-sum av feltenergi, foran, rundt, langs med og gjennom felt-

formasjoner, som tilsvarer den mengden som innføres og benyttes til å skyve objektet.  

Da betyr det også at objektet, feltformen vi arbeider med, også har en intakt energi som utveksler 

likevektig, og er virkende som bevegelses-funksjon med mulighet til endring av masse og felt tilsvarende det 

som skal til for likevekt og balanse i hele prosessens energi-form-endring uten tap av bevegelses-energi, eller 

uten tap i energi-regnskapet, geometrisk og ut fra de fysiske lovers beregninger som formler for felt. 

Konklusjon: Bohr må ha tenkt på energienes likevekt, og at A og B ikke kan hende, skje, utveksle 

likevektig om ikke balansen alt er på plass. Men det gir ikke bare en partikkel muligheten til parr-dannelse 

som antipartikkel og partikkel, men også som Einstein sier, at felt-krefter kan alt mer alene danne en likevektig 

utveksling med en partikkel, altså at både felt og partikler kan utveksle med hverandre likevektig som felt-

felt, partikkel-felt, felt-partikkel, partikkel-partikkel, spesielt når og om det er slik som med differensial-

kraften at hele partikkelen også er felt.  

Kort sagt: At da er felt-energiene, masse-energien, likevektige og i balanse. Om noe virker ubalansert 

ellers, vil det bety at annet objekt, felt, virker inn, eller at annen feltstyrke påvirker gjennom det feltet som de 

aktuelle partikler og felt befinner seg i. 

Uenighet, diskusjon, problemstillingen mellom Bohr og Einstein må slik sett ha kommet ut fra det som 

Einstein arbeidet i mot, at Lorentz mer eteriske syn på likevekt, at noe holdt alt på plass, livskraft eller ikke, 

at det holdt med energiregnskapet for de fysiske lover vi kunne beregne, og der Einstein derfor så langt 

forkaster motkraften da han finner regnskapet i orden. Bare det vi måler og beregner finnes, og klarer seg selv, 

er oppfatningen, og ble den nye oppfatningen hele den fysisk-vitenskapelige verden for fysikk, kjemi, 

kvantefysikk og astrofysikken.  

For Bohr må betydningen av at alt allerede er på plass i energimengde, bety likevekt, balanse i energi 

som alt er på plass, og at et sted ikke kan endre seg uten at tilsvarende endringer finner sted et annet sted. 

Altså vil et sted med virkninger, forutsette at et annets steds virkninger er medspillere, selv om disse befinner 

seg i ulike avstander fra hverandre. Her spiller det lenger ikke noen rolle om det er lokalt eller uendelig med 

avstander. Likevekten, balansene i bevegelsesregnskapet stemmer bestandig, må Bohr ha ment. Og det har 

han i følge differensialkraften rett i.  

Men både Einsteins tvil her, og Bohrs ide om partikkel-anti-partikkel, eventuelt felt-anti-felt som 

absolutter, er feilaktig konklusjoner, eller usikre konklusjoner. De nevnte variabler er mulige som at både felt 

og partikler kan utveksle med hverandre likevektig som felt-felt, partikkel-felt, felt-partikkel, partikkel-

partikkel, spesielt når og om det er slik som med: differensial-kraften at hele partikkelen også er felt. 
 Nb: Hvilket er den siste konklusjonen fra CERN på de fysiske tilstander: at partikkelen er felt tvers igjennom. Antar at energi-

utvekslings-regnskapet forteller dette ganske avklarende som årsak til deres konklusjoner. Kvark/kvant/bevegelsesmengde/energi. 
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Avbøyninger av feltretninger i et ekspanderende univers, kan således godt komme som tilpasning til 

ulikt mot-press i utvekslingen som da danner en motstand i det innkommende møtende feltet som universet 

ekspanderer ut i, med det resultat at det blir ulike avbøynings-strømninger i hovedfeltet som ekspanderer 

utover. Dette er bare en del av den logiske fordelings-funksjonen til det mangfoldet av felt og partikler som 

virker ulikt fordelt i vårt univers, uten at det betyr at energien er rokket.  

Det tilhører samme felt-oppførsel og danne ulike energi-mengder i utvekslingssonen, innerst, for så å 

fordele dette gradvis balansert ut igjen, hvor både lette og tunge partikkel-variasjoner kan være bærere av 

balanse-konsentrasjoner nødvendig for et balanseregnskap som er mettet i det ekspanderende universet. 

Således kan CERNs konklusjon på at det finnes tidlige partikler som har hatt, eller har en stor masse-energi 

helt fra et ekspanderings-start-nivå, være en riktig konklusjon også. 

 

Vi kan ikke se på eventuell mengdeforskjell i tid, bevegelsesmengde, kun lokalt, for hva som er riktig 

ved mengde nedbrytninger i forhold til mengde oppbygninger av partikler eller omvendt, for hva som er den 

endelige summen totalt av opp- og ned-bygning, men heller anse dette som en lokal del av prosess-balansen 

at et av stedene har mer i balanse med et sted som har mindre av dette. Summen bygg og spalt er like. Noe  i 

likhet med at det alle verdener er bygd av går de også med nødvendighet til grunne i, og der bevegelses-

summene er like, energien er konstant. 

 

Om universet ekspanderer så utvider feltet seg, og at partikler så kan spaltes, og danne nye smale-

kombinasjoner vil da øke, og slik sett holdes et regnskap av romslige og partikulære bevegelser seg innenfor 

et energiregnskap som kan være stabilt. Om nedbrytning og oppbygning kan vi bare si at det er i balanse eller 

ikke, hvilke lokale prosesser for hastigheter for mengde dannelse og nedbrytning av partikler ikke har noe å 

si for dette. Isotropien har en balanse.  

Det er omfordeling. Ved flere partikler, nedbrytninger, så dannes heller nye grunnstoffer av dette, og 

de dannes større mengder soler, planeter, galakser, og sorte hull. 

 

 

Bakgrunnen for Bohrs antagelser. 
 

 

Til historien hører det til å nevne at man alt på begynnelsen av 1600-tallet hadde tenkere som mente 

at det var noe i dette med Demokrits forbindelser mellom forskjellige stoff-typer, og som var mer varige. Vi 

kunne smelte, koke, brenne, fryse, utsette noe for alle tenkelige trykk, men vi hadde tilbake en langt mindre 

mengde stoffer som vi kunne gjenkjenne, og som vi alt på denne tiden hadde en slags oversikt over. Eksempel 

er metaller, mange krystalltyper, kull, karbon, vann, men som i visse tilfeller kunne inngå i merkelige 

koblinger med syrer eller baser, slik at det i mindre grad lot seg utlede igjen.  

Demokrits atomer kom på tale, og mot 1680-tallet slo Hobbes et hardt slag for atom-teorien. Den skulle 

kunne gi et grunnlag for en ny sortering av orden hos det som alt var kjent. Det skulle gi forklaringer som var 

bedre enn den langt mer mystiske alkymiens måte å forstå mål og mening med stoffer på. Elektriske og 

magnetiske forskjeller hadde også inspirert til at det lå mer i disse grunnstoffer enn det som var redegjort for. 

Dette følges opp delvis av Louvisier 1780-90-åra, som fremdeles holder seg til en mer eterisk 

forklaring til grunnstoffer, men mener at stoffer kan sorteres i egenskaper og blandinger av egenskaper mellom 

stoff når de splittes eller smelter sammen. Han finner slik nærmere 30 grunnstoffer, men som senere viser seg 

at bare 15-20 av disse er egentlige egne grunnstoffer.  

Dalton følger i 1800 opp atomteorien, med de kriterier at de har faste egenskaper, kan endre aggregat-

tilstand, har ulike frysepunkter, kokepunkter smeltepunkter, og mulig forskjellige splittelses-nivåer mellom 

sammensmeltede stoffer, og likedan for sammensmeltning av slike. Dessuten har de forskjellig vekt, og kan 

ha forskjellig tetthetsvekst som gass, væske, eller fast form. Lavousiers metode som ble kalt kjemi, og Daltons 

atom-teori, dannet nå grunnlaget for atom-teorien med kjemiske egenskaper. Mange forskere tilsluttet seg 

dette synet av de som ville kartlegge slike forbindelser, og her var den begynnende industrielle revolusjonen 

i stor grad årsak til fremdriften og antall. Forskere.  
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Vi hadde nå alt dampmaskiner drevet av kull, og Watt hadde funnet opp Batteriet, samt et regnskap 

for effekt av damp, varme, over tid, der ikke bare et enkelt sekund var utgangspunkt for beregning, men at 

man her helst opererte med effekter over timer, altså kilo-watt-timer med utgangspunkt i samme kraftmål som 

Newton benyttet. Men nå kunne man beregne hvor mye energi-tilførsel som skulle til av ulike metoder 

oppvarming eller skyv-kraft, for å få ett stykke mekanisk arbeid gjort, inkludert temperatur-mengder.  

Benjamin Franklin hadde alt lansert at stoffene vi hadde på jorden stort sett holdt seg i en slags likevekt, 

en nøytral balanse, og foreslo, med en viss sikkerhet rundt dette med syrer og baser, og tiltrekning og frastøting 

elektrostatisk og som visse utladninger når vi gned på noe, en gnist, at vi hadde negative og positive ladninger 

som elektriske virkninger, hvor han selv kalte dette kreditt og debit, altså pluss og minus, altså overskudd eller 

underskudd av elektrisk nøytral stilling i stoffer. Balanse eller at det var ute av balanse. Han foreslo at en 

drage med metall-tråd kunne fange lynet, og senere forsøk har vist seg å stemme med dette, og videre at slike 

effekter kunne fanges opp av en viss type vakuum-flasker som fungerte som kondensator. Forsøk fikk folk til 

å oppleve en smell som de ikke ville oppleve om igjen.  

Elektriske krefter, syrer og baser, ble koblet tilhørende, og mulig som samme fenomen for syre-base-

eksperimenter, og koke-/fryse-eksperimenter med atomer, og at en virkelig kjemi slik oppstod. Man beregnet 

for eksempel hvor mye varme som skulle til for å varme opp en liter vann, eller et gram vann 1 grad, eller 100 

grader. Så fant de også ut hvor mye varme som ble utviklet i gass, væske, under trykk, og de første målinger 

av hvor mye som kunne forbrennes med oksygen i lukkede beholdere med organisk materie, altså fett, sukker 

og proteiner, og fikk det vi kaller et kalori-regnskap for energi i planter og dyr, inkludert mennesker.  

Forskerne rundt tiden 1850 begynte å finne ut at kunne gjøre mange eksperimenter der elektrisitet og 

magnetisme, elektromagnetisme kunne spalte og sammensmelte stoffer. De fant også ut at karbon-stoffet 

kunne virke som at det hadde en tendens til å blande seg med stoffer med maks 4 stykker av et annet stoff, 

kalt fire-verdig egenskap. Det kunne da også blande seg med ett, to eller tre av annet stoff. Samtidig virket 

det som at mange stoffer kun kunne blande seg med ett eller to, kanskje 3 stoffer av et enkelt annet stoff. 

Karbon kunne danne seg til for eksempel CH4 Metan. Natrium og Klor kunne danne seg til Natriumklorid i 

lik mengde av stoff, 1 av hver til Salt. Og Salt kunne løses i vann til Natrium-ioner og Klor-ioner. 

I Russland sitter en forsker og ser på om han kan danne en vekt-liste for grunnstoffene man har funnet 

som har en jevnt stigende rekkefølge av tyngde, altså ganske like økning med en bestemt vektenhet for hvert 

stoff. Dette ville han skulle passe til hvilken kjemisk egenskap det virket som de hadde. Her fikk han frem en 

liste med rekker som kunne stå under hverandre med egenskaper samtidig som vektstigningen var med, og 

dette er det som senere ble kalt grunnstofflista. Han fikk det til å stemme.  

Han hadde ordnet kjente minste-stoffer, atomer, som er grunnlag for det vi kaller vann, jordstoffer, 

ild/kjemisk reaksjon, og luft, til å være avhengig av hans orientering av atom-modellen for alle stoffer kjemisk, 

og slik at han da faktisk hadde bevist at atomene og teorien rundt dette stemte. Hans funn satte da den gamle 

elementær-forståelsen til side. Atom-teorien var faktisk tilfelle og sann.  

Denne listen ga mange forklaringer til flere forhold i forbindelsen mellom temperaturer, kokepunkter, 

smeltepunkter og frysepunkter, altså mange av forholdene rundt aggregat-tilstandene til stoffer. Det ble etter 

dette viktig å finne ut hvilke blandinger de kunne gi ved forskjellige metoder kjemisk slik, og hva som var 

årsaken til dette. Man visste at det var positive og negative krefter, syrer og baser, og elektriske motpoler, 

negativt og positivt som samme egenskap mellom kjemi og elektromagnetiske spenninger for stoffene.  

Kjemien og elektromagnetismens pluss og minus-regnskap var slik kommet til et mer fast fotfeste. 

Masse og elektromagnetisme kunne sammenlignes i energi-regnskap. Dette hadde man alt funnet ut ved 

Gauss-Webers regnskap, der Gauss regnet ut hvilke massemengder, mekaniske arbeidseffekter og varme, 

kunne gi av mengde elektromagnetisk virkning so stemte med Maxwells elektromagnetiske lover, og Faradays 

eksperimenter, som motsatt vei ga hvilken elektromagnetisk spenning og strøm som kunne flytte eller bevege 

visse mengder masse mekanisk som et regnskap.  

Masse og elektromagnetisme, og også gravitasjon og elektromagnetisme hadde nå fått et 

sammenlignende regnskap, og alt tydet på at dette var proporsjonalt fordelt. Altså at det var en koblet 

sammenheng mellom tyngdekraft og massemengder, og de elektromagnetiske egenskaper. Man ble ikke 

sikker på et slikt energiregnskap før Einstein fant ut av den foto-elektriske effekt som et av bevisene som var 

viktig for hans formel for alle slike feltkrefter, og massekrefter, gravitasjon gjennom formelen vi kjenner som 

at E=mcc. 
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Thompson eksperimenterer med elektrisitet i masser slik, og oppdager elektronet. Dette kan vandre fra 

et til et annet stoff, det kan hoppe ut eller tilføres stoffene, som del av prosessen om stoffer er positive eller 

negative. Altså som en viss forklaring til elektriske spenningsforhold og til syrer og baser, og kan her kobles 

til  Mendelejevs atom-modell 1869, grunnstoff-lista.  

Mendelejevs eksperiment var å se etter om den stigende spenningen som plutselig sank igjen ved visse 

trinn for den økende tyngde som grunnstoffer ble lagt i etter hverandre kunne danne en slags logisk oversikt. 

Han hadde lagd en kortstokk med atomnummer i stede for vanlige kort. Der den elektriske spenningen ble 

lavere igjen, så la han dette i en rekke under rekken foran. Han så et slags system i dette, og prøvde nå å få de 

med mest lik spenning under hverandre, som betydde å flytte litt på noen av disse.  

Dette stemte til slutt utmerket, men ga noen plasser med huller. Mendelejev trakk den slutningen at 

det var plassen til enkelte grunnstoffer man enda ikke hadde oppdaget. På den annen side var dette en vanvittig 

fantastisk oppdagelse. Det viste at det var et helt matematisk logisk styrkeforhold hos grunnstoffene. Ingen 

ville ha trodd at det skulle være så oversiktlig som dette, og så god orden i elementene, i de stoffer vi hadde 

rundt oss, som oftest lå i veldige blandingsforhold. Det ga sjokk inn i atomfysikkens forsker-rekker. 

Det ga betydelig forståelse av både Gauss og Maxwells fysiske oppdagelser, og den videre atom-

forskningen som nå konsentrerte seg om kjemien og hvilke partikler man da måtte ha der, og hva som var 

likhetsforhold mellom energi-formene på grunnlag av dette, lignende at Gauss og Maxwells teorier passet 

sammen som massekraft og elektromagnetisme-kraft proporsjonalt i mengder. 

Thompson finner ut at det er en viss likevekt i tilførsel energi til og fra i en slik prosess, og videre at 

om lyshastigheten er konstant, og hastigheten prosesser til og fra skjer med ved kjemiske prosesser utløst via 

foton-reaksjoner, så konkluderer han ut fra andres eksperimenter med det samme, at bevegelsesmengden også 

er i likevekt i kraft-regnskapet. Slik sett knytter han en gammel Pythagoras-tanke om at summen av bevegelser 

er konstant, bevegelser til og fra, til bevegelses-lov i gravitasjon- og elektromagnetiske lover.  

Den som ser disse sammenhenger senere klarest og samler dette forenklet, er Einstein. 

At energier er konstante, og at det finnes likt som det Newton tenkte, fant ut, at det er kraft og motkraft 

i like mengder tilsvarende bevegelses-prosessen, akselerasjoner og bestemte hastigheter, for Leibnitz at dette 

gjaldt alt, så tyder alt på at Thompson tenkte seg helheten av universet og kreftene her som kraft og motkraft 

i like mengder som en konstant energi likt som det Aristoteles mente: At det ble aldri mer eller mindre 

eksistens totalt i verden av virksom energi, drivkraft. Spørsmål: hva er og hvordan fungerer drivkraften. 

For å gi en mer bestemt forklaring foreslo Thompson at elektroner i atomer er fordelt som rosiner i en 

rosinbolle, mulig med en kjerne i sentrum. Positiv kraft og tyngde måtte finnes i atomet. Om disse elektroner 

stod stille rundt i atomet, eller beveget seg rundt i atomet har Thompsons modell mindre forklaringer til, men 

det er mest sannsynlig at han ser de for seg i en slags likevekts-bevegelse, balanse. Atomet er lik en bolle, en 

kule, og elektroner er ulikt fordelt rundt omkring i denne kulen. Alt tyder på at Thompson har tro på at Newtons 

kraftlover er del av denne prosessen, formen, men at han ikke kan redegjøre nærmere for denne. Thompsons 

rosinbolle-eksempel er tross alt med en viss tilfeldig fordeling av elektroner, utenom at det er en balanse i 

oppførselen her. 

Rutherford føler seg ganske sikke. Elektronene er fordelt i visse baner, balansert, ogde sirkulerer rundt 

i atom-bane-skall likt som det planeter gjør rundt jorden, og slik sett viser han at gravitasjon er en del han 

tenker på som grunnen til banefordelinger.  

Han mener klart at protonet, den positive ladningen stiger med verdien 1 videre for hvert grunnstoff, 

og mener også at det da må finnes et tungt partikkel i og med at hydrogenets positive ladning, protonet, har 

bare halve vekten av det som atom-numrene øker med i vekt, for disse øker i takt med vekten av et halvt 

heliumatom, altså det dobbelte av et hydrogensatom vekt, eller en heliumkjerne, altså to protoner, to positive 

ladninger, men er fire ganger tyngre enn hydrogen, men siden så stiger atomverdien kun med vekten til et 

halvt helium, slik at ideen om at kjernen har et proton og et nøytron som stigende tyngde.  

Det betyr at det er et nøytron og et proton, sammen, som er stigningen av atomnummer-vekten i 

grunnstoff-tabellen. Her kan ikke Rutherford si så mye mer, knapt vite hva man skalle kalle en slik nøytral 

tyngdepartikkel eller nøytral ladning, men gravitasjonsmål viser at han har rett. Einstein kan også skrive under 

på dette, og beviser nærmest det samme. Men Rutherford, og mulig Einstein, tenker ikke på at denne 

fordelingen lignende gravitasjon har fordelingen av krafttetthet som er lik Newtons tetthetskraft, formel.  



 384 

Niels Bohr slår her hardt til, og aksepterer ikke at eventuelle forskjellige nivåer av elektroner kan være 

uten balanse, men helle rikke tilfeldig plassert, at elektroner i samme skall, baner må ha like verdier, og at 

elektroner i baner utenfor, må ha bare en fjerde-dels kraftfordeling rundt seg om det er dobling av avstand til 

i banen rundt en atomkjerne. Han holder seg ti Newtons formel, 1-4-16-fordeling i tetthet som avstand ved 

doblinger av banens lengde fra sentrum. At fordelingen mellom elektroner blir cirka 1-4-16 pr bane utover.  

At han slik får kraft-motkraft-balanse for antall elektroner i baner som har samme fordeling: At det er 

2 elektroner hos helium, innerste bane, og at det er 8 mulige som kan være i bane 2, og mulig 16 eller fler i 

bane 3, og en proporsjonal mengde ut fra lengden til banen utenfor her ved tyngre atomer. Slik får Bohr en 

nesten hundre prosent kjemisk modell til, og fysisk fordeling i fysikken av energi. Bohr tenker seg også at om 

elektroner frastøter seg hverandre, så vil dette gi en balanse mellom elektroner i skallene også.  

Oktett-regelen. 

Problemet er at det er flere slike tilfeller som avviker minimalt fra et regnskap som er enda mer 

nøyaktig: Einsteins kraft-regnskap pr avstander. For å få slike verdier til å stemme blir det samarbeid med 

andre, først og fremst med Schrødinger. Andre kommer til.  

Einstein har vist at atomer sender ut visse kvantesprang-mengder energi ut fra hvilke skall eller hvilke 

grunnstoffer det er, og at denne strålingen stemmer med Plancks beregninger av frekvensenergier, og med 

hans formel i E=mcc, så stemmer regnskapet for energier. Dette viser seg som en irriterende irettesettelse ved 

mange av de kjemiske funksjoner, spesielt er det noen få som skiller seg klart ut som problem her.  

Einstein har bevist, eller fremsatt kvante-kvotene som tilfelle som energitrinn som grunnstoffer utløser 

lys, eller kjemisk reaksjon ved, slik som i den fotoelektriske effekt som han fikk nobelpris for, og hans formel 

for energikonstant, lyshadtighet, grvitasjon og elektromagnetiske regnskap ser ut til å stemme helt riktig. Bohr 

og Schrødinger, etterhvert Pauli og Dirac blir med på denne kvante-fysikk-forklaringen, at man her må finne 

ut hva som er problemet med de få som skiller seg helt ut fra regnskapet og hvorfor annet regnskap i kjemi, 

fysikk slår feil med noen tusendels promille hele tiden.  

Her finner Dirac ut at om man setter inn Planck-formelen for antatt vekt, energi for proton, også for 

feltet rundt, elektroner med mer, og videre for summen av disse, hele feltlandskapet i kobling med 

gravitasjonsrommet, den kraft, energi, helheten virker til å ha på avstand fra elektromagnetiske atomer og 

molekyler, masser, gravitasjons-energien totalt, så stemmer regnskapet. Man kan beregne forskjeller for 

temperatur og oppførsel for vann som for eksempel var et av problemene, og hvorfor noen viser en temperatur 

mindre enn det de burde hatt etter det alminnelig eldre regnskapssystemet.  

I Diracs formel så dukker da det opp som Einstein har nevnt i sitt regnskap og beregnet om det skulle 

være tilfelle. Nemlig antimaterie og sorte hull. Dirac ser at formelen danner en kuleform som også har en 

negativ verdi, men som man ikke behøvde å ta hensyn til. Men Dirac mener at denne dreiningen motsatt vei 

er helt mulig for felt og objekter, og han hevder anti-materie og anti-partikler med stor styrke, fordi han mener 

at det finnes trykk. Og vakuum-partikler i forhold til en jevnt nøytral gravitasjonskraft i rommet, eller ved 

objekter.  

Selv Madam Curie og mannen hennes hadde oppdaget en slik forstyrrelse før 1900, der Madam Curie 

skrev rapport om at det fantes en type kald-stråling, negativ varme-effekt, energitap fra radium, andre 

radioaktive stoffer, som slik ikke var helt til å forstå. Først fire år etter at Diracs formel og lansering av anti-

materie-teorien viser datteren til Curie, med sin mann, at positronet er denne kalde strålingen og er et anti-

partikkel med negativ verdi av elektronet, altså ett positivt elektron, og finner med dette det første virkelige 

kjente anti-materie-partikkelen.  

Det mest sjokkerende er at tross flere eksperimenter med folier og heliumkjerne-stråler, alfastråler, og 

ulike metaller, parafinvoks med mer så har nøytronet vært identifisert som et nøytralt partikkel uten at det har 

blitt klart at dette var nøytronet som Rutherford snakket om, men dette påvises faktisk ikke før i 1932. I 

energiregnskapet har da dette vært med da i rundt 15 år.  

Det går slik an slett ikke å si at Thompson, Rutherford, Einstein, Bohr har tatt helt feil. De finner at 

det må være tilfelle at noe er slikt fordelt uten å helt vite hvordan denne fordelingen eller regnskapet skal 

settes opp for partiklene og fordelingen av disse i atomer og molekyler, før at Diracs formel stort sett fikser 

dette. Senere har det dukket opp nye energi-problemer og flere partikler med regnskaps-problemer som 

konsekvens. Men det er ikke en alvorlig feil vi snakker om. Verdiene er små. Men som energi-utløsninger kan 

det være snakk om store krefter, slik som atomenergi og super-tunge energi-partikler. 

Det er nå vi sakte men sikkert får frem kvante-elektro-dynamikken.  
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Bohrs ide, grensesprengende tenkning ut fra forholdenes helhet. 
 

Bakgrunnen for Bohrs antagelser og forståelse er gitt i det som er bakgrunnen for de fleste andre 

atomforskere. Men Bohr tar ett skritt lengre her enn de andre, enn selv Einstein på ett viktig punkt. 

Balanseårsaken. Der Lorenz holder seg til Eteren som motkraft, livskraft/generell kraft, og der Einstein avviser 

motkraften ala eter, mystikk, og kun beregner de stedlige energiomvandlinger i vårt kjente rom, lignende som 

måleteknikere, at det finnes ikke noe mer enn det vi oppdager, men tross alt at lokalt og totalt så vil Einsteins 

formler stemme.  

Men de er altså innenfor de energier vi har her, og gir ingen forklaring til at gravitasjon har virknings-

kraft og oppførsel, og heller ikke noe om det er en motkraft til dette slik alt annet har og i følge Newton. 

Fordeling av gitte energier er alt en konsekvens av balanser. Og dette er en kraftmodell som bør ha sin plass 

som kraft og motkraft om noe skal holde seg holdbart og intakt. Bohr må ikke tenke det akkurat slik: Men han 

må tenke balanse i kreftene. Og han heller nok til Newtons kraftmodell sett i et absolutt perspektiv, der 

energien total i kraften, altså gravitasjon og elektromagnetisme, at dette er alt tilstede balansert. Ikke minst er 

balanse uansett den som også CERN i dag setter høyest som sammenligningsgrunnlag ved siden av E=mcc. 

Frastøtning mellom elektronpar: Det antas at et atom maksimalt kan være omgitt av fire elektronpar, 

det vil si åtte elektroner. Dette kalles oktett-regelen foreslått i 1906 av Gilbert Newton Lewis. Og leder til en 

mer konsis teori som Bohr har dekning for ved siden av fordelingen etter newtons ligninger/square-rot-styrke-

fordeling av elektroner i og mellom skall/baner rundt atomkjernen. Eksempel kovalente bindinger. 

Ut fra Bohrs tanke om balanse, så vil altså energier være ferdig balansert fordelt i hvert øyeblikk, og 

kan ikke endre seg uten at det er endringsforløp fra alt annet rundt, i alle fall lokalt sett, men generelt også på 

hvilken som helst avstand vi trekker inn i bildet. Dette preger Bohr, og han hevder at hver partikkel alltid må 

ha et anti-partikkel. Og det er ikke Einstein enig i da han mener at ett felt kan danne partikkel også og omvendt. 

Det må ikke være en partikkel med tilsvarende effekt for bevegelses-energi-mengder.  

Bohrs ide om at energiene alt er balansert fordelt og ikke kan endre seg uten at alt annet er involvert, 

det er en riktig tanke. Slik tvinges det frem lokale likevekts-energier som må ordne det meste innenfor den 

relative samtiden for feltkraftutveksling, da andre områder ikke rekker å gjøre denne erstatningsjobben for 

partikler i et lokalt distrikt som det hender noe med, eller skal balansere seg som atomer partikler, ioner, 

molekyler og større samlinger av masser; og antimasser. 

 
Roger Bergersen 

 

PS: At her er det ikke nevnt noe om Ohms formel, at alt trykk pr drift strømning og den motstand det 

er i saksforholdene alltid er i balanse, ut fra hans antagelse, og som har vist seg for alle fysiske mekaniske 

masse-beregninger i formler, og som har vist seg i alle de elektro-magnetiske formler, for gravitasjon og 

elektro-magnetiske felt. Det samme gjelder for sterk kjernekraft og antigravitasjons-felt og antigravitasjons-

partikler. Men i spørsmålet om Aristoteles har dekning av logisk begrunnelse for at det er slik, eller at Ohm 

har dekning for dette med en logisk forklaring til tilstanden, og om dette gjelder for alt, så har de ikke det. Det 

er balansen i kraft-regnskapet som likevektige mot-bevegelsesmengde av styrke som danner Newtons 

lov-sammenheng.  

Ohms lov har inspirert Gauss og Maxwell også. Videre tilhører det regnskapet med en gitt energi i 

Einsteins formler. Hva gravitasjonen og likevekten kommer av er altså noe ikke Aristoteles, Newton, Gauss, 

Maxwell, Einstein, Dirac eller Hawking klarer å finne noen forklaring på, og det innrømmer de. Det mest 

kjente utsagnet for all populær vitenskap er: At gravitasjon er det ingen som vet hva er.  

Vel: Materie og Ånd, det vil si den fysiske natur og bevisstheten, hva det er, er jo funksjoner, 

virkninger, og tydelig med styrke-grader. Om vi velger å se gravitasjon og lover som funksjon, også 

bevisstheten, så nærmer vi oss en forståelig forklaring av tilstandene. Uten funksjonen så kan vi aldri 

si hva noe er, og funksjonen holder som hva-noe-er-forklaring. Ikke hva rød er, følelse er, materie er, 

eller åndelig er som substans av en annen forklaring enn funksjonen. 

Den nærmeste logiske forklaringen til en slik tilstand er Differensialkraften The df-force, eventuelt d-

force, en fysikkens eller vitenskapelig versjon av Kamos-Forandringskraftens funksjon. At den ga nøyaktig 

de fysiske lovers sammenheng ut fra sin funksjon som en likevektig logisk konsekvens av en blanding av 

deduktiv observasjon og tilsvarende logiske slutninger. At det er med god grunn å henvise til en motsats i 

formen av et umulig ingenting, uten forskjell, til en total forskjell som viser en likedan funksjon over alt. 
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At den viser en trykk-funksjon som iboende produktenhet for rom-bevegelse, styrke, og utvekslings-

mengde av dette som en logisk drivkraft.  

Jeg er litt lei av at forklaringer alltid som bevis skal kun forevises med tall, formel, enhet, som om det 

gir funksjons-forklaringen alene. Disse har alltid begrensninger til begrep som hva funksjonelt betinget rom, 

bevegelse, tid, og styrke-former er, og preferanseformer for bevissthet og følelser. Slike ord, tall, formler, er 

avledninger av romtiden og bevisstheten. At vi glemmer å tenke på rommet og bevisstheten som saks-

forholdet. Det egentlige funksjonelle. De kan forklares like greit med logisk like og ulike i saksinnhold. 

Vi gjør samme feil med moral, holdbarhet. Vi tenker ikke på den holdbare funksjonen, men har laget 

en suppefunksjon ut av hele moral-forholdet om natur og livets holdbare ramme-betingelser. Og her er 

politikk, religion, mange alternativer og filosofiske retninger og ideologier heller bremsere for innsikt, enn at 

de åpner dører for forståelsen vår. De retter seg mot oftest primitive behov, og følelses-tilfredsstillelser uten 

holdbare funksjons-mål, enn annet som ideer, drømmer, og der hevdelse og makt er sentrale poeng. 
Angst og glede er mer rettledende for oss enn en logisk fornuft, og slik bør det ikke være. Vi burde finne ut av hvordan noe fungerer, 

men ikke stoppe opp ved det, og ha saksforholdene med i den holdbart funksjonelt brukbare sammenhengen med forholdene rundt saksforholdene. 

Eller: At vi tar hensyn til alt det annet vi kan for at noe vi finner holdbart kan fungere i den begrensede ramme dette har for holdbarhet i forhold 

til annet. Både kropp, psyke og bevissthet skal fungere holdbart for å være optimalt fungerende. Og at kropp og fysisk natur er med slik er hva 

Kant, mulig Hume, Smith, Hegel, Marx, med flere moralfilosofer, helt har glemt, eller ikke sett: Det er den eneste kritikken jeg har til Platons og 

Sokrates moralfilosofi så er det at kroppen og dens behov og sansefunksjoner som organisme ikke har fått en rimelig plass som en del av moral-

filosofien, eller som en praktisk verdi i samfunn. Alle skal liksom greie seg selv, og gjerne sloss, uten tanke på hvilke skader det har for livs-løpet. 

Og denne læren om nettopp at kroppen finnes, er noe utelatt fra dagens moral også, samt at eldre moral om at vi belønnes ved å dø er i fremmarsj, 

at drep alle som ikke er enig. Dette oppgjøret med fortiden tar jeg gjerne til debatten vår. 
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Differensialkraftens funksjon og de fysiske lover 
 

Sammenlignings-funksjoner fysisk, fysikk og funksjon. 
 

Differensialkraften er en vitenskapsmodell og vitenskaps-teori som kommer frem ut fra den funksjonen 

som ligger til grunn for denne. Selve deduksjonen av de observerbare forholdene som rom, utstrekning har, 

og som bevegelse, endrings-funksjoner har, begrep som virkning, styrke, tid og objekt-former, gjerne benevnt 

som felt og feltobjekter, energier, kraft, og egenskaper som skjer i romslige tilstander, og for så vidt romslige 

objekter og romslige felt, er årsaken til en samlet definisjon av rom, tis/bevegelse og styrke-formene. 

Vi skal først se hva som er grunnlaget for hver av disse funksjoner som deduktivt observerbare. 

 

Rommet, utstrekningen, ofte kalt tomhet og tomrom, fysisk rom-egenskaper. 

 

La oss starte med rommet vi snakker om, som kan benevnes som avstander, geometriske forestillinger 

for dette, som har blitt kalt utstrekning, endelig eller ikke, kalt tomrom, kalt tomhet, kalt rent rom, verdensrom, 

kosmisk rom, universets utstreknings-rom, ekspansjonsrom, ja en rekke tilfeller sett ut fra de ulike syn på 

saken.  

I mitt tilfelle ender jeg opp med at jeg må undersøke hva jeg observerer som alle kan observere på en 

og samme gang som hva vi kan forstå som rommet vårt. At område inneholder små og store strekninger, 

avstander, lengder, større og mindre områder hvor man kan bevege seg igjennom, eller plassere noe, endre 

retninger og former i. At vi kan omforme noe i rommet, og adskille områder kunstig ved hjelp av vegger og 

åpninger. Vi kan reise ut i rommet, til månen, til planetene og solen.  

Vi har også en 2 satellitter på vei til nabo-solen, nabo-stjernen. Vi kan se, høre, lukte, smake, føle oss 

gjennom rom og romslige former, mest grunnet at det er formasjoner fysisk som vi kan merke i rommet. Vi 

merker endringer på alle måter i avstander i rom, i utstrekningen til rommet, der rom og utstrekning her er det 

samme. Om vi tenker geometrisk som vannrett, loddrett, rette flater, flateinnhold, så kan vi også tenke oss 

dette med lengder, med bøyninger av flater, og med utstreknings-egenskapen.  

I dette rommet er det at vi kan tenke oss punkter, posisjoner, og kontinuerlig sammenhengende ubrutt 

rom, avstand. Alle disse er mulige tankesett. Så: Hvordan er oppbygningen å fprstå for de forskjellige syn på 

det romslige? Altså om noen ser dette som bare punkter, eller posisjoner eller sammenhengende hele som en 

kontinuitet, ubrutt sammenhengende rom. 

Vi kommer i første omgang til å identifisere dette med begrep, ord, opplevelse og erfaring, med sanser 

og behov, som at vi har det forrige og det neste i alle retninger. Om vi snur oss vil vi føle at det forrige og det 

neste også har snudd seg likedan, og vi får alle retninger på nytt ut fra dette perspektivet. Rommet har alle 

retninger. Og hvert sted vi tar som utgangspunkt for slike retninger kaller vi utgangspunkt eller sentrum.  

Vi bruker utrykk som her og der, over og under, bak og foran, til begge eller alle sidene, begrep som 

gjennom, på, i, inne i, utenpå, oppløse, sammensmelte, gå, løpe, krabbe, fly, svømme, synke, stige, lengre og 

kortere, raskere og tregere, bakover og forover, alle retninger og former som tenkes kan i rom, og alle 

hendelser i rom, alle gjøremål som bevegelse, virkninger og handlinger i rom, altså alt praktisk, fysisk, og det 

som tilhører fysikkens og kjemiens begrep, at alt er begrep som bindes opp til rom. Snurring rotering, op og 

ned, som kan føles omvendt om vi står på hodet, og om vi snurrer rundt i verdensrommet, kan vi egentlig ikke 

vite om det er vi som snurrer rundt, eller om det er alt det andre som snurrer rundt og vi står stille. 

Enten det er bevegelse, bare rent rom, tomt, like eller ulike romslige områder, endelig eller uendelig, 

så er det i alle fall en sak som alle disse har som egenskap, og også som en tenkt minste egenskap. Alle utrykk 

for rom og hendelser i rom trer frem som forskjeller i forhold til alle disse former og endringer i rommet som 

forskjeller, forskjells-egenskaper. Vi kan tenke oppover, så litt lengre oppover, eller litt mindre oppover, og 

endring av retning oppover.  

Det er ikke mulig å få en forskjell i noen av begrepene om vi ikke har det neste, eller den minste 

forskjell som skal til for å få det neste, det forrige, hvor langt inne i, utenfor, neste del av avstand og retning, 

om det ikke er forskjell. Forskjellen kan være lik eller ulik den forrige forskjellen om vi skal måle noe. Vi tar 

som regel utgangspunkt i at målet vi lager består av like lengdeenheter fordi vi har bestemt oss for dette.  

Da får vi lettere målt like deler og mengden av disse, med enheten og tallmengde. Men heller ikke tall 

og enheter er mulig slik om det ikke er forskjell som kan merkes i mengde, og som vi ut fra enheter eller husk 
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kan sammenligne om de er like og ulike. Vi kan skritte opp, vi kan bruke metermål, lasere, altså lys-lengde-

måler for avstander.  
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Poenget er at vi ikke finner det neste i noen form som en forståelse for oss, om vi ikke har like 

forskjeller eller ulike forskjeller som vi kan sammenligne, og at rommet og retningene og alle begrep vi har 

om dette derfor fremstår som forskjells-funksjoner. Om rommet ikke hadde forskjell som innebygd egenskap, 

og kanskje den viktigste egenskap, så ville det ikke oppstått like eller ulike romslige områder, og heller ikke 

vært mulig å forestille seg, eller oppleve opp og ned, det forrige og det neste, hverken som geometriske eller 

virkelige romslige naturforhold, eller likedan som bevissthetens forestillinger av slikt utstrekningsbart rom og 

former, med endringer i form, retning, bevegelse og virkninger.  

Uten det romslige som natur, rom, forestilt eller virkelig tilfelle som eksistens, så vil vi hverken kunne 

forestille oss rom med det neste eller ha et rom med det neste på ordentlig.  

Vi kan trekke den konklusjon at alle mennesker som vedkjenner seg til at de tenker på rom, 

utstrekningsrom, lignende naturen, eller som praktisk arbeider med og måler opp naturen, beregner hastigheter 

og virkningsenergier her, vil merke seg at forskjell som like og ulike lengder og bevegelsesretninger, 

bevegelseshastigheter, forekommer som større og mindre forskjeller, og at det som er felles for alle begrepene 

er at de forholder seg mellom gitte utgangspunkter, slik som endelig og uendelig, som et sentrum, som punkter, 

posisjoner, kontinuitet i rom og formvirkninger som utgangspunkt for ett poeng å sammenligne med, altså 

referanse-punkter.  

Foran og bak fungerer ikke om vi ikke har et punkt, et sted, eller en bestemt bevegelsesposisjon å 

sammenligne med.  

På denne måten fant jeg ut at alle disse egenskaper bygger på at det er forskjell, alt fra om det fantes 

bare ett punkt i hele tilværelsen som en forskjell fra at ikke noe fantes i det hele tatt, selv ikke rom. Men et 

punkt blir alltid tenkt i forhold til alle de steder der det kunne vært punkter som retninger mot punktet uansett. 

Punkt settes opp først og fremst som referanse til start, slutt, aktivt, eller aktuelt punkt i en sammenheng der 

det ellers er flere punkter, enten disse er utfylt eller ikke.  

Alle analysene viste at de måtte være en forskjell som grunnlag for at like og ulike kunne oppstå som 

grunnlag for ett av, eller alle punkter, posisjoner og kontinuerlige mengder av disse. I det endelige eller 

uendelige. Forskjell som ellers ikke regnes knapt som et ord en gang, men som vi ser her berører både tid, 

rom, bevegelse, hastighet, energimengder, og endringer i virkninger, viser seg altså romslig sett som en 

avgjørende faktor for at vi har større eller mindre rom, retninger og avstander, og hendelses-variasjoner i rom, 

virkninger. Mest av alt som alle henvisningsbegrep i rommet.  

For eksempel nede i sentrum av byen, oppe i byåsen, ute på vidda, ute i hard sjø, feriestedet, hytta, 

hjemmet vårt, soverommet, verandaen, alt som viser forskjeller i alt teknisk utstyr vi har skap, lagd, oppfunnet, 

og ikke minst som ord i språk, skrifter, lydbånd, musikk, kunst. Uten en forskjell kan vi knapt føle, tenke oss, 

merke noe av noe. Å forstå noe er forskjellige forskjeller, sammenligninger. Og i naturen er også slike 

romslige former, virkninger og avstandsretninger og endringer i slikt, forskjeller som er tilpasset slik eller 

sånn, endre slik eller sånn, og vil da om vi skal følge opp naturen finne den sammenlignings-funksjonelt i 

dens forskjells-egenskaper: Ikke minst som det fysikere og vitenskapen kaller de fysiske lover. 

Jeg kunne nå ut fra all analyse kun komme frem til at alle disse egenskaper kun kom frem som den 

minste forskjell som skulle til for at det neste kom frem i det hele tatt, eller den minste forskjell som det 

forrige. Alle romslige begrepet var slik like, at uten den minste forskjell i det samme rom der alle begrepene 

ble prøvd ut, var avhengig av den minste forskjell av typen utstrekning, altså graden lengde eller størrelse for 

rom-dimensjon, endelig eller uendelig i størrelse. 

I praksis var det ikke mulig å få til noen romslig utstrekning eller begrep vi knytter til rommets natur, 

hverken som rent rom, tomt rom, tomrom, tomhet som utstrekning i det hele tatt, uten at vi hadde forskjells-

egenskapen som dannelse av like og ulike forskjeller, lengder eller mengder, selv virkninger og bevegelser 

som endringer i rommet, tenkt eller som en faktisk egenskap for et egentlig virkelig rom slik vi ellers forestiller 

oss en utstrekning.  

Uansett om vi velger Hegels alt er forestillinger, eller den vitenskapelig målbare praksis, eventuelt 

hverdagens kjørelengde av bil, eller annen kommunikasjon i verden teknisk sett. Og at-på-til følger disse de 

fysiske lover for stoffene som finnes som vi kjenner, helt inntil en vel så konstant formel for dette kjent som 

en sum av energier som er E=mcc i forholdet mellom alle skiftninger mellom energi-tilstander slik. 

Konsekvensen jeg måtte trekke av dette, eller konklusjonen, var at rommet og alle begrep vi knytter 

til dette, har en forskjells-struktur i oppbygningen, en forskjells-egenskap til grunn for alle rommets like elelr 

ulike deler, og uten forskjell får vi ingen like eller ulike. Jeg definerte utstrekning som en type forskjells-

funksjon, den minste forskjell av typen rom.  
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Vi kan velge hvilken som helst enhet, spesielt om det er en kontinuitet som gjør at vi kan lage ulike 

enheter som faste mål, og så sammenligne disse enheter i lengder med hverandre. Men det spiller heller ikke 

noen rolle om vi velger den minste forskjell som enhet, en vilkårlig forskjells-lengde som enhet, eller om vi 

ser alt under ett som et endelig mål for alt, som en gitt endelig enhet, enten som et bestemt rom i størrelse slik 

mange tenker seg dette, et begrenset rom som ikke er uendelig, eller om vi velger et uendelig rom, som når 

det er uendelig ikke kan bli større og er et endelig uendelig rom. Alle fungerer som om de er i samme lukkede 

boks.  

Senere finner jeg ut at om like eller ulike deler dekker et endelig eller uendelig rom, så blir det oppfyllt, 

og man kan like gjerne sammenligne det med like forskjells-mengder som mål tvers gjennom dette rommet 

uansett hvordan det er i størrelse eller form. Forskjell er altså en virkelig egenskap, en virkelig funksjon hos 

rommet og rom, all utstrekning, og mangler denne, så har vi ikke noen utstrekning eller forskjell som romslige 

retninger og avstander.  

Da det er det samme hva jeg sammenligner med velger jeg den minste forskjell som mål fordi at det 

forårsaker at den minste del rom blir til i det hele tatt fra at det ikke finnes rom eller utstrekning. Om jeg 

sammenligner med like slike, så vil det være mulig å se for seg likedan egenskap for hvert punkt, posisjon, 

eller i en kontinuerlig sammenhengende utstrekning som rom om det så er uendelig. Dette fører til at jeg må 

innse at like deler rom, neppe er annet en samme type like deler rom, eller som rent, tomt, av samme type 

utstrekning.  

Om så bevegelse og energi er med-produkt i rommet, teller i dette eksperimentet ikke med i det hele 

tatt, fordi vi her kun analyserer kun begrepet utstrekning enten vi tenker på det geometrisk eller som rett og 

slett praksis for retninger og romslige områder. I virkeligheten måler vi at det er krumninger og forstyrrelser 

i det vi har som romslige verdener, stjernehimmel, galakser, kosmos, og inne i planet-sol-systemene og merker 

det samme ved tekniske apparater og virkninger fra fjell, og hav, jordens mineraler og organiske vesener.  

Så det finnes en annen faktor med i bilde, egentlig minst to, nemlig bevegelse/virkning, og 

treghet/tetthet for energimasse-felt som finnes så langt vi har klart å utrede om disse, men som følger 

beregnelige jordiske og kosmiske lover i kan kalle for fysiske lover. 

Jeg kommer frem til at mengden like kan variere som minsteenheter, slik at vi kan ha to eller flere 

slike sammen, slik at vi kan få like og ulike strekninger. At de ulike deler utstrekning kan sammenlignes med 

de like eller bygges av ulike mengder av like. Det er ikke behov for å ha et mål eller sammenligningsgrunnlag 

av bare ulike eller variable tilfeldige ulike.  

Om jeg benytter den tanken at rommet kan deles inn i like deler, for eksempel den minste forskjell som 

rom-utstrekning, så vil jo rommet ha samme forskjell hele veien, men også om jeg benytter hvilket som helst 

annet mål lengde som enhet, altså forskjells-mengder som er like av typen utstrekning.  

Jeg finner ingen annen typisk egenskap for romnaturen enn at den fremstår som en slik forskjells-

funksjon og forskjells-egenskap, og jeg kan heller ikke tenke meg at noe annet menneske klarer å få frem 

annen egenskap som bygge-funksjon, struktur-egenskap, hos rom-naturen. 

Min definisjon er at Rom/utstrekning = en forskjells-funksjon uansett virkninger, bevegelser, 

energier som er plassert der, noe som er tilstede der, eller endrer seg i eller med romslig forskjells-

egenskap.  

Denne egenskapen er også da både forskjell, virke-egenskap og forskjells-egenskap i samme 

funksjons-egenskap for rommet, for punkt, posisjon og kontinuitet, og om rommet er det ene og samme så er 

i alle fall alle dens tenkelige mål og enheter likedanne, da det ikke er forskjell på forskjells-egenskapen for 

bare rent rom, eller slik tenkt, at det er likedan funksjons-struktur for det vi kaller rom, eller utstrekning.  

Dette har ført til både Euklids begreper og Arkimedes begreper for hvordan rom skal beregnes 

geometrisk og forstås som proporsjonale mengder avstander. Videre for Galilei, Bacon, Descartes, og stort 

sett den sammenligningen som Einstein benytter for krumningsbaner og treghets/tids-forskjeller grunnet 

krumninger av feltkrefter i rommet. Han benytter den rette linje, loddrett og vannrett som sammenligning til 

krumnings-gradene i rom-feltene.  

PS: At Lorents formel benyttes for tidsforsinkelser eller felt-styrke-egenskap ved partikler, spesielt 

elektroner, men ellers for masser generelt, og Planck-funksjonen som egentlig viser noe av det samme om 

endring av energien, så ville ikke Einstein lett sett sammenhengen uten Plancks reduksjons-formel for masse-

mengder sett ut fra frekvens-energiens lille konstante tap ved økning av frekvensene. Det forteller da hvor 

mye proporsjonalt vi kan forvente at massers summeringsmengder har som tap slik som ved sammensmeltning 

av to sorte hull i.  
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Verdensrommet. Likedan at masser og partikler legger på seg om de splittes fra hverandre. Rest-

energien finnes nå i romfeltet rundt de samme objektene. Energien er ikke tapt på noen merkbar måte. Balanse-

mengden med gravitasjonskraften er likedan, i likevekt. 

Ut fra gitte slike referansepunkter kan man bygge tenkte linje-forskyvninger, spiraler, krumninger 

bygget på en eller flere logaritmiske funksjoner, og spesielle proporsjonalitets-forskjeller.  

I dag er ikke-euklidsk geometri, samt en mengde formler med utgangspunkt i endringer av tids-

bevegelses-hastigheter, og krumninger, samt endringer av masseenergi-objekters størrelse med samlinger av 

masse, eller avtagelse av masser bundet til møte mellom masseobjekter, det som endrer ganske mye på det vi 

tidligere holdt oss til ved bare Euklids, Arkimedes og Newtons lover.  

Einstein og kvantefysikerne har innført en del nye formler som gjør romslighet av objekter og felt 

endringsbare som bevegelses-energier fordelt over objekter og felt rundt disse, og ved transformasjons-

overgangene mellom energi-stadiene, selv om den samlede konstante energien er i behold. 

Vi har selvsagt ikke kommet så langt at vi kan sammenligne disse energitilstander ved denne 

behandlingen av rombegrepet. Men nå vet vi to saker: At om rom er en ren egenskap, eller det samme som 

likedant for alle avstander gjennom seg, at romstrekket ikke trekker seg sammen eller utvider seg i utakt, så 

vil rommet være en forskjells-funksjon, med likedan stor mengde av alle tenkte enheter rom som skal 

sammenlignes ut fra den bestemte enheten. At mengde og enhet er likedanne pr lik mengde like sammen-

lignings-lengder i utgangspunktet for bare romslig utstrekning uavhengig av alt annet. Men: Som vi senere 

skal se, er denne funksjonen mulig del av en produktfunksjon av rom-bevegelsestid-energi-styrke. 

 

Bevegelse, virkning, tid, endrings-egenskaper, at noe skjer i rom-natur, og fysisk. 
 

Nå skal vi ta for oss bevegelses-begrepet, og virknings-begrepet, det vil si bevegelser og virkninger i 

rom. Vi kan endre en styrke, og dermed feltstyrken rundt objektet, for eksempel til en dobling av styrken, og 

vi vil finne en dobling av styrken utover fra objektet. Denne virkningen tar tid, og tidslengden som er målt er 

den samme som for lyset og gravitasjonsbølger, lyshastigheten.  

Altså kan vi trekke den slutningen at feltvirkninger vi måler for alle fysiske tilstander vi kjenner som 

masse-tilknyttede felt, beveger seg utover fra kilden ved økning av styrken, og ved å senke styrken så trer 

virkningen tilbake med samme hastighet for den strekningen som kraften har minsket.  

Om vi bruker lang tid på å skru opp og igjen styrken, så vil vi ikke merke mer styrke enn den vi 

oppfatter som øyeblikkelig eller ebbende ut fra hvor lang tid noe for eksempel bruker på å kjølne, avgi energi 

igjen. Feltvirkningen opprettholder allikevel lyshastighets-effekten for den delen som er aktiv av felt-rommet.  

Når det gjelder bevegelser ellers av alle stofflige former utenom lyset og deres beslektede hurtiggående 

partikler, så snakker vi mest om elektroner, protoner og nøytroner som danner ioner og atomer, samt 

molekyler, eventuelt elektronstråler og alfapartikler, også proton og nøytron-stråling. I dag er det en viktig del 

å ta med positronet og nøytrinoet som vekselpartikler, også anti-nøytrino, som viktig ledd ved spaltninger og 

sammenføyninger av partikler og masser som felt-energier. 

De mest vanlige bevegelser vi kjenner til er bevegelser av masser som solens vandring, månens og 

stjernenes vandring, slik vi ser det fra den roterende jorden, og aller mest selvsagt alle bruksgjenstandene våre 

og våre fysiske bevegelser og naturbevegelser. Skyer som trekker av sted, regn, sol som tørker ut dammer, 

biler og fartøyer som kjører på bakken og på vann, og fly, helikopter, annet som kan sveve i luften som 

zeppelinere og luftballonger.  

Nå er også all industri sin bevegelse med i dette bildet, og all bevegelse i samfunn, om det er å trykke 

på datamaskin eller kjøre heis, rulletrapp. Vær, natur, fritid, arbeid, ferieturer, sport, og kulturaktivitet, musikk, 

kunst, alt har med seg en del aktivitet som er bevegelser i rommet. Lyset beveger seg med en viss hastighet 

gjennom luft og glass, annet gjennomskinnelig, og vi oppfatter slik lys med øynene, lignende samme 

strålingsområde hvor en del gir varmestråling som vi merker bestemt på huden, også på tunge, ører, i lunger. 

Hele blodtrykket vårt endres med temperaturen i mindre eller større grad.  

Vi merker også lukt og smak som bevegelser gjennom lydbølger i luft, og bevegelser som form-tyngde 

og ioner som gir bevegelsesvirkninger på tungens og ganens sanse-reseptorer. Uten bevegelse av signaltypen 

til de respektive organiske følere, behovsorienterte følere for kroppen i sin helhet, så vil vi ikke kunne oppfatte 

noe med øyne, ører, bevegelser, smak eller lukt, eller hudfølelse. Saner og behov merker seg forskjell, som 

likt eller ulikt, altså forskjellen like og ulike som endringsgrad av likedan mengde eller likedan mengde-
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økning, om så ulik mengde-økning, alt som styrkevirkning, og som graden vi føler styrkevirkninger i samme 

takt.  
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Vi benytter bevegelser rett og slett i den romslige verden, og også virkninger av fysiske forhold som 

varme, lys, temperatur, tekniske midler, bruksgjenstander, alt av klær og bo, spiseanordninger hjemme eller 

ute, informasjons-kommunikasjon og infrastruktur-kommunikasjon for transport av alle typer, handlinger i 

verdens-rommet, media. All praktisk bevegelse, styrke som utøves i arbeid, lek, konkurranse, fritids-aktivitet, 

i samfunn, beboelser, i naturen, om det er i hav, på land, under havet, eller i luften. Noen selvsagt som forskere 

i verdensrommet, romstasjonen. Og at det finnes noe private romferjer også. 

Til bevegelse i rom benytter vi begrep som gå, løpe, kjøre, svømme, skrive, lese, at vi flytter øynene 

etter bokstavene som er skilt fra hverandre og ikke står oppå hverandre. Det må være avstand mellom ord. Vi 

benytter begrep som klatre, slå av og på, trykke enter eller return, og vi lukker opp alt og lukker det igjen, og 

vi gjør det med bevegelser av noe som regel slik som dør, vindu, vann-kommer, vi dyrker og legger, bygger 

og meisler i alt, og lager også alle tekniske oppfinnelser som kan settes ut til bruk. Vi kommer ikke gjennom 

en bruks-angivelse uten bevegelse, enten det er på data eller på papir-folder, etikett. I mange tilfeller er 

bruksanvisningen som på data, opptil tusen sider stor. 

Bevegelsene våre ligner mye på det vi kan si om rommet i og med at bevegelsene skjer i samme 

romslige natur-utstrekning. Vi kan bevege oss fremover og bakover, til sidene, opp og ned, gå fra det som er 

bakenfor oss mot det som er fremfor oss, vi kan gå gjennom visse formasjoner, gjennom luftlag, gjennom 

rommet, gjennom vannet, men gjennom jord og fjell sliter vi og bruker lang tid på å måke oss igjennom slikt. 

Her finnes det maskiner som faktisk kan meisle seg gjennom store fjellpartier, og det finnes bor som kan bore 

hundrevis meter ned på overkommelig tid.  

Det forrige og det neste er typisk for bevegelser også, og ikke minst å skifte retninger i rommet. I 

landskapet, hjemme, hvor som helst i samfunn og natur.  

Alt vi kunne si om rommet, om på og av noe, retninger og hendelser, så er formskiftninger og 

bevegelseshastigheter og felt-energi-virkninger noe som kan delta alle veier i rommet, og vi finner ikke noe 

sted hvor ikke slike bevegelsesvirkende krefter fungerer, om det ikke er omvendt at bevegelser fører til 

virkningene. Men de kan ha en felles grunnfunksjon også, drift av bevegelse, drift av virkning, og begge gir 

den andre som resultat. Altså bevegelse gir virkninger, og virkninger gir bevegelser for alt vi har undersøkt. 

Men alle bevegelser og virkninger fungerer helt spesielt på en lignende måte:  

De medfører endring, og virker selv som endrings-kapasitet. Bevegelse og virkning er endrings-

funksjoner, endringsfunksjoner fra den tilstanden som var, ved at en lik virkning eller lik bevegelse finnes i 

neste øyeblikk, eller at det gir en ulik bevegelse og virknings-endring i det neste øyeblikket. Vi kaller slike 

takter av øyeblikk, vist gjennom en klokkeviser som tikker fremover, eller en digitalklokke som skifter tall, 

alt med bestemte takter for døgn, time, minutt, sekund der sekund er en valgt takt vi har kalt en hoved-enhet 

for tid.  

Hvor langt beveger noe seg en viss strekning med en bevegelse som har en fart på x/kilometer i timen. 

Vi bruker altså en fast gjentatt sekvens som taktretning sammenlignet med et rundt hjul, grader, som minutt-

viser, delt opp i sekunddeler. En slik takt er en bevegelse som gjentar seg som vi sammenligner andre 

bevegelser med. Men først tar vi helst ut en takt for den størrelsen vi måler. At vi bruker meter, her kilo-meter, 

som utgangspunkt for en bevegelse som kan variere bevegelses-mengden i en retning, og kan øke eller senke 

denne. Om det er jevn hastighet så benytter vi km/timen.  

Er det ujevn hastighet benytter vi det samme, men nå er det lagt inn akselerasjonsformel som sier hvor 

mye jevnt eller ujevnt hastigheten øker i forhold til en jevn akselerasjon eller retardasjon i sekundet, eller i 

timen i forhold til en jevn lik lengdemengde i avstand som dette skjer over. Bevegelse og virkning viser en 

forskjell i tilstanden fra en gitt tilstand vitar som utgangspunkt, som like mengder virkningslengder, virknings-

mengder, eller en forskjell i endringsmengdene av virkninger og bevegelsesmengder, bevegelseslengder. Både 

virkning og bevegelse viser en forskjell utover en viss tilstand, fra kilde, destinasjon, utgangspunktet virkning 

og bevegelse virker ut i fra.  

Alt som virker som vi til nå har funnet ut av er i bevegelse, og endrer alltid posisjon. Virknings-

forskjeller ut fra bevegelsesmengden kan alltid måles over tid. Om andre energier feltstyrker eller masser 

kommer nærmere eller trekker seg unna, så endrer også noe av virkningsegenskapen seg, og det vises fra alt 

fra kvark, kvanteverdier, til alle masse og energilover vi kjenner. All virkning fysisk av bevegelse og 

virkninger i rom viser tetthetsforskjeller i bevegelsesmengder som vi oppfatter som tyngde, styrke og felt-

virkninger.  
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Alt påvirker altså bevegelsesmengden noe som igjen påvirker virkningsmengden, og omvendt at 

virkningsstyrker får bevegelsesmengder til å endre seg, slik at bevegelse og virkning følger en sammensatt 

proporsjonalitet for energi-målinger og beregninger.  
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Poenget er at virkning og bevegelse er endring, som igjen er forskjell fra den tilstanden de var i. Det 

gjelder også fysiske klokker, eller andre tidsmål fysisk. Vi snakker her om virkningsenergier og 

bevegelsesenergier i rommet. Dette gjelder alle utvekslinger som bevegelsesenergier og motbevegelses-

energier og kraftytelse og motkraftytelser, som viser en total-mengde energi-regnskap som er 99.99 prosent 

eller høyere tilnærmet at energien er konstant, og over tid og beregninger viser det stort sett at man ikke finner 

noe tap av energien totalt.  

Dette faller sammen med formelen at Energien er konstant, og at E=mcc, som beregningsfunn for 

energier vi kjenner til i den fysiske verden så langt.  

Men av den grunn så er hverken Aristoteles eller Einsteins, siden moderne fysikeres utsagn om at 

energien er konstant bundet opp til noen fast sikker referanse eller sikkert argument for årsak til dette. I 

formlene til Einstein, og for å motvirke en eterisk forklaring, så ble motkraften, eller mot-energien, som alltid 

har vært med i alt fysisk regnskap, tatt vekk til fordel for gravitasjonsenergienes iboende energi-objekter og 

deres tilnærmede konstante energiforhold som nå var beregnelige. Mens en motkraft til universets retninger 

ellers ikke fantes lengre.  

Vi konsentrerte oss om å beregne de nærmeste funksjoner av energier som vi kunne observere og å 

måle. Det har vi gjort med suksess. Resten av rommet utenfor universet vi kunne observere hadde ikke energi, 

eller at det rommet utenfor ikke fantes, om vi ikke observerte og målte dette. Sannheten er at om vi ikke måler 

noe, så vet vi ikke om det finnes eller ikke finnes. Men i det valget av muligheter satte de inn en fast påstand 

om at det ikke fantes, og at alt rom kun var det som var knyttet til observerbare energier. Synlig kosmos.  

All energi skulle måles fra 0, der nøytraliteten til rommet, eller gravitasjonskraften, var tilnærmet 0 i 

forhold til de energimål vi har laget oss. I utgangspunktet gikk man lengre og mente at rommet ikke fanes 

uten energi, og at det var mulig at det var hundre prosent vakuum, selv om det var tvilsomt, og alle energier 

skulle beregnes fra 0 energi sammenlignet med elektronvolt og temperatur, absolutt ro.  

I utgangspunktet ble det slik at ut fra 0 energi skulle så de verdier måles som vi målte som vår 

energiskala tilsvare at virkeligheten var 0 energi også, og ut fra det skulle så de forskjellige energier opp-

regnes som enhet av energi, som igjen viser en slik relativt konstant energimengde, ikke ulikt Aristoteles 

beskrivelse og som at summen av bevegelser og motbevegelser som Pythagoras nevner alltid er konstant. 

Poenget er at en sikker referanse eller årsak ti bevegelse og energi som en konstant ikke har noen referanse til 

forklaring av tilstanden. Og denne finner heller ikke Einstein, Hawking eller Dirac. Men både Bohr og Dirac 

er inne på noe, og Einstein og Hawking begynte å tro på en uendelighet, og at det fantes et enhetsfelt for alt, i 

første omgang for de energier vi har i det kjente rommet vårt.  

Vi skal siden se at det regnestykket om at vi har 0 energi, og så blir universet til med en gitt mengde 

energi som fordeler seg i rommet vi kan observere, at dette like fullt blir det samme om alt rom har uendelig 

energi-trykk, og utveksler i like mengder kraft-mot-kraft, eller bevegelsesenergier og mot-bevegelsesenergier. 

Og det du leser nå er opptrappingen til en slik forklaring, med et bevis som er sterkere enn den forklaringen 

som er gitt til nå på energistørrelsene og det krumme rommets feltenergier, eller hvorfor det fordeler seg slik 

som energiene gjør her. 

Vi kommer i allefall til at forskjellen på rommets forskjells-struktur og bevegelse/virknings-

forskjellstruktur i rom, er at det skjer en endring av posisjon, at det skjeren endring av virkning og endring i 

bevegelsesforløpet. Bevegelsesendring o gvirkningsendring samt virkning o gbevegelse, er en endring fra den 

tilstande som er: Både Bevgelse, virkning o gendring er en forskjell fra den tilstanden som var, og det er en 

forskjell fra all tenkt stiv posisjon som et rent rom er tenkt som, altså et ubevegelig rom med faste posisjoner. 

Mens utstrekning er forskjell i seg selv i alle retninger, så er bevegelse/virkning/endring en forskjell fra alle 

posisjoner vi har i rommets utstrekning.  

Den ene, rommets, er en forskjell som fast struktur, den andre er en forskjell i romslig utbredelse som 

er en forskjell fra gitt stiv forskjells-struktur som kan oppvises, (bare rom). Vi kan si at en romslig objekt-felt-

endring, eller felt/objekt-endring, er lik det samme som, eller kunne vært erstattet med at bevegelse og endring 

i rom, er en forskjells-struktur som blir forskjell fra seg. I så fall så ville rom og bevegelses-virkninger være 

mulig som ut fra en og samme forskjells-funksjon.  

Konsekvensen av at noe skjer i rom, en forskjell i posisjon, punkter, kontinuitet, et sammenhengende 

rom, er at endring av romslig karakter, bevegelse og virkning, er en forskjell fra slik tilstanden var, at noe 

virker videre og endrer seg. All bevegelse, virkning og endring, også tidsfunksjonen tilknyttet dette ut fra den 

relative tid som kan benyttes om vi vil, vil kunne avklare at tid følger samme hastighets-bevegelses-energier 
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enten gjennom rommet som kinetisk energi, eller omdannes i like mengder indre bevegelses-energi som kalles 

potensiell energi.  

En slik utveksling passer også akkurat med Planck-tidsforsinkelsen eller Lorents sin, at det er en 

mengde, et visst løp med tid for at formutvekslingens balanse, konstant-årsakens masse-energimengde, finnes 

inne i partiklene. Det tar fremdeles tid og lengde med en viss hastighet, lyshastigheten for at mengden energi 

i planckmassen, feltenergisenteret har gjennomgått sin sirkulasjon, eller masse-mengde-sirkulasjon. 

Det faller sammen med en balanse mellom gravitasjons-trykk og endring av dette slik som forskjellen 

på frekvens-styrkene Planck fant. Det konstante forholdet av tap eller gevinst av energi ved økning eller 

senkning av frekvensen. Dette igjen indikerte en viss pi-sekvens, som senere Dirac omgjorde til en sirkulasjon 

eller form for partikkelen, og som senere forskere anser som Planck-masse-formen til partikkelen. 

Denne balanserer med alle partikler i gravitasjons-rommet og virker gyldig for hele universet og dets 

partikler, og viser lik tendens for sorte hull-masser også. På den annen side så viser dette at det er en balanse 

mellom energier i rommet lignende det vi har kalt kraft og motkraft. Ut fra differensialkraften er det umulig 

med annet en likevekt i utvekslinger altså balanse, og at all bevegelse og virkning er balanse-bevegelser, eller 

bevegelses-balanse-energier, eller energi-balanse-bevegelser. Først notert som et mål uten forståelse av årsak 

mellom gravitasjon og andre feltmasser, feltenergier, likt som med E=mcc for gravitasjons-energiene som 

Einstein felt-formler viser, for senere å bli antatt som enhets-felt-forskning, og der muligheten for et uendelig 

rom-felt kan finnes. Hawkings ide, en teori for helhet, en teori for alt. 

Vi kommer til at bevegelse, virkning, tid, endring i fysisk forstand i utstrekningsrom, utstrakte 

endringer, er en forskjells-struktur som blir forskjell fra seg selv, og kan være en differensierende differensial-

funksjon, altså et og samme produkt som danner bevegelsesutstrekning i samme funksjon, romtiden som en 

og samme funksjon. 

 

Fysiske rom-former eller rom-bevegelses-endrings-former, felt og feltobjekter. 
 

Vi skal videre nå se på objekter og felt, deres tetthet, treghet, deres form og virkning, altså objekter og 

deres virkningsfelt, egenskaper. Fysiske formers egenskaper. 

Igjen gjentar alle retninger og former i rom seg slik vi har vist til ved rommets struktur og ved endringer 

som bevegelser og virkninger i rom. Formene viser seg som balanseformasjoner av energier i et gravitasjons-

rom-felt, inkludert tid og energistyrke-forskjeller som virker som en konstant mengde energi som fordeler seg 

i tilstander som i sum energi-formasjoner fremdeles beholder samme styrkemengde som sum trykk, spenning 

og styrke-kapasitet. At bevegelses-energienes su av energi og mot-energier holder seg konstant som om det 

skulle være en sirkulasjon av den samme mengde energi. 

I alle balanserte tilstander som de ulike grunnstoffer, atomer, molekyler og partikler opptrer som, så 

stemmer dette med beregningene for avstander og sammensetninger tik de formene som de forskjeller 

bergarter organismer og de objekter vi ser i universet, og energi-målt for også balanse i kvark-verdier. Når de 

er sammensatt slik som dette viser det seg at de fleste egenskaper mer eller mindre direkte avleses ut fra denne 

balansen for form og virkning som egenskaper ved stoff-energi-verdenen. Vi kan så ut fra energifelt-lovene 

forhandsberegne de kjente naturlige forekomster i stor grad. Dette gjelder fysiske sammenkomster som 

organiske og uorganiske forbindelser. 

Uten større tvil med kunnskap om egenskaper vi hører om, arv, miljø, handlings-mønstre ut fra andre 

egenskaper som virker inn på behov og sanser, kropp, så virker det tydelig at egenskapene i store mengder 

avklares matematisk, kjemisk og som fysikk-balanse-lover.  

Elektron Foton tetthetstrykk-intensitets-effekt-resonans 
Om tette og porøse elektroner og fotoner i forhold til effekten og intensiteten i lyset. At det er snakk 

om med hvilket rykk frekvensbølgen utbrer seg, og klemmes inn igjen der frekvens og resonans virker som to 

sider av samme sak, og når elektroner og fotoner sendes ut av eller ankommer atomer, og i rommet i mellom 

så klemmes elektroner og fotoner seg særskilt meget utover og virker som superenergier uten at den egentlige 

energimengden har blitt en annen. Allikevel er fotoner og elektroner avhengig av gravitasjonstrykkforskjellen 

som endrer frekvensen.  

Da elektronet og fotonet ankommer, absorberes, så vil de utbre feltstyrken sin mer plant til det 

elektronet eller atomskallet som de havner i, og danne balanse med kjernen, slik at det virker mer nøytral med 

unntak av spenningsforskjellen ytterst i skallet, overflatespenningen som da korresponderer i litt svakere grad 

med gravitasjonstrykket i atomskallene, og spesielt mye når det er ioner, eller spesielt positive og negative 
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partikler slik som natrium og klor. Hydrogen er spesielt aktivt da de nærmer seg romtrykket og danner dårlig 

balanse i forhold til romtrykkets virkning på elektronene. Reagerer lett med andre grunnstoffer for balansens 

skyld.  
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Felt-virkningenes egne fortolknings-funksjoner 
 

For-tolkning: Tilpasning, sammenlignings-funksjon. 
 

At mellom alle felt-preferanser som er stabile, er det i en organisme, bevegelser som endrer 

feltavstanden mellom molekyler som ikke er bundet til hverandre, samt partikler, ioner, grunnstoffer, 

molekyler ellers, også vann. Samtidig kommer det signaler som får celler og celletråder, for eksempel 

nerveceller, nevritter og dendritter, som da spenner ut feltvirkninger som elektron-støt, elektrisk effekt, men 

også positive ioner, og som danner sterke feltvirkninger fra en mer kaotisk masse av ioner som kan slippes ut 

av cellene.  

Det er disse blandingene av avstands-styrke-forskjeller i alle disse tilfellene som gir forskjellige 

mønstre i omliggende kraftfeltsone til alle preferansene, og som med overført energi, danner akselerasjoner 

og retardasjoner i styrkeforholdet, at styrken øker og minsker med avstand og signalstyrker.  

Gitte funksjoner av styrkeforskjeller i nervesentre og nerver som er forbundet til behovsorganer og 

sanseorganer vil nå virke som dreibare styrkeforskjeller over en ganske bred skala. Legg merke til den effekten 

at øyet skal kunne ved normalt syn, gi vår bevisste styrke-sammenligning av farger kunne registrere 10 

millioner forskjellige farger, frekvenser om farge-flaten er en kvadratmeter stor. 

 Om flere farger er blandet sammen så merker vi også nyanser av form og farge i ulike grader ved slike 

flater. Det betyr at synsinntrykket som et bevisstgjort funksjonssystem vil føre til en proporsjonal endring ut 

fra hvordan de andre sentrenes styrkenivå og signalmengde-nivå er, som igjen forårsaker at det dannes en 

endring i proporsjonaliteten i det bevisste sammenligningsfeltet. At synsinntrykket i bevisstheten gir 

påvirkninger, balanseringer mellom hørsel syn, smak, syn, smak og hørsel, også andre sanse- og behovs-

organer.  

At bevegelsesreaksjoner og reflekser oppstår også i muskler og kroppsspråk, at effekten av hva vi ser 

og hører, og blanding av sanseinntrykk og behovsinntrykk kan slå ut i en viss feedbackstrømning mellom 

nervesystem-faktorene som er involvert, og gi ulike utløsninger i organer og sanser som feedback fra 

reaksjonen bevisst, og fra sentrene som er involvert, ubevisst eller ikke, men i alle fall fysisk målbart. 

Det er ingen tvil ut fra min tolkning at disse inntrykks-forskjeller påvirker lyst og angst-sentre, gripe-

kaste, strekke seg mot, trekke seg unna-funksjoner, på en slik måte at samme feltvirkningsblandinger påvirker 

slik vi kaller aroma, smak og lukt-funksjoner, våre estetiske funksjoner, ut fra vår stemning i øyeblikket, hvor 

godt og vondt vi synes det gode er og hvor godt og vondt vi til tider synes det vonde er.  

Altså styrkeforskjeller som regulerer og er årsak og virknings-grunn til det vi kaller estetisk følelses-

styrke-funksjon, mens den enkelte følelse ellers bare kalles følelse, og følelses-styrke. Sinnsstemninger er slik 

sett en blandings-aroma. 

Det som er poenget her er at syns-inntrykk og hørsels-inntrykk slik vil gi ulike variasjoner av de 

mellomliggende feltstyrker mellom preferansene som er de eneste som kan danne en kontinuitet mellom de 

forskjellige preferansenes styrkegradsforskjeller ut fra signaler og virkninger i styrke-forskjeller, og dermed 

gjør at et bevisst synsinntrykk eller et synsnervesenters virkninger i styrkeforskjeller ut fra hvilke deler av 

dette som er operative, vil gi en slags egne strukturvirkning av aktive styrkeformasjoner.  

Slike aktive styrkeformasjoners endringskapasitet vil matche med både hørsels-senterets tilstand av 

styrker og med bevisste sider fra samme sak, slik at alle sanser og behovsorganer som er involvert vil merke 

sin grad mellom 0 og maks av endringsforskjellene. Mellom et slikt bevisst sanseinntrykk og i syns-senteret, 

og videre til andre nervesentre, sansesentre i kroppen, hjernen, så vil dette virke som en sammenligningsgrad 

og ut-balanserings-grad, en tilpasningsjustering som så forårsaker at vi kan kalle dette sanse-systemenes, og 

behovssystemenes egen fortolknings-proporsjonalitet.  

Det vil klart gi signaler av slike styrkeforskjeller til husk-systemer vi har, erfaringslagre, fysiske 

preferanse-virkninger som muskler og bevegelsessystemer, men også til språksentre, ansikts-gjenkjennelses-

områder, steds-orienteringer og tids-orienteringer.  

 At under overflaten av vårt språklige system, så ligger det altså en emosjonell, altså styrkeinnvirkende 

forskjell som geleider oss til å tolke et inntrykk annerledes, også som språk-utrykk, kombinasjoner av utrykks-

måter, av setnings-sammensetninger, at vi kan endre tonefall og trykk, og koblinger mellom ord, ut fra de 

tilstander vi merker. OG: Ikke alltid klarer å utrykke det vi føler med ordene.  
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Det gjør det viktigere å lese ansikts-utrykk og kroppsspråk. Men også handlings-rekkefølgene vi 

observerer oss selv eller andre i. Det er supplement og erfaring vi selv har som kan avdekke en bedre 

tilnærming til den faktiske tilstanden, men også graden av misforståelser vi har i forhold til oss selv og andres 

tilstand.  

Det er ikke uten grunn at vi må revurdere oss selv og andre til tider, og kanskje burde orientert oss slik 

det meste av tiden. Ikke alt i livet er bare konkurranse, men også forståelse som kan harmonere med de faktiske 

forholdene. Det behøver ikke å gi fortjeneste ved hver anledning. Det kan gi både gode og vonde følelser, ikke 

minst alt vi skule ønske at vi ikke visste. 

 Her har jeg lagt frem hva jeg mener er grunnlag for å snakke om nervesystemets og bevissthetens, samt 

følelses-styrkenes egne påvirkningsstrukturer, som et sammenlignings-tilpasnings-system av virkninger som 

vi også kan kalle det gjennomsnitt i balansenivået i oppfattelse av de andre aktørene i samme system, og som 

da gir styrkeformasjons-fortolkningen.  

At det gir graden virkning som endrer følelses-styrke og signal-virkninger videre mellom alle 

systemene, og blir et underbevissthetens tolke-system, altså hvilken påvirkning det gir som effekt i systemet, 

og graden det kan innvirke på andre felt som språksenteret vårt, husksentrene, og ikke minst på det følelses-

nivået vi har, for eksempel i det vi kaller forskjellige områder av vår emosjonelle hjernehalvdel, og dypere i 

hjernesystemet til lyst og angst, behovsorganene.  

Om vi kan bli lystne på noe, uansett om det er spenning i konkurranser, idrett, ekstreme egenskaper og 

utøvelser, eller som seksuelle følelser som vekkes av de ulike grader her. Denne emosjonelle gradsforskjellen 

har alt å si for musikkfølelse og tonefølelse, for hørsel, for smak og lukt, og kombinasjoner av dette. Vi kan 

som sagt mislike den beste matrett fordi vi kjenner en vond lukt, eller sitter vondt.  

Noe mindre er det ikke med kunst og det skjønneste. Hvilken form og påvirkning vi har ellers, eller 

har blitt vant med styrer gradene av hvor skjønt eller ob-skjønt vi synes noe er. At andre følelsesvirkninger 

endrer vår estetiske dømmekraft. 

Akkurat slik som jeg har forklart at tall og matematikk, samt punkt og geometri alene ikke kan gi 

rommets og bevegelsens, likedan virkningenes kontinuitet, overganger og kombinasjoner av endringer, at noe 

kan gjøres eller at noe kan skje, så gjelder den samme låste situasjonen for om et ord er endelig definert og 

ikke kan endres definert, altså perspektiv og persepsjons-virkninger. Sammenlignings-funksjonene blir borte.  

Når to ord settes sammen oppstår det en forbindelse, en sammenligningsforskjell, og som kan endre 

den samlede betydningen av ordene fra den opprinnelige tilstanden de er definert som. Dette ser vi også i 

humor, at det oftest sies eller legges inn på en måte som enten inneholder en feil vi kan oppdage og le av, eller 

at noe kan passe med et felt som slettes ikke poenget med humoren var ment som, også som kan være både 

uriktig og riktig forståelse, men som ikke passet med den retningen humoren var tiltenkt, og at vi derfor kan 

le av dette. Mister John Cleese er ekspert på slikt, også mr. Bean. 

 At bevissthets-styrke-feltet, energien, og dets innhold endres med forskjellige virkninger av de 

tilstandene vi befinner oss i kroppslig og miljø-virkning, og grunnlaget av opplevelser som følelser og bevisst 

innhold vi har når vi endrer vår tilstand fra øyeblikk til øyeblikk. Sitter vi stille opptatt av noe spesielt, så kan 

det gå lengre eller kortere tid der vi faktisk kan ha ganske stabile balanseforhold der vi ikke merker store 

endringer. Rutiner kan ofte gi en slik trygghets-følelse av oversikt og orden. Men de kan også gnage på oss, 

blir kjedeligere og kjedeligere, og til og med vonde. 

 Bevissthetsfeltets styrkevirkninger og forståelsesgrader vil variere med inntrykkene slik. Påstanden 

om at alt er ferdiggjort ved at andre sentre i oss har avgjort signaler og at bevisstheten bare er et lerret er 

herved forkastet. Mye er samlet slik. Men i bevisstheten der styrkefeltene øker og minsker, og at preferanser 

utbyttes og vi allikevel kan sammenligne disse, viser at bevissthetens samle-formasjoner gir feedback til 

nervesystemet, og det er ikke trolig at bevisstheten er et stillestående felt, da det skjer som den bevisste 

sammenlignings-funksjonens våkenhet, forståelses-sammenhengen mellom alle inntrykk, som aktivt 

virkende.  

Det betyr at bevisstheten har en utvekslingsoppgave utover kun å sende feedback tilbake til systemene 

ellers, men også at de forskjellige sanse og behovs-kombinasjoner, husk, følelses-styrker ut-veksles i 

bevisstheten slik at det virker regulerende mellom gradene innstilling og justering av hørsel, syn, smak, 

bevegelsesgrader.  
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Vi kan si at om følelsesvirkninger og informasjoner har blitt grovsortert av systemene, og avleveres 

slik fra minste til sterkeste styrker til bevissthetsfeltet, så vil en fin-justerings-operasjon skje som 

sammenligningsfunksjoner i bevisstheten med påfølgende virkninger til sanse- og behovssystemer, og være 

et holografisk opp-styrket, oppblåst felt, inntil at oppgave-systemet har hatt tilfredsstillende balanse med 

behovs-organer og følelsesorganer, og ikke minst sanseorganer.  

Når disse matcher som i balanse, eller virker som en blindvei, så har bevissthetsfeltet fått signal om å 

avslutte, eller gi adgang til de neste styrkefeltene. Dette kan gi forskjellen på både korttids-

hukommelsesvirkninger og langtids-hukommelses-virkninger selv om sentre for husk alt er preget og 

dominert av det samme selv ubevisst. Bevisstheten har en klar kontinuitet for sammenlignings-forbindelses-

virkninger som ikke kan forklares av ferdigdefinerte forståelser som bare tall, punkter og ord-definisjoner.  

 

Dette betyr også at kvantefunksjoner ferdigdefinert lignende slike konstanter, ikke kan være tilfelle for 

sammen-lignings-funksjoner og kontinuitets-oversikter, slik som at vi sammenligner to tids-forskjeller av 

inntrykk av det forrige og det neste, og at bevisstheten må ha en kontinuitets-sammenlignende funksjon 

mellom to begrep, inntrykk og tilstander.  

Slik sett at kvante-isolerte forklarings-inntrykk hverken gir det forrige og det neste sammen som 

bevisst, og heller ikke oversikt og orientering i det enkelte bildets innholds-preferanser av forståelse. Vi ville 

ikke vist hva som var før eller etter i noen historie. Det hadde vært umulig å finne ut når vi skulle rekke noe. 

Vi kommer ikke unna å beskrive bevisstheten og dets innkomne funksjonsvirkninger som fra husk og 

følelsestyrker, formasjonsorienteringer, som et holografisk virkende aktivt sammenligningsfunksjoner som 

virker aktivt endringsbart. At energien inn i bevisstheten ikke dør fra verden, men virker videre som 

styrkeutveksling fordelt videre i systemet vårt. 

Skader, mangler og hindringer kan oppstå hele tiden i hjernen, i kroppen, på slik måte at egenskaper 

for sammenligninger bevisst også settes ut av spill, virker bedre eller dårligere i forskjellig grad, og til tider at 

sanse- og behovsorganer settes ut av spill eller sender feilsignaler. Vi kjenner jo til egenskaper som både 

oppstår, og som forsvinner, som er medfødt, eller som kommer til, med eller uten erfaring.  

Erfaringsmengder kan ofte gi mer innsikt, men den brukes ikke alltid som dette, ofte mer til egen 

behovs-dekning isolert fra annen forståelse, (klar oss selv, de dyriske alminnelige behov, kalt primitive drifter 

i tilfredsstillelse av sanser og behov generelt som alle har), og ofte på bekostning av andres trengende behov 

av nødvendige livsvilkår alle er avhengige av.  

Dette er et felt som mange fortrenger til fordel for seg selv, slik at det dannes argumentasjoner mot et 

slikt hensyn. Hvordan vi setter moral for holdbare kropper, holdbar psyke og holdbar fornufts-virkende 

egenskap som oppegående funksjon hos hverandre. Den moralen som bør være retningslinjen til forskere. Hos 

mange forskere er fordelen for seg selv mer tellende enn en oversikt over hvilken verden vi står ovenfor og 

hvordan vi opprettholder normaltilstander for folk og natur. Jeg nekter plent å overse moralsk perspektiv i 

forhold til innsikt, forskning.  

Vi kan ikke verdi-normere normal-tilstandene vi kroppslig, psykisk og fornuft-oppegående funksjonelt 

har som behov og sanser generelt. Dette er faktiske tilfeller som vi ofte overser. Vi overser dette til fordel for 

egne og idealistiske livssyn som tiltaler oss, og markerer sterkt de destruktive funksjoner her. Verdinormering 

er oftest eliminering av verdier forstått som holdbarhet for oss.  

Det har blitt til en retorisk forklaring av verdier som norm for hva vi kan destruere. Fordels-retorikk 

ligner slik på det Sokrates kjente til hos tidens retoriske mester, som hadde guden Hermes, den sleipe, som 

gud for handel og bryter-knep, innført i ordspråket som fordeler for seg selv på bekostning av andre, og som 

ettertidens som språkets og kunnskapens makt, uten forbehold har adoptert. 

At hjernen har stor betydning for lagring av informasjon og husk-funksjoner har nok de fleste fått med 

seg. Også alle tilfeller av hukommelses-tap. Det er gjennom ulykker og operasjoner ved sykdom blitt avdekket 

de mest utrolige, men allikevel logiske sammenhenger mellom organer, sanser, behov og alle disse sin 

tilknytting til husk-funksjoner i hjerne-områdene våre. Ikke minst ser vi svært mange eksempler på ulikheter 

mellom hjernehalvdeler slik som god emosjonell del og god kognitiv, kvantitativ, fornufts-funksjoner. 

Begge sider behandler sammenlignings-former, men av litt forskjellige type. Man kan bli født med 

omvendt stilling av hjernehalvdeler, som ofte kan skje hos eneggede tvillinger. Venstre-hendte kan være at de 

er eneggede tvillinger, men det finnes en mengde bakgrunner som kan gi dette av andre grunner. Om man tror 

at noe skal holdes eller brukes på en spesiell måte, for eksempel med venstre hånd, så kan dette føre til at man 

øver opp denne like bra som den høyre siden.  
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Noen kan skrive like godt med begge hender. Ett annet tilfelle er oppdaget ved operasjoner der svulst 

eller epilepsi danner press mellom hjernehalvdeler, og der operasjonen kutter forbindelsene mellom de to 

hjerne-halvdelene, viser det seg at mange får to bevisste hjernehalvdeler som klarer å operere samtidig. 

Eksempel er slik som å tegne en tegning med den ene handa og løse en matematisk oppgave med den andre 

handa. 

Vi opplever også at vi ikke husker mange saker selv om vi vet at vi kan det meste om dette, eller 

egentlig vet det godt. Men i mengden av all informasjon virker det ofte som vi mister kontaktforbindelsen til 

en del av husken inne i mellom, og der dette stort kan skyldes at oppmerksomheten i grunnen er rettet mot 

noe helt annet, eller at vi er stresset. 

Vi vet at vi med sanse-øvelser, synsøvelser, stemme-øvelser, hørsel, huden, lukt og smak, kan øve opp 

en mengde ferdigheter vi tidligere ikke hadde, og at vi med erfaringer kan lære mer om hva noe betyr og er 

ment som, og ment til. Vi oppdager sakene etterhvert som vi befinner oss i informasjons-tilstander eller direkte 

erfaringer på stedet vi er, og vet at det er en stor sammenheng mellom informasjon og opplevelser på det stedet 

vi er, og i er en læreprosess. Vi vet også at vi som små, kan falle, slå oss, oppleve andre saker vi misliker, slik 

at vi nødig gjør det samme uten forsiktighet neste gang. Det meste av handbevegelser og gå/trene-øvelser 

skjer gjennom slike prosesser. Vi lagrer tydeligvis informasjonene.  

Vi vet fra datamaskiner at maskinen kan stå på og jobbe, ofte med store mengder data, og til og med 

kan programmeres til å nytte nye bilder og informasjoner å sette sammen dette til nye utvidende informasjoner, 

såkalt noe selv-byggende erfarings-maskiner. Lignende en gressklipper som støter mot et gjerde og slik med 

elektronikken lærer hvilke veier den skal klippe. 

Vår husk, funksjoner har, viser oss at vi faktisk kan ha ganske aktiv under-bevissthet som kobler 

sammen informasjoner vi har, og det er stor sannsynlighet for at mye av dette også kan skje som halvbevisst, 

i drømmer. Men både i våken tilstand og i sovende tilstand, der bevisstheten ikke er aktiv, eller ikke er 

oppmerksom på saken, så skjer det koblinger. Om vi kutter sansenerver eller behovsnerver stopper 

informasjoner inn til oss slik i stor grad opp.  

Man vet også at om vi lærer noe og undersøker hvilke deler av hjernen som er operative da, så danner 

områder som arbeider mye med et tema, fysisk, følsomt eller bevisst, så danner dette hjerne-sentrale området 

en mengde dendritter, kanskje opp til hundre tusen, slike forbindelser der det vokser forbindelser mellom disse 

cellene og til andre nervesentre som berører de samme informasjonene. Slik som når vi spiser, ser hva vi 

spiser, og smaker på dette, og ved synsinntrykk kan føle for oss smaken, eller ved smak fremkalle et 

synsinntrykk. At det lukter vafler for eksempel.  

Da lukter vi noe som både fysisk i form og egenskap, som bevegelsesfunksjoner vi har i forhold til 

dette, intensjon om å sitte å spise vaffel, fremtids-rettet, og at smak, bevegelse, form-følelser og synsinntrykk, 

selv ordet vi har lært å si, og skrive, slik sett følger opp en slik lukt, smak eller synsinntrykk. Vi kan også si 

dette spontant: Å, vaffel! Det rare er at vi ikke merker at forbindelseslinjer hjernen knytter skjer. Vi merker 

ikke at to informasjonsområder som kan ha noe med hverandre å gjøre bygger mange dendritter til hverandre, 

bare at vi plutselig etter dager og måneder kommer på veldig mye mer om sakenes forbindelser, mer forståelse.  

Når en mekanisk datamaskin kan utføre slike lagringsoperasjoner og utvidende forbindelser, så hvorfor 

skulle ikke en mer komplisert sak som det biologiske og hjerne-systemet for sanse- og behovs-funksjoner, når 

vi vet at vi lærer, også kunne bygge ut lagrings-funksjoner, og som grunnet energisk aktivitet slik kan danne 

ny-byggende kombinasjon av informasjoner, også da husk-inntrykk.  

Det er ikke sjeldent med tiden at vi oppdager forbindelser mellom to saks-områder vi ha lært om i livet. 

Stort sett kommer dette frem som en form for logisk innsikt, sammenlignings-tydelighet, men ofte så kommer 

det som visjoner, eller som visdoms-forsiktighet, eller råd, at noe varsler at vi bør trå mer forsiktig, eller 

undersøke en sak nærmere. Vi kan slik sett uten en endelig forklaring få frem en klok, eller halv-klok slutning 

for forståelsen vår eller for gjøremål og handlinger.  

Vi kan slutte av dette at hjernen, nervesentre for sanser og behovs-funksjoner i kroppen, gir følsom-

hets-styrke-virknings-grader, altså setter følelsen vår i en lignende merkbar styrkemengde, og som vi blir 

bevisst om som samme formen i stor grad i bevisstheten. Jeg kjente noe som stakk eller gjorde vondt.  

Vi merker ikke at hjernen konstant bygger ledninger mellom hukommelses-områder, sanse- og 

inntrykks-områder, og slett ikke at det bygges ekstra-mengder i stor skala. Allikevel vil ikke vår husk fungere 

slik om disse forbindelsene forsvinner. En hjernecelle som ikke er i bruk, pleier ganske utrolig nok å visne og 

dø, og likedan med de nerver og dendritter som er bygd der. Det kan ta tid. Om vi ikke får brukt det ene øyet 

på  3måneder kan også synsnerven dø, visne. Aldeles merkelig.  
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Her er det flere informasjons-kanaler som viser at å ikke nytte informasjon svekker sanser, behov og 

huskfunksjoner, handlingsfunksjoner. Mye av det vi ikke har ahtt bruk for eller nyttet noe særlig fra 

læreplasser, skoler eller arbeidsplass, i dagliglivet ellers, har vi en tendens til å glemme store, eller viktige 

deler av.  

Av den kunnskap og erfaring vi har opplevd som virkende på oss lagres det store deler som 

hukommelse. Tenk deg det. Det betyr at formvirknings-inntrykk i noe omvandlet form, lagres som et slags 

eget symbolspråk, koding, pakning, som om det pakkes ut igjen på samme måte, kan gi signalinntrykk til 

bevisstheten som er ganske lignende den virkelige opplevelsen, selv om nyanseforskjellen og den fysiske 

virkningen kan være svært forskjellige. Mange følsomme personer kan derimot få så sterkt signal at de kjenner 

smerten på nytt når signalet kommer. Vi merker dette spesielt ved sterke lyster eller angst-frembringelser, der 

vi sier at det vil vi ha, eller dette orker vi ikke å høre om, at. I grøsser eller lyst-impulsivitet. 

Poenget med denn introduksjonen er å vise at vi ikke vet hva som arbeider og hvor mye som arbeider 

underbevisst til tider i systemet vårt, og ikke minst i den følsomme og bevisste viktige bakgrunns-sonen. Om 

vi får en mengde sanseinntrykk hvert sekund og minutt, slik som at vi ser alle farger i en butikk, by, gate, eller 

grånyanser i dårlig vær, farger i naturen ellers, så lagrer vi eller behandler store mengder av dette.  

Om det viser seg at det er hundretusen fargeforskjeller i et bilde, så merker vi det meste selv om alt 

ikke lagres. Men mengden av det som lagres er ofte slik at vi bevisst kan konstruere en del av nyanse-

overgangene mellom farger som er forsvunnet ut av bildet, fordi vi ved erfaring fra tusener av synsinntrykk 

og andre bilder og farger har opplevd og erfart slike overganger som er mest tilvendte i oss.  

Når vi har en mengde følelsesstyrker knyttet til farger og en mengde slike for smaker, så vil syns- og 

smaks-kombinasjoner i slike mengder være noe som vi ikke så lett har klar oversikt over kombinasjonene av. 

Dette fører til at vi ikke velger så mange farger, smaker som vi tror, men at vi fra underbevissthetens og de 

fysiske erfaringsvirkninger, samt stemningsfølelsene fra kropp, behov og sanser i øyeblikkene vi er bevisste, 

styrer mye av vår dømmekraft, altså sammenlignings-egenskaper. Og her vil enkelte stemninger prege 

inntrykket vårt, lik som at førsteinntrykket av et menneske gjerne styrer oss i sterkere grad enn vi tror, selv 

om vår oppfattelse har vært helt feil. 

Det er denne kombinasjon av husk, erfaring, opplevelsesinntrykk, og videre den stand vi er til å vurdere 

dette i ut fra følelser og fornuftstilstand vi er i, som gjør at vi ikke alltid lett kan si at vi styrer hele inntrykket 

vårt. Vi kan her si at det er intuisjonen som preger mye av forståelsen vår. Men intuisjonen er også det å merke 

forskjeller, graden virknings-forhold på en følsom måte, men kan også være av kognitiv oppfattelse, altså 

mengdeforholdets vurdering.  

Intuisjonen er en sansning av mengdeforholdene av inntrykkssignalene og blandingsforholdet med 

dette. Hvor god intuisjon har du, eller sosial antenne? Intuisjonen vår kan like godt gjelde for partikkelfysikk, 

for fremtids-hendelser, som for følelser og fornuft som grad av hvor riktig bilde vi har fått av noe. 

Undersøkelser, nysgjerrighet, altså behovstilknyttet sammenligningsfunksjon, og hvor sterkt behov vi føler 

for å undersøke en sak, vil prege graden av hvor god sammenligningsforståelse vi har av hva en annen sier og 

gjør, eller det som skjer samme hva.  

Intuisjonen er slik sett en sansning av flere inntrykk og blandende sanse- og behovs-opplevelser, der 

ikke så sjeldent tidligere erfaring og opplevelse er del av dette inntrykket vi har som kartlegging av oversikt 

og orientering av saksforholdene.  

Vi har ofte store brudd i forståelsen av store mengder årsak-virknings-sammenhenger, selv om vi aldri 

så mye tror at en funksjonskraft eller meningsinnhold er årsakens årsak. Bruddene og manglene vi har i mange 

årsaks-forhold gjør at vi ikke like lett i alle tilfeller får frem en god oversikt eller dømmeevne, altså 

sammenlignings-funksjon mellom vår bevissthets-oversikt og saks-forholdet vi står ovenfor, av fysisk natur, 

fysiske lover, av andres bevisste og følsomme tilstand og innholdet her. 

Dette er en fare med vår retorikk. Vi er avhengig av dette når vi bygger opp pedagogikk. Altså 

argumentasjon og hvilke egenskaper som gir en elev, oss selv, den mest innsiktsfulle og nødvendige forståelse 

i forhold til behov det er snakk om, ikke minst samfunnsrettede funksjoner.  

I religioner, ideologier, i filosofiske retninger, også alternative, så kan innholdet med utdypende 

ettersyn virke uendelig. Om noe som har en tro, eller en viten, klarer å få et visst perspektiv over hvor mye 

mer de kunne ha visst om, eller lært i  si tro og viten, hvor mye man totalt kunne ha visst eller lært, så er 

mengden tro og viten vi har bare et fnugg i havet av all informasjon som kunne vært tilgjengelig. Vi, og selv 

de lærde, kjenner bare prosenten av sin egen tro og viten. De fleste kjenner knapt til den trosretningen de 

mener at de tilhører, og dette gjelder også ideologier.  
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Når vi så kjenner til dette bedre, så kommer vi til grunnlaget for slike tilstander, og da blir årsakene 

for både naturtroende fysikere og religiøse plutselig helt tørre, en tørrlagt kunnskaps-ørken der kun et mystisk 

lysskjær trenger igjennom, så lite gjennomskinnelig at man knapt kan se hva dette er, kalt årsaksforholdet. At 

alt har en årsak eller er en årsak, så finner vi lett ut at vi tilkjenner oss at en slik finnes i vår virkelighets-

oppfattelse. Men det holder ikke for å redegjøre for de egentlige funksjonene, der vi knapt vet hva som er 

holdbart i begrep som moral og som opprettholdelse av naturfunksjoner. 

Politisk, relgiøst og ideologisk, også filosofi og alternativer som blir benyttet som idealer, ideologier, 

styrefunksjoner, vil slik sett stort sett ha gevinst, makt, holdbare tilstander med seg selv i sentrum. Retorikken 

er slik at man ikke godtar de andres vei, tro, verdier. Slik sett er mange trosretninger bygd på at de andre må 

fjernes eller ikke ha noen verdi. Ateistiske retninger, samt kommunismen svarer med samme mynt, at heller 

ikke de religiøse retninger og andre ideologier, skal da ha livets rett. Alle snakker her om rett til å leve, om du 

er legitimert som levende godkjent.  

Andres syn skal, med knep, selv om de har aldri så riktige og enighets-fulle argumenter som er 

godkjent, men som da blir møtt med denne retorikken for å vinne, og her finner de en grunn til å nedstemme 

sine egne argumentasjoner for å ødelegge for den andres hevdelse av makt. Slik sett hevder de retorisk, tale-

ekspertise, at hvorfor den andres syn ikke kan godkjennes. Fordi man ser den andres makt vinne terreng slik. 

Den underliggende agenda. Slik sett regnes argumenter nesten gjennomgående som feil, falskhet, løgn. En 

kamp mellom det bakenforliggende, selv om det ville vært godt for folk og samfunn. 

Denne ordkrigen hvor ideen om den underliggende feil eller falskhet er på vei opp, fører til at folk 

generelt blir tillagt falskhet og masker, at alt bare er rollespill. Men det er ikke et rollespill å være redd eller 

forsiktig. Det er utrykkstilnærmingen som heller her tilnærmer seg rollen som passer til anledningen, ikke 

behovets faktum som eksistens. At alt er falskt og smisk, eller ubevisst rollespill. Når vi roper «Au», så er det 

ikke nødvendigvis en maske eller et rollespill slik alle tror alt er. Kun forestillinger.  

Denne agenda-opplevelsen, at alle har et mål eller en hensikt har vunnet frem som en falk egoistisk 

forståelse av alle mål som finnes, selv om vi har et sant behov for mat, jobb, luft, virksomhet, ivaretakelse av 

kropp med klær og ly, et sted å bo i de fleste tilfeller. Å ha et mål har dermed blitt til den underliggende falske 

agenda. Agenda og falskhet er sidestilt: Med unntak av egen, og der alle må tute med ulver, eller tute med 

hedninger. Slik sidestilles religion, politikk, ateisme som en agenda-kamp.  

Ett hvert mål er bare en falsk bakenforliggende hensikt. Og slik bruker vi alle dette slik: Vi vil opp og 

frem på andres bekostning, vinne. Vi vil kjøpe billig og selge dyrt. Ingen samfunnsprodukter som service eller 

industri kan klare seg om de lager et produkt som holder. Dette skaper overforbruk som er årsaken til den 

forurensning og ødeleggelse av naturtilstander vi ser i dag, og slikt kan selvsagt true jorden.  

At det er ikke bare vilkåret for et menneske, som kan drepes eller dø som er mulig. Både forurensning 

og atombombe-arsenalet kan utrydde oss alle. Når en religion mener at alle andres tro skal utryddes, så er det 

ikke rart at Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, svarer med samme mynt. At om vi taper krigen, kan vi sprenge 

alle atombombene og utrydde alle andre også.  

Nå har det gått så langt at om en annen stat skal blnde seg inn i folkemord, så skal også den andre 

staten inn på motpartens side og gjøre folkemord fra denne siden, stort sett som en vennlig maktdemonstrasjon 

av forståelse mellom partene. Ingen skal tro at vi ikke kan gjøre grusomheter også. At millioner barn skades, 

blir offer for samme tortur, det kan humanister, menneskerettigheter og andre menneske-venner se langt etter.  

Det er slik man viser at man beholder den idealistiske, religiøse, politiske og økonomiske makt, 

gjennom rå fysisk makt. Alle i gruppene tenker ikke slik, og vil ha forholdene i humanistisk retning med 

holdbare forhold for folk. Slik setter målet for begrepet samfunn det samme: At vi skal ha levelige forhold for 

vårt folk. Men herfra er altså oftest 30-80 prosent av verdensbefolkningen altså ikke legitime mennesker. De 

hates, og skal tortureres, plages, jages, om så elimineres fra jordens overflate. 

Ikke rent lite så er intelligens denne falskhets-kampen, sjalusien, eller uenigheten, blitt rådende hos 

folk generelt også. Gjennom økonomi og legitimitet. Hvilken rang og annerkjennelse man har. Kjent fra 

mytisk tid. Slike rangeringer er faktisk også fremtredende i dyreriket. Bak dette ligger det stort sett normale 

behov og sanse-lyster som oftest roer seg ved visse tilfredsstillelses-nivåer, balanseringer mellom behov og 

mettelse, og ofte trygghets-behovet vårt.  

I en rekke tilfeller så er det enkelt-behov som skal tilfredsstilles som så kan sette tryggheten på spill. I 

slike tilfeller oppstår i mange tilfeller det vi kaller en kamp. Ganske tilfredsstillende behovs-mengder kan 

oppnås uten konflikter også. At den sterkeste er den som vinner er ikke bestandig. På en flokk av mange dyr, 
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er det ofte leder og det vi kan forstå som lederkandidat som sloss. Den som vinner behøver ikke å lede flokken 

til de mest gunstige steder allikevel.  
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Slik kan dette svekke flokken like mye som det ofte er et gode for flokken. Konsekvensen av kampen 

er at den ene vinner. I flokken kan det være 50 dyr, men også titusen, noen ganger en million dyr. Alle disse 

overlever og beiter, eller jakter allikevel. For resten av flokken, populasjonen, så har lederkampen ellers ikke 

betydning på overlevelsen, heller beite- og jak-forholdene. Flokken klarer seg så godt som at det kommer ut 

et plussregnskap for forholdene fysisk aktivitet for å nå maten, og hvor gode beiteforholdene er.  

Der det er lite jegere som beskatt-legger en flokk, kan fredelige dyr faktisk føle seg ovenpå, og slik 

sett bli mer aggressive. Man ser dette på elger og hjort der det er lite jegere rundt dem, at de har en tendens til 

å bli mer fighter-villige mellom hverandre. Forholdet aktivitet og næringsforhold er begge påvirket av miljø-

forholdene. Planter kan ha lignende forhold uten en egentlig kamp mellom artene. At næring på plassen 

bestemmer hva planten oppnår, og ikke en konkurranse med den andre planten.  

Dersom derimot den andre planten forbedrer sitt DNA i forhold til miljøet, så kan den overleve bedre, 

og klare seg med tørrere eller våtere forhold, og slik sett utbre seg mer enn den andre planten. Men det er ikke 

gjennom en kamp. At miljø endrer arve-egenskapen, eller at miljøet endrer seg gunstig for en plantes arvestoff, 

er plantene stort sett uvitende om, annet enn at det synes på hvilke planter som trives godt.  

At miljø-betingelsene med næring og klima passer tilstanden til planten godt. I et mer utbredt miljø 

med jegere og bytte, så vil det logisk bli regulering av stammene fordi at om bytte blir redusert for mye så 

reduseres også stammen av jegere. 

Mange egenskaper av arv vi endres om man produserer avkom i den aktivt optimale normalitets-tiden 

som dyrene fungerer i, for da vil flere gener bli slått av og på ut fra stoffskifteprosessene. Resultatet er at deler 

av egg og sed-celler beholder denne variasjonen av DNA-et til avkommet, et avkom som så kan redusere den 

genetiske fordelen ut fra livsmønsteret senere, men at det blir født individer med noe bedre forutsetning for 

løps-muskler som et eksempel. Slike forhold presser seg frem gjennom jakt og bytte-løpet.  

Her har angst- og beskatning mye å si, og der det er gunstige forhold så kan denne utvidelsen av at 

både jakt- og bytte-dyr opprett-holder en god utvikling av egenskaper. I snitt beholder artene langt mer en 

normaltilstand i forhold til føden, og hastigheter og egenskaper som passer til miljø-forholdene over lengre 

tid. Enkelte ganger tvinges endringer fortere frem, slik som nye områder slik vi har på Galapagos-øyene. 

Lignende skjer i raskere tempo med insekter i regnskoger der opptil titusen slike endrer egenskaper til miljø-

et gjennom krysninger hvert år. 

Om både den sterkeste og den nest sterkeste overlever en kamp kommer stammen enda bedre ut 

genetisk en stund i populasjons-generasjons-sammenheng. Så kan det inntreffe natur-katastrofer som kan 

utrydde de fleste, noen ganger at bare de svakeste overlever.  

A lyster oppnås for mennesker gjennom såkalte kamp-scener betyr ikke en fordel bestandig generelt. 

Om denne tilstanden vedvarer så kan krig og forurensning bli konsekvensen, og sykdom og hungersnød kan 

bli den populasjons-fremtidige hverdagen. I verste fall at forutsetninger for liv ikke kan tilbakekalles i formen 

av større dyr og mennesker over tid.  

Kampen for å overleve som viljes-kamp, lyst-kamper, forsvars-kamper, sett som ideal mellom 

mennesker, kan føre til en mindre fordelaktig samfunns-funksjon generelt. På den ene siden kan vi spørre etter 

hvor denne balansegangen går. På den andre siden så vil konstruktive forhold mellom folk og miljøet deres 

føre til en maksimal generell levestandard etter forholdene. At en klarer seg så inderlig godt, mens alle lider, 

er slett ingen generell sak som er gunstig for ideer om individets og samfunns holdbarhet. 

Vi har nevnt at både felt og bevissthet har tilpasninger, balanser, altså mellom hva vi finner som 

koblinger og sammenligninger. At om noe passer, er like eller ulike, som setningssammenhenger eller som 

praktiske funksjoner, og som allerede naturen har iboende i seg som egenskaper for sammenkoblinger, der 

sammenligning av like og ulike tilpasninger, og balanse, slett ikke behøver å være en bevisst tilpasning, 

sammenligning.  

Selve seleksjonsprosessen å merke like og ulike er egenskap og sammenligningsfunksjon vi ikke kan 

styre, men vi kan svekke. Den vi har, og vi kan utvikle denne vi har. Da er det ikke selve seleksjonsegenskapen, 

at vi ser forskjell på like og ulike som er den funksjonen vi styrer, bare at vi blir mer sensitive for forskjeller 

med like og ulike, i naturen, i bevissthets-forestillinger, begrep vi har om hva som skjer og vår gjøren, vår 

vurderingsegenskap. 

Uten at sanser, kropp, behovsorganer merker forskjell klarer vi neppe å finne ut noe mer av noe. Om 

vi ikke alt er født med smak, lukt, hudfølelser, berørings-selektive følsomheter og merker forskjell på bra og 

dårlig her, og at øyne og ører kan se og høre, former og farger, styrke-effekter, så vil vi bli ganske tørrlagte 



 406 

som naturvesener. At vi har slike egenskaper medfødt og intakt er viktig. Vi behøver slik sett ikke å tenke at 

vi nå skal være bevisste. Vi våkner, og er det.  
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Det er ikke noe som vi plutselig har kommet på og er ansvarlige for selv. Når vi snakker om ansvar så 

snakker vi om hvilken kunnskap vi har om det vi skal sammenligne med noe forsvarlig og holdbart, mens vi 

neppe kan være sikre på om vi vet hva som skal være holdbart på hvilken måte, om vi vet om dette, eller ikke 

har kunnskap om saken, eller vet om den, så har vi ikke forutsetninger for et ansvar, selv om en annen peker 

på oss som årsak til at noe gikk i stykker.  

Men vet man ikke om dette, så kan man heller ikke være en bevisst ansvarlig for hendelsen. Da må 

man kunne tenke seg til noe, men uten kunnskap om det kan man ikke tenke seg til dette. Ofte må man ty til 

å lære seg selv å lære, hva som er selerfart og selvlært ved å tenke seg til tilfeller, men oftest så får vi god 

kunnskap om mye gjennom oppdragelse og skoler, og også nyheter og nyhets-kunnskap. Dette tilhører en del 

av det vi kaller kompetanse og pedagogikk, og kunsten å lære noe godt, og å lære fra seg noe på en god måte 

så det huskes i tiden det trengs. 

I forhold til all innsikt i kunnskapen vi har rundt oss, så fører både politikk og religioner en enorm liste 

over alt som skal regnes som usant og uriktig, uten en videre forståelse, undersøkelse, eller kunnskap om de 

viktige forholdene som mange kunnskaper handler om. Både politikere og mange religiøse makteliter, 

folkegrupper, samfunn, viser slike tendenser der de uttaler seg og bestemmer masse saker og gjøremål uten at 

de har noen viten, skole, kompetanse eller kunnskap om disse feltene de skal vurdere. Vi ser at nesten alt 

regnes som skattlegging og penger, om husholdnings-budsjett, alt på bekostning av en mengde innsikt om 

hvordan de egentlige forholdene er.  

Eksempler er at mange i statelig tjeneste har hørt at det finnes usunne næringsartikler, farlige matvarer, 

men det går mange år før det forbys. I mellomtiden teller det med hvor mye de samme varer skal skattlegges. 

I andre tilfeller om det er gunstig for økonomien å fortsette med samme vare-salg. Staten klarer heller ikke å 

informere folk om dette. Mens alle forskningsresultater viser at en medisin er giftig og kanskje dødelig, lar 

staten helsevesenet fortsette med dette utover forsvarlig tid for folk, og holder slik viten tett innenfor 

maktstyrets egne dører. Dette foregår i alle land overstyrt av de som er produsenter av den farlige varen. 
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Feltdannelse under ett konstant trykk 

 

 Differensialkraften forteller om ett og samme konstante trykk. Differensialkraftens funksjon forteller 

at det er konstant utveksling i like mengder. Det spiller ingen rolle hvordan disse utvekslingene foregår bare 

de forskjellige utskilte virvler til sammen opprettholder balansen til konstanttrykket. Denne tilstanden betyr 

at selve balansetrykket er på plass før utvekslinger foregår, eller alltid er til stede tross utvekslings-funksjonen 

og utvekslingene, som da må fortsette å forholde seg balansert i den samme massen, kraften, energien, altså 

drifts-faktoren til differensialfunksjonen.  

Drifts-faktoren er at bevegelses-faktoren som en del av samme differensialfunksjon, rom-tid-

bevegelses-funksjonen, fortsatt vil ekspandere, men ikke kan komme ut av konstant-trykket som alt er tilstede, 

og derfor må utveksle innvendig i samme kraftfunksjon, som at like deler da utveksles totalt sett som 

balanserende utvekslinger. At konstanttrykket 1, har sin egen drifts-funksjon som motstanden, den samme, lik 

1, og utvekslingen er da konstant i sum utvekslinger og bevegelse, hastighetsmengde totalt for romslig 

bevegelsesmengde, er konstant, i sum eller produkt lik 1. Altså rett og slett Ohms lov! 

Vi må da se dette for oss som at det uten utvekslinger eller i hundre prosent balanse, ikke dannes noen 

flere utvekslings-ut-balanseringer enn de som er. Men de utvekslinger som er fortsetter sine utvekslings-

balanser som tilsvarer at rommets størrelse og form, som innenfor ett gitt mindre område, eller som uendelig 

der dette ikke kan vokse mer, oppfører seg likt med hensyn til en og samme rom-tid-bevegelses-hastighet, og 

der den samme konstante mengden, i lite eller større rom er likt i alle tilfeller av størrelse som er konstant. 

Dette tilsier at rette og kolliderende bevegelsesretninger av samme trykk-kraft med samme motstand 

danner utvekslings-ut-balanseringer som til sammen er likt med en helhet av dette tilsvarer at vannrette felt-

kraft-linjer og kolliderende, loddrette felt-kraft-linjer dermed danner en tilsvarende virvel- kule-virvel, 

spiraler, hastighetsløkker som tilsvarer en sum der forholdet mellom rette og kolliderende feltlinjer danner i 

sum en sirkel for summen av utvekslinger.  

Altså dannes det skjematisk sett, lignende som for U=RI, en balanse som tilsvarer en sirkel: Som jeg 

har kalt hastighets-løkken, og som er summen balanse-utveksling. Rett og slett turbulens-virkningen, 

friksjons-faktoren, frekvens-faktoren. For ut fra utjevningen som er en balansert utveksling så vil disse måtte 

forholde seg til hverandre i en sum av gitte balansemengder som vi kan kalle en konstant energi for energi-

landskapets totale sum utvekslinger.  

Vi kan si at som sum utvekslingsbalanse, så danner de rette bevegelses-utstrekningsmengder, og de 

kolliderende bevegelses-utstrekningsmengder altså en sirkulerende mengde utveksling som balanse av disse 

som utveksling. Dette er grunnen til at PI dannes, som nyttbar faktor, for omtrent alle eksempler på romslige 

felt-utvekslinger. Den samme balansen i et jevnt utvekslings-kraft-rom vil da gi kompenserende likedanne 

mengder trykk for graden utveksling for felt-virvler og kule-formede feltlinje-utvekslinger under samme 

trykk-forhold, men vil også dannes tilsvarende der feltlinjetrykk utvider seg og går over i et annet felttrykk-

mønster, til en annen energiform i samme landskap.  

Utvekslingstrykk-balansen vil altså kompensere seg balansert med omliggende og sirkulerende 

felttrykk, med den konsekvens at partikler i samme, og ut av samme felt-kraftmengde energi, også danner 

tilsvarende Planck-balanserte utvekslingssirkulasjoner. Forholdet mellom større og mindre objekter vil altså 

utveksles som en konstant trykkforskjell med mengdene som inngår i utvekslinger slik at om partikler kommer 

sammen eller splittes, så må dette balansere seg med trykkmengden rundt seg i en slik sum areal, og med det 

som da dannes som mengde nok til den nye balanserte utvekslingssirkulasjonen de danner.  

Altså lignende virvler i vann. At sirkulasjoner som mater hverandre da vil danne samme mengde 

mindre behov for mating av trykk fra utsiden, og gjennomsnittstrykket utenfra minker. Men trykkmengden 

som minker ligger da også balansert tilbake som mengden bevegelses-utvekslingsmengder av rom-

utstreknings-bevegelses-trykk på utsiden av objektene. Det samme med vannvirvler.  

Altså at gravitasjonsrommet eller andre partikler nå deltar i den økte summen som omliggende 

gravitasjonsrom har igjen av høyere kapasitet. Dette er årsaken til at massene blir mindre som sirkulasjons-

posisjoner når mengden masse øker som sammensmeltede eller samlede mengder i nærmeste posisjon til 

hverandre. Om de splittes vil de måtte øke utvekslingen av omliggende kraftlinjer, og Planck-sirkulasjonen 

øker i mengde energi-feltlinjer utenfra, større mengde indre utveksling, hvilket så rom-utstreknings-

bevegelses-kraften mister tilsvarende i mengde, og rommet trekker seg sammen rundt objektet, slik som økt 

gravitasjon i posisjonen.  
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Men dette går ikke lengre enn balansen som tilsvarende er fordelt over det rom som det da er rimelig 

å sammenligne med som nødvendig mengde kompensasjon av energi-tap i rommet, som kompenseres av hele 

landskapets totale energi-mengde. Samme forholdet kan da også kompensere dette mellom trykk-utvekslinger 

rundt seg som da kan stille seg inn i logisk matematisk-geometrisk mønster som bevegelses-energimengder 

rundt de lokale posisjoner av objekter, virvler.  

Den logiske balanse-tilpasningen av posisjoner som gir balanse mellom objekter er i utgangspunktet 

uendelig, men vil forholde seg til feltmatningsstyrken rundt seg, og balansen som summen av kraftvirkninger 

totalt har i området som fordeles over bevegelsesmengden og objektdannelses-mengde som treghets-

bevegelse, (potensiell energi). Dette er grunnen til at det er balanse i bevegelsesmengdene mellom potensiell 

og kinetisk energi. 

Det som her er beskrevet er også årsaken til at når to sorte hull, den ene med 29 solmasser 

sammenlignet med vår sol, og et sort hull med 33 solmasser, som kommer sammen, også er lik 62 solmasser, 

men at virvelfordelingen av denne mengden feltutveksling med rommet, tilsvarer cirka 5 prosent mindre 

mengde, at som sammen i en og samme virvle, så skjer kompensasjonen samtidig med at rommet overtar 

rundt 3 solmasse-gravitasjons-styrke-energi som rommet nå skal fordele utover med lyshastighetens, altså 

turbulenshastigheten til gravitasjonsrommets egen turbulens, treghet, slik sendes utover som et utvidende 

sjokk-bølgemønster som skal balanseres ut med omgivelsene gjennom hele det rommet som er ut fra samme 

gravitasjons-kraft-energi.  

Alle gravitasjonsobjekter og partikler må berøres av dette som posisjonsendring, mens det er langt 

vanskeligere å måle den partikulære masse- eller energi-endringen, altså en alt for liten Planck-effekt at den 

lett måles om det ikke er for store områder sammenlignet med svært små områder. Ligo-eksperimentet kan 

gjennom frekvens-forskyvninger merke bølgen, men da alle partikler i rommet der måleapparatet er har 

tilsvarende påvirkning av samme gravitasjonsbølge så vil forholdet mellom alle Planck-størrelser i området 

balansere seg tilsvarende likt, slik at vi kun kan oppfatte eventuelle gravitasjonsbølgeendringer ved hjelp av 

lysfrekvenser, for endring av gravitasjonsfrekvens eller lysfrekvens som sammenlignes slik med en god 

avstand mellom måleinstrumenter. 

Nå vi øker en hastighet på et objekt, en utvekslings-sirkulasjon, så strammes også linjene og 

bevegelses-retnings-motstanden seg inn, slik at objektet får økt mengde felt-utvekslinger. Det vil da virke som 

at hastigheten da tilsvarer økt gravitasjon, eller økt kraftmengde, spesielt ved en kollisjon, da dette betyr økt 

brems av bevegelses-retningen og økt sirkulasjon, treghetsdannelse-sirkulasjon for objektet, objektene. Selve 

massen vil tross alt trekke seg sammen, strammes som en fastere virvel, der vi kan benytte samme Planck-

konstant til å beregne en dobling av vektøkning, som da krever stadig mer energi for å kunne dobles, etter 

skalaen tilsvarende Planck-konstanten. 

Nå fordeler kraften seg i sirkulasjoner og logisk balansering med eventuelle nabo-objekter, og 

kraftmengden avtar for selve objektet, som igjen fordeler seg over andre objekter og rommets felt-trykk-

utvekslinger. Altså at retningsmengdene av objekt-kraft og rom-felt-kraft kompenserer hverandre. Dette vil 

danne en lignende balansert utvekslingssum som tilsvarer det samme forholdet masse/felt-styrke-endringer, i 

samme grad da som tilsvarende Plancks konstant, så sant de objekter og felter som er tilstede er under det 

samme trykk-rom, hvilket de mer eller mindre alltid er, da gravitasjons-feltkraften selv med utvekslinger viser 

at den er en utveksling-mengde av omliggende felt selv med sin balansegrad av indre turbulens, treghet.  

Altså hvorfor rommet har en viss treghet tilsvarende de trykkendringer som kan balanseres som 

utvekslingsmengden dette gravitasjonsrommet har, stort sett oppfattet som en konstant energi-mengde 

utvekslinger, som igjen betyr at omforminger av romslige felt og objekt-endringer, går over i en bevegelses-

virkende form med den samme mengden energi i behold.  

Alle fysiske energiformer vi kjenner og omvandlingen mellom energier, transformasjonen, viser at alle 

fysiske felt-lov-områder isolert er i balanse, og at omvandlingsmengden til den nye energien, og den nye 

energi-formen har samme energi i behold, som den som er tapt, og at det også mellom kjente energi-områder 

fortsatt er en konstant energi, bevegelses-energi. Grunnen til at formelen E=mcc stemmer da lys-energien er 

trykk-balansereguleringen i gravitasjons-rommet der kompensasjonen ikke kan utføres gjennom stillingen 

partikler logisk danner med hverandre. 

Obs: Partikkel-felt-endringer kompenseres med gravitasjons-kraft-rommets endringer, balansert. 
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Når vi ser på et atom, og på et solsystem, og vi tar en tung sentral kjerne, og synes at disse fordelinger 

av forholdene mellom baner til elektroner og forholdet til planeter i baner ligner hverandre, så er dette fordi 

at alle feltobjekter i første omgang utveksler her i en kule-rund sfærisk spredning utover og innover.  

At vi utenfor et atom, eller elektron, og utenfor solen og rundt planetene, kan tegne en sirkel på 

overflaten, å finne at tettheten, styrken, halvveis lenger inn mot sentrum, eller halvveis nærmere en sol, eller 

en kjerne, likedan utenfor slike objekter ved dobling av avstand, kan se at sirkelens areal med retning inn mot 

et senter halveres og gir 4 ganger høyere tetthet, eller utover fra objekter finner at det er 4 ganger mindre 

tetthet ved dobling av avstand.  

Dette forholder seg da selvsagt kvadratisk ut fra avstanden vi tar i sprang fra et objekt, der 3 ganger 

lengre eller kortere avstand vil gi kvadratrot av 3, eller utover i svekkelse, 3 ganger 3, som er 9 ganger så stor 

kraft i forhold til et senter vi måler fra. Kraften svekkes akkurat i samme mengde som det areal som utvides i 

spredningen utover fra objektet. Dette gjelder for atomet og elektronet og det gjelder for solen og planetene.  

Om planetene har lik fart, et eksempel 3 mil i sekundet som banefart rundt solen, så vil massene som 

skal balansere seg inn mot solen, også balansere seg i avstand til hverandre slik at denne samme Newtons felt-

lov stemmer ganske nøyaktig med plasseringsforholdene, tyngden og farten, samt forholdet til avstand mellom 

de ulike planeter og nærliggende planeter utover i solsystemet, på samme måte som elektroner fordeler seg i 

lag utover fra sentrum av et atom i banene her. Sammenligningen av kraftforholdene er de samme sammen 

med bevegelsesmengden, spenningstypen, frastøtning og tiltrekning mellom objektene.  

Det er dette kvadratiske forholdet som differensialligningene sammenligner med fart, styrke mellom 

to punkter og graden helning av bevegelsesbanen, som forteller hvor stor akselerasjon og tyngde er på objekter 

lengre unna oss.  

Lignende målinger er grunnlag for hvor stor styrken til elektronbaner er og hva da Planck-frekvens-

endringen blir mellom ulike lag, og hvor mye da kraft-tetthets-forskjellen i volum gir som frekvens-endring 

når lys sendes ut av atomer eller mengden som skal til for at et elektron skal hoppe ut, og der sammenligningen 

mellom energiforskjeller mellom to frekvensstadier da også er gitt i denne balansen for at kvante-forskjellen 

blir som den blir. At vi har den samme konstante balanseringen for masse-energi-størrelser i like proporsjonale 

trinn økning og senkning av frekvensenergier. 

Disse forholdene av balanser skyldes i utgangspunktet Differensialkraftens funksjon, (forandrings-

kraftens), som da forholder seg til utvekslinger balansert, helst som et jevn trykk-rom. Hvordan får vi et jevnt 

trykkrom? Det får vi ved å forstørre et utvekslingsfelt inntil at størrelsen er så stor at rommet virker jevnt i det 

lokale området.  

Altså at om det er partikler der eller partikkeldannelse, så vil de være energier under et ganske likt 

trykk, og vil danne spaltninger og sammensmeltninger som virker balansert kompensert, slik som at et nøytron 

fordeler seg ved deling til elektron og proton der deres energi til sammen virker som protonets, og der dette 

er fordelt over potensielle- og bevegelses-energier for posisjonen til disse i forhold til hverandre ut fra samme 

Newton-Einstein-formler: At elektronet sirkulerer rundt protoner, i den hydrogen-gassen nøytronet danner.  

Her ser vi samme forholdet som i atomer ellers og i solsystemet ved fordeling av kraftobjekter, 

avstanden og hastigheten i dette systemet for hvert objekt og for alle objektenes stilling og bevegelse i forhold 

til hverandre. Det er det samme vi lokaliserer ved exo-planeter. En mengde forskjellige balansetilpasninger 

som stemmer med mengde og posisjon, og avstand-fordeling og hastigheten de da har. 

Om det dannes en for stor mengde av partikler eller felt-energier ett sted, skjer ikke dette uten at 

tilsvarende mot-virvler som felt eller partikkel-formasjoner starter sirkulasjon som balanserer dette den 

motsatte veien, og vi får anti-gravitasjonsfelt og anti-gravitasjons-partikler, fordi disse er under det samme 

trykket og danner likedanne trykkpartikler med motsatt bevegelsesvirkning, og kan oppfattes som vakuum-

partikler eller overtrykks-partikler. Dette kan like godt overføres på sorte hull, mettede hull, overskudds-hull, 

enorme objekter som svelger store lysmengder, eller konstant avgir store lysmengder. 

Når nøytronet virker nøytralt så er det fordi mengden gravitasjons-trykk-virvler og gravitasjons-

utløpende virvler er i balanse i forhold til gravitasjonstrykket rundt samtidig som at størrelsen i energi til 

nøytronet er likt med maks-trykket for enkeltpartikler i rommet, altså likt med nøytraltrykk-turbulensen i 

rommet. Men partikkelen har den energien som avgjør forskjellen mellom den utvekslingsmengden som 

krumningen av rommet gir i en viss balansert posisjon som er med i bevegelsesretningen påvirket av andre 

gravitasjonsobjekter. Flere krumningsbalanser opererer altså som logisk balanse-utveksling her.  
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På den annen side så vil kompenserende trykkforandringer stort sett som ikke kan utjevnes gjennom 

gravitasjonsturbulensens egne sirkulasjoner danne de minste trykkpartikler som er et minimums-trykk, altså 

ikke et taktrykk som nøytronet danner, fullt trykk, men en mindre trykkmengde fra gulvet til nøytraltrykket i 

rommet, og slik danne en vertikal virvel.  

Trykkretningen vil være for sterk til at dette trykket kan danne gravitasjonssirkulasjoner balansert i 

trykkretningen, og kan ikke danne dette med trykkdyttet som er en balanseutjevning heller, fordi hver del av 

dette trykket da presses utover i mindre virvelutvekslinger langs alle feltlinjene dette har, og vi snakker om 

lys-virvelen som eksempel. Konsekvensen av at romtrykket er voldsomt i forhold til denne lille partikkelen 

som ikke klarer å danne posisjonssirkulasjon ved for lite energi til en fast sirkulasjon, i stedet vil bli presset 

utover lokalt, eller vertikalt på fartsretningen.  

Her danner gravitasjonen balansekompensasjon med den elektromagnetiske, altså gravitasjons-

ubalansen, ved at den erstatter plassen av energien til lysvirvelen mister i samme området, men motsatt vei av 

slik lyset presses utover. På veien innover er det konstant energibalanse mellom lysets elektriske feltvirkning 

utover og her dannes det mindre utvekslingsløkker langs feltlinjene i samme grad som den mengden som 

bremses utover likt som at gravitasjonen bremses innover mot et ut-vekslingspunkt nær senteret til lysvirvelen.  

Virkninger innover av gravitasjon taper en frekvent energi ved å balansere felt-trykket elektriske 

virkning utover, og denne frustrasjonen av kompensasjon hele tiden kaller vi magnetisme. Denne vil i stadig 

høyere grad virke som den står vertikalt på det elektriske feltet, mens den i hovedsak går i motsatt retning.  

Balansen er til stede, men bevegelsesmengden kan ikke stoppe så utvekslingen fortsetter. Når 

gravitasjonsrommet har utbalansert trykket gjennom utveksling med den elektriske virkningen, så presses altså 

gravitasjonsmengden, det vil si det elektriske og magnetiske feltet sammen igjen i en balanse som får lyset til 

å virke langt mer gravitasjons-rettet i balanse som gravitasjon, men den magnetiske virkningen kan ikke 

opphøre da den er driftsvirkning til spinnet til lysvirvelen.  

Den virker her magnetisk, men en kort stund fordi gravitasjons-presset overstiger nå den utjevnende 

balanseringen til magnetismen i nøytral-rom-trykket. Presset starter utvekslings-presset av den elektriske felt-

mengden igjen, og slik frekventerer lyset hele tiden. Noe av denne sammenpressede effekten kompenserer 

mellom utveksling bakover i fartsretningen mot det dyttet som presser denne fremover med gravitasjons-

trykket bak seg som lukker seg igjen til et normaltrykk i rommet, og presser massen til lyset fremover som nå 

er ganske tett, til utvekslingssirkulasjon med mengden trykk fra rommet fremover som i snitt fra alle kanter 

er for sterkt til at lyset kan danne faste runde partikler i balanse med trykket.  

Trykket i trykkretningen blir akkurat for stort for dannelse av kule-form, og trykket som dannes lokalt 

i rommet rundt vertikalt på fartsretningen overtar igjen ut-klemmingen av masse-energien i lyset, presser feltet 

utover igjen. Forholdet mellom retningsutveksling og vertikalutveksling er liten i turbulenstrykket, så lyset 

stopper ikke opp slik man tror, men taper noe inne i frekvensvirkningen på forskjellen mellom vertikal og 

horisontal utveksling, altså vertikal spredning og horisontal forsøks-spredning.  

Lyset måtte hatt styrkemengde nok til å kunne bøye feltlinjene som det møter fremover, men som i 

høy grad har styrke i mot lyset ved at dette skal utveksle med gravitasjonsrommet bakenfor lyspartikkelen, 

det vil si holde balanserommet i hevd fortsatt fra alle retninger. Lyset balanserer slik med gravitasjonsrommets 

utvekslings-turbulens-hastighet. Ett trykk som virker likedan som åttetall i alle retninger, men selvsagt videre 

8-tallsmønstre som virvelmønstre. Lyshastigheten er altså en trykkforskjell i gravitasjons-balansen, slik stort 

sett lys-feltet selv som energi må være. 

Elektronet ligner ganske meget på lyset, fordi dette fremdeles utveksler elektromagnetisk på samme 

måte med gravitasjonsrommet, men har energi nok til å danne felt-utveksling med balansert inngående og 

utgående feltvirkninger med fartsretningstrykket også. Og slik kan det danne en gravitasjons-utveksling i 

sentrum som virker alle veier, og er samtidig da en gravitasjons-partikkel av kule-form. Kulevirvel, balansert, 

der selve utvekslingsmengden ikke gir seg til kjenne som hastighetsmengde fordi den sirkulerer, og har den 

energimengden som er balanse mellom lys-trykk-energi-hastigheten som er balansert med gravitasjons-rom-

trykk-balansen. Det innvendige i partikkelen er mere nøytralt gravitasjonsrom som er med i utvekslingen av 

bevegelses-retnings-utvekslingene, altså samme hastighet og trykk som trykkrommet utenfor partikkelen. 

Protonet dannes stort sett fordi en tilsvarende lyslignende effekt, altså med styrke til å danne en 

gravitasjons-partikkel, altså ett elektron på tilsvarende måte utveksles fra takhøydetrykket mellom et nøytralt 

trykk som nøytronet har med gravitasjonsrommet, som er likt med elektronet som trykkmengden som skal til 

en gravitasjonspartikkel nedenfra med kule-form.  
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Balansen passer da med trykket i rommet og omgivelsen fra andre partikler som bestemmer en avstand 

for bevegelse som dette elektronet skal ha rundt den gjenværende delen av nøytronet som har tapt slik 

gravitasjonsmengde, altså en ubalanse, og som kalles og er protonet, med tilsvarende positiv energi som det 

elektronet har tatt med seg vekk som elektrisk negativ energi. Disse to danner stort sett gjerne da et elektron i 

bane rundt et proton, altså hydrogengass.  

Store mengder hydrogengass kan samles over tid og kan danne gassplaneter. De kan bli store som 

solmasser som da grunnet eget gravitasjonstrykk starter en fusjon-fisjons-reaksjon i sentrum av denne solen 

som da blir til som funksjon. En jevnt lys, foton-, radio-utstrålende energikilde, stort sett med den frekvens-

mengden vi kaller alminnelig sollys og varme-stråling i denne.  

Som ganske oppbrent, synker gravitasjons-trykket i forhold til energi-driften, og solen vil utvide seg 

og sprenges, og da dannes det stort sett tyngre atomkjerner. I en sol som fisjonerer-fusjonerer dannes 

heliumkjerner og heliumatomer i samme prosessen, men nå dannes det altså tyngre kjerner. En del tunge 

kjerner kan dannes i denne første solen også. Men nå kan det dannes stoffer under eksplosjonen der mange 

alfakjerner, nøytroner og protoner kolliderer og danner atomkjerner helt frem til 26 protonpartikler, altså 

jernkjerner, og som ikke fusjonerer mer.  

Blant alt dette kan da som selektive partikler alle formasjoner dannes og mengdesamlinger så lenge 

det ikke forrykker balansen med de feltene som ligger utenfor, innenfor, rundt gravitasjonsrommet som det 

samme gravitasjonsfeltet utveksler energier med. Dette betyr kompensasjon av balanse mellom alt fra galakser 

og hoper av slike til sorte hull, og til bevegelsesbalansen i de systemer som tiltrekker og frastøter hverandre. 

Dette kan altså skje med den tilpasning det er mellom gravitasjonsrommets evne til å kompensere masse-

splittelser og masse-sammensmeltninger.  

Det betyr også at det kan være store gradsforskjeller mellom hva vi finner som balanseforhold rundt 

mange galakser. Slik sett kan gasskyer, mange forskjellige faktorer gjøre sitt til at disse sender ut frekvenser 

som ikke lett er å identifisere tilsvarende masser rundt, men allikevel være unike energi-balansetilpasninger. 

I astrofysisk sammenheng der en vi ha kart over verdensrommet, så vil denne asymmetriske fordelingen og 

temperatur-forskjeller lett kunne tolkes som mass-energi-forskjeller som vi ikke kan forklare, men som fint 

kan fungere som balanse i de masser vi mener vi har funnet antydningen av. Black-hole-beskrivelsen stemmer 

ganske sikkert for balanse i elektron-partikkelen. Lignende som med svarte hull. Og så hvite hull med 

overskudds-energier.  

Det som nå hender hos visse galakser med sorte hull i sentrum som så spyr ut galakser fra nord- og 

sør-pol fra sentrum av galakseskiven fra disse dorte hullene, er ganske så mye antipartikler også. Men ved å 

komme ut i nøytraltrykket bremses disse ned, og flere omvandlinger kan slik danne alminnelige elektroner, 

og gravitasjonsrommet vil kompensere mange slike mot-energier tilbake til gravitasjons-masse-partikler slik 

som nøytroner. Nå går nemlig partiklene motstrøms av antigravitasjonsretningen i mest sannsynlig virkning. 

Stråling, temperatur, vil se litt merkelig ut. I ett felles bilde sammensatt av infrarød og ultra-fiolett 

stråling egentlig rødforskyvning og blåforskyvning som ikke behøver å være slik stråling, så får vi et bilde av 

noe som kommer til og går fra oss, gjerne en ekspansjons-modell av universet, men nå kan man grunnet 

temperatur tro at det ikke behøver å være balanse i dette systemet. Men det kan det være ut fra hvilke 

balanseendringer som foregår i energimengden som er samlet. 

På den annen side så kan det godt være store masser, både i mellom, og utenfor det synlige området, 

innenfor fartsretningen og utenfor, uten at dette forrykker en konstant energi-balanse-tilpasning, Altså at 

formelen til Einstein fremdeles er like god so at E=mcc. 

Når det gjelder temperatur, så kan vi regne den total kraftens absolutte funksjon, som en slags 

turbulenskraftvirkning som er i alt, men at grunnkraftens absolutte kraft også da er i balanse. Om det så var 

uendelig med varmegrader, trykk, så vil hvert sted uten utvesklinger være i balanse, og en forskjell i 

temperatur vil ikke merkes. Det er kun når vi har utvekslinger ut fra nøytraltrykket at vi kan merke masse, 

energi, temperatur. Så ut fra samme formelen, slik som at E=mcc, altså egentlig at vi har hastighetsløkker i 

samme kraft, så betyr dette lokalt som en utskilt gravitasjonsturbulens-strømning, at temperatur, energi, masse, 

feltligninger, og antifeltvirkninger, har en balanse som er felles. 

Energi er altså utvekslingspreferanser fysisk som akselerasjonsfunksjoner, som hastighetsløkker. 

Når overtrykk, undertrykk som gravitasjon, altså gravitasjonspartikler og anti-gravitasjonspartikler 

skiller seg ut, så dannes også en ny skala energi og temperatur på nytt fra et tenkt 0-punkt som den grad 

virkning fra en slett nøytral trykk-dam, likt vann uten isbiter, at det danner seg partikler igjen i rommet, og 

lysvirkninger, alle med frekvens, vibrasjoner som kan sammenlignes med lys, temperatur-virkninger.  
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Som hastighetsløkker så vil gravitasjon da kunne utveksle i en mengde så stor at det dannes runde 

hastighets-kuler utvekslings-energi, altså frossen gravitasjon med akselerasjons-tregheten. 

I den absolutte kraftmengden som finnes, et totalt alt, eller som bevegelses-energi-formasjoner, det 

totale ekspansjonstrykket, så vil utveksling bety at den totale kraftvirkningen utveksler. Den er fordelt slik at 

det er like mengder som går inn og ut av utvekslings-summene. Den totale kraften danner altså hastighets-

løkker som betyr at like mengder energi, 50 prosent, utveksles med like mengder energi, 50 prosent, med den 

samme kraftvirkningen som er total. Dette betyr 2 ting:  

Det ene er at det er en kraft-motkraft som danner utvekslingene som da gir en PI-utveksling for hvilken 

virvel eller turbulens som helst når vi finner gjennomsnittet for utvekslingsmengden. Og sirkulasjoner er det 

totalt sett. Alt har altså kraft-motkraft, men dette gjelder også da for alle utvekslings som er i kraften, også 

den enkelte utvekslingen vi konsentrerer oss om. 

Den andre er at i den utvekslingsmengden vi lokalt undersøker, så er det også utvekslinger. I den totale 

mengden utveksling vi klarer å observere, og også den nøytrale turbulensen, eller trykket som utvekslingene 

oppstår fra, slik som en lokal gravitasjonskraft sin balanse, så vil vi kun merke de utvekslingene som skiller 

seg ut fra denne nøytrale kraftvirkningen der balansen er kompensert mest mulig nøytralt, men som de 

utvekslinger vi kan måle, oppfatte, som skiller seg ut fra balansert, 0 utveksling, så vil vi kun kunne lage måle-

enheter ut fra den energi-utvekslingsformen vi har til rådighet, altså lys og faste materialer.  

Vi kan bare merke den minste del av denne utvekslingsforskjellen. Om vi tar en gitt mengde slik energi 

som et standardmål vi stoler på innenfor de gitte energier vi oppdager, så vil vi kunne måle oppover og nedover 

i energiskalaen i forhold til denne utvekslingsenheten, måle-verdien. Vi vil da kunne måle den minste 

temperatur vi klarer, den minste bevegelsesmengde, den minste partikkel-mengde, tiltrekningsmengde, 

frastøtningsmengde. Dette er den totale mengde energi for oss.  

Nå kan vi sammenligne disse verdiene slik Newton og Einstein gjorde, og vi vil finne at utvekslings-

energien som er i en energiform, men også innen andre energiformer isolert sett virker som kraft og motkraft, 

det vil si like deler fra og til i regnskapet ved endringer innenfor samme energiform. Vi kan videre se på 

overganger mellom energi-formene og finner da samme verdier, at mengden omvandlet og den totale mengde 

energi fra og til er like.  

Dette betyr at det innenfor en utveksling også er likedan mengde kraft og motkraft, inn og ut. Og denne 

virker bare innenfor den utvekslingen som den lokale kraften danner, balansert mot denne nøytralkraftens 

kompensasjon som utskilt akselerasjon. At energiene forholder seg konstant i regnskapet. Vi får en ny lov 

som egentlig er gammel, men her bedre logisk forklart ut fra samme differensial-funksjon for samme totale 

energi med utvekslinger. At: Det er en kraft og motkraft i like mengder med utveksling som tilsvarer kraft og 

motkraft.  

I utvekslingen, tregheten, den utskilte kraftmengde, så er det tilsvarende like mengder inn og ut av 

utvekslinger som gir en total utveksling som kraft og motkraft i like deler som konstant energi for bevegelses-

utvekslings-energi-formasjoner og mot-bevegelses-utvekslings-formasjoner innenfor samme utvekslings-

energimengde, eller utvekslingsprosess. 

I den tidligere loven om at det til enhver kraft er en motkraft, så stemmer dette i isolerte energi-former, 

og i omformingene til de andre energiformene, og uansett om transformasjonen mellom to felt foregår som et 

ordnet oversiktlig system kalt kosmisk, eller lov-regulert enkelt logisk system, eller som mer kaotiske 

uoversiktlige transformasjoner, kaos-teorier i fysikken, så vil vi se at mengden energi inn i kaosmengden, og 

som kommer ut av kaosmengden er like stor, noe som også da gjelder for resonans uansett form.  

Vi får at den total energi for alt er E-tot-abs=Utvekslingstreghet ganger turbulenshastighetens treghet 

som dannelse av formens mengde utveksling(C), ganger turbulenskraftens retnings-utvekslings-treghets-

hastighet (C). Men dette gjelder også innenfor den samme kraftens utvekslingssirkulasjoner på samme måte i 

samme kraft:  

At utvekslingen slik som med ett gitt gravitasjonstrykkutveksling, rommets gravitasjonstreghet hos 

oss, viser et konstant forhold til den mengde utveksling som dette kraftrommet har, som at utvekslingene totalt 

mellom hverandre gir den samme utvekslingsmengde som masse, og som massetreghet, med samme 

hastighetsutveksling som gravitasjonsturbulensen, ganger den total mengde hastighet dette kan ha som er lik 

gravitasjons-hastighets-utvekslingen, altså at E-total for energien, er massen, tregheten, ganger lyshastigheten 

som er indre energi i denne ganger maks hastighet i samme gravitasjonsrom, som er C. Altså E-tot=mcc! 
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Når nøytronet og vann ligger like på grensen til gravitasjonstrykkets eget trykk, nøytraltrykk for 

fordeling maks energi lignende en enkel partikkel i rommet, også at vann krystalliserer seg som bundet retning 

som tar mindre volum totalt av rommet, så minsker trykket så mye at vannet blir fattig på energi i forhold til 

gravitasjonstrykkets gjennomsnitts-volum-trykk, som gjør at molekylet utvider seg i stedet for å trekke seg 

sammen som de fleste stoffer gjør i fast form.  

Men nøytraltrykket ligger også så nær grensetrykket i rommet, over og under dette, at det har noe å si 

for lys-energi fra og til, kompensasjon fra gravitasjonsrommet rundt dette, at lys fra og til, eller at energi-

virkningen vil gi et lite rom for det som vi måler, at det mellom 0 og 2 grader minus er lik energi til og fra 

smeltepunktet til vann, og fastformen, slik at mange regner området som et område uten temperatur i det hele 

tatt. Det ville bety at det rundt dette punktet hverken absorberes eller sendes ut lys, bare refleksjon av lys. 

Dette var ikke akkurat en helt nøye kvante-forklaring. Men trykket og feltvirkningene i atomene, og 

molekylene fordeler seg da slik utover at graden styrke, energi ei elektronene i skallet, spesielt ytterskallet 

etter beregning av energisummen elektronet her har til å fordele energien sin over, gir ett snitt forskjell til 

styrken hvert skalls elektron har og hvilken frekvens dette utløser med, eller trenger for å hoppe et skall ut, og 

avgir når det faller inn et skall igjen, kan beregnes som forskjellen energi mellom skallenes elektroner med 

verdier som 1, 0,9, 1,1 i forhold til hverandre.  

Mest som verdi som forskjellen for ytterskallene mellom atomenes elektron-verdi ved kjemiske 

bindinger. Hva som befinner seg som slik verdiligning i atomenes elektron-ytterskall og hvilke bindinger som 

de danner med hverandre kan da beregnes godt med kvante-tall.  

Dette bestemmer da også godt forskjellen mellom isotoper av samme atomstoffer fordi flere nøytroner 

vil gjøre at atomets elektroner vil trekke seg en liten grad mer sammen, og øke energimengden deres målbart 

på frekvensen til denne isotop-typens avgivelse av lys. Om vi vil spektral-analysen. Kvantetallet endres litt. 

Dette har også noe å si for mol-målingen, mol-beregningen relativt til andre grunnstoffer eller vann. Masse pr 

volum.  

Med en gitt lysfrekvens pr foton, slik som Cesium 133-isotop-forskjellen, så kan man uansett om dette 

med samme hastighet har gått 1 millimeter eller tusen mil, ha samme verdi, og som elektronvolt, da danne 

likedan verdi for masse gitt ved lys-energien, som kg-mål, og som beregning for den silisium-kulen som er 

nytt mål for kg, og som likheten mellom 1 liter vann og kg her på jorden, med modifikasjon, men som masse 

og lys-energi-mål i rommet uansett hva vekt-forhold i ulike gravitasjonsrom tilsier, at målet kan brukes.  

Nå trekker da altså massen seg sammen eller utvider seg ved høyere og lavere gravitasjons-samlinger 

masse, slik at dette må tillegges i beregningen. 

Einsteins formler og relativitets-teorier kan benyttes likedan for ett totalt rom med utvekslinger, 

som i et lokalt gravitasjonsroms energi-beregninger. Det betyr at vi kan simulere massesamlinger i 

forskjellige retninger utenfor vårt synlige rom-kart. Her bør man da finne ut hvor kraftig rom-kraft-energiens 

nøytrale trykk-turbulens er i forhold til energiene vi kjenner ved sammenligninger av hvilke forskjeller som 

opptrer ved sammentrekninger og utvidelser, som frekvensendringer hos de samme partikler og stoffmengder 

i rommet ellers. 
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Fysikk, kjemi, partikler. Organisk kjemi, biokjemi, 
  

Proteiner, aminosyrer, sukker, fosfat, fett, nukleinsyrer, er alle bygd av lette grunnstoffer som kan ha 

ett eller flere koblings-muligheter inne i mellom til et tyngre molekyl som fremdeles gir et gjennomsnitt av 

lettvekt hos molekylene. Tenk Metan CH4, Vann H2O, men også Grafen, C-C-koblinger, Nøytroner og 

karboksylsyre ligger veldig nær balansetrykket i rommet dersom vi skal sammenligne likedanne antipartikler 

og antigravitasjon som motvekt på den andre siden av balanse-skalaen i rommet. Hvorfor motstrøm og trykk 

i det hele tatt? 

Det er derfor et ganske stusselig antall atomer og kjemiske forbindelser som kobles til lengre rekker 

av disse organiske plattform-stoffene. De fleste andre stoffer har enten for høye, eller for sterke, eller for løse 

bindinger til å stabilisere aktive omkoblinger med lite energi.  

Mens dette går veldig lett i møte med forskjellige ioniserte slike karbon-vann-metan-beslektede 

forbindelser som ligger i balansetrykk-sonen. De organiske molekylene er på visse stadier ganske fotogene, i 

alle fall proteinene, som benytter karbon som kuleledd og vrir og snor seg i alle retninger med temperaturen, 

strekker seg eller trekker seg sammen. De oppfører seg som biologiske organisme-bevegelser.  

Når det gjelder trykk-balanse i rommet så kan vi tenke oss at de letteste stoffene flyter oppover i en 

samlet klode. Men på forskjellige nivåer er det balanse-tilstander. Men hvorfor flyter de egentlig opp om det 

ikke også er trykk-forskjell. Og dette trykket, romtrykket, stoff-trykket som danner et helhetlig partikkel-felt-

trykkrom, hvorfor skulle dette ha balanse? Det kan bare skje med et tilsvarende mottrykk.  

Et gravitasjonsrom-relativt bilde kan ikke forklare dette, men det er noe man må klare å innse. Hvorfor 

skal da det letteste som finnes, et elektron og et proton ha samme verdi som et nøytralt nøytron. Dette nøytronet 

for seg selv er tyngre enn nøytronene i Jern eller Uran. Altså at partiklenes samlede verdi i tyngre stoffer er 

lettere. Det er på grensen til å se disse partikler på omvendt måte i balanse-kraften. At samlet mengde gir i 

gjennomsnitt høyere tetthet i rommet, men partikulært er de lettere.  

Nøytronet krever altså ingen energi-hjelp i rommet for å spalte seg, utenom et enkelt nøytrino, eller 

uansett, en 13 eV, mens det kan kreves umåtelig med energi i mange andre tilfeller av høyere atom-vekt-tall. 

På visse stadier av tyngste slike så begynner de å skyte ut slikt selv grunnet uro. Uro i balansen.  

På dette stadiet er nøytronet og hydrogenet det tyngste, kraftigste, men som en balanse-mengde i 

kraftrommet er de på grensen av tillat styrke og må balanseres ved spaltning om det skal dannes regulativ 

balanse, der det minste skal til for å velte sjansen for et overtrykk som er «umulig». I motsatt fall vil det bli 

dannet anti-partikler, anti-felt, mot-strømmer.  

I differensialkraften er balansen urokkelig: Konstant. Konstant energi, altså konstant bevegelses-

mengde-utveksling. Og som er like gyldig for prosent-fordelingen av kinetisk og potensiell energi. Også som 

gravitasjon/anti-gravitasjons-balansen. 
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Fysiske forhold i fysikken ala bevisstheten og dens funksjoner. 
 

Det er lettere å forklare de fysiske forholdene, det vi kaller fysisk verden, natur-funksjoner, enten det 

gjelder kaos-funksjoner og kosmos-funksjoner, det vil si proporsjonaliteten i forholdet kaos- og kosmos-

endringer, og overganger mellom disse tilstander. Dette er alt beskrevet i Differensialkraften. Her forklarer 

Differensialkraften hvordan den skaper gravitasjons-felt lokalt og generelt i det vi ellers kaller kosmos, eller 

i universet, i univers generelt, og balanseforholdet mellom partikler som felt-objekter og felt generelt. 

 Da alle differensielle retninger og styrkeforskjeller følger de samme grunn-funksjonelle betingelser for 

differensiering som det også den fysiske verden gjør, så er det nært på at vi kan si at dette oppstår fra samme 

kraft, drivkraft. Bevissthetens sammenlignings-funksjon gjentar seg i alle egenskaper vi kjenner slik som like 

og ulike, kjent og ukjent, gjenkjennelse eller ikke. Husk, stemninger, sammenligninger, samstillinger, 

oversikter og orienteringer følger her den mengde forskjeller som oppdages, observeres, og som kan 

sammenlignes med noe eller gi et logisk svar på noe ut fra forutsetningene.  

Bevissthetens feltegenskaper er derimot så sammenblandet i overgangsfelter av styrker og retninger at det 

ikke lar seg direkte fotograferes, observeres, ved hjelp av instrumenter umiddelbart. Vi må oftest gjette oss 

frem av det sammenligningsbildet vi har, med både erfaringer og øvelser til hjelp for å fatte riktige 

beslutninger om forholdet i psyke og følelser, og forbindelsen med de fysiske aktiviteter og muligheter her.  

Det sier seg selv at når vi kan skille mellom ti millioner farger og styrkegradene som varierer på disse, 

og i tillegg skal merke oss lignende med mange forskjellige lydfrekvenser opp mot 30000 hz, og samtidig 

varighet og styrke-endring mellom disse, samt smaks-nyanser som kombinasjoner av de smaks-sensorer vi 

har og styrkegradene her, så vil et øyeblikks-bilde, en oversikt her, eller over et vist tidsrom av kortere eller 

lengre varighet, gi oss det vi kaller et merkbarhets-bilde.  

En oversikt som sammenligner en større mengde orienteringer for oss, og der vi kan kalle dette en høy 

grad av den intuitive verden. Intuisjon er å merke forskjeller, og her er det snakk om ofte en stor mengde av 

opplysninger, informasjon, styrke-endringer knyttet til saksforhold som er kjente eller ukjente inntil vi har fått 

bekreftelser på om det stemmer med hva vi kjenner til eller som vi aner på grunnlag av observasjons-mengdene 

og deres variasjoner.  

Mens vi kan finne langt mer sikre stabile posisjoner å lokalisere uorden, kaos, ut i fra, ved fysiske 

tilstander, felt, så kan vi ikke like lett finne dette hos bevisstheten som ved følelser, emosjoner tilknyttet 

opplevelser, sanser og behov som kombineres som sinns-stemninger. Her er det en stor mengde 

variasjonsstyrker som operer med mindre bestemte posisjoner som kombinasjons-variasjoner, som operative 

transformasjons-felt/styrker/energier.  

Konsekvensen er at vi ikke får en bestemt formel for tenkning og følelser, men må orientere oss etter 

hva den andre mener, og undersøke våre egne meninger, hvilket hele tiden kan være under endring for den 

enkelte og ved det vi anser som generelle standpunktet i samfunn og i naturen. 

Allikevel oppdager vi rekkefølger, årsak-virknings-retninger, sammenstillinger, alt som orientering og 

oversikt som sammenligningsfunksjoner som i det store og det hele i gjennomsnitt følger av de enkelte 

oppfattelser av hva vi sanser, våre behovsinntrykk, og som språk, begrep, symbolikk, og ulike oppfatninger 

av hva det ene og det andre handler om. Definisjons-inntrykk. 

Summen av denne bevissthets-formasjon viser allikevel tydelig trekk med den differensielle 

funksjonens kjente eller ukjente grader av like og ulike, det vil si den forskjell som er grunnlag for at like og 

ulike kan dannes, altså en differensial natur, eller grunnfunksjon som gir de logiske konsekvenser; obs, 

inkludert de ulogiske slutninger grunnet logikken ved like og ulike som kjent eller ukjent, som mangel eler 

utfylling av vårt orienteringsbilde. At vi ofte kommer til feilslutninger når vi har mangler, eller noe er ukjent 

for oss, er ikke ukjent for oss. 

Dersom bevisstheten skulle knyttes til nervesystemet, hjernen vår, sett ut fra ulike erfarings-

vitenskaper og opplevelser folk har med hverandre, så ville dette bety at en langt mer stabil funksjon fysisk 

ligger til grunn for dette, men at styrkevariasjoner og formasjons-modulene, altså formen, med sine ulike 

utbyttinger av forminnhold, begrep, følelse, slik betyr at styrkegradene som felteffekter bestemmer, og er 

mindre tilgjengelige som observasjons-sikkerhet, at det er mye finere og bredere variasjoner som ikke fanges 

opp innenfor en formel alene. Differensialkraftens romslige utvekslingsstyrke er uendelig i variasjon. 

Bevissthet er da en mulighet. Bevisstheten og følelses-funksjonene virker slik til å være i en konstant 

transformasjons-modus, selv om enkelte tilstander varer lenge, slik som lett blir vaner og vanlig, normalt for 

oss, og vi regner som stabilt. 
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Alt tyder på at det er både bredere og tynnere preferanse-funksjoner som aktiv bevissthets-sammen-

ligning, prosess, modus. Om det da er det fysiske som ligger til grunn for bevissthets-aktiviteten.  

 

Differensialkraften kontra gravitasjons-begrepet. 
 

I følge differensialkraften the df-force, som også er under tittelen Kamos 2 Differensialkraften the d-

force, som egentlig skal være the df-force, ett mistak fra min side som må unnskyldes, så er det slik at denne 

fremstår som en felles kraftmodell for begge sider, både det fysiske og det bevisste, og at det er en kontinuitet 

i felt-funksjonene slik i samme kraft.  

I utsagn om at «da er alt kun gravitasjonskraft» så er dette både riktig og galt. Gravitasjon betyr kun 

tiltrekning i første omgang. Med nye studier har man funnet anti-gravitasjons-kraft. Det virker altså stort sett 

frastøtende, eller utover-virkende, ekspansjons-funksjonelt, og da er ikke lenger gravitasjonskraften egentlig 

dekkende for beskrivelsen. Men med balanse av samme kraft-type, så finner man ut at det er samme kraft-

virknings-årsak, nemlig romkraften vi kaller gravitasjonskraft, eller massekraft, masse-energi spesielt, som 

man finner transformasjoner mellom som at de er av samme natur-funksjon. 

Gravitasjonskraften med begrep som bevegelse, tid, rom/lengde/volum/flate, med krumninger, og 

energi-tetthet i bevegelsene, akselerasjons-formler for, så virker heller gravitasjons-kraften i begge tilfeller 

som gravitasjon, eller også med balanse i energier med gravitasjon-antigravitasjon, som all bevegelse og kraft 

gjør om vi tar utgangspunkt i balanse og svekkelse mellom aktiviteter, at det skulle bli utbalansert mer og mer 

ro inntil alt stoppet nesten opp. Energiregnskapet viser noe annet, at energiene heller virker som konstante 

mengder bevegelses-energi. Begrepet gravitasjon kan ikke forklare dette. 

Når vi finner enheter for rom, bevegelse, tid og energi, også som akselerasjons-formler, differensial-

ligninger for de fysiske felt-lover, så betyr dette ikke at rom er forklart eller definert, heller ikke at tid er 

forklart og definert, og heller ikke at bevegelse er forklart og definert som funksjons-forklaring til deres 

opprettholdelse og tilstedeværelse slik de virker. Og dermed heller ikke gravitasjons-kraften.  

Bevegelse, og bevegelsesenergi kommer frem på to måter, enten som at det vil komme til å balansere 

alle bevegelser ut i retning av still-stands-nivåer til slutt, eller at det som ut fra energi-regnskap opprettholder 

seg lignende som kraft - mot-kraft-balanse. Men den siste som vi måler som at energien opprettholdes, viser 

tross alt enda at det er kraft-motkraft-virkninger, der ingen faktor utenom bevegelse som del-funksjon til 

energien, uten at det viser til hvorfor energier og bevegelse skulle holde seg konstante på noen måte.  

Med tanke på at de kjente krefter også kan ha en motkraft så øker det sjansen for at vi kan ha med en 

større og mer endelig kraft å gjøre, eller en bevegelses-energi-driv-faktor. Det er analysen av rom, tid, 

bevegelse og styrke-forhold, energi, som slik har vist en felles-funksjon for disse. Når denne funksjonen som 

differensialkraften setter inn med en mer varig/evig ekspansjons-funksjon av bevegelses-rom-drift, rom-tid-

kraft, romtid-energi, så gir den ikke noen mulighet til stillstand.  

Den samme kraftfunksjonen forklarer rommets oppbygning, bevegelsens oppbygning, tidens 

oppbygning, og energistyrkene oppbygning, varighet og balanse-forhold, proporsjonene, til forskjell fra 

Einsteins teorier og andre moderne teorier, og forteller at all gravitasjons-kraft skapes som utveksling i 

differensialkraften, med tilhørende antigravitasjons-kraft. Med andre ord. At de feltkreftene vi henviser til og 

gravitasjonen klarer ikke å vise til balansen og drivkraften, mens der alle slike tilstander kanskje burde kommet 

til ro en dag ut fra slike bilder, så virker differensialkraften som ett opprettholdende drivkraftsystem.  

Denne vil ekspandere, eller alltid ha vært der ferdig virkende slik, men har blitt absolutt så uendelig 

utstrakt at den ikke kan vokse mer, og så høyt-trykkende, at det blir et konstant og absolutt trykk, som kun 

kan veksle like mengder av romenergi-bevegelser slik, og dermed gir oss de fysiske lover. Dette har jeg bevist 

i differensialkraften, the df-force.  

Differensialkraften har altså ett indre potensiale av varig likedan trykk, drivkraft, som slik alltid har 

vært, og trengte ingen fødsel eller vekst, men oppfører seg som den vil vokse, men ikke klarer å produsere 

mer enn absolutt styrke, lignende det vi kaller absolutt fast stoff innenfor rammene av sin egen 

uendelighet/endelighet. Da den er sin egen motstand og drift-faktor, så er dens trykk, spenning, U, lik dens 

mengde motstand, R og gir den en flytende drift-strømning I ut fra samme kraft, drivkraft. 

Uten vegger som uendelig, eller om at den har en endelig form eller jevn hastighet som ekspansjon, så 

starter denne sine sirkulasjoner av feltstrømmer som ved nærmere analyse gir alle formene for fysiske lover 

vi kjenner, inkludert sterk kjernekraft.  
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At isolerte stabile tilstander i balanse med kraftomgivelsene så kan gi oss kvark-balansene er da ikke 

rart, og at de derfor uten utvekslings-hjelp, ikke kan forlate sitt opprinnelige partikkel-bindings-senter. De 

reagerer som de er på overflaten av ett likedan nivå med bølger og motbølger, bølger og bølgedaler, og når 

det blir ro, så er de igjen i balanse. Med romretninger alle veier er en slik balanse den opprinnelige kule-

formen sett i sfærisk kraftfelt-perspektiv. 

Differensialkraften forklarer produktet. Men forskjellen som blir forskjell fra seg, eller den 

endringsbare romtid-strømningen av energi-bevegelser, har også som indre egenskap forskjellen som gir like 

og ulike, logikken, og alle logiske fysiske varianter, og de logisk tenkelige varianter som våre begrep om like 

og like, sammenligningsfunksjonene og alle logiske varianter, og der lik og ulik også har en variant som kjent 

og ukjent, gjenkjennelses-faktoren, og dermed grunnlaget for husk og bevissthets-sammenligninger. 

Med denne faktoren er det grunnlag for å tro at kraften har samme funksjoner som kan danne den 

bevisste og følsomme styrkevariasjonsnatur for former, preferanser, feltstyrker, som slik kan gi et holografisk 

resonansfelt, og som blir nærmere forklart i boken bevisstheten myntet på grunnlaget av differensialkraften, 

forandringskraften, Kamos – differensialkraften, gitt som bokstoff navn-gitt som «bevisstheten».  

Så vi kan godt si at verden er et produkt, et produkt av rom-stoff-tid, et produkt av bevegelsesenergier, 

et rom-tid-energi-formasjonsfelt, og om vi vil som gravitasjon eller annen variant av enhetsfelt-benevnelser, 

men de kan ikke slik det er nå redegjøre for drift-funksjonene og balanseforholdene, og det nytter ikke å si at 

noe bare er sekunder eller meter, eller at noe er kun bevegelses-energi, eller en gitt konstant formel som 

forklaring til at proporsjonsforholdene finnes. Men det kan gjøres logisk gjennom differensialkraften. 

Årsaken til gravitasjonen er at differensialkraften omdanner seg til denne gjennom utvekslinger som 

drivkraftfunksjonen selv skaper som et hele som er ferdig balansert for likedanne balanserte likevekts-

utvekslinger av mengder. 

 

Om formler i gravitasjons-felt, felt forøvrig, og i differensialkraften 
 

Da tregheten og tidsforsinkelsen følger hverandre proporsjonalt, og er avhengige av hastighet, det vil 

si bevegelsen og vei-lengden, eventuelt i volum-målestokk, tettheten også, så vil Einstein og andre slik sett 

finne at en konstant hastighet i forhold til gravitasjonstrykket med samme hastighet, akselerasjons-forhold for 

massekrefter, finne at tiden kan benyttes som angivelse av tregheten, som igjen gir gravitasjons-proporsjonen, 

og slik sett at tiden kan benyttes i formler for som en enhet som forlenger seg eller forkorter seg og avslører 

retninger og masse-mengden, det som vi finner gjennom differensialligningene, og da i regnestykkene til 

vitenskapen generelt. 

Tiden derimot er en til dels kunstig konstruksjon. Den bygges av bevegelsen over en viss strekning, 

der nettopp en bevegelse sirkulært er delt inn i 24 t ganger 60 minutter ganger 60 sekunder, en oppdeling som 

gir enheten 1 sekund. Målet er fra gammel tid der 12 måneder i året ble ideal for oppdelingen av dagen, senere 

også natten, og dermed ga 24 timer. Da dagverden og nattverden ble ansett som to forskjellige verdener vi 

reiste i gjennom, men at babylonerne fant det gunstig og gi perioden for et døgn, en natt og en dag sammen 

som 24 timer, så ble dette innført. 

Antallet soler og måneverdener ble altså 30 av hver. Grunnen var at 365 dager i et år, delt på 12 

måneder ga 30,4 dager, og desimaler og komma ble først ikke innført før senere, og dermed ble det stående 

som ideal at det var 30 dager. 30 soldager og 30 måne-netter, altså dag pg nattverden, ga 60 sirkler, slik som 

i det sumerske regnskapet, og senere det babylonske. Dette 60-talls-orienterte systemet ble hva timer ble delt 

inn i, minutter. Så gjorde man senere det samme for minuttdelingen i 60 sekunder.  

Grunnen til at metermål ikke alltid holdt seg godt i all forholdet, men endret størrelse, er en av grunnene 

til at vi i moderne tid har valgt en bestemt lysfrekvens i stedet som påvirkes minst. 360-inndelingen har senere 

hver grads-måling for retninger i landskapet og for nord, sør, øst og vest, og altså sirkelgrads-inndelingen med 

hele tall, fra 1 til 360 grader, senere delt i sekunder og minutter av sirkelskalaen som jeg har forklart hvorfor 

har 4 ganger forskjell i størrelse på minutt-lengden sin. Sirkelens grader er innført i geometrien.  

Vi kunne nå angi et sekunds lengde som enhet, og med denne kunne vi finne hastigheten for en 

lengdestrekning vei. Vi får ikke hastighet fysisk sett uten at vi har rom-lengder og bevegelses-lengder, slik at 

tid og rom fysisk sett er ikke uavhengig av objektet og dets vandrings-hastighet. 1 sekund er her et fysisk mål. 

 Vitenskapens tid. Vi har her altså meter pr sekund, ms, og meter pr sekund som hastighetsendring, 

akselerasjon, som m/s2. I tillegg kommer masse-mengden og dens bevegelsesmengde inn i bildet ved treghet 

og tidsforsinkelser.  
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Dette er grunnlaget for Lorents oppdagelser og masse-endring ved hastighets-endringer av masser og 

felt. Gauss og Maxwells, masse og elektromagnetisme stemte som effekter til hverandre, og fra da av så var 

det klart for mange at forbindelsen fantes mellom masseenergi og elektromagnetisme fordi temperatur og lys 

viste seg som samme strålehastighet, lyshastigheten og viste forskjellen på variasjoner i effekter. Masse og 

elektromagnetisme hadde på en eller annen måte proporsjonale effektvirkninger på hverandre. Effektregnskap 

kunne settes opp, slik som E=mcc, men ikke uten Planck og Lorentz lignings-konstanter som formler. 

Differensialkraftens totale funksjon viser en likedan ekspansjonsfunksjon absolutt trykk, energi, som 

utvekslingsfunksjon balansert, som en absolutt tett masse, men med flytende likevekts-utvekslinger i balanse. 

Utvekslingsstrømningene er utskillelsen og sammen-trekningen, samt utvidelsen og spaltningen av de samme 

masseenergier som skiller seg ut fra et balansert felt, ved hjelp av hastighets-løkker. Planck-funksjons-

grunnlaget for partikkelbalanser i rommet. Faktisk ett spinn masse, lukket for omgivelsene, utenom effekten 

som må til for denne. Frekvens-planck-forskjellen. Konstantens grunnlag. 

Fra differensialkraftens funksjon så oppstår utvekslingen og da med eksempel på en full utveksling 

som en hastighetsløkke, sirkelrund, som virvel, eller som en kule-rom-virvel. Pi-aktualiseringen. Denne 

hastighetsløkken representerer både planck-formen, den del av energien som lukkes inne ved mengde av 

energifeltlinjer som trer inn i formen, sirkel-formen til partikkelen, ut fra det samme trykket som skaper denne 

balanseutvekslingen.  

Denne hastighetsløkken representerer samtidig både tregheten, lengde-endringen, avstands-

forsinkelse, sammentrekning og utvidelse av energier, og som treghet som forteller om masse-forskjellene, 

proporsjonalt, og om tids-forsinkelser og forholdet til frekvens-endringer.  

Hvorfor masser øker eller minsker om hastigheten øker eller synker, eller om masser splittes opp eller 

sammen-føres, hvorfor dette endrer masse-størrelsens sum annerledes enn rent matematisk sum, og hvorfor 

massen og energien holdes tilnærmet konstant slik Einsteins formler og CERNs eksempler med energipartikler 

viser, slik som i kvante-elektro-dynamikken med felt-beregninger for masser og omliggende kraftrom. At 

energier overtas i forskjellige former med samme sum energi i behold totalt sett.  

Leibniz1646-1716: Han finner at en kraft, styrke, utøves ved at vi gir ett hjul en viss hastighet. Han 

vet hva kraften blir om vi dobler hastigheten, og han vet hvor mye mere kraft en dobling av lengden på 

hjulaksen vil gi. I og for seg har han da fått samme ligning for styrke som Newton. Han finner massens 

tyngdepunkt. Likt som Arkimedes gjorde, at vi tar en hvilken som helst figur, form, og lar denne sammenlignes 

med en sirkelflate, slik som den trekanten han lagde som var fra sirkelens sentrum og 2 ganger pi, eller 2 pi 

ganger radiusen, 6,28 radiuslengder, delt på to av en hypotenus fra sirkelens sentrum til der grunnflaten på 

2πr møter denne, så er sirkelens flate-innhold og trekantens flate-innhold det samme.  

Det vil si at vi kan hvilken som helst masse, volum, som roterer rundt sitt tyngdepunkt og sammenligne 

dette med en sirkel eller en kuleforn, slik som måne, sol, en klinkekule, ball, og la denne med sin tetthet og 

samme vekt tilsvare et hvilken som helst form, for eksempel en regulær eller irregulær pyramideform. Vi kan 

bruke pi for denne massens rotasjon uansett. Dette betyr også at Leibniz slik kan tenke seg at om en 

sirkelbevegelse er rask nok, og tung nok i kombinasjon med hverandre, så får vi ett punkt der denne kan 

oppheve tyngdekraftens virkning som bane rundt jorden, eller som bane langs overflaten av jorden.  

Uansett så lager Leibniz en perfekt differensialligning ut fra dette om vi ikke regner med Einstein 

Lorentz-Planck-formel for endringer av masse-styrke. Med Keplers data kan han egentlig lage et eget kraftmål 

for planeter og gravitasjonslengder, deres hastigheter også videre. Dette har han ikke gjort før Newton. Men 

med Newtons kraftmål, og både Leibniz og Newtons bruk av Galileis akselerasjon, så vil Newtons formel 

med 1 kg, 1 meter opp på ett sekund, som enhet for kraftmål, være gunstig nok for Leibniz til at han kan sette 

det inn i sin egen formel som en differensiallignings-sammenligning. 

Newtons kraftformel, kraftenhet, akselerasjons-sammenligning, og Gauss masse-effekt sammenlignet 

med Maxwells elektromagnetiske formler som lignende verdier ved bevegelse av masser og magnetiske 

effekter av dette, viser at energiene tilsvarer hverandre, og er bare en av de faktorer ved siden av lys-

hastigheten og energienes konstant som Einstein har som middel for å beregne at E=mcc. Og derpå videre 

med Lorenz-Planck-formlene, finne en eller flere massers endringer som påvirkninger av hverandre i ulik 

nærhet, sammen-spleising og splittelse av masser, sammenlignet med elektromagnetiske virkninger som viser 

samme verdier. Her er lys og elektroner viktige faktorer for bevis-føringene.  
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Tiden før Big-bang-begrepets tids-punkt, og tunge partikler. 
 

Om tiden før det vi gjerne kaller BigBang, men nå sett som en Differensialkraft-utveksling, så kommer 

samme mengde ut igjen av energi som den som kommer inn i utvekslingen. Om en feltsirkulasjon dannes, 

lignende som dannelse av en kule-formet partikkel, så vil en slik utvekslingsform minne sterkt om Planck-

formens balansemengde i forhold til et felt, altså en planckmasse utvekslings-sirkulasjonsmassen, et utrykk 

for trykket og felt-mengden som skal veksles ut. I omløpet holdes det da stort sett en fastere sirkulasjons-felt-

masse.  

Det som hender ved sammentrekningen, eller den graviterende fasen, tiltrekkende fasen av dette feltet, 

betyr at masse-felt dannes som minner om sammentrekning av solsystemer, sorte hull, økende trykk-rom-felt, 

en høyere tetthet, som stadig vil danne tyngre objekt-felt, med den konsekvensen at når vi endelig når 

utvekslingssirkulasjonen i sentrum av denne utvekslingen, så vil det meste ha så høyt trykk, at det meste vil 

virke som en plasmatilstand, en dog da forferdelig tett plasmatilstand der feltkreftene smelter mer sammen.  

I stedet for at tyngre objekt-dannelser slettes helt vil de nok lignende en balansegang slik som 

elektroner i et skall, heller danne bestemte virvler, som grunnet tetthetspresset tvinges inn i en balanse, slik 

som forholdet mellom nivået elektroner har fra en atomkjerne, og slik avstand som elektroner vil ha til 

hverandre. Grunnet en viss mengdeforskjell vil det antagelig være en del ujevnhet til stede tross alt.  

Men dette er også en balansesak i forhold til det som kommer inn mot et slikt senter og veien utover 

igjen, altså langt mer lignende anti-gravitasjon i forhold til det tiltrekkende innløpet mot dette sirkulasjons-

senteret. At dette mønsteret vil ha stor betydning videre for hvordan og hvor galakser og grunnstoffer dannes, 

og da balansefordelinger av dette ved senere trinn i utviklingen av et ekspanderende univers vi da være logisk. 

Lignende vil neppe alle balanse-forhold rekke, eller ha muligheten til straks kunne fordele seg over alt 

rom i hvert nivå i spranget utover i ekspansjonen. Det vil altså være naturlig at en god del partikler vil ha 

tyngde, eller energi, som er en mettet balanse i forhold til gravitasjons-rommet som oppstår i den variasjon 

som gravitasjonsfeltet antar fra tid til tid i nivå til nivå utover. At en ganske jevn fordeling av ekstra tunge 

super-partikler da kan eksistere gitt fra et tidligere balanse-nivå, helt tilbake til utvekslingsfasen i sentrum, er 

like trolig som en viss fordelingsmengde av sorte hull i rommet, eller sorte hull i galaksene.  

Alle disse partikler og sorte hull, med deres anti-objekt-felt-balanser, er uansett balanse-funksjoner i 

rom-energi-forholdene, tross at de også er selektive operasjons-objekter i den forstand at de kan fordele seg i 

alle de mulige tilstander som mengder av slike i lokale romstørrelser har på hverandre med inn- og ut-

vekslinger av kraftlinjer i den mettede strømmen de sirkulerer i og drives av sted i. En metning på ulike nivåer 

kan godt ha en ujevnhet grunnet andre objekters innflytelses-balanse-felt, men kan allikevel ha en gjennom-

snitts-fordelings-rate som opphav.  

Rommet uten partikkel-energier i større grad, ofte kalt tom-rom, er et gravitasjonsrom som der 

gravitasjon og antigravitasjon er i balanse, eller kort sagt at gravitasjonsfelt-turbulensen er tilpasset uten det 

spesielle overskudd og underskudd i den skala som partikler, grunnstoffer, solsystemer og galakser har. Et 

balansert trykkfelt. Der krumninger og ujevnheter må fordeles i trykk-kraft, der oppstår da partikkelfeltene og 

feltstyrkeløkker med styrke som skiller seg ut fra det alminnelige nøytral-balanserte landskapet i gravitasjons-

rommet.  

At CERN kan mene at tyngre partikler kan ha en viss fordeling balansert i rommet ut fra det de har 

lagt ut offisielt, er altså slett ikke på jordet. Også balanseforholdene mellom partikler og oppdelingene av disse 

som Standard-modell, og som en harmonisk balanse, gjerne forstått som en eksakt energi-balanse slik for 

partikler og felt, er for så vidt energi-regnskapelig riktig, lignende som at E=mcc, og som de også orienterer 

seg etter. Det er først ved tanke på andre indikasjoner på masse-størrelser, uro, temperatur-fordelinger i 

rommet, at det oppstår en mengde spørsmål.  

Likedan så vil en dobling av massemengdene gjøre lite med begrepet energi-balanse, fordi denne 

mengden vil være balansert også, og derfor holder E=mcc seg stort sett videre. Det er noe ved selve forståelsen 

av felt og feltpartikler og deres utvekslingsgrunnlag i felt, slik som i gravitasjonsfelt, og med andre masser og 

energiformer, de som de veksler i mellom, som det er mest grunn til å stille spørsmål ved. Og selvsagt årsakene 

til konstant-forholdene som ofte ikke er avdekket. 

Bakgrunnen for de forskjellige teoriene, og Big-Bang-teorien, funksjonelt, er det som det kan gis mest 

kritisk-analytisk kommentar til. Der har de ingen referanser og har vært motstridige til nettopp det å vise til, 

eller akseptere at det finnes referanser til det videre av mulige funksjoner her som kan være logiske og 

naturlige årsaker.  
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Ekspansjons-teorier for universet vi kjenner lokalt. Vi vet at den belgiske teolog og fysiker la frem 

denne ur-atom-teorien lenge før Einstein og andre så for seg denne BigBang-teorien. Vi vet at han beregnet 

de samme forholdene som Hubble nesten 2 år før Hubbles oppdagelser. Han ble ignorert, selv om Einstein 

mente at han burde fortsette på sin teori videre, enn så lenge. Han skal ha funnet en like god og perfekt formel, 

utkast, enn Hubble selv. Om Hubble kjente noe til dette sies det lite om. 

Men i 1928/1929 finner altså Hubble ut at rød-forskyvning betyr at et objekt nærmer seg oss, og at blå-

forskyvning betyr at et objekt er på vei vekk fra oss. Når nesten alle objekter i universet, og soler, i snitt viser 

blå-forskyvning, hva skulle da dette bety. Dette gjaldt jo i alle retninger. Universet måtte jo da utvide seg. 

Hubbles konklusjon ble da altså at han anså dette som et bevis som vitenskapen fort aksepterte. At universet 

ekspanderte. Og alt tydet ellers på at det ekspanderte fra ett felles område, når en analyserte materialet.  

Dette ligger til grunn for at vi har antagelsen og antatte bevis fra måleinstrumenter, tolkninger, med 

referansegrunnlag, for et ekspanderende univers fra et mer sentralt område, og ideen som den belgiske 

fysikeren nevnte som et ur-atom, ble sammen med disse nye oppdagelsene, samt at Einstein aksepterte dette, 

utformet som det som teorien ble latterlig-gjort som, the Big-Bang-teorien.  

Einstein adopterte denne, og beregnet da forholdene ut fra sin E=mcc, og relativitets-teoriene, den 

generelle spesielt, og så dette ut fra en singularitet, et punkt, noe lignende den spesielle relativitets-teori, men 

brukte den generelle for gravitasjonsteorien for BigBang-teorien. Einstein anså det ganske tidlig som at det 

neppe oppstod fra ingenting.  

Han antok heller at det var en veldig masse som var samlet, og kanskje ikke så langt unna ideen han 

hadde beskrevet og beregnet tidligere om hvordan sorte hull om de fantes ville oppføre seg. En slik oppførsel 

har man bevist at han hadde rett ved sine beregninger ved LIGO-eksperimentet i 2016, da gravitasjonsbølger 

fra sorte hull for første gang lot seg måle.  

Han gikk vekk fra denne punktteorien tidlig, den singulære startfase for BigBang, og gikk inn for en 

enhets-felt-teori som hadde ikke-singulært opphav. Det samme skjedde Hawking. Først vinner han gjennom 

med den generelle gravitasjons-teori som regnet som bevist for sorte hull og andre galaksers strålingsforhold, 

energi-balanser, som i 1987, til senere i 1990-årene anta at det måtte være en ikke-singulær prosess, fordi den 

ikke ga noe svar tilbake på rom, tid, energi og fysiske lover da formelen ved punktet gikk i 0.  

Hawking fortsatte å kjempe for en teori for alt som hadde ikke-singulært opphav resten av sitt liv. 

Men fremdeles hadde Einstein, Bohr, Dirac, Hawking, og en rekke andre, de store på atomfysikk og 

partikkelfysikk, deriblant de som bedriver kvante-elektro-dynamikken, en bekreftelse på at de ikke ante hva 

gravitasjonen kom av.  

Om det er Kaos, tilfeldigheter, eller Kosmos, likevekts lover, balanse, er altså fremdeles en tvist uten 

sikre referanser. CERN, med flere teorier ellers fra andre, har vektlagt energiens konstant slik lignende 

Einstein og med hans formel som jevnt stemmer med alt, at E=mcc, slik at de mest av alt gir en garanti-

tilnærming for at det er kosmisk orden som er underliggende drivkraft-referanse-funksjon.  

Det blir med en konstant energi, Einsteins formler og E=mcc, til at CERNs standardmodell slik sett 

best, mest rimelig da er en kosmisk, og det man vil kalle en omtrent perfekt balansemodell for partikler og 

felt. De har også i det siste beregnet at det må være felt tvers igjennom partikkelen, at det ser ut til at det kun 

er felt alt sammen, mer eller mindre fortettet. Og da er også sannsynligheten størst for at dette ligner en 

utveksling slik som beskrevet i Differensialkraften og ikke minst alt i Kamos – Forandringskraften, bok fra 

1994, min første. 

I mitt tilfelle av differensialkraften som årsak til utvekslinger, så finner vi at en tenkt ekspansjon fra et 

punkt er nødt for å møte en motkraftenergi, bevegelsesenergi, som sloss om samme plass på vei innover i 

samme utveksling. Den innover-gående og stadig fortettende feltkraften, feltlinjene, vil da virke med en viss 

styrke mot den utover-gående og fortynnende kraftlinjeveien. At dette kan forårsake masse-krumningsrom 

slik som Einsteins kurver i rommet for soler og planeter, andre masser, blir da sannsynlig.  

En mulighet ut fra at kraftlinjer møtes i diametralt motsatte retninger. Felt-effekten fra drift utover skal 

da sett sfærisk ligne meget på Newtons formel, og Einsteins, at vi får en omvendt square-effekt som 1-1/4, 

1/16-del for dobling av avstander utover for tettheten til den drift-strømmen vi er i, og som samtidig viser til 

at samme energimengde tros alt bare er spredd ut, og at alle nivåer fra en slik univers-ekspansjon tidlige fase 

og utover, ekspanderende, i alle like avstander fra et sentralt område danner sirkler utenfor hverandre der den 

samlede ekspansjons-effekten er konstant, den samme. At både dette, med mer kan endre seg over tid finnes 

det mange eksempler på som kan være mulig, i den forstand at energien spres inn i andre kraftvirvler som ikke 

er det opprinnelige feltuniverset. Blandings-felt, transformasjonsfelt danner samkjørte felt-styrke-overganger. 
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Møte mellom en motkraft-energi-bevegelse slik vil gi et godt grunnlag både for kurvene i rommet, 

spesielt som dumper i rommet for sol-systemer, galakser, sorte hull, steder med høyere treghet, men også som 

at utvekslingsbalanser som partikler, virvel- og kule-formede i det balanserte nivået som de befinner seg i, 

kan komme av samme effekt. At mengden slike er balansert ut fra trykknivået i hvert øyeblikk i ekspansjonen 

som der partikler og våre måle-instrumenter befinner seg. 

Dette betyr videre følgende: At det er fult mulig å ha det overskudd av partikler som følger med og er 

utskilt og med i drifts-strømmen av feltet som ekspanderer, og det gir god grunn til hvorfor de skiller seg ut 

fra balansen i gravitasjonsrommet og hvorfor det blir færre mengder anti-partikler, selv om vi mulig kan regne 

mengden som virker forsvunnet i forhold til dette, har blitt til en del av det nøytrale gravitasjonsrommets eget 

trykk. 

Når partikler møter en fortetningsvirkende bevegelsesenergi på vei innover i samme kraftutveksling, 

samtidig som at ekspansjonen utover fortynnes, og det dannes balanserte hastighetsløkker mellom disse, så 

kan på den ene siden dette gi dumper i rommet for partikkelen på vei utover samtidig som at retningen utover 

gjør at det er gravitasjonen innover som dominerer, da farten utover i energi kompenserer med energien som 

blir igjen til i retningen innover, og at vi derfor får en liten differens mellom gravitasjon og antigravitasjon.  

Denne kan være en utrolig liten forskjell for at vi i hovedsak skal oppfatte denne, eller måle denne, 

som så og si ikke til stede. I denne prosessen kan mange partikler henge igjen i utvekslings-feltlinjene, mens 

mange kompenseres av trykkforskjeller i gravitasjonsrommet lokalt, som i universet vi kjenner, og kan da 

frigjøres som selektive partikler i strømmen.  

Jeg har ellers vist til flere modeller av partikkel-dannelse slik som slett ikke behøver å kun gjelde for 

ekspansjon, men for utvekslinger i det hele tatt i feltstrømmer med motstrømmer. For eksempel som i en 

rettere strømning som med krumninger passerer mange slike universelle BigBang-lignende formasjoner, altså 

mellom slike, men som tross alt er påvirket av andre gjennomgående strømnings-felt.  

I enda større skala kan de fleste former dannes som universelle lokal-univers, der nettopp former vi ser 

i naturen, likeså som livsformer, kan være formasjonen som et lokalt univers befinner seg i. Det vil ikke ha så 

altfor stor betydning for de størrelser som da finnes i det lokale universet i form av krefter og partikler annet 

enn som annerledes balanse-mønster for masse-forsamlinger. Altså andre hendelsesforløp med balanserte 

energier. 

Når et univers utvider seg, kan vi også tenke oss at feltlinjer nøster seg opp, eller deler seg som 

partikler, at det kan bli stigende antall slike, at felt-hastighetsløkker retter seg mer ut, og at hastigheten på 

feltobjekter stiger, altså en stadig raskere ekspansjon, men utvidede felt-masser av omkrets. En teori og måling 

indikerer jo at hastigheten heller øker enn at den avtar. Har ikke undersøkt teorien nærmere. 

Kaos-strømmer, resonans, uorden viser samme energi som E=mcc, tross alt. Det betyr at kaos og 

resonans er balanse-utvekslinger fortsatt. Videre betyr det også at vi har felt-kombinasjoner som ikke bare er 

konsise som de fysiske lover vi skriver opp i stabile tilfeller, nemlig styrke-økninger og endringer i trans-

formasjons-turbulens-fasene:   

Disse kan gi formasjoner til hvilken som helst tenkelige former, slik som turbulenser vi knapt måler i 

felt, og til mye av det som foregår inne i de prosesser som vi måler i EEG, hjernebølger, at bakgrunnen er en 

prosess som har funnet en balanserekke i en mer komplisert logisk felt-blanding, styrke-former vi kanskje til 

og med kan anta tenkt som følelser, behovs-styrker, bevissthets-sammenligningene, bevissthets-prosesser som 

kontinuitets-resonans i preferansebevegelige holografiske feltlandskap tilstøtende resten av felt-preferansene 

som kan være med å holde et slikt landskap oppegående. 

Vi kan trolig gå ut fra at de mest intrikate feltformasjoner kan dannes i transformasjons-felt-landskapet 

som er omveltnings-formasjoner for møtende feltvirkninger som er under styrke-endring, og slik kan danne 

alle tenkelige mønstre, og mye tyder på at et slikt møte mellom transformasjons-endrende styrker, fysisk eller 

ikke, om vi vil, men her tenkt fysisk sett, som i fysikkens feltlandskap, at styrke-transformasjons-forskjeller 

av alle slag som kan opptre i volum, (egentlig uendelig), kan oppstå som bevissthets-preferanser.  

At dette er mulig sier seg jo logisk selv: for fysikere, eventuelt kvate-elektro-dynamikk-fysikere. Selv 

den enkelte som ikke har rede på fysikken forstår at styrkeformasjoner kan gi alle relative kombinasjons-

muligheter i rommet, romtiden. Fantasien går til tider løpsk hos folks ideer om hva som er mulig, eventuelt 

science fiksjon som vi ikke vet om er realiserbart eller ikke. 

At gravitasjons-kraften kun er sterkest på avstand er en nese-vis tankegang. Elektriske og magnetiske 

ordninger, kraft-stasjoner og magneter, faller med samme hastighet som annet når de kastes ut fra en høyde, 

som at det elektriske og magnetiske skulle ha 0 verdi.  
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Men lokalt på bordet foran oss, så kan forskjell i spenninger og magnetisk polaritet slå ut kraftig. Og 

stort sett i takt med hvor ustabilt partikler er i forhold til gravitasjons-senteret deres. Gravitasjon lokalt i et 

område, testet på alle grunnstoffer i små beger, vil vise et balansert forhold til gravitasjons-kraften rundt seg. 

Med temperatur-endring og trykk-endring, blir det straks en ny forskjell i spennings-fordelingen, 

kvanteverdi/frekvensen, unntatt i forhold til måleapparatet som er flyttet til de samme steder som måler de 

samme verdier. Temperatur og trykk-forskjell kan da gi forskjellen på ioner og isotoper, at energi-fordeling 

og frekvens endres slik vi måler verdier her.  

Da energiene virker konstant, altså ikke endrer seg spesielt i totalregnskapet tross gravitasjons-trykk-

endringen viser at denne har sin energi likedan i behold, og virker likedan ovenfor masser uansett. Men den 

er med i utvekslingen til elektromagnetiske trykk-forskjeller, og i prosessen der magneter, elektriske 

spenninger, masser, endrer energitilstand, og er deltager i utvekslings-prosessen. Bestemmer avstands-

bevegelses-forholdet til partikkel-konstellasjoner. 

I mitt tilfelle lurte jeg på hva som kunne forstås, hva som kunne ligge til grunn for rom, bevegelse, tid 

og formene vi ser i naturen, og produktet, fellesnevneren som lar de fungere sammen i alle punkter. Jeg lurte 

også på bevisstheten og hvordan vi kunne tenke. Etter å ha oppdaget forandringskraften, og logikken, så ser 

jeg dette som grunnlag nok for at denne muligheten finnes, og alternativt så har jeg ingen andre referanser enn 

denne funksjons-kraften som jeg av vitenskapelig tilnærmede grunner har kalt Differensialkraften, the delta-

force, eller the df-force. Også Kamos 2 Differensialkraften the d-force, eller df-force.  

Vitenskapelig fordi jeg oppdaget de fysiske lovers sammenheng gjennom en helt annen tilnærming 

enn den som andre vitenskaps-orienteringer og målinger har vist, men stemmer overens med alt de store trekk 

hos alle disse, og som vekslinger mellom disse feltenergiene. En annen grunn er min egen sammenligning av 

kropp, fysisk virksomhet, biologi, evolusjon, behov, sanser, følelser og bevissthet. Bevisstheten er en 

sammenlignings-funksjon. Hvor god den er kommer an på om dens oppfattelse av en sak stemmer overens 

med saksforholdene.  

I mitt tilfelle så betyr dette at bevissthetens preferanser og de fysiske preferanser oppstår fra denne 

samme underliggende kraften, altså fra samme kraft. Denne Differensialkraften har en, og kun en og samme 

logiske funksjon til grunn for hele dens kontinuitet, som dannelse av like og ulike proporsjonalt. Det er dermed 

sagt med dette at mange tankesystemer da ikke fungerer optimalt ovenfor saksforholdene, eller optimalt der 

forestillingene og saksforholdene stemmer overens. Samtidig vil dette gi vekslingene mellom orden og 

uorden, likt og ulikt, altså mellom kaos- og kosmos-tilstander, ut fra samme kraft, hvor energiene har konstante 

forhold, og som gir proporsjonalitet, da random for tid-bevegelse-rom-energi ikke vil kunne danne hverken 

kosmos eller kaos, logisk eller mystisk, og heller ikke proporsjonalitet, balanse, matematisk, geometrisk, eller 

som forholdet like og ulike. 

De fleste har livs-syn som et spill, en lek, en konkurranse og ofte som et fiendebilde i mange tilfeller, 

og er slik sett årsak til at jeg heller sammenligner, enn å stole på tro, viten og livssyns-modeller. Jeg stilte og 

stiller spørsmål, og da vil begrep som svar, bevissthet, Gud, Naturen, Altet, ikke være nok; men at vi må ha 

preferanse-funksjoner tilstede som vi kan forstå.  

I stedet opplever jeg at de fleste lever av smak, og ikke undersøkelse. De spør seg selv, om hvordan 

har jeg det? Ikke hva tilværelsen kan være for noe. Samtidig er ikke modellen en egentlig konflikt med noen 

tro, kun et supplement eller utfyllelse av det vi kan kalle tomrom i forklaringer. Det er ingen misjon egentlig, 

men en oppdagelse. En kraft bak alt er hva vi kan gjenkjenne fra religioner, sjamanisme, fra Tao, og 

funksjonelt finner vi balansegrunnlag slik i Buddhismen også. Slik som at alt er det samme.  

Vår tenkning ligner på tall og punkter, mest avgrensede definisjoner i språk, at vi må ha referanse-

stasjoner som vi gjør sammenligninger med. Vi kan knapt forstå kontinuiteten i alt, uten at vi har referanse-

dannelser å sammenligne med, og det er derfor tenkning tar tid.  

Jeg forstår godt, og er enig i at; det å ha det bra, er et rimelig behovs-mål for oss. Bare ikke på for stor 

bekostning av andre og våre ressurser. At det holdes innenfor det holdbare for kropp, psyke, fornuft, natur. 

Noe lignende er det med tro og viten, at denne mulige enhetlige felles-kraften som ligger til grunn for 

både kaos-differensialt og kosmos-differensialt og transformasjonene mellom tilstandene slik, like så godt kan 

forstås som hva man legger i begrepet Gud, bevissthet og fysisk tilstand, uten at det er gitt noen bekreftelse 

på slikt gjennom denne kraftmodellen, bare at den innehar slike egenskaper som beskrives i det meste av slik 

litteratur.  
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På den annen side dekker den det meste av dyp-informasjon om det som kalles «Tao», veien, 

forandringen, kraft-motkraft i vekslinger, og «Det Samme» som grunnfunksjon i alt. Her i gjennom er det slik 

sett ikke i konflikt med disse beskrivelser. Men heller ikke fysisk sett omrissene til de nye enhetlige felt-teorier 

som den samlede vitenskapen stiller seg mer eller mindre bak, slik som CERN. Funnene deres har gitt grunnlag 

for den konklusjonen at det må være felt-gjennomgang, felt-oppførsel, gjennom hele partikkel-virkningsfeltet 

og dets sentrale deler, Planck-formasjonen.  

At en fullstendig utveksling, eller at det er felt-energi-utveksling som beholder den konstante og 

samme energimengden i alle prosessene. Tapt masse opptrer som masse i de andre partiklene og deres felter 

og feltmassen rundt masse-partiklene, og der gravitasjonsrommets masseenergi og frekvens-funksjoner 

stabiliserer seg i ny balanse-ordning av samme masseenergier. 

Dette betyr at tross en ganske stabil balanse i regnskapet som partikkel-oppsett i Standard-modellen, 

og videre som feltenergier, ekvivalent med at E=mcc, egentlig også som Ohms lov, så fungerer det nye 

inntrykket CERN sender ut, at det holder med kun felt-tetthets-regnskap, og som i volum virker som felt tvers 

igjennom hele partikkel-funksjonen. 

Hva som gjelder det holdbare, logisk holdbart, er at det alltid finnes en holdbar vei for vanskelige 

tilfeller vi møter, også som løsninger, selv om vi ikke rekker frem tidsnok i alle tilfeller. En tro, en følelse, er 

faktum, hvilket betyr en måte å se noe på, i dette tilfelle oftest følelses-relaterte inntrykks-modeller, 

perspektiver.  

Det handler mest om vei-ledning og oppførsel, hvilke sinns-tilstander vi opplever i oss selv og møter 

på vår vei, som fare, goder. Det er vår holdbarhet, trygghet, sikkerhet, velvære vi følelses-opplevd 

sammenligner dette med da. Neppe i samme grad hva de fysiske lover nødvendigvis er, naturen utenom slike 

møter, og grunnfunksjoner til tilværelsens virkemåte, annet enn den vi opplever som bevisste styrke-

forskjeller som følelser. 

 

R. Bergersen 2020 
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Gravitasjons-kraft/energi 
 

Kraft Felt Styrke Energi Balanse-utveksling 

 

 Gravitasjons-feltet er ut fra Differensialkraften en utløper av mange fra andre lignende utvekslinger av 

store og små feltstrømmer som er knyttet til den retningen og formasjonen feltet tilhører. Det ligner 

vannstrømmer som skiller seg ut ved strømretninger, og likedan på lekasjestrømninger i elektriske ledninger 

som godt kan vandre motsatt vei. Vi kan også se det slik som at vårt kosmiske gravitasjonsfelt har skilt seg ut 

av andre større gravitasjonsfelt. Den totale mengden energi i ett hvert volum er allikevel det samme, mens 

lokale utskilte felt slik er fortynnede deler og retnings-strømninger oppe i dette totalfeltets totalenergi.  

 Balansen, det vi kan sammenligne med kraft og motkraft er absolutt og hele tiden tilstede, og slik sett 

skulle ikke utvekslinger kunne gi annet enn absolutt balanse, og slett ikke noen partikler. Men da utvekslingen 

krever sirkulasjon må det dannes slike sirkulasjoner som virker som akselerasjoner og retardasjoner inne i 

feltet. I ett veldig stort slik sirkulasjons-felt vil det da virke som på jorden, føles som en flat plant landskap. 

Men da vi vet at det er krumnings-sirkulasjon må dette enorme store lokale feltet ha mindre sirkulasjoner som 

er tilpasset summen av krumninger. Alle slike mindre krumninger som virker som utvekslings-grader for det 

lokale feltet vil da også virke som ganske like under samme trykk-landskap.  

Da det teoretisk og praktisk, deduktivt er strømninger i alle retninger til utvekslings-sirkulasjonene så 

kan balansen være helt bestemt for posisjonsdannelse, bevegelses-posisjons-virkning for hvert partikkel i gitt 

tidsperiode som kan variere og endre seg ut fra energi-endringer, men som ved at partikkelen sfærisk er knyttet 

til alle retninger, ofte kalt uendelig og kontinuerlig, kontinuitets-sammenheng, så vil det også virke helt 

ubestemt hvor dannelsen av partikler er, selv om det er balansert likevektig bestemt.  

Alle partikler og felt vil virke på hverandre slik at det er variasjon på posisjonen kontinuerlig. Men den totale 

mengden utvekslings-sirkulasjoner og felttilpasning er stort sett over lengre tid konstant, og slik at det ikke 

kan skje splittelser og sammenføyninger uten at dannes tilsvarende endringer av energi, partikler som i sum 

gir samme energi-mengde i feltet totalt.  

 Når vi søker ned til den utvekslingsbalansestrømmen som skiller seg ut fra en annen gravitasjonsstrøm, 

så vil denne ha en proporsjonal turbulens i overenstemmelse med utvekslings-graden som betyr at en gitt 

turbulens virker over lengre tid som den lokale gravitasjons-verdens trykk vi tilhører, og endringer i 

gravitasjonstrykket vil gi proporsjonale endringer i partikkel-energi-felt-mengden, som fremdeles vil virke 

balansert og likevektig som totalenergier.  

 Under beskrivelsen av partikler er det slik at forklaringer her viser til dannelse av et lokalt felt sine 

minste og største partikler om de er alene i trykklandsskapet. Se logisk forklaring til grunnstoff-lista og Planck-

funksjonen. Den er nemlig også slik at utvekslingen som partikkel danner en hastighetsløkke som også for 

feltutvekslingen virker som at partikkelen gir bevegelses-forsinkelse, treghet tidsforsinkelse og lengde-

forkortelse i forhold til alle retninger rundt seg, og at den samlede massen i den indre utvekslingssirkulasjonen 

ikke merkes utad, isolert felt-sirkulasjon, og som godt kan kalles partikkelens egentlige energi, eller om vi  vil 

Planck-massen.  

Når utvekslingen nærmer seg sentrum blir denne tettere og tettere likt som akselerasjon, retardasjon 

lik Gallilei/Newtons akselerasjoner, og med korreksjon av virkning på alt rundt, samt gravitasjonsfeltet 

utenfor, en fordeling som stemmer med virvler som utveksler med hverandre, at trekkstyrke, vibrasjonsstyrke, 

bevegelses-volumet, slik griper fatt i alt rundt seg på en slik måte at det må justeres med Plancks formel som 

er lik med utvekslingsforskjeller som oppstår ut fra energitilførsel eller energitap av hastighetsløkker, 

utvekslingsmengden, og samtidig den tidsforsinkelsen som Lorenz formel har beregnet, som to ledd i Einsteins 

formel for gravitasjonsobjekter og felt-formler ellers, de elektro-magnetiske og de gravito-magnetiske 

feltvirkninger. 

 Dette gir oss et ganske balansert landskap som ut fra dette er årsaken til at partikkelen og partikkel-

samlinger, masser, bremses ned i hastighet og følger en bestemt hastighet i gravitasjonsstrømmen eller med 

gravitasjonsutvekslingen. Gravitasjonsstrømmen har gjerne en retning og krumningshelning i det store 

feltlandskapet, men lokalt vil det virke som at partikkel og masse følger de balanserte forskjeller mellom 

objekter i bestemt fart ut fra vekt, masse, og balanseavstand mellom utvekslingsmengdene av gravitasjons-

feltlinjer mellom objekter.  
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Vi kan kalle det grader mikrodannelse av sterk kjernekraft, fordi det stadig vil bli sterkere binding 

mellom objekter som nærmer seg hverandre. Når de er helt inntil hverandre vil det være sterkest slik kraft 

med høy synkron binding mellom utgående og inngående gravitasjon og antigravitasjon som balanserer. 
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Vi får med andre ord partikler som deler seg, sammenføyer seg ut fra balanseforholdene rommet 

bestemmer for disse som lokal fordeling av energimengde slik som når et nøytron deler seg opp i ett elektron 

og et proton og danner hydrogengass. Det kan også oppstå ioner, hydrogen-ion og en betastråle, elektron på 

vandring. Poenget er at om gravitasjonen er helt balansert på ett sted, som et nøytron eller nøytral masse, altså 

med kun balansert gravitasjonsutveksling, så ville ikke et objekt, en partikkel, et menneske, mineral eller dyr 

og planter kunne beveget seg.  

Alle ville være en slags stiv massebinding. Fordi trykket krever at det skjer omfordeling og avstands-

regulering mellom partikler så omdannes feltstyrkestørrelser o forhold til jevnt gravitasjons-rom seg slik at vi 

får slike negative og positive funksjoner som er litt lavere, litt høyere enn topp-presset og minimums-presset 

i forhold til et jevnt gravitasjonsstyrkefelt i det lokale rom rundt et partikkelen, partiklene.  

Det er på denne måten med dannelse av disse balanseavstander av feltstyrkefordelinger at vi får en 

differens-energi som vi kaller kjemisk funksjon, elektrisk funksjon, om vi vil PH, base, syre, som slik 

forholder seg som motsatt rettede feltstrømmer i en lokal gravitasjons jevne trykk.  

Uten denne forskjellen ville vi ikke kunne bevege oss eller utveksle energier, slik at dette er grunnlaget 

for kjemien, og en aktivitet i det hele tatt i rommet, som gjør skille mellom fysikk og kjemi mindre med tanke 

på at lyset er deres felles utvekslings-trykk, de raskeste forplantnings-balanser i rommet som følger 

turbulensutvekslingen som har slik hastighet alle veier. At om lys alt har kommet på drift en retning så holdes 

et konstant trykk rundt partikkelen også en konstant retning om gravitasjonsrommet ikke påvirker retningen 

eller den møter andre partikler, felt. 

Med andre ord: Kun ren gravitasjon vil isolere bevegelsene til fast posisjon. Utvesklinger tvinger 

masser, nøytroner, elektroner og protoner som dannelser å følge opp med balansebevegelser, 

størrelsesreguleringer, og er årsak til at skifte av energi gir bevegelsesmuligheten ut fra gitte posisjoner, at vi 

kan velge retninger, styre retninger av bevegelser. Her vil altså ikke ren tenkning hjelpe mye. Faller en 

astronaut uten hjelpemidler ellers innover mot en planet, fanget av gravitasjonen, så kan denne tenke så mye 

den vil på veien nedover uten at det hjelper sp mye på masse-feltretningene. 

De relative bevegelser mellom objekter kommer da av massetiltrekning gjerne fordelt i sammen-

klumpende mengder, grunnstoffer eller isotoper av de, samt at elektroner og protoner kan utveksle i større 

grad som bevegelse- og utvekslingsenergiske formasjonsendringer. Det er dannelsen av disse spennings-

forskjeller som gir utvekslings-bevegelse, altså kjemisk bevegelse. At bi kan endre retninger og posisjoner på 

massebevegelser og ha stoffskifte. Uten energi-rørelsen isoleres kraften, balansen. Da alt utveksles, så vil en 

slik stoppbalanse ikke være mulig. 

Kjemien vil slik sett egentlig alltid ha den elektromagnetiske dynamikken med uansett hva 

gravitasjons-balanse tilsier ellers som graviterende mellom objekter. Men det er gravitasjonsfeltet egne 

forskjeller på feltmønstre og dets retning som danner den lignende grad av positiv og negativ fordeling av det 

samme. Slik ligner masse-kraften stort sett slik som at vi fører to plane steinblokker mot hverandre, og at det 

legges ett elastisk blåbær i mellom dem. Nå klemmer blokkene på blåbæret så saften tyter ut av dem, altså 

øket gravitasjon, og mer av saften, felt-energien, fordeler seg utover i rommet.  

Om blokkene slipper litt på trykket så eser det elastiske blåbæret litt ut igjen og danner et indre vakuum 

som trekker saften inn igjen, minsket gravitasjonstrykk, og blåbæret virker mer normalt igjen. Ett nøytron 

alene i rommet har et svakt overtrykk av gravitasjons-rom-felt rundt seg, og vil derfor få et tilsig av kraft som 

rundt 10-15 minutter senere vil få nøytronet til å sprekke, det vil si for å få riktig balanse så vil det minste 

gravitasjonspartiklen, lignende mesonverdi, et elektron, slik danne en rund gravitasjonspartikkel som 

avsnøres, og det gjenværende tilsvare protontrykkets balanse med elektrontapet, og der avstanden de danner 

er i overenstemmelse med, og balansert med romtrykket.  

Ett eventuelt nøytrino til eller fra ved slik sammensmeltning av disse eller spalting av nøytronet, er 

mulig ikke nødvendig da gravitasjonskraften selv kan få til denne spaltningen, men det vil allikevel være en 

retningstrykkforskjell mellom disse partikler som dannes, også et gravitasjons-rom-trykk-forskjell av 

massekraft i de forskjellige retninger, som virker som en slags polær virkning for trykkutjevningen, som derfor 

muligens vil snappe opp et nøytrino eller avgi ett nøytrino som trykkforskjell.  

Altså et svakt trykk som dannelse ved av-snøring og sammensmeltning. Dette virker med balanse-

kraften som årsak til at denne prosessen kan snappe opp et av den mengden nøytrino som er i rommet, eller 

utjevnet, vil avgi en slik verdi tilbake til rommet. At det er en jevnt virkende prosess for slik trykkendrings-

balanse i et lokalt landskap. 
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Når flere nøytrino kommer sammen i atomet, isotopdannelse, så vil utvekslingen kreve mindre til-

strømning av kraftfeltet rundt for å opprettholde partikkelen, og partiklene trekker seg sammen, men utvider 

seg når de spaltes ut som enkle nøytrino igjen, og masse-størrelsen tilpasser seg trykket av endret gravitasjons-

mengde som følger den alminnelige balansesirkulasjonen som endrer seg da med Planck-verdiene, som er 

partikkel-balanse-verdi, men også avstandsenergiforskjeller slik som forskjellen mellom to elektroners plass 

i forskjellige baner som avgir forskjellig frekvens, der frekvensforskjellen, planck-verdien tilsvarer den 

forskjellen som utvekslingstrykket har av differens i trykkstyrken til de forskjellige elektronbaner, eller som 

forskjellen mellom to frekvenslengder.  

Slik sett i likt romtrykk, samme gravitasjon-partikkel-proporsjons-dannelser, så vil denne balansen 

være konstant som proporsjonal mengde ut fra partikkelenergi-størrelser, og grunnen til at planck-funksjonen 

er likedan i hele universet. Dette betyr at vi har lik energiutveksling mellom de forskjellige energi-tilstander 

vi opererer med. Lignende, ekvivalent med at E=mcc.  

Lyset slik er den trykk-størrelses-endringen som fremdeles kan forflytte seg likt med gravitasjons-

turbulensen utvekslingshastighet i romtrykket alle veier, inntil at energimengden i lyset er så stor at det kan 

eller må utveksle alle veier som et kule-formet partikkel grunnet gravitasjonsmengdetrykket gir grenseverdien 

for motstand i fartsretningen, og som utvekslingsmengde, bremses av graviterende utveksling alle veier og 

blir en treg partikkel i rommet. En rom-felt-hengende partikkel. Alminnelige masser.  

Feltakselerasjonsutvekslingen slik gir også den selektive logiske virkningen mellom partiklene og 

feltene og deres store mengder logiske utvekslingsplasseringer, bevegelsesformasjoner, utveksling av energier 

som skjer når mange slike kommer sammen som kan danne et utall med logiske kombinasjoner av avstand og 

energi-utvekslinger. Innafor i fysikk og kjemi. 

Tesla har nok forstått at rommet, feltene, uansett hva, har lokalt metnings-punkt, at rommets energi er 

mettet, balansert mellom feltpartikkel og gravitasjons-rom, omliggende felt. Ved gitte spenninger får man kun 

en viss utveksling og det som er mer eller mindre enn dette må fordele seg på en annen måte. Er energien for 

høy ved ankomst til et annet felt, masser, så må dette rett og slett passere. Han fant ut at når frekvensen, altså 

energien i feltet, var større, så kunne det som kom til objekter der og det som gikk i fra objektet ikke endre 

den mettede tilstanden, da denne ikke kunne behandle den energikraft som kom, og at det bare gis en 

bølgevirkning for de partikler som fremdeles er i balanse etter passeringen av den store energien. 

Så ved å sende høyere energi gjennom seg, høy frekvens på 50000 volt vekselstrøm, så klarte han seg 

ved å sitte naken på den store spolen, mens industriherrene ikke trodde sine øyne. 

Men dette igjen betyr ikke at Tesla forstod hele utvekslingsforholdet. Både Einstein, Bohr og Tesla 

viser at de har mangel-forståelse av ulike sider av feltvirkningene. Og Hawking innrømmer det samme. 

At balansen, ikke bare i kjent kosmos, og i-liggende oppfyll av feltkraft som ikke synes godt for 

gravitasjonsfeltet vårt, samt utvekslingen med en omliggende motkraft til vårt felt som er to felttilstander som 

ikke er med hos disse, og som førte til at motkraften forsvant som sammenligning etter 1905-1917 med 

Einsteins forståelse. Nå skulle bare naboenergier sammenlignes balansert og ikke at helheten av kjent kraft 

hadde noen balanse mot videre feltkraft omkring seg. Nesten alle fysikere jobber ut fra handfaste partikler de 

sammenligner energi i mellom, og ikke den store årsaken til sammenhengen og virkningen som er årsak til 

dette. Slik sett er temperatur, partikkelenergier, gravitasjon, blitt et stort spørsmålstegn for dem, mens det 

ellers er logisk og enkelt å forstå. 
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Gravitasjonsrommets frekvens 
 

 Vi snakker om gravitasjonsrommet, det kosmiske rommets, universets bakgrunnsstråling, om vi vil 

rødforskyvnings-stråling, den vi egentlig ser når gamle fjernsyn bare viser går og hvite prikker og gir 

sprakende lyd fra seg.. 

 Dette er etterdønninger etter the Big-Bang sier mange forskere her. JA og NEI. I en utveksling som 

kan føre til at massekraft samles, energisamling, en voldsom tetthet, sirkulasjonsutveksling, som så brer seg 

utover igjen, vil jo på vei inn mot en utveksling øke sin tetthet og friksjon, frekvens voldsomt, og dermed 

temperaturforhold langt utover det vi er vant til å tenke på eller beregne.  

 Ved ekspansjon utover av denne feltmassen vil energitettheten synke, massetettheten synke, partikler 

dannes og frigjøres fra hverandre, men samles i hoper utover da tiltrekningen raskt vil danne hoper mellom 

slike. Hopene er av bittesmå til store gigantmasser. Med øket fortynning av feltet så kjøles også friksjon, 

frekvens ned, temperaturfall, og flere balanseforhold får masser som kommer fra hverandre i flukten til å 

eksplodere, ekspandere og danne flere partikler, og grunnstoffer kan dannes i ulike prosesser.  

Hele gravitasjonsrommets turbulens er tilsvarende urolig, slik at bakgrunns-frekvensen sikkert har 

vært mye høyere enn nå. Når vi endelig kommer frem til vårt kjente kosmiske univers slik det er i dag, så vil 

etterdønningen av denne uroen bølgeeffekten som stadig avtar, danne en enda kjøligere bakgrunns-temperatur. 

Vi snakker i dag om at gravitasjonsrommets snitt-temperatur er rundt 4 grader Kelvin. Slik sett kan vi til dels 

med massen og bakgrunns-energi-strålingen beregne en slags med-faktor til det snittet som ekspansjonen 

hadde i ett gitt tidligere nivå i tid, og avstand fra senteret i utvekslingen.  

Men samtidig så avgir gravitasjonsrommet også denne friksjonen overalt, hvilket også betyr at 

gravitasjonsrommets feltturbulens slett ikke er i endelig ro, og at gravitasjonen er med i opprettholdelsen av 

disse preferanser som en forskjell i gravitasjonsturbulensen, som nøytralt liksom ville vært 0 grader, ingen 

uro, mens da at balansen som bølgeeffekt, uro, egentlig ligger på 4 grader Kelvin.  

Dette kan vi forstå som at gravitasjonsturbulenstrykket er ute av nøytral fase, likevekt, i en uro som 

gir en bølgevirkning, partikkelvirkning, trykkvirkning som ligger på frekvensen 4 over absolutt null-punkt. 

At produksjonen og opprettholdelsen skjer her vi er også, og ikke bare som etterdønning, men som en 

midlertidig uro i turbulensen til gravitasjonsrommet vi befinner os i.  
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Hydrogenatom i tomt rom 
 

Om et hydrogenatom befinner seg mellom to galakser uten andre partikler rundt seg, så vil både 

elektronet og protonet ese opp veldig. Hvorfor? Fordi balansefordelingen mellom gravitasjonsrommet som 

øver hele sitt trykk kun på dette atomet, vil fordele spenningen mellom det ytre feltet og objekt-form-feltet 

mest mulig balansert med rommets feltkraft, og det blir en tilpasningsfordeling. Er det mer masse der må de 

trekkes mer mot hverandre og gravitasjonsrommet får mindre felt-lengder å fordele balansert utover i rommet, 

selv om summen av massene danner en lik balanse av kraft-fordelingene. 

 

Jeg mener at CERN har rett i at mange super-energi-partikler kan ha blitt dannet tidligere i prosessen 

der trykket var ekstremt og at en usymmetrisk fordeling av gravitasjonskraft og partikler slik har presset slike 

partikler sammen til høyenergi-nøytrino eller høyenerginøytroner, doble eller kraftigere saker, om så ladde 

partikler slik, og at gravitasjonsbalansen har blitt opprettet igjen, og ikke kan slippe denne balansen når som 

helst. Men når det er lavere felttrykk i senere tidsperioder kan for eksempel dette om det som et dobbelt-

nøytron bare for å finne på noe, eller et høyenergi-nøytrino, produsere et elektron og nøytrino, eller om det er 

kraftig energi nok et nøytron, eller at to nøytroner i ett partikkel kan gå over til et nøytron, ett proton og et 

positron, som balanse i rommet. Likedan kan tenkte påvirkninger fra fremmedgravitasjon som utjevner kraft 

med gravitasjonsrommet gjøre at et slikt vil gi et nøytron og et elektron, slik at fremmedoverskudd og 

gravitasjons-balanse-rom og partiklene er i likevekt igjen.  

 

I 1976-79 reagerte jeg på at massen til elektroner økte ved opptak av lys, og at frekvensen økte. At det 

hang sammen. Og at massen, gravitasjonen ble lavere igjen når en lyspartikkel ble sendt utav elektronet. At 

da bygger jo lyset størrelsen til elektronet fordi de ellers har samme elektromagnetiske effekter. Energiene 

stemmer jo med hverandre forstod jeg. Dette betydde for meg at et elektron som var svakt nok kunne gå helt 

over til lyspartikkel, og omvendt at et lyspartikkel om det fikk stor nok energi ville gå over i et elektron, alt 

slik som senere er bekreftet av CERN og andre.  

Men dette lignet noe på at et nøytron i tomt rom, eller vakuum ville dele seg etter 13 minutter og danne 

et elektron og et proton, hvor jeg senere hørte at et elektron og proton kunne fusjonere til et nøytron. Hos 

protonet er elektromagnetisk retning kun endret motsatt vei, og hos nøytronet er det gravitasjonen som er 

eneste dominans. For meg betydde dette at protonet ble ikke et nøytralt nøytron uten at elektronet utjevnet 

dette med motsatt elektromagnetisk feltkraft, og omvendt at nøytronet ble ikke et proton uten å miste denne 

motsatte effekten i et frigjort elektron med samme energimengde som nøytronet tapte, og da protonet hadde 

tapt.  

Det er også slik at da har nøytronet og protonet tapt samme gravitasjon som nå elektronet har i behold. 

Dette betyr for meg at gravitasjonen er bygd av de ulike motsatser eller likevekter i inngående og utgående 

felt som et proton og et elektron har, hvilket vil si at gravitasjonsrommet feltkraft og gravitasjonsobjektet som 

nøytron er i likevekt At trykk-kraft-forskjellene tilsvarer en balanse. Når jeg så alt som kraft og motkraft måtte 

dette bety at kraft-rommet og partikkelen av samme kraft var i balanse, altså gravitasjonen. Men da måtte 

elektromagnetismen og gravitasjonen være det samme. Og samme energi-forhold pr punkter og kontinuitet. 

Da har jeg satt ord på de tankene som da var en slags selvfølgelig tanke uten nedskrivelse å sammenligne med.  

Dette ga mening til avstand mellom elektroner og protoner, samt nøytroner i atomer slik at de ga ulike 

verdier i skall og ytterskall, slik at jeg forstod kraftvirknings-forskjellen uten å ha kvantetallene. Jeg godtok 

fordelingen som alle kjemikere og fysikere i verden sa, at det var proporsjonale størrelser som de oppga som 

kvanteverdi eller elektronverdi, ved at kraftforskjellen viste seg ved avstand og fordeling i elektronskall og 

om de hoppet eller ikke mellom elektronskall. Poenget er at det ga den kjemiske forskjellen, ikke bare som 

mol og vekt. Jeg behøvde ikke å pugge kvantetallet og mengden som ga bindinger da jeg visste at alle 

kjemikere og fysiskere hadde beregnet dette i antall og mengde. Jeg godtok og stolte på dette med all grunn, 

da jeg kunne grunnstofflista og dette med atomskall. 

Når jeg så fikk høre at E= mcc, og viste at lysmengden spilte en gravitasjons-elektromagnetisk rolle, 

og at mengden gravitasjon av hvor mye masse slik forholdt seg til det samme, så var dette med lyset og massen 

helt forståelig for meg. Jeg undret meg over c i andre potens men så for meg at det lignet bremselengden med 

biler, at om du doblet hastigheten så ble alltid farten fire ganger så lang. Altså at 2 ganger fart ga 2 ganger 

kollisjon eller bremselengdekraft. Lyset, c2, ble da cc, det samme som øknings-bremselengden der han brukte 
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den konstante maksfarten til lyset som samme fartsmengde ganger fartsmengde som i bremseloven. Så måtte 

alle andre hastigheter beregnes nedover fra dette nivået i formler. 

Når så da massen like godt kunne være bygget av lys-energi, som energimengde så var det ikke rart 

lenger at E=mcc, da m allerede er c ganger c ganger c for den mengde energi som er i volumet. Denne ene c-

en er alt bevegelseskraft som potensialet, og om da objektet kom opp i lys-fart så får vi c ganger c, og den 

masse det er snakk om som normal kraft mellom gravitasjonsobjekter, det vil si tiltrekningskraften til forskjell 

fra veie-vekten som kan endres når man skal bruke en vekt på månen, eller når gravitasjonsforholdene endrer 

seg. Uten å ha hørt om formelen, så kan det være en fryktelig vanskelig oppgave å komme frem til.  

Selv om det er klart i dag at Gauss massekrafteksempler der restproduksjonen som energi tilsvarer den 

elektromagnetiske effekten til Maxwells elektromagnetiske formler for all strøm og sammenligninger med 

lys-energi, radiobølger. Noe som Lorens undersøkte nærmere. I Lorens formler og i Plancks formler ligger 

tilsvarende verdier for lyshastighet og for proporsjonale forhold i lysfrekvenser i forhold til masse i elektronet 

som det det gjør i Einsteins formel. Så Einstein må ha regnet ut at alle disse stemte med hverandre, ved siden 

av at kona hadde snappet om Plancks formel når hun jobbet der. Hun forstod dette like godt da hun og Einstein 

jobbet sammen med ideen og prosjektet. Plancks forhold som konstant kan utledes av flere veier ved 

proporsjonal bindingskraft også.  

En konstant er kun et gjentatt proporsjonal-forhold for samme effektendring. Om man ikke vet hva 

som er grunnen, så settes man inn denne proporsjonen som en konstant. Hva som senere skulle være en 

variasjon av en konstant venter man med å si noe om til man oppdager en slik en. Men noen jobber direkte 

med å finne årsaken til proporsjons-endringens gjentagelses-likhet, hva det kommer av. 

For meg var da alt i boks sett slik, og det var kun da min egen kraft-modellen var ferdiglaget at jeg 

kunne si lignende om energier og mulig fordeling mellom felt og partikler som et balansert regnskap for 

bevegelses-energier og kraft-motkraft. Det er altså også sikre data fra fysikken og kjemien, og gravitasjons-

kraft og elektromagnetisme uten at jeg kunne eler hadde pugget formlene selv, eller funnet de selv som gjorde 

at jeg kunne utlede det jeg gjorde ved siden av kraftmodellen som kom frem.  

Jeg fikk uansett frem at formene og lovene var likeens for de romslige objekter ut fra hvordan de 

oppførte seg ved utvekslinger og at jeg så tregheten og tidsforsinkelsen som begrunnet i de hastighetsløkker 

som dannet objektene, om det var en virvel eller en kule-rotasjons-virvel. Den ene kan forplante seg gjennom 

rommet, mens den andre som har feltlinjer inn fra alle kanter blir mer hengende i kraftrommet. Treg og 

hastighets-forsinket/tidsforsinket. 

Så oppleves 2013-året 17 juli da biologiske balanser ble lansert som et problem i et skrift. Jeg hadde 

ingen balanse fra andre teorier fordi Einstein og senere forskere hadde tatt vekk motkraften. Eneste mulighet 

var å se på egen modellen som hadde dette. Jeg måtte eksperimentere med feltlinjeretninger selv i diss 

strømningene. Inntil jeg begynte nærmere undersøkelse av hastighetsløkker i et tenkt rett felt, med minimal 

krumning.  

Det er her jeg finner ut at det i utgangspunkter er lik bredde inn og lik bredde ut igjen som i romfeltet 

av samme hastighetskraft, og at det er kjegleformet innløp fra fossa-overflaten, fossen, halsen og inn til 

sentrum hvor eneste mulighet er sirkulasjons-utveksling/hastighets-løkken. Det finnes altså en indre 

sirkulasjon viss effekt vi ikke kan måle, men som er den samme som all effekten som strømmer inn i objektet.  

Altså det samme som gir forskjeller mellom hastighetsløkkene i lyset som kommer fra to forskjellige 

elektronskall, slik jeg tenkte dette. Så Planckmasse er egentlig hele effekten der inne som ikke er med i 

trekningene inn og ut. Likedanne løkker er i feltet. Det er like greit å kalle dette trykkturbulens, friksjon, 

gravitasjons-turbulens.  

Men samtidig vet jeg ikke hvilke faktor forskerne henviser til når de regner effekt, om det er for hele 

mengden eller bare det som utgjør forskjellen mellom elektronskall, eller om det er snakk om avstand og 

effekt-økning pr volum og avstand. Jeg forstod i alle fall at kvantene her ble regnet som den proporsjonale 

minskningsfaktoren eller omvendt vei, øknings-faktoren mellom skall som slapp lyseffekt. 
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Konklusjon Kamos Differensialkraftens ∂ƒ-funksjon for fysiske lovers funksjon. 
 

Konklusjon på Kamos - Forandrings-kraften, som i første versjon som vitenskapelig rom-stoff-tid-versjon med 

vitenskapelige lover, viser til samme funksjon, grunnet begrepet vitenskap og fysiske tilstander, der forskjells-

funksjonen, den indre funksjon til forandringskraften, benytter et utrykk beregnet for forskning som har historiske røtter 

i Norge, Europa, Verden, der forskjell kalles differens, fra matematiske og geometriske, samt begrep om skille, 

sammenligne like, ulike, skjelne, se forskjell på noe bevisst. 

At vitenskapelig forskning betyr at forståelse er det samme som =, er lik, der bevisst forståelse og de fysiske 

saks-forholdene er lik som i overenstemmelse med hverandre. Logisk Virknings-funksjonelt. Funksjons-forklaringen 

tar ingen hensyn, notis, av begrep som tro og viten, ånd-materie, abstrakt-konkret. 

Dette begrepet om en forskjell som blir forskjell fra seg, byttes da ut med begrepet en differensierende 

differensial-funksjon, df. Kraft beholdes for de realiserte, aktivt virkende funksjoners helhet, som kraften, altså der 

kraft, styrke, effekt, energi som her skal ha samme måletall for enhetene sine. At det ikke er så viktig hva man kaller 

det. Endrende bevegelses-formasjons-energier. 

Men i og med at vi vet om vekst- eller ekspansjons-funksjonen til samme grunn-funksjon, at den gir tetthet 

og trykk som absolutt, (drivkraft/bevegelse/hastighet), med differensiering, altså utveksling, der det er forskjell på 

utvekslings-formenes deling og samling, bevegelse, så får vi akselerasjon og retardasjon, samt rettere strekninger og 

utvekslings-sirkulasjoner som er de to sammenligningsfaktorer vi sammenligner økning og minskning av tetthet ved 

endring av banemønstre som gir felt og objekter form og hastighet, tids-økning, tids-forsinkelse, treghet og 

forkortelse, forlengelse av feltlinjeretnings-hastigheter uansett.  

I samsvar med vitenskapelig regnskaps-orientert bruk, benevnt Differensial-kraften, df-Force. Denne skal 

være i overenstemmelse med differensial-ligningene våre, og logikken, balanse, likevekt. 

For ikke å miste sammenhengen mellom oppdagelse og bruk som vitenskapelige lover som kommer frem fra 

samme funksjon, så velger jeg plutselig å gi et navnebytte i en ny versjon som stort sett er maken med unntak av siste 

setning i boken. Kamos-serien: Jeg kaller den nå Kamos – Differensialkraften d-force. I utgangspunktet en 

forglemmelse i tempo-hastighet med å få ut stoffet.  

Jeg har allerede i den første boken beskrevet at jeg i slik skriftlig sammenheng i teksten ikke da lenger skiller 

mellom df-Force og d-Force, fordi alle vil straks vite at jeg sikter til grunn-funksjonen i kraften. Den logiske funksjonen 

i bunnen av den, selv om vi nå går gjennom alle slags emner over nivået til grunn-funksjonen, kombinasjonen av 

preferansedannelser, kombinasjon av endringsformer til samme kraft.  

Dette er en rom-tid-kraft-modell som innebærer utstrekningen og styrken samtidig, og bevegelsen, og vi kan 

kalle det rom-tid-energiers vekslinger innenfor en absolutt balansert og likedan styrke overalt. Jeg viser her til at samme 

balanser opptrer som de kjente fysiske lover som jeg fant ut denne eksperimentelle veien for forskning på fysiske 

forhold. Da med den konsekvens at det da rommer utvekslinger av disse, også for alle romtid-transformasjons-felt, 

mellom de stasjonære lov-funksjoner, og der de ukjente lover vi måtte oppdage senere av lover, eventuelt kaos må 

befinne seg innenfor.  

Konklusjonen derimot er at vi ender med en ufødt logisk grunn-funksjon, som gir en likevekts-utvekslende 

kraft/energi-bevegelse som har like mengder like grunn-enheter hele tiden som en kontinuerlig funksjon som er 

sammenhengende, da random, annen løsning ikke kan gi proporsjonale forhold fysisk sett. 

Når alle de fysiske kjente lover, der sammenligningen gravitasjons-rom, gravitasjons-styrke ved partikler, og 

alle de andre fysiske lovene, de elektromagnetiske, planck-funksjon, Sterk kjernekraft, kvant-balanser, blant annet som 

sammenheng energi=masse, at forholdet mellom disse som at E=mcc, ser ut til å stemme, der alle lover, også denne, 

viser at det er likevekt av energi hele tiden.  

Konklusjonen er den; at om grunn-funksjonen da stemmer, og de fysiske romtid-bevegelser som er mulige i 

rom er inkludert i dette, så er funksjonen riktig funksjon, og at den stemmer, at den fysiske verden og dens lover har 

opphav i en og samme logiske funksjon, logiske kraft-virke-funksjon:  

At romtiden, formene, og lovene, samt dens bevegelses-energier, likevekts-funksjoner som potensiell og 

kinetisk energi, balanseres innenfor samme totalenergi, som de fysiske lover og transformasjons-lover, overførings-

veksling fra en energi-tilstand til en annen mellom energi-former, omkodingen, er av: 

Ett opphav i en og samme logiske funksjon for en kontinuitets-virkende ekspansjonskraft, og uten at ett 

punkt mangler i uendeligheten for denne virknings-funksjonens kontinuitet. 

En og samme logiske funksjon for Romtiden og de fysiske lover, funksjoner som er mulige i romtid-energier. 

Gitt ved: EN (og samme) LOGISK FUNKSJON!    R. Bergersen 
Om så andre saker kan blande seg inn er dette en helt annen sak å ta opp. Men grundig undersøkelse av de relevante 

funksjons-ytringer for kraft, alt, funksjon for totalitet, viser at Buddhismens Det Samme, Taoismens Yin-Yang, Tao=veien, viser at 

Det Samme, harmonien, balansen og fysiske beskrivelser fra de funksjonelle emner i de forskjellige tro-sretninger viser det samme. 

Natur-filosofene avdekker funksjonelle via vitenskapelige utsagn i påvente av bekreftelser. Kraft-modeller slik viser til lignende. 

Skriftets funksjonelle karakter viser til at vi søker i det samme, samme kraft, mer eller mindre ufullstendig forstått. 
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Oppretting av uheldig uttalelse om «det ulike» til Tao og Buddhisme 
Det er det samme! 

Men også andre filosofer og vitenskaps-bilder som det berører, eventuelt teologi. 

 

 I min bok, Kamos - Forandringskraften 1994, utgitt i Norge, se Nasjonal-biblioteket Norge, er det en 

del saksforhold som kan misforstås. Feilen er min. 

 

 Min funksjonsmodell tilsier at det er samme mengde og funksjon sammenhengende, som seg selv li, 

den samme, uansett bevegelse, tid, rom, volum, hastighet, styrke-tetthet, at det er en konstant og absolutt 

vedvarende styrke overalt, den samme funksjon; Det Samme. Men under utvekslingene som da skiller ut 

banene, hastighetsløkker/virvler i denne kraften, så virker dette i forhold til feltlinjesamlinger, 

strømningstetthets-forskjeller i energi-utbytting, som at det blir forskjell på former og styrke akkurat for 

utvekslingsfeltene.  

 Jeg skriver om altets væremulighet, forandringsmulighet og ingredienser som et produkt. Samme 

funksjon. Men da egenskapene og formene som skiller seg ut som det vi kaller bevissthetsformer, moral-

former og spesielt de fysiske formene, så danner de ulike mønstre, strukturer styrker av det samme lokalt som 

utvekslinger, at noe skiller seg ut fra hovedmassen grunnet utvekslinger, uten at den konstante styrken, 

tettheten og energien endrer seg i for like deler rom, volum, kun endring av tettheten til det som utveksles som 

egen strøm, i feltlinjenes samling eller spredning.  

Alt utveksler, og derfor som den samme funksjon, men danner da de ulike former som gjelder for all 

utveksling i form av hendelsesforløpets former under endring. Det er derfor jeg også satte opp en under-tittel 

«Altet som det ulike». Dette betyr kun at samme funksjon, alt er det samme, men som utvekslinger da som 

preferanser bevisst og fysisk, eller kraftstyrke, energi, sli danner forskjellige former for alle egenskaper og 

forskjellige bevegelses-forskjeller relativt til alle andre bevegelser av egenskaper, preferanser, altså endringer 

av egenskaper og forskjell på egenskapenes styrke og retning, eller virkning.  

Unnskyldningen er at jeg kalte dette altet som det ulike uten å forklare i hvilken sammenheng det ble 

tatt opp i, og kan virke som en hoved-dominans for skriftet. Det er det jo ikke, men selve forandrings-

funksjonen eller differensialfunksjonen som ligger til grunn som en logisk virke-funksjon for en og samme 

helhet, også fysisk og i fysikken. Da egenskaps-forskjeller i følelser, i temperatur, i hendelser, i fysiske og 

bevisst reaksjoner, virkninger slik blir relative tilstander, så legges det da vekt på dette.  

Ja; jeg er enig at en slik tittel ikke kan stå u-imot-sagt. Dette er en korreksjon som det er viktig å levere 

om mitt skrift til Taoismen og til Buddhismen. Her skulle jeg vært kastet rundt, fordi de har rett, at vi mener 

det samme, og er enige om at det ligger i samme funksjon. Beklager mitt dårlige valg av under-tittel, og den 

misforståelse det førte til. Jeg vet at grundigere analyse av skriftet mitt har sett at vi mener det samme, fra 

både taoistisk og buddhistisk hold. 

Allikevel er det slik at samme forskjells-funksjon også ligger til grunn for den totale verdens, væren, 

egenskapene, uansett hvilke, da kan ha like og ulike, to like eller to ulike. Og dette er helst proporsjonale 

forhold en eller annen vei, også uten at det betyr dominans fra noen av disse. Total forskjell er samme funksjon, 

men gir både like og ulike, kjent og ukjent, sammenligningene våre.  

Det samme, denne funksjonen, gjør at kaos og kosmos, orden og uorden, lignende spredning og 

samling, slik sett er samme sak, at kaos og kosmos av det samme kan veksle på dominans uten at det forstyrrer 

balansen av den totale energien. Kaos og kosmos betyr bare hva vi har oversikt over eller ikke. Det betyr ikke 

at balanse og likevekt er borte, at summen energi hvert sted har blitt forskjellig som det absolutte trykk, drift-

potensialet.  

Dette harmonerer, eller er det samme som det som i yin-yang-modellen heter seg at det alltid er litt av 

det mørke i det lyse, og lyse i det mørke, at en kraft og motkraft-utvekslinger inneholder alltid litt av den 

andre, under en endring der den ene kan dominere et område over den andre, men som i sum beholder den 

totale energien overalt. Det er kun vekslingene, da utvekslingenes formasjoner som danner forskjellene 

endringene i samme utvekslingskraft. Og det ivaretar det vi kaller kraft og motkraft som balanse-sum. Men 

de veksler på formasjonen. 

Samtidig virker det likedan for veien og bevegelsen, Tao, inkludert valget. At det ikke alltid er den 

strake veien som er den mest holdbare og raskeste, eller den riktige. At tålmodighet, teft, avventning, ro, på 

ulike måter gir gradene styrke og løsningsvei. Da veien og bevegelsen her er det samme, som det velges i, 
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bevisst eller fysisk, så fungerer Tao som en enhet, det samme, slik at i enkelte kretser er det ikke motsetning 

mellom Tao og Buddhismen, men faktisk en utfyllende rolle. Zen-buddhisme er en slik blanding. 
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Forandringen, forandringens bok, viser også eksempler, lignende yin-yang, at det samme ligger til 

grunn som utvekslinger mellom krefter og motkrefter, men at forandringen er endrings-prosessen som viser 

vekslingen i tilstandene. Fysisk sett som de romslige bevegelsesformenes absolutte konstante energi i 

energiregnskapenes omvekslinger. 

Når vi kommer til opplysningen, bevisstgjøring, så er Sokrates og Platons modell for opp-lysningen, 

bevisst, lignende at solen lyser opp naturen så alt blir klarere en nattens skygger, der intuisjon, tenkning, saks-

kunnskap, og prinsipp-funksjoner er grader av en opplysende utvikling, viser at opplysningens mangler og 

utfyllinger slik er lignende for Buddhisme og denne siden av gresk filosofi. At begge ser at opplysningen er 

mer eller mindre fullstendig og at mangler gjerne kan gi destruktive følger. Opplysning bevisst handler her 

om det samme. 

 På dette området er det også slik at Fridjof Capras insinuasjoner om at det finnes likheter mellom Tao, 

Buddhismens det samme og den moderne kvantefysikkens enhetsfelt-ide og balanse-forhold som det samme, 

heller er mer like enn ulike, og at det er likhet i modellene, og at forskning slik fra alle disse retningene fint 

kan komme frem til lignende dybde-løsninger for de fysiske forhold, samt en mengde av fagområder fysisk 

og bevisst relatert. 
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Ny Gravitasjons-teori 
Hva innebærer Differensialkraften 

 

 Kamos - Forandringskraften The Changing Force, som i vitenskapelig form og bedre utdypet slik 

har blitt utlevert med tittel Differensialkraften The ∂ƒ-ƒorce, innebærer og beskriver en helt ny 

Gravitasjons-teori, ganske enkelt, blant mange andre teoretiske funksjoner vi forsker i. Det er tillat å 

benytte disse to bøkene, titlene, og funksjonen de har som grunn-basis, virknings-funksjon, benevnt 

som ny Gravitasjons-teori! Obs: Begge bok-titler er supplert med Kaos-Kosmos-veksling av samme 

kraftfelt, energi-utveksling, som ut fra den underliggende funksjonen inneholder begge med tittel: Kamos. 

Den innebærer også en ny elementær-partikkel-fysikk-teori, og den innebærer også en logisk 

forklaring til Planck-funksjonen, og grunnstoff-oppbygningens funksjon, altså Planck-funksjons-teori, og 

Ny Grunnstoff-teori, Grunnstoff-funksjons-teori. Atom-teori. Grunnstofflista og dens egenskaper. Og 

en del om andre partiklers oppførsel. Vel og merke utenom hva som harmonerer med matematikk, geometri, 

og de fysiske formler vi har lært å kjenne, og energienes konstant, som virker ved deduksjon. Mål, Forskning. 

I tillegg så er denne nye teorien, spesielt med hensyn til gravitasjons-felt-kraften, og i harmoni med de 

elektro-magnetiske lover, og balansen mellom disse teoriene som en ny Enhets-felt-teori, da grunnfunksjonen 

stemmer med både den logiske og den deduktive undersøkelsen, forskningen, rundt kjente forhold med 

gravitasjon og partikkel-funksjoner. Altså grunnfunksjoner for Kjemien og Fysikken. 

Ny Enhets-felt-teori. Ny Kjemi-teori, Ny Fysikk-teori. Og foran alle disse teoriene er det den logiske 

virkningsfunksjonen som ligger til grunn-funksjon for oppdagelsen og sammenlignings-funksjon, forskning, 

som gjør at alle teoriene også fungerer som logiske teorier. Eksempel: Logisk elementær-fysikk-teori. 

Den teoretiske oversikten her viser at vi har avslørt, avdekket gravitasjons-kraftens funksjon, og slik 

sett er i ferd med å dedusere denne, som forsknings-konsekvenser i nær fremtid. Cern har samlet en bedre 

oversikt enn det mange tror. Det er grunn til å ta visse slutninger av kritikk mot konklusjoner om partikler 

som Cern lanserer også, og det er en lengre drøftelses-affære. Det er heller spakt med noe holdbart argument 

for hvilke funksjoner som skal settes inn i stedet, slik at kritikken oftest ikke har noe alternativt holdepunkt. 

Forskningen er liksom ikke kommet helt til sin ende. 

  

 

 Som en oppklaring av alt og ingenting definert i Forandringskraften, Differensialkraften, så 

Betyr ALT at det mangler ingenting 

Og Absolutt Ingenting at Alt mangler 

 

    Alt mangler ikke noe 

Absolutt ingenting mangler Alt 

 

Ikke slik mange sier det: At de forbinder alt med bare ting eller fysisk,  

 Eller at det ene og det annet ikke er inkludert i Alt 
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Schwarshilds og tungtvann 
 

Karl Schwarzschild: tysk astronom: bidrag: de fleste felt i astronomi; observasjon, teoretisk fysikk. 

Schwarzschild: mest kjent: bidrag til relativitets-teorien. Kjente Einsteins fysisk-matematiske problem: graden 

gravitasjons-felt, objekter: trekkes inn mot ett større objekt og den samlede masse-felt-bevegelses-energi måtte fordele 

seg innover i ett objekt. Denne proporsjonen finner dere igjen ved min virvel-inn-sirkulasjon basert på figurene: 

 

    

  
Figurene viser at innfallsvinkel, felt-tetthet er lik utfallsvinkel, tetthet, hastighets-fordeling kinetisk/potensiell 

mengde av samme hastighet som betyr at rettlinjet felt bøyer inn ved objektet mer og mer, men knapt synlig før det er 

ganske like ved, og da nærmer seg balanseforskjellen mellom når partikkel-fossaens innside og utside, altså feltlinjer 

dominert av rommet og feltlinjer dominert av partikkelens utveksling tar over dominans. Så meget som tettheten innover 

i objektet er, gravitasjons-akselerasjonen pr halvering avstand innover, så mye er logaritmisk, eller proporsjonal bøyning 

av feltkraften innover mot utvekslings-senteret. Vi følger med planetens bevegelse i egenbevegelse stort sett, vår indre 

potensielle energi og bevegelsesenergien vår, også for måleinstrumentene, og derfor som Einstein sier, så merker vi 

bare innklemmingen av denne romkraften inn mot objektet, liksom loddrett, vinkelrett på romfeltretningen. Med 

beregning vil da denne vinkelen, buen som bøyes, bli slik Schwarzschild krumning viser. Da virket hans formel perfekt. 

Min gjetning!  

Mørk masse: Nå klemmer jeg sammen presser jeg hver av 5 galakser ned til 1/10-dels størrelse og plasserer dem 

balansert rundt i vår galakse, som er med i samme hastighet i virvel-bevegelsen, og kaller dette mørk energi/materie. 

Men det hjalp ikke noe på regnestykket for hvor mye masse som kan holdes på plass. Jeg kan øke massen til hundre 

ganger uten at det hjelper. Det må radikal mot-fartsretning og trykk til for å få til dette. Vi utveksler altså mot en motkraft 

under ett trykk som ikke massene slipper unna, mens stjernenes fart i en galakse og massenes tiltrekning fortsatt er som 

i formlene, og med sitt forhold lik E=mcc. Så hverken temperaturteorien eller mørk usynlig masse-energi hjelper på 

denne måten.  

Derimot så danner en motkraft mindre mikropartikler og turbulens enn det vi kjenner til på vårt nivå, og mye 

som kan ligne nøytrino. Trykkmasse-sirkulasjoner i større og mindre romstrømninger holder hverandre på plass som 

U=IR. I min teori er totaltrykket konstant og bestemmer strømnings- og virvel-begrensning uansett ekspansjons-

hastighet og virvel-hastighet på objekter i galakser. Den(U=RI) må pakkes utenpå, E=mcc. Men totalt, sammen med 

hverandre. Romkraft enorm. Partikkel-mengde balansert utveksling med romkraften: uansett om det er nøytrino eller 

sort hull. Spesial-tilfeller: Ja. Det kommer an på hvor balanse-mengder må endre metningen i rommet. Er det ikke annen 
rå, må et dobbelt-partikkel inntreffe som kompensasjon. Tidlig univers, mikro-kaos, i feltet ikke-singulær utveksling, 

så kan tunge energi-partikler dannes som ikke kan slippe taket men gi balanse allikevel med romkraften og andre 

partikler. At like mange tung-transport-kjøretøyer kommer ut på racer-banen gjør ingen forskjell. 

Tungt-vann kan samles i større mengder i store rolige dype havkløfter og dype ferskvannssjøer, slik som Bajkal-

sjøen, Sogne-fjorden, Puerto-Rico-gropen, Marianne-gropen, om jeg ikke tar feil. Billig? 
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Tallet 1 forklart med ord 
 

Tallet 1, hvilket blir forstått som en, ett, ei, den, det, denne, dette. Lik/ulik, kjent, ukjent. 

Betyr rett og slett å henvise til noe: Alt, Flere, noen, mange, flokk, mengde, mengden, antall, samling, 

en, den, de, kategorier. Å henvise = å peke på, få noen til å sanse, eller merke et behov, føle noe, at det skjer 

eller oppstår forskjell i bevisstheten, i bevissthetens fokus, våkne. Foregår ved at vi oppdager forskjell 

som gir like og ulike, logisk funksjon for alle logiske variabler, som slik gir oss henvisning, peke til noe, på 

noe, sanse, merke noe, også merke, ane, intuisjon. Erkjenne: Å merke forskjell. Kjenns-gjerning. 

Henvisning, peke på, gjengi, gjenta, kopiere, kopi, sammenligne, (jfr.). Vi lar det vi oppdager 

fysisk og bevisst, fokus, bli samlet, slik at samlingen er tilstanden: Alt, ingenting hendelse, tomt, mange.  

I flest tilfeller er samme art, type, sak noe som skiller seg ut alene. En-het og alene-het, annet-het, 

helhet, er slik mye det samme. Det, og som bare det, er som det er. At det ikke er noe annet som fremtrer så 

tydelig. Det som fremtrer, danner strukturformer i bevisstheten vår som er mest aktuelt, kommer i fokus, 

prioritert behovs-sansning eller følelse. Ett menneske, en brødskive, en banan, en sol. Eller en følelse, angst, 

behov, sulten, få puste.  

Tallet 1 betyr også da oppdaget, at det er signal, er inntrykk, sanset, følt, at noe merkes, at noe huskes 

som betyr at noe er lagret, der lagret betyr sammenlignbart, en preferanse til saksforholdet vi merker. 

Inntrykket, lagret eller ikke som husk, fungerer som husk lik/ulik referanse i bevisstheten, og vi kan enten 

direkte bli bevisst forskjellen lik, ulik, eller ved at det hentes fra husk-lagret, til bevisstheten som en bevisst 

funksjon lik/ulik, kjent/ukjent, altså for bevisstheten en sammenligningspreferanse, at vi ser forskjell, og 

forskjell som like og ulike. Alt-Ingenting, to like, to ulike.  

Tall, og tallet 1, sammenlignings-tegn, har oppstått for at vi skal sammenligne like og ulike slik 

vi selv oppfatter alt likt og ulikt. Altså orientering, oversikt, sammenstilling, samling, splitting, årsak-

virknings-rekke-følger, veiledning. 

Vi kunne lagt frem 8 griser som et åttetall. Vi kunne klemt 8 griser sammen i en større klump der 

tykkelsen betydde 8, fordi vi ser forskjellen tykkelse, eller alle grisene. Med ett hakk i en stokk, tre, en prikk 

i sanden eller på en sten, eller ved å lage mange knuter på en tråd, eller streker i barken, stokken, sanden, 

steinen, så kan vi ved at vi selv vet hva vi henviser til, holde telle-orden, antall-orden.  

Det tar mindre plass og kortere tid med 10 streker eller prikker, og med tegning av snabel eller støttann, 

enn at vi tegner alle de hele elefantene, eller samler 10 elefanter for å huske dem eller vise til dem. Streken og 

prikken har blitt lignende solen, sirkelen, utgangspunktet for sirkel som tidlig ett-tegn, ett-tall, og for streken 

som ett et-tall, som betyr å henvise til noe med tallet 1, pekeren, gjengivelse, og at vi har et tegn for dyret, 

blomsten. Vi kan se at streken har blitt den mest lette varianten for folk etter hvert som historie-tiden går i 

retning av vår tid.  

Ved å sammenligne med fingrene har man laget ulike tegn for hvert tall frem til 10(fingre). Fordi vi 

skulle skille mellom 1 og 2 streker uten å tegne flere streker enn en strek, måtte vi vri på strekene, og smelte 

dem sammen, og slik ble 2-tallvrien en lære om at den inneholder to streker, 1-tall, eller da 2 1-tall, fordi ved 

å henvise til seg selv kan denne sammenligningen brukes til telling og beregning. Å holde ordens-tall.  

Tallet likt som tallet 1, kan brukes til å henvise til hva som helst, inkludert tall: Vi behøver da sjeldent 

å henvise til at det er ett to-tall, ett 15-tall, også videre, men bare regne ut forskjellen ved å stryke, plusse på 

antallene. Mengden mellom 1-10, eller 0-9, er altså underforstått at 8 inkluderer 8 1-tall/streker. 

Tallet 1, pekeren, en stein, ett alt, lignende strek, er altså den letteste og raskeste gjengivelsen av 

mengder, mens sirkler, kuler, prikker kan brukes på omtrent like lett måte. For eksempel kuleramme. 

Dette er det unike med tall. Lettest, raskest, tar minst plass, lett husket og lett å bære med seg. Altså for 

eksempel penn og papir, selv om man kan bruke pekefingeren i sanden også. Eller Hode-Regning! 

Med samme forskjells-funksjon fant jeg alle de fysiske lover. 

 

Tallet en er altså også avhengig av at det er en lik, en kopi av den samme, kopi av samme form, 

gjentagelse av samme form, hvilket betyr at uansett hvor mange man lager av disse, legger til, eller trekker i 

fra, så blir mengden like mye redusert eller økt. Når man da bestemmer seg for å gi navn til mengdene, slik 

som 3-tall for tre like, 7-tall for syv like, frem til antall fingre der man lager en posisjon for videre telling i 

samme posisjon ved å flytte en lik til posisjon to som teller tiere, så har man oppfunnet i utgangspunktet en 

mulig uendelig posisjons-rekke. 
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Uten at disse mengdene er like som tellere, altså mengdeforskjell av samme form, så ville ikke tallene 

fungere. Det som tallet kan gjøre er å bruke seg selv som mengde, og telle tallene, altså matematikk og telling 

av samme form som er laget og definert som like former, kalt enheter. Her enheten tall, 1, som enhet av lik 

form for alle som skal være med i mengder. Vi kunne ,det har jeg vist, brukt både griser, og kvister på samme 

måten i betydningen av at de skal være like, eller forstås som like, selv om det er forskjell på formen, bare det 

er kvist, eller er gris. Igjen kan vi navn og stilling på griser og kvister men t som like kopier av samme art, 

type, regnet som like enheter. At noe skiller seg ut er alltid enhet.  

Om vi vil kan vi skille ut noe spesielt i en mengde, helhet av hva vi ser, og si at dette er det eneste vi 

skal sammenligne en, ingen eller flere av. På denne måten kan vi bestemme ulike former som enheter, slik 

som en meter, eller sekund, 1 kg, 1 varmegrad. Og så kan vi telle disse som like, og angi de samme med tall-

symbolene. På denne måten er det å bestemme at tall skal være like enheter angitt ved mengde-symbol for 

dette, altså verdien enere i et tall, uansett hvilket, og ved lignende for enheter som skal være like som 

sammenligningsbiter, så er kravet at de skal være like også årsaken til at dette blir sant og riktig.  

Om noe da ikke stemmer så er årsaken en annen. At kua er gravid, at nøytronet spalter seg i elektron 

og proton og danner hydrogen-gass-grunnstoffet. Det samme gjelder for alle enhets-mengder i alle fysiske 

feltlover, uansett om det er Einstein gravitasjons-formler, og CERNs partikkel-felt-formler, kvark og kvanter. 

Hvorfor vi kan få like og ulike og hvordan disse kan gi proporsjonale forhold har jeg forklart i differensial-

kraften, og finnes også minst et sted i denne boken. Om ikke så er det tatt frem som det av alle bevis for 

differensialkraftens grunnfunksjon, forandringskraftens, at det er utrykt og kalt og forklart i:  

«Det spesielle logiske bevis» som gir like og ulike, som proporsjonale verdier da annet er umulig for 

denne kraft-teorien. Sjekk dette beviset.  

Det er altså kraft-funksjonen for dannelsen av rom-tid-energi-kraften som gir at like og ulike dannes 

som proporsjonale forhold, og gjør matematikken og geometrien mulig, og som balanseslaver av felt-

utvekslingenes hendelses-forløp og virkninger i alle områder i fordeling av den konstante energien som form-

dannelser og form-oppløsninger i balanserte energi-mengder.  

Konsekvensen er at både den fysiske tilpasningsnaturs balanse og den sammenlignbare bevissthets-

funksjons-prosessen slik med tilnærming til hverandre danner graden overenstemmelse mellom bevisst 

oppfatning og de fysiske forhold. At vi kan gjengi det vi vil i tall, kvantitativt, samtidig at det samme har en 

styrkevirkninger på enten den ene eller andre virknings-formasjon, og slik gir den kvalitative siden av hvor 

mye vi merker av noe, som bra, dårlig, passe ut fra behovs-tilstanden vår. 

 Ellers: Vel: her er det bevist at et prinsipp, en funksjon slik som den totale forskjellen til differensial-

kraften, den differensierende differensialfunksjonen er årsak til forskjells-dannelse som gir oss like og ulike, 

og med den grad av sannhet og logikk som ligger i det begrepet om like og ulike, men også at det ikke er tallet 

eller punktet, eller umulig regresjons-aksiom som ikke kan forklares, som hos Pythagoras, Platon, Aristoteles 

og Euklid, for forståelse og forklaring til tallet en som peker og som brukbar for å bestemme en, 1 som like 

for utgangsmål og beregning, eller for å kunne ta ut enhets-mål, alt for å sammenligne like. Og hvordan da 

dette står i forhold til like og ulike proporsjonalt. Grunnlaget til tallet 1 er bevist ved en funksjon. 

 

Her har Aristoteles og en mengde matematikere og geometri-grafikere fått sin forklaring, 

likedan som at de som danner enheter har fått sin forklaring. Og slike enheter en, den, det, en mengde, 

alle, helheten, og delen, slik fått sin logiske forklaring til 1, enheter, og da som det samme for alt vi lager 

ord og mål for i språket vårt, og eventuelle kryptiske funksjoner, omgjøring, og tilbake-omgjøring til 

det samme. 1, enhet, lik form, navngitte ord med definisjon, så langt som like sammenligninger, da fått 

sin logiske forklaring.  

1 er da logisk forklart, definert, og det er sannhet eller bevis nok for like og ulike proporsjonalt, 

utenom at den grundige sammenhengen er det spesielle logiske bevis som sammen med kraftens 

differensial-funksjon forteller hvordan denne tilstanden dannes virknings-funksjonelt. 

 

 R. Bergersen 
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Tid Tiden 
 

 Tid, eller klokketid, vitenskapelig tid, denne sin opprinnelse har jeg forklart flere ganger i skriftene 

mine. Videre hva og hvordan vi har endret på hvilke sammenligningsfaktor vi har for denne som virker mest 

mulig holdbar, og mest tilnærmet et riktig mål for hendelser. 

 Uansett hva vi gjør, så er det slik at vi sammenligner denne i første omgang med en rett strekning, i en 

viss hastighet, rettlinjet og jevn hastighet slik Euklid gjør dette, og som Ptolomeios og Augustin ser ut til å 

mene også. Noe av det samme gjelder for Aristoteles energi-begrep om at bevegelsens årsak, drivkraften bak 

denne er årsak til all årsak og virkning, og alle prinsippers prinsipp.  

At dette ligner det samme som at vi putter en kule inn i et rom fullt av kuler og at da detter en kule 

som er lik ut i den andre enden, at den totale energien er konstant. Drivkraften kaller han energia, og som er 

ukjent for han, likedan som for Newton, Einstein, Hawking.  

Tiden sier han, er like lang som den bevegelse, hendelse, prosess som vi måler fra dens begynnelse til 

dens slutt, eller at tiden er like lang som fra en hendelses start til dens slutt. 

Dette viser at han må, eller gjør, den samme sammenligningen med den Euklidiske tids-linje. Uten at 

vi tenker over dette, så bruker, forstår, også Newton, Galilei, Leibniz, Einstein, Dirac og Hawking, dette 

samme, at for å forstå eller illustrere krumninger, sirkulasjoner, avbøyning i en rett strekning med jevn 

hastighet, den samme rette linjen som mål, i det vi benytter et fast begrep som sekund, en takt som lineært er 

en rett jevn hastighet, for å illustrere den videre forskjell i forsinkelser eller økning av hastighet, og hastighets-

retnings-endringer, og videre som forklaring av krumningen som en relativ sammenlignbar funksjon i 

rommets bevegelser og hastigheter. 

Berkeley påpeker også dette gjennom å si ti Newton at vi ikke får hastighet uten bevegelse og vei, som 

deltagere i tiden, slik at rom og bevegelse kan ikke være uavhengige av tid og omvendt. Einstein anser tid, 

bevegelse og rom, stoff/energi, som ett og samme produkt som da operer sammen i ett hvert punkt, og egentlig 

relativt i et kontinuerlig sammenhengende rom. Relativt er her årsaks-sammenhenger og sammenligninger vi 

gjør i slike forhold. 

Ut fra dette blir da den vitenskapelig tid der sekund er et fast enhetlig og uforanderlig begrep, det 

samme som m/s2, altså hvilken endring det er i hastigheter sammenlignet med en rettlinjet jevn bevegelse, 

men som grunnet krumninger kan endre hastighet mellom to punkter som start og mål i forhold til en rett linje. 

Ut fra dette kan videre to krumninger sammenlignes, at vi finner forskjellen i tid, bevegelse, hastighets-

gjennomsnitt for akselerasjoner og retardasjoner og bevegelsesretninger ved hjelp av dette. 

I Differensialkraften så er utgangspunktet det samme, at den samme funksjonen ville gitt en rettlinjet 

bevegelse med lik tidshastighet om det ikke var noen motstand eller påvirkning av samme funksjon. Da alle 

punkter og kontinuiteter har samme funksjon, også som uendelig og ikke kan vokse mer, og at denne 

funksjonen, endring, bevegelse, holdes aktivt til stede, betyr dette at bevegelses-fenomener påvirker 

hverandre, og det dannes motstand og krumning av disse bevegelser. I Differensialkraften er det slik at alle 

punkter og kontinuitet virker, og virker likt alle veier, slik at funksjonen må virke likt som en vekstfunksjon 

eller ekspansjons-funksjon. At det vi kaller trykk eller styrke oppstår, spenning, selv om vi ikke er villige til 

å kalle det annet enn bevegelses-energier, der denne funksjonen ikke er forklart. 

Da virker det slik at om videre denne kraften utveksler på grunn av denne drivkraft-faktoren, altså 

danner kraft, motkraft, eller hastighetsløkker, det vil si utvekslings-sirkulasjoner, så vil samme drivkraft, 

lignende m/s, en jevn hastighet som meter pr sekund, gi en forskjell i tetthet og hastighet mellom to steder a 

og b i forhold til en rett linje, slik at hastighetsløkken, utvekslingen, sirkulasjon eller krumning som oppstår, 

dermed gir oss både tregheten, tidsforsinkelsen og lengde-endringer av strekninger og mål i forhold til en rett 

linje, eller en annen krummet linje-bevegelse.  

Objekter i rommet vil motta utvekslinger alle veier. Altså oppstår gravitasjon av utvekslingene i 

differensialkraften. Også alle de andre feltvirkningene, og som er en enhetlig, helhetlig, og absolutt samme 

kraftfeltutveksling i differensialkraftens kraftregnskap.  

I både den alminnelige vitenskaps-forskning og i differensialkraften sitter vi igjen med at vi benytter 

begrepet m/s2 fordi alle bevegelser og balanser har krumninger og at det derfor blir fortetning og fortynning 

av hastighetsløkker i utvekslingene og dermed akselerasjonsforskjeller og retardasjonsforskjeller, også i 

hastighet. Her blir da tid=m/s2, også, slik at om noe endrer seg i forhold til en slik enhet, så endrer også tids-

lengden seg.  
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Dette indikerer at lengde og treghet, samt tidsforsinkelse oppstår i rom-objekter, at slike påvirker 

hverandre i utvekslings-strømninger, og vi ender med slike gravitasjons-endringer og hastighetsendringer som 

tross alt gir samme sum energi som potensielle og kinetiske bevegelses-energier som fysikkens regnskaper. 

Slik sett er alle funksjoner gitt som samme funksjon og at v kan benytte tid, som m/s2 som mål for alle 

krumningsforhold av feltvirkninger i rommet og som romtiden som i differensialkraften er forklart som en og 

samme ekspansjons-styrke-funksjon, drivkraft-funksjon. 

 

I differensialkraften som produkt av rom, bevegelse, dermed hastighet/vei-tid, for lengde-forskjell, ut 

fra gitt takt, punkt for punkt-produkt, eller kontinuitets-produkt, rom-stoff-tid, romtiden som samme enhet, så 

er på den ene siden alt å betrakte som m/s, og grunnet krumninger av utvekslingsmengder, fortetning, 

fortynning av utvekslings-hastighetsløkker, virvler, alt å betrakte som m/s2. Videre så er produktet slik at m 

og s er det samme, at punktet sekund, punktet meter, er et og samme sted, utstreknings-hastighet, som er en 

og samme, lik 1, likt som at U=RI som 1=1 ganger 1. At en utveksling skjer likevektig som bevegelsesmengder 

alle veier og den relative hastighet og tid dannes av utvekslingen likt som det referansene som dannes av slike 

hastighetsløkker, utvekslinger, at noe skiller seg ut som egenskap. 

Vi kan godt si følgende: At tid, relativitet, de fysiske lover, felt og felt-partikler, gjennom slik som 

Einsteins forklaringer av gravitasjonsteorier og relativitet, kan få oss til å tro, mene at alt er gravitasjon. Vel i 

den fysiske forstand der deduktive funksjoner og matematisk-geometriske styrke-former, energi-bevegelser 

og energiens konstant, lyshastighetens konstant i det trykk-rommet de befinner seg i relativt til andre 

referanser, så kan vi si dette, fordi alt rom ved utveksling overalt vil gi romslige styrker i likevektige 

utvekslinger til den mengde som trengs for at alt skal gi en total likevekt og balanse til slutt. 

Men: Det er umulig som virknings-funksjon, umulig som henvisning til bare bevegelsesmålet, tids-

målet, utstrekningsmålet og styrkemålet å finne sammenhengen som logisk og funksjonelt kan gi produktets 

helhet, slik gravitasjonskraften beskrives eler den generelle relativitets-teori. Balanse og likevekt, og styrke-

funksjon, trykket, energien, drivkraften og samtidig de nevnte produkter harmonerer kun med en indre 

driftsfunksjon for hvert punkt og kontinuitet, for like og ulike, og proporsjonalitet for kaos- og kosmos-

systemer matematisk og geometrisk.  

For å gi utveksling, danne gravitasjonskraft, må man ha en utvekslende differensial-kraft ala 

differensial-kraftens funksjon, en logisk funksjon. Det er da klart at det er en underliggende driftsfunksjon, 

drivkraft, en egen kraft-funksjon som ligger bakenfor det vi kaller gravitasjons-kraften som slik skaper, danner 

utvekslinger og gravitasjonskraft.  

Det kan den gitte gravitasjons-kraften et sted, da alltids opptre lokalt, men ikke gi forklaring til sin 

funksjon. I stor grad kom dette av at det tidligere begrep om at alt var som kraft og motkraft, ble tatt vekk med 

relativitetsteorien og forskning etter 1900 hos Einstein og forskere. Når bare måledata kommer frem i et gitt 

total-energi-regnskap, så uteblir den selvfølgelige årsak som en kraft-motkraft-modell som en likevektig og 

balanser totalenergi gir som et utvekslings-system, vekk. 

Uansett blir tiden i mine skrifter forklart funksjonelt for de fleste kategorier tids-oppfatninger. Jeg viser 

da til de referanse-funksjoner som de fleste ikke legger merke til selv, ikke minst som sammenligninger med 

språket og definisjoner her, og referansene de ikke tenker over i sine egne setninger. 

 Jeg vil selvsagt anbefale at du leser boken Differensialkraften the-df-force, som også har en duplikat-

versjon som skal følge en serie fra Kamos - Forandringskraften som også tar opp tids-funksjonene. Disse gir 

en spesiell logisk funksjon å sammenligne de ulike tidsbegrep med. Som definisjoner, tanker, bevissthet, 

følelser, og den vitenskapelige tids-funksjon og dens relativitets-funksjon. Jeg vil også anbefale Øistein 

Hølleland sin bok TID fra 1999, humanist forlag. Legg også merke til de forskjellige religioners, og 

forskjellige ideologier, samt forskjellige sjamanistiske oppfatninger av tid.  

Gjennom alt dette, og de historisk-filosofiske tids-forståelser fra før-antikken, mytisk tid og frem til i 

dag, så vil de finne at Forandringskraftens funksjon er nødvendig for alle disse tidsfunksjoner og definisjoner, 

eller for å forstå disse med et kritisk-analytisk funksjons-middel, en referanse å sammenligne med, da de fleste 

tids-begreper mangler en sammen-lignings-referanse, selv om det er en del av hva tid egentlig er for 

bevisstheten vår og vår daglige praksis. 
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Differensialkraften The ∂ƒ-Force: Universets Tilblivelse 
 
 Ut fra Differensialkraften/Forandringskraftens balanse-utveksling av like mengder kraft-motkraft, eller like 

mengder kraft-bevegelses-energi og mot-kraft-bevegelses-energi, så vet vi at utvekslingene må kompensere hverandre 

ved hjelp av virvler, sirkulasjoner, fordi ingen møter mellom disse balansestyrker kan slette hverandres energi, kun 

nøytralisere balanse-forskjeller i ny balanse-gang. Men alle virvler starter også med at det dannes av et mottrykk som 

skal balanseres, balanse-utveksles.  

 Det betyr at de ytre lag av et slik område får en svak inn-krumning inn mot dette senteret, og til lenger inn vi 

kommer så øker krumningsgraden. Dette virker likt som et atmosfærisk trykk eller hav-nivå-trykk, at tettheten til feltets 

nivåer øker med krumningsgraden og som gravitasjons-kompresjon. På grunn av den inn-sirkulerende bevegelsen, så 

ville all tenkt masse i disse utenfor-gående hvirvel-sirkulasjoner som presser seg innover mot dette senter med økende 

trykk, også virke på en plassert masse som driftes med i omløpet, på en slik måt at denne vil bli flatklemt i den loddrette 

retningen inn mot sentrumet, pol-områder, og vil være mer utklemt og med rotasjon langs ekvator. Rotasjon oppstår 

som dannelse av masser i det hele tatt. Alle masser har rotasjon, mindre eller større ut fra bevegelses-masse-forholdene. 

 Som en utveksling inn mot senteret og ut av senteret igjen, så vil massene møte samme spiral-virkende krumning 

på vei utover, og selv om balansen er høy, absolutt, så vil allikevel driftsretningene og trykk-retningene slik danne 

typiske polære forhold for de fleste partikler og masser. Spiral-bevegelsen, virvelen, eventuelt den sfæriske virvel-
rotasjonen inn mot dette sentrumet, dannes fordi det er motstand i felt-landskapet eller flere. Vi kan anse dette som en 

form for kollisjon. Enten er det like store feltformasjoner eller masser, eventuelt svakere eller sterkere, som slik påvirker 

trykk-området som skal danne et univers-sentrum. 

 Dette møtet med andre felt, masser, energier, vil gjøre at utvekslingen ikke er 100 prosent symmetrisk som et 

homogent felt, men som en svak grad av et heterogent felt. Dette betyr at det i kraft-utvekslingen ett eller annet sted vil 

dannes ett eller fler kaosvirvler av større og mindre grad som balanse-kompensasjon av usymmetrisk trykk-kompresjon. 

Det betyr at det kan dannes flere doble partikkelmasser, men også på visse nivåer en god del nettopp høyenergi-partikler. 

Grunnen er at balansetrykket ikke klarer å kompensere hele driften helt symmetrisk, og lokale partikler eller lokale 

kraftfelt kan da danne det trykket som skal til for balanse av kraftfelt det usymmetriske, om vi vil, ikke-singulære 

området.  

Ny Gravitasjons-teori 
Hva innebærer Differensialkraften 

 
 Kamos - Forandringskraften The Changing Force, som i vitenskapelig form og bedre utdypet slik har blitt 

utlevert med tittel Differensialkraften The ∂ƒ-ƒorce, innebærer og beskriver en helt ny Gravitasjons-teori, ganske 

enkelt, blant mange andre teoretiske funksjoner vi forsker i. Det er tillat å benytte disse to bøkene, titlene, og 

funksjonen de har som grunn-basis, virknings-funksjon, benevnt som ny Gravitasjons-teori! Obs: Begge bok-

titler er supplert med Kaos-Kosmos-veksling av samme kraftfelt, energi-utveksling, som ut fra den underliggende 

funksjonen inneholder begge med tittel: Kamos. 

Den innebærer også en ny elementær-partikkel-fysikk-teori, og den innebærer også en logisk forklaring til 

Planck-funksjonen, og grunnstoff-oppbygningens funksjon, altså Planck-funksjons-teori, og Ny Grunnstoff-teori, 

Grunnstoff-funksjons-teori. Atom-teori. Grunnstofflista og dens egenskaper. Og en del om andre partiklers 

oppførsel. Vel og merke utenom hva som harmonerer med matematikk, geometri, og de fysiske formler vi har lært å 

kjenne, og energienes konstant, som virker ved deduksjon. Mål, Forskning. 

I tillegg så er denne nye teorien, spesielt med hensyn til gravitasjons-felt-kraften, og i harmoni med de elektro-

magnetiske lover, og balansen mellom disse teoriene som en ny Enhets-felt-teori, da grunnfunksjonen stemmer med 

både den logiske og den deduktive undersøkelsen, forskningen, rundt kjente forhold med gravitasjon og partikkel-
funksjoner. Altså grunnfunksjoner for Kjemien og Fysikken. 

Ny Enhets-felt-teori. Ny Kjemi-teori, Ny Fysikk-teori. Og foran alle disse teoriene er det den logiske 

virkningsfunksjonen som ligger til grunn-funksjon for oppdagelsen og sammenlignings-funksjon, forskning, som gjør 

at alle teoriene også fungerer som logiske teorier. Eksempel: Logisk elementær-fysikk-teori. 

Den teoretiske oversikten her viser at vi har avslørt, avdekket gravitasjons-kraftens funksjon, og slik sett er i 

ferd med å dedusere denne, som forsknings-konsekvenser i nær fremtid. Cern har samlet en bedre oversikt enn det 

mange tror. Det er grunn til å ta visse slutninger av kritikk mot konklusjoner om partikler som Cern lanserer også, og 

det er en lengre drøftelses-affære. Det er heller spakt med noe holdbart argument for hvilke funksjoner som skal settes 

inn i stedet, slik at kritikken oftest ikke har noe alternativt holdepunkt. 

Forskningen er liksom ikke kommet helt til sin ende. Som en oppklaring av alt og ingenting definert i 

Forandringskraften, Differensialkraften, så Betyr ALT at det mangler ingenting, Og Absolutt Ingenting at Alt mangler 

Alt mangler ikke noe! Absolutt ingenting mangler Alt! Ikke slik mange sier det: At de forbinder alt med bare ting eller 

fysisk; Eller at det ene og det annet ikke er inkludert i Alt 
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Folke-påstand: Vitenskapen er ikke til å stole på fordi alle har ulike teorier. 
 

Det samme sier mange, og mener da også at de fysiske lover ikke er til å stole på. Altså at vitenskapen 

med deres fysiske lover er tullete, at det er uenighet om disse. 

 

Dette er ikke helt riktig.  

 

De elektromagnetiske lover for magnetisme, elektrisitet, elektromagnetiske vekselvirkninger, lys, 

varme, fotoner, alle radiostråler, samt elektroner, protoner og nøytroners gravitasjonsstyrke som lov, og 

protoner og elektroners elektriske negative og positive ladninger, og fordelinger i elementene, i elementær-

fysikken for atomer, isotoper, ioner, i molekyler, og i sammensetning av disse til mineraler og organiske 

stoffer som livsceller bygges opp av, alt dette følger den fysikk og kjemi som stort sett man ikke er uenige 

om.  

Også at all energien, altså massens kraft, gravitasjon kan omsettes til tilsvarende mengde lys og 

elektromagnetiske effekt, strømstyrker, og lys-varme-radiobølger, som da viser at forholdet mellom masse og 

energi, og mellom energier, og mellom masser, holder seg konsekvent til Einsteins formel som sier at E, 

energien, er lik massen ganger kvadratet av lys-hastigheten. E=mcc, eller E=mc2. 

De fysiske lover er man altså ikke spesielt uenige om, og stort sett enige om, tross at man ofte har 

innført konstanter i beregningene for spesielle mangel-informasjoner, men som allikevel stemmer med at 

E=mc2. Dette gjelder også for omvandlinger mellom orden og uorden i felt-mengdene, og i overgangsfelt, 

transformasjons-feltene mellom en energi for til en annen, eller vekslingen mellom kaos-tilstandene og 

kosmos-tilstandene.   

 

Hva er det da som vitenskapen er uenige om, og hva slags teorier er det de er uenige om? Stort sett er 

det flere som har teorier om hvordan feltet oppfører seg, og hvilke deler av disse feltene som er aktuelle først, 

og hvilke strukturer de bygger opp for å få den virkningen de gjør. På alle felt, kjemisk og fysisk så er det ofte 

en elite som undersøker en gren mer spesielt enn andre, for eksempel varme-temperatur, frekvenser, mens en 

annen gruppe ser på spaltning og fordeling, samt kvanteverdien som bør utløse funksjoner for energi-

endringer.  

Dette kalles vel ofte også fin-struktur-forskning, og der felt-virkningene er så små at 

måleinstrumentene ikke klarer å fange opp omdannelsesveien, og at denne går for raskt også, til at man kan si 

at kartet over funksjonen er ferdig avdekket. Men lovene holder seg like intakt tros alt. At det viser noe som 

ligner at vi har like mye energi og mot-energi, eller i gammel beskrivelse, at kraft er lik motkraft, at summen 

av bevegelser til og fra er like, at mengden bevegelses-energi er lik mengden mot-bevegelses-energi. 

Alle følger i de elektromagnetiske lover og gravitasjonslover, og omdannelse mellom disse, også 

inkludert svak og sterk kjernekraft, noe som også gjelder for elektro-dynamikken, at alle følger Ohms lov for 

at trykket er lik motstanden og strømningsmengden, altså U=RI, der U er trykkspenning, R er 

motstandsmengden, og I gir strømnings-mengden ut fra dette. 

Alle de fysiske lover vi har laget for magneter, magnetisme, gravitasjon, elektromagnetisme, svak og 

sterk kjernekraft, for gasser, væsker, faste former i naturen, og omdannelse av disse fra fast til væske til gass, 

som fryse-temperatur, koke-temperatur, smelte-temperatur, er altså inkludert i de fysiske lover. De samme 

lovene er funksjoner i kraftfeltstyrkene som elementærpartiklene har, og at det er høy balanse slik som i 

CERNs modell av en tenkt likevektsmodell, der tester av partikler har blitt gjort. At derimot alt da er inkludert 

i CERNs partikkel-modell er det derimot uenighet om. 

 

Slik sett er de fysiske lover som virker i Naturen og fysisk, i fysikk og kjemi, med i alt vær, i alle 

bølgehav og i vulkaner som eksploderer, i jordskjelv, nok til at seismografer kan avgjøre det meste om hva 

som er hvilke materialer i mantelen under jordskorpa, i lavalaget, og i dyp-fjellet om mineraler som disse kan 

bestå av. 

 Forskere som snakker om å være uenige er dette på to viktige felt: Det ene feltet er opprinnelsen til de 

fysiske partikler, om hvor de kommer fra, eller hvordan et tidlig univers utviklet seg, nemlig som hva som var 

årsaken til dette. Og det vet ingen av de helt hundre prosent og argumenterer mot hverandre, og det er 

populærvitenskapelig krangel, som publiseres uten grundig dekning av de faktiske forhold som ellers finnes i 

vitenskapen, eller i natur-lover. 
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Altså hav dannet partikler, gravitasjonen, det synlige univers: Gud eller en kraftfunksjon i Naturen 

selv, eller litt av begge deler. 

Det er også visse uenigheter eller unøyaktigheter i gruppene også om hvilke hensyn som veier mest 

for visse utviklingstrinn fremover for universet, for jordens omløp og masse om dette kommer til å holde seg 

like bra, og om hva det betyr med industri, forurensning, alt som kan påvirke det miljøet vi lokalt bor i. Det 

er ikke noe vanskelig å ødelegge alt sammen. 

 Ett annet nivå de er uenige på er både som amatører og profesjonelle, alt ut fra nøyaktighetsgrader, om 

hvilke saker som har mest betydning, eller indikerer noe mer enn det vi har avdekket. Eksempler er at mange 

tar E=mcc, og legger vekt bare på gravitasjonen eller enhetsfeltet, andre bare på kvante-elektro-dynamikken, 

andre igjen bare på den delen som setter temperaturen i formelen i høysetet, og sier at noe ikke stemmer helt 

overens med forholdene. Ett av disse argumentene gjelder mengden masse eller energi, om det er mere eller 

mindre av dette og krangelen om det er mere, mindre eller i det hele tatt noen mørk materie eller energi i 

rommet. Og likedan om utvidelseshastigheten til universet øker eller minsker, eller er konstant. 

 Krangelen kan godt være grunnet andre årsaker også, at de slik vil vise at det er Gud som står bak alt, 

eller at det er natur-funksjonene selv som står bak alt, eller en kombinasjon av begge deler. Det finnes også 

de som leter febrilsk etter nye formler og oppdagelser rett og slett på grunn av annerkjennelse, og økonomi 

som mål. At man virkelig finner ut noe, er bare et pluss for berømmelsen.  

Men lurer du virkelig på naturen så er det klart at du må undersøke uansett. Og da er man mer ren og 

ærlig med å finne funksjonssvar, sammenhenger i denne naturen. Det er derfor Arne Næss og Bertrand Russell 

ønsket at spekulative årsaker ut fra dårlig verifiserbare utsagn skulle dominere; slik som å påstå noe om 

naturen eller Gud, når man ikke vet hva ånd er og ikke vet hva materie egentlig er. At virkefunksjonen da blir 

viktigst, før vi spør videre om noe om dette.  

At mange har bare den skjønne natur som det totale ideal, eller bare Gud som det totale ideal, er ofte 

heller en inspirasjons-styrke for behovet til forskeren og motivasjonsgrad for å forske, at man vil finne ut og 

forstå, for så å føle en bekreftelse på at man har tenkt det rette. Men om naturen er logisk og man tenker logisk, 

øker sjansen også for at funksjonene lat seg finne, da det hittil som Einstein påpeker, at helheten oppfører seg 

logisk i vitenskapens totale energiregnskap. Det matematisk-geometriske regnskaps-oppsett, og de fysiske 

praktiske tilstands-virkninger er like. 

De vitenskaps-orienterte kritiske punkter for undersøkelser, forskning og teorier er ment som 

forsiktighetsgrad, kontroll, oversikts-råd, som er ønsket fulgt om man vil gi en teori for større og mindre 

sammenhenger. De er ikke selve loven for vitenskap, eller den vitenskapelig lov for fysiske tilstander. 

Defysiek lover og balanser i universet er det altså tross de fleste teorier enighet om, og det er de 

viktigste teoriene som enhver teknisk hyper-modernisme er helt avhengig av på millisekundet hele tiden. 

Verdens lyskryss, verdens telefon-satellitt-forbindelser, internett, alarmer. Alle tekniske kjøretøy. 

Ekspedisjoner i verdens-rommet. All den legeforskningen i helse, viten som ikke når frem til folk, ikke en 

gang til de leger som er utdannet og praktiserer. 

 

Uenighetene ser mest ut til å handle om livssynskonflikter, og gjennom dette, hvilket syn de har på 

den fysiske verden og dens lover. Utenom dette er det uenigheter m strukturene og hva som er viktigst av 

leddene i formler, temperatur, eller massegravitasjon som begge er i samme formel, og det er ikke godt å vite 

annet enn tolkningen de har av observasjoner og at det kan være livssyns-forholdet som den enkelte finner lite 

passende med en annens teori.  

Det samme gjelder tolkningen va partiklene, om de kun er slike virkningslover, eller om de også 

representerer noe åndelig der det ene partikkel regnes som det onde og det andre partikkel som det gode. Men 

om vi faller oppe i et syrebad eller kaustisk soda, vil stort sett skade oss like mye. At balansen ser heller ofte 

bedre ut, slik som da natriummetallets giftige virkninger og klorgassens giftige virkninger, slik sett sammen 

danner vanlig nøytralisert koksalt til å ha på egget.  

Det neste skritt om hvilke fordelinger og hendelsesforløp som skjer inne i et svart hull, inne i partikler 

og felt, er derimot fremdeles ganske fremtids-rettet forskning, og her er det ikke rart at det kan være uenighet 

om teorier. Også: Hvem er seriøse og hvem er ikke seriøse i forskningen, og hvilken moral er det man har. 

Det finnes de som har en underforstått ide og ønske om å ødelegge alt, eller det som ikke passer dem.  

Religioner og politiske ideer, ikke minst daglige behov, styrer ofte mange av de vitenskapelige 

prosesser, og kan lett misbruke disse kunnskapene, ødelegge for forskere, til og med skade forskere. 

Industrikamp, Maktkamp, økonomisk kamp, rivalisme, er noen av mange årsaker til dette.  
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Uansett: En oppfordring til vitenskap og forskere er å ta en viss avstand fra det som ødelegger for 

mennesket og miljøet, verden. Et moralsk ansvar også. I dag settes det opp etiske regler, forbud og lover, 

retningslinjer og sikkerhetstiltak, arbeidsvilkår, rettigheter, som slik til en viss grad allerede har avkrevd 

forskeren en viss etisk veiledning.  

 

Vi finner det typisk for livssynsgrener, og politiske retninger i tråd med mange slike, også en god del 

kunnskaps-mangel, viten, at det fysiske i verden ikke har fått stor oppmerksomhet, men at smak og behag, 

følelser styrer alt. At man har blitt en fiende av, eller fått avmakt for vitenskap og natur-funksjoner. At hva 

man finner behovs-rettet for seg avgjør alt, mens faktiske funksjoner som det vitenskapen viser til blir 

fullstendig nedprioritert. 

Jeg tolker dette som en livssynskamp, og slett ingen undersøkelse av forholdene.  

 

Roger Bergersen. 
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