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ALTET 

En annen værens-beskrivelse enn den offentlige: 
Til Barn, ungdom, ukyndige voksne: OBS: Bør være rundt 10 år og over. 

 Fra urtiden vår, eller steinalderen, så har jord, luft, ild og vann, blitt ansett som livnærende for alle 

planter og dyr, og til pust for alt levende, og virket som overgangsformer som faste, flytende, eller i gassaktige 

former, slik form som luft vanndamp befinner seg i. Alt som blir for varmt. For mye vanndamp i lufta fører 

til at luftlag blir tyngre, og vannet samler seg rundt partikler til dråper og blir regn. Planter, og dyr som lever 

av planter, blir mat for mennesker og rovdyr. Men: Jord, luft, ild, vann, er litt diffus oppdeling, kalt elementer. 

Du som er kjent med dette kan gå rett til innføring om stoffer og krefter som kan være en fordel å lese 

gjennom for de mest sultne, før du leser videre lenger nede i skriftet om: ROM – TID – KRAFT – Elementer, 

Referansene våre, Bevisst og Fysisk. En innføring om element-lærens endring i historien. Om kreftene. 

Fra gammelt til nytt om stoffer. Kan være smart å lese gjennom minst 2 ganger! 

At våre babyer ikke var kattunger, eller kattungenes babyer var mennesker, så vi. At like blomster kom 

fra lignende blomster, ga oss tanken om at artene var hver av sin sort, og ble en tidlig arvelære kan vi si. Alle 

var klar over at vi levde av naturmiljøet rundt oss, mens det i moderne tid finnes de som tror fabrikker klarer 

å finne på matsorter selv. Vel. Det finnes noen få syntetiske proteiner, fett og sukkerlignende stoffer. Vi lurte 

mye på var hvor alt kom fra, for eksempel himmel, verden, jorda. Også hvordan vi kunne virke, bevege oss, 

ha sanser, behov, følelser, kroppsvarme, smak, merke vondt og godt, være bevisste, tenke og føle. 

Hvordan verden og det vi kunne kalle himmelrom med sol, måne, planeter, stjerner egentlig kunne 

være og virke. Vi så at noen få stjerner rørte på seg. Dette var planeter, og vi kunne følge med flere år, og 

finne tiden for at planeter var på samme sted, der banen gjentok seg. Hvert døgn kunne vi se nær halvparten 

av alle stjernetegn på himmelen, men i løpet av året kunne vi til sammen telle omtrent 12 slike samlinger der 

ett av disse stod rett over hodet vårt midt i hver måned. Slik kunne et stjernetegn som stod rett over oss like 

gjerne bli kalt mars, eller juni, da de hvert år ville ha den plassen over oss i denne måneden.  

Etter noen tusen år bytter disse litt på plassen der det forrige tegnet begynner å overta plassen den 

måneden, tidligere ukjent. Hvert år hadde vi kun 12 fullmåner, aldri 11 eller 13. Månen, kalt 1 måned, fra 

fullmåne til ny fullmåne, har fire faser: Den går fra full til halv på 7 dager, den går fra halv til ne på 7 dager, 

den går fra ny til halv igjen på 7 dager, og fra halv til full igjen på 7 dager på 20-29 dager. Disse fasene kaller 

vi uker, med fire uker i hver måned ut fra den gamle 28-dagers måneden. Dette er steinalder-kalenderen som 

var til å stole på lenge. Da året er noe lengre enn 12 måner, så blir beregning av såkorn og innhøsting feil etter 

3-4 år. Derfor måtte vi justere månedslengden etter hvert, til 4,5 uke, cirka 30-31 dager. 

Tiden ble sett ut fra sol og måne sin drift over himmelen som virket ganske jevn i løpet av natten eller 

dagen. Til sammen ga dette oss hva vi kan kalle en slags klokke også. Om vi lager en sirkel med en pinne i 

sentrum, og deler sirkelen opp i like lengde-deler ytterst, så vil solskyggen fra pinnen bruke like lang tid å 

flytte seg mellom hver del-strek. Er dette delt opp i 12 deler i hver halvsirkel så har vi timen. 

Med stjerner i alle himmel-retninger som viste samme stjerne-kart hele tiden, så fikk vi inntrykk av at 

himmeltaket virket som en kule-form rundt oss. Kosmos-universet, ofte kalt verdensrommet, ble forstått som 

kulerundt. I dag vet vi at stjernene står langt utenfor hverandre, og ikke på et kuleskall. Sirkulasjonen trodde 

vi var himmelrommets bevegelse, men vi har senere funnet ut at det jorden som roterer rundt seg selv 1 gang 

i døgnet. Før trodde vi at vi seilte inn i nattverden og inn i dagverden, som var to forskjellige verdener. 

Ordens-begrepet vårt fikk av se det som virket likedan. Dag og natt, vinter, sommer, høst og vår, rytme når 

det kom blader og frukter på trær, og når de kastet bladene. Det var frø eller egg fra alle planter og dyr. At 

solen jagde mørkets uklare verden vekk, og synliggjorde verden rundt oss, er årsak til en del av forestillingen 

om at kosmos, verdens orden, stod opp av det mørke kaos/uorden. 

Dette med egg og frø så vi ikke mye av hos pattedyr, men mange tenkte nok at slike egg var inne i oss. 

Like planter fikk frø som ga like planter, og dyrene fikk avkom lik seg selv, slik også menneskene fikk. Tiden 

solen brukte ble på ulike måter målt. Vi kunne bruke pulsen vår og telle hvor langt skyggen fra toppen av et 

tre beveget seg på bakken. Et høyt tre vil gi en skygge som beveger seg fort ytterst ved skyggen av toppen. Vi 

kunne også se lignende ganske fort om solen vandret langs et fjell langt unna, for da merket vi bevegelsen 

fort, og likedan hvor fort den stod opp over horisonten to etterfølgende dager.  
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Månens rytme har vi alt nevnt. Men teller vi dager fra midten av sommeren da solen står høyest frem 

til neste sommer da solen står høyest, vil vi få 365 dager. Om vi skal bruke stjernetegn i stedet for fullmåner, 

så har vi hele himmelens lengde, og ikke bare fasene til månen. Om vi regnet 12 fullmåne-tegn, og tok 365 

dager og delte på 12, fikk vi 30 dager, fordi det fantes ikke komma, eller noe som het 0,4 dager enda. Dette 

ga ved tidens kontrollregning 12 ganger 30 dager som er 360 dager, og som ble til dagene/gradene i sirkelen. 

Solen og månen er årsaken til at dette tallsystemets 1-tall skrives som en runding. I forholdet mellom 

sola og jorda, så virket det som de laget en sirkel-bevegelse i løpet av året. Korte tidsavsnitt kunne testes med 

pulsen vår som slår omtrent med et sekunds mellomrom, og kan benyttes ganske godt. Den raskeste i verden 

kan løpe 10 meter på ett sekund. På lengden mellom to pulsslag. 

Når vi har en slik orden i natur, med arter og døgnrytmer, års-rytmer, så var dette faste holdepunkter 

for oss, orden, og dag betydde opplyst verden, og vår bevissthet kunne se forskjell på saker. Derfor sier vi at 

bevisstheten vår blir opplyst også, ser sammenhenger. Lettere å sammenligne noe. Vi kunne si å se forskjell 

på likt og ulikt, noe vi ikke kunne om natten like meget. Denne ordens-naturen som virket fornuftig, logisk, 

altså orden, sammenheng, kalte vi kosmos som er gammelt ord for orden. Vi bygde steinhus, stein-byer, 

og brukte leire som var rene sementen om det var riktig leire, eller vi kunne varme det opp så det ble nesten 

som keramikk. Stort sett hogges steiner til perfekt, slik vi hadde brukt tømmer før til de tidligste hyttene. 

Selve ur-virvelen på himmelen, stjernevirvelen, og det ulike nattevær, eller dårlig vær om dagen, og 

med natten der vi ikke kunne se hvor vi tråkket med foten, ble kalt uorden, lignende uvær, at det var kaos for 

fysiske bevegelser og kaos for bevisstheten, da kaos her betyr rot, uorden, uoversiktlig på ulike måter. Fysisk 

natur går gjennom slike faser mellom orden og uorden gjennom årstider og været.  

Noen mente at det stadig skjedde noen endringer med alt, og at mye tilfeldig kunne hende, og syntes 

det meste var kaos. Andre mente at det var orden i alt, selv om vi ikke så dette godt, at det var absolutt årsak-

virkning som ble holdt på plass som likedanne sterke krefter for ulike hendelser, at alt var egentlig kosmos. 

Siden har det vært krangel om verden er kaos eller kosmos, nødvendig eller tilfeldig, logisk eller mystisk.  

I dag virker det som vi har begge deler, der samme verden endrer seg mellom disse to tilstander, kaos 

eller kosmos for samme fysiske natur og kraftfelt, også i overgangen mellom de fysiske lovers forskjellige 

energitilstander. Nå kan vi beregne det meste av mange endringer i natur. Energien viser seg konstant uansett 

endringer til ulike former. En slags balanse, likevekt, lik kraft-motkraft for det vi måler. 

Kaos og kosmos er to betegnelser på ulik orden i naturen og bevisstheten vår. Dette handler ikke om 

hva alt kommer fra, eller av, eller hvorfor det virker slik, tilfeldig eller nødvendig forstått som tvungent, men 

handler om selve oppførselen som alt hadde eller fulgte av ulike årsaker. Når vi kaller alt for Kosmos, det vil 

si stjernehimmel, sol, måne, jordas natt og dag, arter som gir like arter, språk og tall, så er det altså selve 

oppførselen det alt mulig vi kan klare å tenke seg har, og ikke hva selve årsaken er til eksistens og funksjon.  

Likedan er det med kosmos, at man ser for seg at det etter storm-kaos sakte men sikkert bygger seg 

noe opp igjen som har orden. Inntil neste uorden, storm, kaos kommer inn og ødelegger mye igjen, men som 

gjentar å balansere seg inn igjen etter hvert. Det var de som mente at alt heller var mer tilfeldig, ulikt titids-

bestemt, at det ikke kunne forutsies 100 prosent, og mye hverdagslig kunne også gå galt, og bevisstheten vår 

kunne ta feil, innbille seg noe, tro feil, vite feil, om noe.  

Da tenkte noen at liv og stoff var en del av en usikker orden, altså heller et kaos. Når noe ikke er 

brukbart til et av våre behov, oppfatter vi dette som det vi kaller en feil, uriktig. Dette gjelder både praktisk 

virksomhet, språklig, og som tanker. Følelser og smak er ulik for oss også. Når vi bytter rekkefølgen på 

hammer, spiker og planke blir dette lite brukbart for oss ut fra hva hadde behov for å få til. En feil? Men det 

er jo da slik resultatet blir, en virkelighet som ikke er brukbar til behov.  

Også bevisst sliter vi med å se alle sammenhenger, og sammenligninger. Vi kan fort mangle det lille 

som skal til for å forstå en sak. Vi blir da litt forvirret. Da kaller vi tankesettet galt eller riktig. Om vi lyver, 

stjeler eller skader noen blir det en ubrukbar konsekvens, og en behovsmangel. Ut fra dette er det galt for 

behovs-holdbarheten, der holdbarhet er moralens indre mål. Å være mest mulig hel og funksjonell i kropp, 

følelser og bevissthets-evner, som vi knapt tar nok hensyn til ovenfor oss selv og andre som om vi ikke forstod 

dette. 

I oldtiden så var det de som tidlig så for seg at kosmos kunne stige opp av kaoset. Dette fordi der det 

kun var storm, gjørme, rot, andre ødeleggelser, der kunne det så komme gress, blomster, trær, små dyr som 

mark, og etterhvert fugler, mus og dyr som levde der, og større dyr kunne spise planter, og rovdyr kunne leve 

av slike plante-etere. Livsorden kom i balanse igjen, og rotete terreng jevnet seg ut igjen. 



 3 

Derfor så noen for seg at ur-virvelen rundt oss, en større verden som vi var innenfor var kilden til at vi 

hadde oppstått, eller kilden til ordensdannelse, at kaoset hadde en kilde i seg, som senere har blitt kalt kosmos, 

av noen livskraft, og av mange, at de trodde det var en bevisst styring, og derfor at det høyt over oss, der ute, 

oppe, var skapende krefter som ble pustet inn i verden, som bevissthet og ånde. Om vi ikke hadde ånde-rett 

var vi oftest døde, men om vi var heldige fikk vi liv i noen igjen, og da var ånderettet det som hjalp livs-pusten 

inn i oss igjen, men selvsagt viktigst for oss, at da våknet bevisstheten vår til også. Noe måtte finnes som 

prinsipp, funksjon i kaos som kunne fremkalle orden igjen. Hva var felles for kaos og kosmos som slikt 

prinsipp, funksjon? 

Ideen om at kosmos har oppstått av kaos, (ur-gapet, ur-virvelen, er derfor ikke så underlig). Og kosmos, 

orden var slik som logos, fornuft, synlig sammenheng, sammenligning av like og ulike, også for om noe fysisk 

passet sammen med eller uten vår hjelp. 

Vi hadde da ulike bilder av verdens måte å fungere på, kaos, kosmos, både kaos og kosmos, og 

vekslinger mellom kaos og kosmos. Men ingen sikker ide for hva som var den indre funksjon eller årsak til 

disse. Alt var enda ikke forklart nærmere av noen. Allikevel kunne de kalle dette samlet for Alt, Altet, eller 

for Kosmos, eller Kaos, eller Verdens-Altet, i moderne tid da vi fant ut at vi levde i en galakse som er en 

stor virvel av millioner av stjerner, soler, og først da kunne vi påstå at Altet var Galaksen, Himmel-rommet, 

Universet.  

Fysikere benytter begrepet Altet, Kosmos, Universet med galakser, fysisk del av verden uansett hvor, 

som at disse begrepene stort sett betyr det samme. At de inngår i en slags enhet, en slags samme verden, for 

noen; jorden, himmelen og helvete. Universet er mulig et eld-gammelt begrep også om det rundt oss, da 

universelt henviser til helheten og mangfoldet av alt. I dag kjenner vi til milliarder av galakser. Mange fysikere 

ser for seg krefter i dette samme som at bevisstheten inngår i samme alt, univers, kosmos med lignende 

funksjoner som mye av det fysiske, slik som like og ulike, sammenligning og tilpasning som er helt beslektet 

som funksjons-resultater. 

Problemet som oppstår med universet, kosmos, er størrelsen; om det er uendelig eller et endelig 

univers, alt, kosmos, kaos, og som neppe kan måles og står ubesvart. For noen er begrepet om alt veldig 

snevert, i noen tilfeller helt begrenset til dalen de bor i, slik at om det finnes en annen dal, så kunne mange 

bli overrasket. Vi kan si det slik at mange ikke ser verden større enn så langt nesen sin stikker ut, rekker. Mens 

andre kan slik som Altets-filosofer, Arkimedes, noen teologer, noen vitenskaps-forskere mener, at Altet, 

helheten, universet, kosmos, at det er uendelig og evig.  

For mange betyr alt ofte ting, kropp, og slett ikke bevissthet, følelser som regnes som utenfor det vi 

kaller alt. En slags tinglig-gjøring av begrepet alt, og at noe utenfor alt er årsak til alt. Ett virkelig alt-begrep 

tar i seg årsaken og funksjonene også, både bevisst og fysisk. 

Også evigheten kunne man ha vanskelig med å beskrive, men det betyr stort sett at det er for bestandig, 

alltid er, at det bare er her, at det har eksistert i all tid, en tid som strekker seg ubegrenset bakover, og 

ubegrenset fremover i tid. Det finnes så plutselig en person som klarte å samle alle slike tanker uansett hvilke 

former man tenkte seg for alt. For å forstå hans tankegang må vi se begrepet uendelig som at det er rommets 

utstrekning han snakker om, og at rom også er del av eksistens overalt, men neppe et u-adskilt tomrom eller 

tomhet, men som del av hele alt-funksjonen.  

Det samme gjelder for tidsfunksjon eller endring som ligger i begrepet Bevegelse, og bevegelses-tid, 

at noe endrer tilstand fra slik strukturen til noe bevisst og fysisk var, fra det forrige til det neste. Altså en slags 

prosess-funksjon. Videre må man forstå at alt samlet samme hva, gjelder alt, men uten ett ingenting. At 

muligheter fjernet, ikke gir noen egenskap eller endring. 

Han innførte Altet for første gang i en mer fast definert bestemt orden for kaos, kosmos, univers, 

alt som måtte finnes. Han var viden kjent i sin tid for 2600 år siden. Hans navn var Anaksimander fra Jonia 

600 år før vestens tidsregning. 
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Anaksimanders Alt, kalt Altet 
En samlet betegnelse for alt kjent og ukjent samme hva! 

 

Om du ikke vet dette: 2600 år siden: Anaksimanders Værens-beskrivelse. At: Altet; det eneste 

mulige; er ETT, Uendelig og Bevegelig! Årsak: Det grenseløse prinsipp. At det er ikke grense mellom tid, 

bevegelse, utstreknings-rom, avstand, virkning, bevissthet, fordi de alt er i ett. Gjenstridig, (kraft-motkraft)! 

Av dette prinsipp alle himler og verdener med dets innhold, (evner, egenskaper, levende og dødt), har 

oppstått av, går de også med nødvendighet til grunne i.  

Tyder på at bare formasjonen endres. Virker som en pågående prosess hvor lignende og ikke lignende 

verdener oppstår og går til grunne ti stadighet slik vi ser blomster visne, bli til jord, og at nytt frø gir oss en 

lignende, om ikke helt kopi-lik utgave. Noen tenker seg slik nye helt like verdener, andre bare ulike slike. 

En helhets-smelte av alt kjent, ukjent, dimensjoner, bevissthet, egenskaper, enten fornuften forstår det 

eller ikke! Ingen NATUR, GUD, ALLAH, guder, ånd, livskraft, bevissthet, levende/dødt er utelatt, og Altet 

omfatter alle uendeligheter og evigheter. Iboende drivkraft tydeligvis! Beskrivelsen er fra Old-tiden: 

ALTET VIRKER tydeligvis! Alt kjent-ukjent, værens-virkelighet, mulighet, del/helhet. Kontinuitet: en og 

samme sammen-hengende Eksistens. At alle egenskaper er avhengige og del av seg i hverandre. 

Anaksimander beskrev også at sol, måne, planeter, jorden, kunne minne om at disse hadde baner 

utenfor hverandre som ytterst på kjerrehjul som lå utenpå hverandre og at jorden, sommer og vinteren, minte 

om at jorden duppet opp og ned som at den var høyere eller lavere inne i en sylinder. Årstidene med solen i 

ulik høyde. 

Han la også frem tanken grunnet fossiler, at kanskje livet hadde oppstått i mudderet på den unge 

jorden, og utviklet seg i takt med at jorden eldes! Altså evolusjons-teoretisk utspill. Han mente da at om et 

individ var hjelpes-løst ved fødsel, måtte det ha vært en lang og komplisert utvikling for at dette skulle skje. 

Det kan være lett å tro at Anaksimanders beskrivelse er en konkurrent til GUD-s-tro, eller Natur-

vitenskapen før eller i dag. Men det er ikke slik. Det er en helt annen beskrivelse som ligger til grunn. At alle 

egenskaper, evner og former, fysisk, følsomt eller bevisst, uansett dimensjoner, verdener, så er altet en 

samlende betegnelse av alt kjent og ukjent uansett hva dette måtte være, mystisk, logisk, egenskaper, 

virkning. Det som er værende har eksistens og virkemulighet felles, at hvorfor, hvordan? At eksistensen 

inkluderer endrings-funksjonen og form-endringer, til egenskaper og evner. Enten det er Natur, Gud, eller 

Allah. Om så bare materie, stoffkraft. Likegyldig, da eksistens og evne er i ETT! 

Det er til denne totale eksistens begrepet væren, være-muligheten, knyttes til, og som er dannelsen av 

være-muligheter/virke-likhet, som verdener, himler, om så helvete. Også at verdener, dimensjoner, være-

muligheter har sine endrings-muligheter, forandrings-egenskap, tid, bevegelse, virkning, eller forandrings-

kraft, hvilket kan gi utvekslinger, tid, hastighet, overføringer, transformasjoner, at noe virker, skjer. Altet er 

en funksjons-forklaring. Ikke en vilje-forklaring. Det er ikke derfor styrken virker. Den absolutte styrke er her 

hele tiden.  

ALTET er altså all VÆREN, ER, som alt Enhetlig/annet-het! Fra den oppfatning som senere oppstod, 

at det fantes noe annet enn Væren og Virkelighet, slik som Platons Transcendent, Annet-het enn virkelighet 

og væren, hva man forstod nå av dette, så er Altet inkludert dette som kjent, ukjent, altså all årsak! 

Væren kan være Rom, tomheten, utstrekningen, andre dimensjoner om de finnes, hva som finnes 

eksisterende eller kun forestilt, som himler, verdener og andre dimensjoner, kjent og ukjent. I slik eksistens-

mulighet, væren, verden, eller form, så kan da endrings-egenskap bindes til slik væren, eksistens, slik at det 

værende gir rom for at endringer kan skje innenfor de aktuelle verdener, dimensjoner, og mellom disse.  

Det er umulig at tenkning, språk, intuisjon, bevissthet, og det fysiske, kan merkes om det ikke er 

forskjell som like og ulike former, da vi kan gjenkjenne noe logisk eller mystisk. De har alle former, slik at 

om vi ser en fysisk mus og tar tak i denne, er det lignende med tankemønstre og følelser som viser en form-

forskjell og virknings-forskjell bevisst for oss, til forskjell fra andre dyr og planter vi kan sammenligne med.  

Sammenligningen krever at det er formasjon, struktur i tankeformer som i fysiske former, og at følelser 

av fysisk næring med smak, da jordbær og blåbær ikke smaker det samme, viser at det både er en fysisk side 

som påvirker smak og en følelses-smak som bevisstheten da får, og at det er kontakt mellom fysisk og bevisst 

virkning. Likedan kan vi av erfaring mene at noe smaker bedre med sukker på, og bevisst strø sukker på noe. 

Vi kan også bygge et hus, oppfinne noe som er en sammenligning av flere ideer logisk som gir oss en ny 

bruks-ting.  
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At vi merker noe, intuisjon, er at vi merker en forskjell, slik at affekter, reflekser, følelses-virkninger, 

stemninger, er alt slikt som gjør at vi bevisst og underbevisst har merket en forskjell. Vi merker også at det er 

styrkeforskjeller i begrep som følelser, sinns-stemninger, behov, sanser, fysiske virkninger, bevegelser, og at 

bevisstheten merker styrke-forskjeller. Ikke så ulikt den fysiske energi, som der en fysisk gjenstand som dytter 

oss hardere, virker tyngre, har styrkekraft, merkes som en større styrke-følelse bevisst også.  

Dette er noe beslektet med at fysiske gjenstander kan være hardere eller tyngre enn hverandre, og 

vanskeligere å bearbeide, løfte, eller dele opp. Eksempel, forskjellige ved-typer som er lette eller vanskelige 

å dele med en øks. Kan også være svakere og sterkere magneter vi kjenner styrken til, kraftvirkning. Dette 

tyder på at bevissthetsegenskapen har en slags styrkevirkning, kraftvirkning også, i og med at den kan merke 

forskjeller på styrke; og synes det var slitsomt, slitsom følelses-styrke. 

Slik værens-eksistens og forandrings-eksistens, endring, virkning, er nødvendig også for styrke energi, 

kraft, som gir objekter ting, bevissthet evne til styrke, tetthet, tyngde, smaksstyrke, følelses-styrke, 

bevissthetsstyrke, at former kan endres i en totalitet der vi ikke kan få mer eller mindre enn det absolutte, en 

fullstendig kraft, energi, og som skaper kraft-motkraft. Tetthets-styrke-kraft er hva vi merker på de fysiske 

objekter, og at de ved deling, eller i normal-tilstand har frastøtende og tiltrekkende elektromagnetisk 

styrkekraft, og bestemt tyngde-tiltreknings-kraft.  

Jeg selv visste ikke om de gamle tenkernes modeller. Hadde ikke lest filosofi, teologi, og lite vitenskap, 

men jeg undret meg over rom, tid, stoffer, kropp og bevissthet. Alt dette hadde jeg jo alltid foran meg. Det å 

begynne å granske og sammenligne alt man kan ved rom, retninger, opp og ned, forrige og det neste, punkter 

posisjoner, sammenhengende utstrekning kalt kontinuitet, om noe kunne være endelig eller uendelig lå foran 

meg. Det samme med egenskaper og former.  

Men hvor dypt jeg søkte i dette ble ikke forstått av de som kun tenkte på rom som tomt, tid som kun 

jevn takt, bevegelse som rekkefølger over avstand med en viss fart, hastighet, og at noe virker slik som en 

magnet. Andre holdt seg kun til Guds Himmel, Menneskenes Jord, og Djevelens Helvetet, alt målt kun med 

det onde og det gode. Ofte med det onde som alle sakers målestokk. Uff. Om det onde er eneste målebeger de 

har. Omtrent umulig å vike vekk fra dårlig holdning selv da. Straff, straff. 

Derfor måtte jeg henvise til en slags funksjons-forklaring, og valgte å kalle alle slike eksistens-

væreplasser for Være-muligheter, og alle endrings-egenskaper, som bevegelse tid, hastighet, vekslinger, 

virkninger, at noe skjer, for Forandrings-muligheter, og alle fysiske og bevisste former for Ingrediens-

muligheter. Spørsmål fra andre om det kanskje ikke fantes andre verdener og bevisstheter, annerledes enn 

våres forestillinger, måtte jeg jo svare jo på, men at det betyr bare at det er ukjente være-, forandrings-, 

ingredienser av evne/egenskaper, om så bevisst og følsomt, godt eller ondt. Eventuelt andre kraft-former. 

Med væremulighet forandringsmulighet og ingredienser kunne jeg nå snakke med både religiøse og 

ikke-religiøse livssyn om hvordan noe kunne være eller fungere, fordi det lå visse avsløringer av virkemåter i 

bunnen av disse begrepene jeg lagde.  

Jeg selv merket meg at rom, dimensjoner, alle var forskjells-virkende funksjoner, likedan som at tid 

bevegelse og virkninger, at om noe skjer fysisk eller bevisst, kjent eller ukjent, så er det forskjells-virkende 

funksjon i dette, og at vi må ha forskjells-virkning for at like og ulike skal finnes, være mulig både som stive 

og endringsbare former, tanker og fysiske saker. Også som evne og egenskap. Årsak og virkning. 

Jeg tenkte meg om dersom alle himler og verdener, med alt i dem av evner og egenskaper, samt rom, 

tid, bevegelse, virkning ble fjernet, at alt slik av kjent og ukjent art, alt fysisk, bevisst, følsomt, vilje, og alt vi 

ikke kjenner til ellers, at alt fjernes slik at de ikke kan dannes eller oppstå mer, inkludert at alle like og ulike 

tomheter og ingenting-er, alle ingenting-er og tomheter som kan fylles eller tømmes, at alle slike like og ulike 

tomheter og ingenting-er også tas vekk. Altså Gud, djevel, menneske, andre bevisstheter, sjeler og åndskrefter 

er tatt vekk. At all eksistens og virkning, virkelighet og mulighet fjernes for godt uten å kunne gjenoppstå, 

fordi ingen forskjells-mulighet eksisterte lengre. 

Da fikk jeg et absolutt ingenting som = Uten forskjell, ingen like og ulike, ikke to like, to ulike, 

ikke mulighet og virkelighet, ikke årsak-virkning, ikke årsak til slikt heller, ikke tomheter og ingenting-

er av annen type, ikke bevissthet, følelse, evner og egenskaper, ikke noe fysisk, ikke kropp, ånd, sjel, 

livs-egenskap. Ikke rom, tid, bevegelse, hastigheter, overføringer, transformasjoner, endringer, at ikke 

noe kan skje, da det å skje innebærer en forskjell i tilstand som egenskap som lenger ikke finnes. Ingen 

endrings-muligheter eller virkninger i det hele tatt. Å skje, betyr forskjell. Ingen hendelse finnes. 
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Jeg kan ramse opp alt det samme for samme hva du kommer på, så elimineres dette, da alt skal fjernes, 

uansett alt-overskridende guder eller andre beskrivelser av mektighet eller vilje, allmakt. Alt enhetlig, 

enhetlig, annet-het, kjent eller ukjent er borte. All eksistens, være-mulighet, all virkning, forandringsmulighet, 

alle ingredienser og deres evner og egenskaper samme hva, slik som fysiske og bevisste egenskaper, kjent 

eller ukjent, logisk eller mystisk. Alt rasjonelt og alt irrasjonelt.  

Det jeg la sterkt merke til i denne absolutt ingenting-definisjonen var følgende: INGEN LIKE, INGEN 

ULIKE, INGEN FORSKJELL, INGEN MULIGHET, INGEN VIRKNING, INGEN EKSISTENS. INGEN ENDRING! 

Dette holdt for meg å sammenfatte begrepet, det nye ABSOLUTT INGENTING = INGEN 

FORSKJELL, INGEN MULIGHET, altså ingen forskjells-mulighet, eksistens, og årsak-virknings-løst.  

Dette betydde at Alt, Altet, men også Absolutt Ingenting, at begge ble umulige. Da finnes de ikke. 

Men dersom dette absolutt ingenting ikke er mulig, så er det bare en mulighet igjen! Og det er at da må det 

finnes like mye av det motsatte overalt i stedet for dette, slik at et slikt ingenting som ikke er mulig, skal bli 

mulig. Det betyr at svaret er at da må det må være noe, og det må være noe overalt, uansett hvor uendelig, 

evig, og endringsbart dette mulige er: Overalt må ha absolutt like mye absolutt motsatt, annerledes, den totale 

forskjell fra denne tilstanden for at ikke det umulige absolutt-ingenting-et skal dukke opp et sted på en eller 

annen måte. Ingen måter er tillat her?! 

Altet må altså være overalt i stedet! Hvorfor finnes noe spør alle? Dette er i alle fall besvart her, ved 

at altet er det eneste mulige! Hvorfor finnes eksistens, væremuligheter, endring, tid, bevegelse og virkning, 

forandrings-muligheter og ingredienser? Fordi at den type endring som gir forskjell fra slik tilstanden var, er 

også en slik slutt for ingenting-mulighet, så endringen må finnes, altså forandrings-muligheter av alle slag. 

Alt det forskjellige sin årsak ligger noe gjemt inne i denne totale forskjells-egenskapen. 

Når det motsatte, annerledes, den totale forskjellen fra absolutt ingenting må være i stedet, altså Total 

forskjell som ett Alt, så betyr det at om vi kun kjenner til slik man ofte henviser til i vitenskap, rom og 

bevegelse, ofte kalt rom og tid for utstreknings-bevegelsene også, så kan vi tenke oss at vi et øyeblikk lar 

utstrekningen og bevegelsen bli født til forskjell fra dette intet. Jeg tester her noe jeg kjenner litt til. Fødsel: 

Da vil utstreknings-forskjellen ikke kunne forklare bevegelses-forskjellen, og bevegelsen vil ikke klare 

å forklare utstrekningen, men som samme egenskap i samme punkt som en absolutt felles-differensial, 

forskjell, så vil bevegelsen hjelpe utstrekningen frem og utstrekningen hjelpe bevegelsen frem, og som samme 

forskjells-funksjon, differensierende differensial-funksjon, så vil denne bevegelses-utstrekningen virke, og 

den vil virke som en vekstfunksjon, altså født, vokser som en romtid-differensial.  

Denne utstreknings-bevegelses-veksten vil da vokse rett inn i uendeligheten, uendelighetens vegg, og 

da den er uendelig kan den ikke vokse mer, bare innvendig. Den vil innvendig vokse seg til ett trykk i stedet, 

til en absolutt ekspansjons-kraft som uendelig og totalt, absolutt ikke kan vokse mer i styrke. Vi har fått en 

uendelig utstreknings-funksjonell ekspansjons-kraft overalt som er likedan overalt balansert, likevektig. Da 

den fremdeles har denne vekst-ekspansjonsfunksjonen, drivkraften i seg, er dens eneste løsning og bytte plass 

med i sitt eget kraftinnhold. Samme kraft danner likevektig kraft og motkraft.  

Det betyr at den må bytte like mengder bevegelses-utstreknings-kraft-styrke med like mengder 

utvekslings-kraft-styrke. Det betyr at den gir lik mengde kraft og motkraft, like mengder bevegelses-energier 

og mot-bevegelses-energier. Den delen av kraftrommet som da er med i denne virvelutvekslingen vil danne 

en virvel som trekker seg sammen med like mengder virvelstrømmer ut igjen.  

Dette er den utvekslende ekspansjonskraft som grunnet balanseutvekslingen mot sentrum vil danne 

den tetthet og den akselerasjon som stemmer med Newtons og Einsteins formler, og mengden utvekslingskraft 

danner da Planck-størrelsen. Flere virvler vil bytte strømmer, og flere objekter vi da får en sum masse mindre 

enn summen av virvlene.  
Likt som black-Hole-oppdagelsen i rommet, at 33 solmasser og 29 solmasser smelter sammen som to sorte hull som blir 

til ett, der det burde ha vært 62 solmasser, men etter sammensmeltningen beregnes det kun 59 solmasser. Det har minket med 3 

solmasser, cirka 5 prosent! Det samme skjer med masser når vi akselerer dem også. Oppdagelsen av forholdet ved virvel-

sammentrekkende felt som kraftforskjell, ganget med halvering av avstand til et sentrum, som kraft, 1-4-16-64 osv., og likt som når 

vi dobler en bils fart og bremser på nytt, får lengder som er 1-4-16-64 ganger lengre bremselengde, at dette er gravitasjonen og 

styrke-avstanden hos elektromagnetiske felt også, magneter og elektrisitet og samstemmer med lys-energien og planck-en for alle 

fysiske lover. 

Min Altets-værende Modell, ble altså til en uendelig utstrekningsdannet forandrings-kraft som likedan 

som en forskjell som ble forskjellige fra seg selv i samme funksjon. Forandringskraften The Changing Force. 

Den samme funksjonen, den totale forskjells-funksjonen, kan også beskrives som en differensierende 

differensial-funksjon, og fysisk sett for romtid-energier kalt Differensialkraften The ∂ƒ-Force. Begge betegnelser 

er gyldige. Noen spør: Kan man ha dette som Gudstro/teologi: Mitt svar: Som det holdbart konstruktive for oss, ja! 
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Men på dette tidspunktet som funksjons-teori, så er ånd, materie, Gud og Naturen, overhode ikke med i teorien, 

kun funksjons-karakteren. Likheten er at forskjells-funksjonen, den totale differensial, også danner grunnlaget for like 

og ulike. Oppfattelse av Gud og Naturen tar tid og er noe kunnskap og følelse, ofte ubestemt eller udefinert. At en teolog 

ikke vet hva ånd er, og en atomfysiker ikke vet hva stoff eller gravitasjon er. Til nå. 

Altså for og, eller, både-og, enten-eller, ikke, hvis som alternativ er-lik, til er-lik og er-ulik, til gjentagelsen, 

altså if og repeat, alle logiske funksjoner, og til inverteringer, konverteringer, til sammenlignings-funksjonen av noe, og 

som da gir gjenkjennelsen, samstemning for fysiske og bevisste logiske og mystiske systemer, og som husk, 

transformasjoner, og bevisste funksjoner er avhengig av.  

Funksjonen er løsningen på logikkens gåte, om hvilken grunnfunksjon som ligger bak logikkens opphav og 

funksjon; digitalt og analogt. Gyldig for kropp, følelser, stemning, bevissthet. Logisk for like og ulike kan også nyttes 

som kjent og ukjent der kjent er logisk og ukjent er mystisk! Hva man ikke forstår, altså transcendent.  

Denne Altets-modellen inneholder alle de andres Altets-beskrivelser, også Anaksimanders, Platon, Hegel, 

Spinoza, Leibnitz, og besvarer Kants og andres spørsmål om hva moralen bunner i. Holdbarheten konstruktivt eller 

vedlikeholdt etter evner. Altså teoretisk og praktisk omsorg for kropp, følelser og bevissthet, samt naturen, miljøet vi 

lever av. En Altets-modell for alle himler, verdener, egenskaper, evner, evigheter og uendeligheter. 

 
På spørsmålet: Hvorfor finnes det noe i det hele tatt? 

Jeg fikk svar: Her har virke-funksjonen til modellen min dypere svar enn tidligere modeller: 

Fordi absolutt ingenting totalt sett var umulig, og at dette forskjells-løse måtte elimineres kun ved at det var en 

total forskjell i stedet, det vil si Alt noe Altet, som eksistens i stedet. 

Hvorfor finnes alt det forskjellige, uansett like og ulike? 

Svar; Som en total og absolutt forskjells-funksjon overalt, så ligger denne funksjonen som årsak til alle forskjeller. Den 

totale forskjell blir aldri mer eller mindre i virkning noe sted, og mister aldri noe og får ikke noe mer, og forteller hvorfor vi har en 

total konstant mengde styrke, energi overalt.  
Hvorfor skjer endringer? 

Denne totale forskjellen er en forskjells-funksjon, natur, en forskjell som blir forskjell fra seg, men da det er like meget 

slik overalt og en og samme totale forskjells-funksjon, så kan forskjellen fra seg selv kun utveksle med like deler rundt seg, eller 

overalt. Det betyr at bevegelsesenergier er lik mot-bevegelses-energier, og at kraft er lik motkraft i samme kraft, og at energiene og 

kraften er konstant, altså likevektig og i balanse;  

Hvorfor forskjell på naturbalanse og behovsbalanse? 

Svar: Selv om vi utsettes for utvekslingsforskjeller som ikke stemmer med behovs-tilfredsstillelsen vår. Det betyr jo at alt 

utveksler i like mengder energi, men da utvekslingen ikke kan fjerne noe av det bestående kan utvekslinger kun skje ved utvekslings-

sirkulasjoner, noe som danner virvler og kulevirvler i ett balansestyrt landskap. Det samme gjelder for partikler og kraftfelt. Betyr 

balanse, likevekt i alle endringsregnskap. 

Lignende er det i de refleksive bevissthets-egenskaper, formasjoner, og følelsesstyrker, gitt sammen-ligning i ulike former 

som behovs-tilfredsstillelser. Bevisstheten er en sammenlignings-prosess-funksjon. 

I utvekslings-formasjoner er blir det ulik tetthet på feltbanene, kraft-romendring, som gjør at forskjellige kombinasjoner 

oppstår, og forskjellig akselerasjon og retardasjon, altså kraftforskjeller og ulike egenskaper. 

Hvorfor og hva gir logikk og logiske funksjoner? 

Svar: På grunn av forskjells-funksjonen oppstår like og ulike forskjeller som ligger til grunn for alle logiske forskjeller og 

kombinasjoner av hvis, gjentagelse, en gang til, loops, og, enten-eller, både-og, ikke, deres negasjoner, og er lik, er ulik, som gir 

sammenligningsfunksjoner i kombinasjon, også som kjent og ukjent, gjenkjennelse og husk, og som grunnlag for bevissthetens 

sammenligningsfunksjon av former og krefter. 

Bevisste og fysiske kombinasjoner er altså mulig og logisk, der ukjent kilde betyr mystisk og kjent kilde, rekkefølge, er 

logisk. Om å forstå, eller ikke forstå. Det er umulig å sammenligne noe om det er hver for seg, derfor at det er og må være 

kontinuitets-forplantnings-formasjon både innvendig og mellom, og forbundet til begge saksforhold som sammenlignes. En slik 

forskjells-funksjon som er absolutt gir også automatisk de fysiske lover vi kjenner forklart delvis i forandringskraften og helt i 

differensialkraften. Gir svar på logikkens årsak, årsak-virkning, og de fysiske lovers totale energitilstand, og utvekslingsoppførsel. 

Hvorfor hender noe bevisst og fysisk? 

Hva så Gud eller Natur, hva man tror på, livssynene, mener danderer det ene og andre ut fra sin kraft eller med det som er 

tilstede, er altså et annet spørsmål, og sammenlignes med hva vi ønsker oss eller lager selv, slik som oppdagelser og oppfinnelser, 

kombinasjoner av forholdene a og b. Skaper-evne er stort sett underbevisst og bevisst kombinatorikk av kjente former og følelses-

kraft-virkninger som gir seg utslag i kunst, musikk, kunsthåndverk og kunst-teknikk, ved siden av at mange har ekstremt gode evner 

i tillegg til presisjons-arbeid med sanser og bevegelser, oversikter og orienteringer, nærmest refleksivt. Hele teknologien og praktisk 

livsvirke er del av samme funksjoner. Kombinatorikk og behov. Fantasi er regel-frie kombinasjons-utprøvelser. Men ofte kan vi om 

livssyn si at forholdet mellom a og b mangler, men kan virke i enkelte tilfeller, lignende magi, mystikk, okkultisme, andre alternative 

årsak-virknings-manglende faktorer. Ganske mye av alt oppfunnet og prøvd er lumske, usunne utprøvelser, og kan gis ett fysisk 

eller bevisst hjelpedytt som ikke er så mystisk. Gift for eksempel. Tryllekunst. Finger-ferdighet. 

Fra Anaksimanders første helhets-funksjons-prinsipp, og definisjon av Altet skriftlig, eller gjengitt skriftlig, har flere fulgt 

opp deler av denne. Pythagoras, Parmenides, Heraklit, Empedokles, Anaksagoras, Aristoteles, Spinoza, Leibnitz  Mange filosofer, 

teologer, vitenskaps-forskere mellom 1800-2020 har antydet dette, det siste med Einstein og Hawkings enhetlighetsteori for all 

fysisk eller absolutt virkning, uten å ha et funksjons-prinsipp som matcher dette helt! Min modell er en slik med ett nyttbart forståelig 

funksjons-prinsipp, men også til dels deduktiv virkefunksjon. Altet har blitt en legitim værens-beskrivelse for funksjoner vi 

kjenner fra andre forklarings-skrifter gammelt og nytt. Altet: Ett etablert begrep! Krysser egentlig ingen modeller! 
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ROM – TID – KRAFT – Elementer, Referansene våre, bevisst og fysisk. 
 

En innføring om element-lærens endring i historien. Om kreftene. Fra gammelt til nytt. 

 

Men hva så da med den spede forklaring til jord-luft-ild-vann-metall-element-forklaringen? Hva 

skjedde siden denne steinalderen til at vi fikk nye ideer om forholdene her? 

Den litt diffuse oppdelingen av jord-luft-ild-vann, mulig metall, som hører mer med til den praktiske 

hverdagen vår, følelses-behov og sansning for praktisk virksomhet til behov, gir ingen spesialisert forklaring 

til hva eller hvordan disse elementene er. Slik sett gikk de inn i høstonna og våronna, i frukttid, og i deler av 

vinter- og sommer-forhold, samt samlivsformen vår, og telte ofte en del for møte mann-kvinne og barn, husly 

og virksomhet for stammen. Altså der noen med god innsikt om følelser og bevissthet kunne bli spådd en del 

av de lærde, om hva de kunne oppleve eller burde oppleve.  

Slik virket en del på følelsesliv og behov til folk. Men dette fortalte ikke om elementenes virkelige 

funksjonelle oppførsel, da dette krevde mye forskning. Mange kan bli sinte eller lei seg når de hører at noen 

vil finne ut hvordan noe virker også slik, men det gjøres for å få mer innsikt. Å finne ut dypere sammenhenger 

og funksjoner i naturen er i slekt med det gode og onde. Fordi at når vi søker, leter, er nysgjerrige, så tittet vi 

over neste bakketopp for å se om det er god mat og snille forhold, eller om det er noe slemt som vil spise oss 

eller andre vonde forhold. Handler om vi skal oppsøke noe eller løpe vekk, eller må sloss for å overleve.  

Nysgjerrigheten til nese, øyne, ører, smak og lukt, og bevegelsesevner er i dag pop-kultur. Sport, 

teknologi, ferie. Eller krig. Før var det vanlig nødvendighet for å overleve hver dag. 

Vi oppdager hva vi kan blande og lage, og hva som kan gi varme, hva som er farlig slik som fiender, 

sykdommer, virus og bakterier, og legehjelp ved knekte bein, eller blindtarm-operasjon. Betennelser. 

 Så mere forskning var vel ikke til å unngå, og kan være til hjelp for moral, holdbarhet også, om man 

bare tenker seg om i bruken til det som er konstruktivt oppbyggende. Farer betyr angst, skader, og lyst noe vi 

ofte kan få noe godt ut av. Mange bruker slikt feilaktig med tanke på ordens-livet. At vi har noe å holde oss 

til bevisst og fysisk uten å ødelegge hverandre eller naturen. 

 Vi oppdaget nervesystemet vårt. Det er en bindingssnorer mellom primær-medfødte behov, organer, 

behov og sanser som får ben og armer i andre enden av nervetråden til å bevege seg. Nervesentrene i hjernen 

er inkludert og kan samvirke i mer helhetlige reaksjonsstrukturer, bevisst og ubevisst. Når vi er sultne og noen 

klyper oss. Kall det reflekser eller instinkt, eller hva du vil, energiutvekslinger. Men vi har en følsomhet-styrke 

i takt med disse styrkene, og vi har husk og bevissthet også, slik at ikke bare nesa, lukten, trekker oss fremover, 

men ved hjelp av bein-flytting, fraspark. Vi kan sammenligne mye og ha en konstruktiv bevissthets-styrke-

orientering, og kanskje, ha et godt følelsesliv i tillegg. 

Fra år 1790-1800, har vi på kjemisk vis ved varme og frost, smeltet, kokt, kjølt ned, alle jord-stoffer, 

og der vi til slutt har funnet 96 forskjellige stoffer som ikke ville endre seg mer når de ble gjort flytende, 

gassaktige eller i fast form. Alle disse 90 forble de samme stoffer som gass, flytende og fast form, og ville 

ikke endre seg. De ble kalt grunnstoffer, et nytt begrep for elementer, eller atomer. De navnene vi ser i det 

som kalles grunnstofflista er disse 90 nye elementene. Flere hadde vi gitt navn fra naturen av. Først fant vi 

rundt 30 1790-1800, for så rundt 40 til eller flere etter Daltons atomteori og forskerkrav til stoffer i 1800. 

Disse er enda mindre bygge-stener enn de gamle jord-luft-ild-vann-elementene. De bygde jord, luft, 

ild og vann. Vann bestod av stoffene oksygen og hydrogen. Luft av de to stoffene nitrogen og oksygen, pluss 

litt vanndamp og karbon-di-oksyd CO2, altså karbon og oksygen. Vi fant ut at av alle disse 90 var det kun 

oksygen som lagde ekte flamme-ild.  

De fleste andre gir heller fra seg et reaksjons-smell eller omdannes mellom fast-flytende, gassform. 

Vanlig for all jord, stein, fjell, lava, er at det er fast og flytende av alle grunnstoffer blandet, og kan gi gass 

ved stor varme, slik som lava-gasser, vulkaner. Det som er felles for alle grunnstoffer er at de består av like 

partikler, og har tyngde etter mengden slik, og de har elektrisitet og magnetisme i seg etter slik mengde-

fordeling. De blir ekstra elektrisk positive eller negative om de mister en brikke, eller har en brikke for mye.  

Disse er som regel svært nøytrale, nesten uvirksomme, når de er normale, balanserte, likevekt, slik 

som i jord, fjell, pleier å være, også i deler av planter og dyr. De partikler som alle disse grunnstoffer består 

av i en fast mengde der den ene er tyngre enn den andre, er en tung kjerne-partikkel kalt nøytron, og en nesten 

like tung positiv proton-partikkel i samme kjerne, og som bestemmer grunnstofftypen. Og så er det elektronet 

som tilsvarer manko-forskjellen mellom nøytron og proton som kalles elektron, som vandrer i skall-baner 

rundt kjernen, og som vi forbinder med elektrisitet og magnetisme sammen med protonet.  
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Er det et eller flere mindre eller flere elektroner enn dette, så kalles dette positive eller negative Ioner! 

Er det forskjell på nøytron-mengde-tyngde i kjernen, kalles de isotoper. Nært til elektroner med samme 

elektromagnetiske egenskap har vi fotoner, lyspartikler, som alle har samme lyshastighet.  

Fotonet kan vibrere forskjellig, kalt frekvens. Det er frekvensen som bestemmer om det er synlig lys, 

varmestråler, laserstråler, radiostråler, satellitt-, GPS-, tv-stråler, røntgen, eller gamme-stråler. Alle er samme 

partikkel-type med samme hastighet, lyshastigheten. Elektrisk felt og gravitasjon har også lyshastigheten. 

Bare akselerasjonen er forskjellig, og må forklares på en spesiell måte senere. 

De stoffene som bygger opp jord, luft, ild og vann, systematisk kjemisk, matematisk, er disse 

grunnstoffer, atomer, som er slik: Er det 1 av hver, 1 proton-1 nøytron-1 elektron, er det tungt Hydrogen, er 

det 8 av hver så er det Oksygen=(8 proton-8 nøytron-8 elektron). Er det 26 av hver er det Jern, = (26 proton-

26 nøytron-26 elektron). Derfor er det så lett å forstå grunnstoffene i naturen. Ved radioaktive metoder, og 

millioner av grader, eller spesielle kjemiske prosesser eller trykk, kan man faktisk omdanne et stoff til et annet, 

eller dele opp ett av dem til noen mindre, men dette skjer ikke vanligst i naturen, men en sjelden gang i forhold 

til normal-balanse-tilstanden.  

Det var Benjamin Franklin som sa at jord normalt var nøytralt, men var det overskudd eller 

underskudd fikk vi elektrisk negativ eller elektrisk positiv, elektrisitet, og magnetisme. Det er da ikke rart at 

kjemi-/-fysikk-matematikere som arbeider med de fysiske eksperimenter og fysiske lover for strøm, 

magnetisme, lys, teknologi, derfor er overrasket: Men det er jo ikke mulig at det kan være så god orden i 

naturstoffene som er så sprø mente de!? Energiberegninger stemmer ned til pico-størrelse, altså med en 

feilmargin med 12, 15 eller 21 0-er etter komma. Utrolig. Summen av beregninger har vist at energiene er helt 

nøyaktige, slik at det egentlig ikke skal være en feil etter 20 0-er, men regnemaskinene er for dårlige selv i 

datamaskiner. 

Prøver vi å splitte atomet får vi atom-reaksjoner med stor styrke, da det utløser lyshastighetsfart i 

enkelte deler av dette, og da får vi atom-reaktorer og atombomber. Slikt skjer inne i Sola, i Universets galakser 

og i sorte hull, Black Holes. 

Det som er sant er at mange fra steinalderen og Antikkens oldtid, trodde at alt var disse 4 stoffer, ur-

elementer som han sa, som jord, luft, ild og vann, og kanskje metall som i den kinesiske elementlære, men at 

disse ikke kunne deles opp! De kunne blandes og splittes fra hverandre. Dette trodde Empedokles 2550 år 

siden, og gjorde det til en fast regel. Aristoteles trodde på dette. De kunne anse minste deler jord, luft, ild og 

vann også som atomer slik Demokrit gjorde. Også alkymister og Newton trodde på jord, luft, ild og vann som 

elementer som ikke kunne deles videre.  

Ikke alle så elementene slik at de ikke kunne endres, slik at vi hadde modeller der alt kunne flyte over 

i hverandre som mer eller mindre faste stadier. En slik eter-element-forståelse var ett av synene som grekere 

og romere hadde. At røyk, damp, gass kunne fortynnes til ild, eller gå over i flytende form som regn, kunne 

fryse til is, der is kunne forsteine seg videre til kvarts eller mørkere stein og sand som var forurenset kvarts. 

Stein og jord kunne smelte og bli flytende slik som lava, og røyk, der omløpet var sluttet i et kretsløp. 

Samtidig hadde grekere og mange naturreligioner den oppfatningen av at det kanskje bare var ett 

kraftstoff, eteren, livskraft, som alt etter hvor tett det var som gassform, som flytende eller som fast tetthets-

forskjell ble til alle stoffene ut fra trykket, og at var det mindre trykk så ble det til sjel, ånd, bevissthet. Altså 

en natur-kraft som kunne alt. Denne beskrivelsen av overgangsformer for luft, jord, ild og vann hadde også 

mange alkymister med seg, og Newton. Det ble derfor konflikt også mellom alkymister om det var faste 

udelelige deler eller flytende overganger mellom alle stoffer. Jord-vann-luft-ild-Eter-kraft-modellen. En 

modell der alle naturlige og overnaturlige vesener, tanker og stoffer kunne skille seg ut, og samvirke. 

Eter-kraften eller en slags kraft-motkraft, urstoff, ble brukt også rundt atomteorien av enkelte forskere. 

Det er her usikkert om hvem som fordeler eteren over livskraft og fysisk kraft samtidig, eller som det samme. 

Mye tyder på at en balansert kraft i universet, kraft-motkraft, mot slutten av 1800, og inn mot 1900 fikk 

betydningen en fysisk kraft og partikkel-funksjon samtidig, slik at eteren rundt den tiden ble forstått som en 

fysisk kraft av mange troende og ikke-troende, og at bevisstheten og livskraft ble holdt i bakgrunnen som noe 

annet, selv om det som tros-modell generelt står for helhet av både bevissthet, livskraft, og det fysiske. 

Forskjellige stadier av hva vi kan forstå som en og samme kraft. Forskere begynte å tro at det fysiske 

kunne fremskape bevissthet da alle variabler av kraft kunne tenkes. Altså del av den biologiske opprinnelse 

og utvikling, slik som med Darwins utviklings-modell, eller evolusjons-teori. Man måtte bare forstå hvordan 

alt på innsiden av organismene virket, eller hjernen og nervesystemet til mennesket, og kraftfeltene. 
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Men som så mange troende over alt i verden av ulike arter, så er det en mengde ulike troende fra alle 

samfunn som slik sett ganske sikkert har ansett eteren eller en kraft som slik er en livskraft også. Om det er 

kun naturen, og ikke guder som har skapt dette, men virker slik allikevel, så vil bevissthet, livskraft, fysiske 

krefter som samme kraftnatur fremdeles kunne anses som livskraft-funksjon. Men i dag eksperimenterer man 

med biokjemi og nervefysisk-kjemi for de samme begrep, og med logiske like og ulike reaksjoner som 

bakgrunn for bevisste og fysiske virkninger, uten guder eller andres vilje som selve virkemåten.  

Men altså; at her mener da 80 prosent av forskere at det er en Gud, en livskraft, vilje, sjel-ånd, noe 

spesielt overstyrer i og av alt dette, og er årsak, men også dette er fortrengt i bakgrunnen av den direkte 

forskningen. Mange spekulerer allikevel om det er de kreftene de måler og ser skjer overalt i det biologiske 

og i naturen som kanskje er forklaringen alene, virkemåten, funksjonen. At drivkraft-funksjon er inne i 

kreftene.  

Alkymistene, men også alminnelige praktiserende smeder og byggmestere fant ut at det var visse 

metaller, slik som gull, sølv, kobber, jern, tinn, zink, aluminium, Platina og flere. Disse kunne lede strøm. 

Stort sett gnister. Noen slik som magnetitt, altså metallet mangan, var naturlig magnetisk. Magnetstein.  

Litt om det som kort grenser inn mot den mer kompliserte, men allikevel enkle fysikken, 

kjemien. Forskere av en ekstrem undersøkelse av stoffegenskaper, 1700-1830, etter Aristoteles vitenskaps-

utskillelse som eget fagområde, og etter Arkimedes og Leonardo da Vinci. Er Galilei, Newton, Leibnitz, 

Benjamin Franklins ideer, Watt, og spesielt i kjemi, Lavoisier, videre Dalton, Ohm, Gauss, Faraday og 

Maxwell. De forårsaket balanse-regnskap som formler for fysikken, videre for ekstrem forskning på 

jordstoffer, gasser og væsker for alle stoffer, fant deres koke- og frysepunkter, smeltepunkter.  

Med Hygens og fler at klokker, og forskere som fant opp termometere til kontroll av eksperimentene 

og været. Ohms lov gikk igjen i alle energifysiske lover; At trykkspenningen fordeles seg over motstandskraft 

og strømningsmengde som alltid var omvendt proporsjonale. Økte spenningen ble strømningene større, 

omvendt mindre. Dette testes mot vanntrykk, elektrisk strøm og magnetkraft, og gravitasjonskraft, og det vi 

kaller stillstands-energi og bevegelsesenergi der den ene mister så mye bevegelse som den andre overtar. Altså 

at energi total fordeler seg over indre energi og bevegelses-energi. Mellom bevegelse og energi i ro hos fysiske 

felt og objekter. Kinetisk og potensiell energi. 

Mendelevjev, en russisk forsker finner ut på 1800-tallet at det er en ganske nøyaktig vektforskjell 

mellom hvert tyngre stoff, og kan forutsi hvilke stoffer og egenskaper disse må ha på de tomme plassene, og 

så finner forskerne disse. Årsaken til dette kan man undre seg over, men dette ble også inngangen til partikkel-

forskningen, og partikkelfysikken, der Lorentz, Røntgen, Curie, Planck, Rutherford, Thompson, Bohr, 

Hubble, og til slutt Dirac, ender opp med kvantefysikk-formlene for grunnstoffenes egenskaper. For så vidt 

det v kaller kvante-elektro-dynamikken.  

 

Videre med det mer enkle: 

Med atomteorien med elektrisk spennings-forskjell på overflaten ga kjemikerne regnestykker som 

viste hvilke som kunne koble seg sammen i bestemte mengder og hvor godt de satt sammen som 

atomkoblinger, molekyler. Spenningen som positiv og negativ kan kalles syrer og baser. PH. 

Mange av de stoffer vi kaller mineraler kan bestå av bare ett stoff, grunnstoff, atomtype, men er som 

regel blandinger. Slik som jern og oksygen som blir rust, kobber og tinn som blir bronse, kobber og zink blir 

messing. Stryker vi tynt lag av nikkel, sølv, gull utenpå noe kalles det forgylling som er beskyttelse mot 

forvitring, slitasje i mange tilfeller. 

Det kom som en overraskelse litt etter Newtons død at det gikk an å finne stoffer som ikke endret seg 

og der man snart fant 50-60 slike egne stoffer som var mindre enn jord luft, vann, og ild, altså lys-varme-

stråling, og som siden fikk navnet atomer med kjemiske bestemte bindingsstyrker, bestemte kokepunkter 

frysepunkter, smeltepunkter. De kunne ofte bare blandes mekanisk, lignende sand og jord, men også lage 

mange sammenkoblede slike som lå i grupper som sand og jord eller som faste steiner, eller til og med som 

flytende brennende lavasteinmasser fra vulkaner. 

Man fant ut at ved kjemiske bindinger og oppløsninger av disse at det ble gitt stråling eller avgitt 

stråling i prosessen, slik at lys eller varme, andre stråler, fri-gjordes, men alle var samme partikkeltype. Men 

som flammer for eksempel, så måtte man ha andre stoffer som frigjorde slikt, slik som oksygen og hydrogen 

som smeller, eksploderer sammen, og danner vann-molekyler. Faktisk rart at to stoffer eksploderer når de 

bindes sammen og blir vann. Hydrogen blir her kalt knallgass.  
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Lavouiser 1792, som kalles kjemiens far, fant ut at det bare var oksygen som kunne gi ekte flammer. 

Alkymistene trodde det var hydrogenet som var årsaken, noe også Lavouiser trodde først. Dalton 1800, 

lanserer Atom-teorien for at tyngde, koke, smelte, fryse, og kjemisk binde/splitte-styrke skal skrives ned. 

Atomenes tyngde har en likedan jevn stigning. Russiske Mendelejev så da at det manglet en del plasser med 

jevn stigning, der det burde vært et stoff med mellomvekt. Han sa fra til Europa og Amerika om dette. På kort 

tid fant de 10-20 av de manglende stoffene på lista. Med tyngde, med kjemiske egenskaper, akkurat slik han 

hadde forutsagt dette.  

Atom-rekkefølgen er slik at spenningen går fra positiv til mere negativ elektrisk styrke med den økende 

tyngden til stofftypene, og faller plutselig ned til positiv igjen, og stiger med økning av stoffenes tyngde på 

nytt, og så faller det ned til positiv igjen. Mendelejev satte da alle de første positive under rekken over og fikk 

tabellen vi i dag ser på kjemi/fysikk-salen på skoler. Denne henger selvsagt hjemme hos CERN, hos alle 

Astrofysikere, hos Hawking, Hos Einstein, Hos Higgins, Og: 

Hos alle i fysikk, kjemi, teknologi-sentere i hele verden, og hos alle biologer genetikere, de som forsker 

med sykdom, bakterier, virus, arvestoffer, og stoffskifte hos alle planter og dyr, og hos de som arbeider med 

vær, vind, bølger, storm, kulde og varme, meteorologer, og alle teknologiske bedrifter. Gymnaser og 

Universiteter har dette nærmest som obligatorisk fag, og kan være forut for immatrikulerings-oppgaven, og 

det som kalles borgerbrevet. 

Alle som forsker på Kosmos, univers-verdensaltet. Man lærer noe om dette som rørleggere og 

elektrikere også, og alle som driver med ekte forskning på elektronikk og mikrochiper, hjernen i datamaskiner. 

Nå er teknologien med i biler, kjøleskap, fly, GPS, Mobil, Internett, TV, Radio, all kommunikasjon. Dette 

hadde aldri gått an om det ikke var nøyaktige lov-balanser i energier hos grunnstoffer og natur-kraften vi har. 

Og som gjentar seg for store legemer slik som solsystemer og kraften som er balansert mellom månen og 

jorda, planeter og sol, og mellom og i galakser i verdensrommet, sorte hull, universet, kosmos.  

I nyere tid viser kraft-feltet seg hos partikler til å ha en lik mengde styrke inn og ut av seg slik at de 

opprettholder en balansert størrelse. Det merkelige er også at energisummen aldri forsvinner, akkurat som at 

partikkelenergier er evighets-maskiner som aldri blir gamle og som arbeider ustanselig og ikke mister energi 

i den store mengden. Men vi kan omvandle en energi til en annen. Ingen energi går tapt. 

Eksempel er om vi brenner ved, og som omdannes til gasser, aske, lys og varme, og som absorberes 

av annet rundt oss, faktisk i lik mengde. Vi ble altså ikke kvitt det. Det er på prikken lik mengde energi i 

totalen uansett. Herfra kan da elektroner arbeide videre med likedan energi. Vi lever altså i en evighets-

maskin-kraft. Vi selv blir gamle og blir næring og mineraler for andre vesener, eller i jord, stein, leire.  

Troen på at det er gjennomgående kraftfelt tvers igjennom partiklene har nå også kommet til CERN. 

Beregninger viser et sannsynlig løp for massekraft i sentrum tilsvarende innkommet og utgående, og som 

neppe stopper opp i partiklene men at det danner en kuleformvirvel før det slipper ut igjen, altså utveksling. 

Denne kule-formen, hastighetsløkken vil da virke som en tidsmanko, en balanse-størrelse, fordi den sirkulerer 

en gang før den går ut igjen. Dette er balanserte proporsjoner og grunnen til Planck-balanse-verdien hos alle 

partikler og masser i universet. Fordi det er balansen til kraft-motkraft, i drivkraften. 

Når to likedanne gravitasjons-krefter møtes vil de kunne utnytte litt av kraftstrømmen fra hverandre, 

der den utgående kan spises opp en del av det andre objektets inngående sugeeffekt. Er gravitasjonsfeltet alene 

med en annen slik, vil balansen utjevnes og ikke merkes spesielt, som et nøytralt kraftrom. Men fysiske 

objekter har høyere gravitasjon enn rommets nøytraltilstands-balanse.  

Da disse har innsug og utpumping for at objektet skal holde samme tyngde, tetthet, masse, men møter 

et annet objekt, vil de suge litt på hverandre også. Da behøver de ikke suge like mye fra gravitasjonsrommet. 

Overskuddet som ikke suges fra rommet er da ekstra energi i romstrømmen. Objektene blir en bitte liten masse 

lettere enn summen av de to hver for seg, akkurat slik som med virvler i vann, og den forskjellen i balanse 

mellom 50% av tap i objektet og 50% gevinst til rommet rundt, og som er det vi kaller Planck-konstant 

balanse-størrelse for objekter, sorte hull, og for lysfrekvens-forskjellen. 

En balanse finner alltid middelpunktet: Det er grunnen til at Einstein lysbøyning for det krummede 

rommet rundt solen, og solens tiltrekning, viser 50 prosent til hver av disse i tiltrekning, sammen-krumning, 

sammen-klemming, som gjør at vi kan se lyset fra stjerner gjemt bak solen ved sol-formørkelser, som ble 

bevist 1919, der lys ble bøyd 50/50%, av romkrumning og solgravitasjonen. Noe av dette berører den 

fotoelektriske effekt, og som er del av grunnen til at Einstein fikk sin nobelpris. Han har ikke fått noen pris 

for sin gravitasjons-felt-teori eller for E=mcc, som er alles sammen-lignings-mål for energier i dag uansett 

hva de gjør. Selve fasiten. Han bør vel få en slik ærespris i det internasjonale forum. 
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Vi måtte jo bare gjette på at det var en liten negativ partikkel eller positiv partikkel når de minste kunne 

være positive og negative, for noe måtte det vel være der. Etter lang tid klarte noen rundt 1880-90 åra å finne 

dette negative elektronet. Altså ganske bra eksperiment-mål etter hvert. Røntgen begynner med eksperimenter, 

og doblingen av tyngden til stoffer var dobbelt så tung som det letteste stoffet, vanlig hydrogen. Kunne det 

bety at det var to partikler inne i kjernen, et som var positivt og 1 som var nøytralt, bare tungt. Man visste jo 

at det var en positiv partikkel der inne et sted. Røntgen og andre finner på ulike måter to typer partikler. Det 

ender med at Bohr klarerer at det finnes en nøytron-partikkel i atomet også. Einstein blir imponert over Bohr. 

Dette er rundt 1911-13. Først i 1930 likt med Diracs kvantefysikk-formel, er nøytronet sikkert påvist.  

Madam Curie har funnet ut av Radium-grunnstoffet i 1880-1890-åra, og får etter 1900 nobelpris. Hun 

snakker om en slags kald stråling også. I 1934 er det at datteren til Madam Curie er med å oppdage det første 

anti-partikkel som Einstein snakker om og får pris for dette, og som Dirac har funnet planck-kvante-formel 

for som motsatt spinnende partikkel. Dette er et slags positivt elektron, kaldstråling, og blir kalt positron. Mer 

nøye kraft-beregninger som vi får av kvante-beregningen til Dirac, treffer nøyaktig likt med kraft-del-styrken 

til elektroner og bindinger i kjemi, at vi kan beregne feltstyrker også like godt med formelen slik.  

Det er altså en likhet med gravitasjons-akselerasjon og elektromagnetisk akselerasjon, effekt, og dette 

gir grunn til faget kvante-elektro-dynamikk som gyldig for både partikkel og felt-styrkene rundt disse. Her 

brer alt seg utover i sfærisk mengde, og ikke bare som partikler med bevegelses-retning mekanisk, det som 

tidligere het kvante-mekanikk. Selv Newton ville blitt overrasket om det viste seg at gravitasjonsfelt bøyde 

seg fordi han trodde de hadde en fast og uendelig raskt virkende ens-retning, og at alt var gjennomsnittsmål 

mellom kraftstyrker. Einstein finner ut at det er trykk-mengder som styrer krumninger av feltrommet og slik 

danner grunnen til romtid-krumningen vi hører snakk om.  

Dette er sterkt i slekt med at magneter kan avbøye lysstråler og elektroner i tv-skjermer og annet for å 

gi ulike deler av bildet på skjermen. Her er det også en feltkrumning i rommet. Romtid-forsinkelses-baner. 

Grunn til relativitetsmålene i fysikkens tids-perspektiver, relativ romtid, men eksakt etter energimengdenes 

tetthet og omforming slik som i Einsteins gravitasjons-teorier som generell relativitets-teori. Fysisk lov. 

Det er at utstrakte krefter finnes romslig, overalt, og er eneste kontakten vi får med energi, og at det 

derfor er den eneste rom-tid-krumning, romtid-effekt vi kjenner. Det som virker. Å snakke om tomrom til 

Einstein har ingen mening. Det å snakke om tid for den fysiske natur uten felt-rommets hastigheter har ingen 

mening for Einstein. Om det tomme og tid er uavhengig av kreftene og endringene, virkningene, så har de 

ingen innvirkning: De kan like godt ikke finnes. Einsteins tro er at det er mulig at krafstyrken i rommet har 

romslighets-natur og bevegelses-drivkraft i seg, at rom-tid-energi er virkelige tilfelle, ett enhetlig produkt.  

God grunn til alt prat om bevegelsesenergier som Bertrand Russell snakker om. Einstein, Russell og 

Arne Næss har vært frontfigurer for kraft og bevegelses-natur, og romtid-energier, og krav til fysiske lover, 

spesialisert som vitenskapshypotese, vitenskaps-kriteriene, vitenskaps-metode, og vitenskapsteori for fysiske 

lover og eksperimenter, forskning. At Næss og tenkere, forskere, aksepterer min kraftmodell veiledende. 
Min Altets-modell besvarer bare hvorfor noe er, og hvorfor og hvordan noe fungerer som det gjør, og hvordan det kan 

fungere, og hvorfor like og ulike krefter og virkninger kan virke fysisk og bevisst, og hvorfor det blir dannet fysiske lover og 

samtidig viser de fysiske lover gjennom dette. Hvorfor partikler og forskjellige kraftvirkninger hos disse, anti-felt og anti-partikler, 

anti-gravitasjonen. Hvorfor rom dannes og størrelse, og hvilken tilknytting og hvordan dannelse av rom-tid-stoff-produktet virker 

og romtid-energier virker. Det er kanskje ikke så mye til svar men det viser hva som er drivkraften i systemet og hvorfor det virker 

som kraft-motkraft, har balanse og likevekt i deres utveksling, og hvorfor kraftrommet og partikler danner et konstant proporsjons-

forhold for frekvenser og partikkel-størrelser. Altså da også hvorfor kvant-elektro-dynamiske størrelser blir som de gjør, og at uten 

at den minste forskjell er lik den neste minste forskjell uansett egenskap som grunnfunksjon i denne kraftmodellen, så kan hverken 

kaos eller kosmos eksistere, og hverken geometriske eller matematiske proporsjoner dannes, og i hvert fall ikke i fysikkens romtid-

energier. Fordi: Kaos og kosmos er to former for oppførsel samme kraften kan gjennomløpe, og er grunnen til at et kosmisk system 

som endres til kaos og tilbake til kosmos fremdeles har samme energi i behold. Samtidig betyr i de fleste tilfeller kaos at det er 

transformasjons-energier som er i virksomhet, altså utvekslingene. Det kan gi dårlig vær, slik at kaos-balansen behøver ikke å bare 

være bra for oss, men er tvungen. Den gamle forklaringen på kaos-uhell var noens humør! Litt tvilsomt. At alt eksisterer fordi 

noen er i slikt humør. Har godvilje, vrangvilje, vil ha, ta, gi, få; Stort sett ligner Penger og Makt! 

R. Bergersen.  Jeg tror på funnet! Livssyn: Altet! Dets funksjon, drivkraft! 

Den eneste klare funksjon som funksjonelt gir drivkraft og preferanseobjekter logisk. 
En overraskelse var at jord, luft, ild og vann, eventuelt metall-elementer, at disse bestod av mindre enheter som er 

like for de alle, altså atomer, og at forskjellige atomer er bygd opp av elektroner og protoner og nøytroner. Likt antall 

protoner og elektroner i hvert atom, og antallet slike gir atomnummer og tyngden av dette stoffet. Ytterskallets spenning 

bestemmer hvilke som bindes sammen av disse. Ved reaksjoner så absorberes eller avgis lys, hvor vi på lysfrekvensen kan 

avgjøre hvilke stoffer vi har. Disse partikler bygger jord vann og luft, og benytter lys-partikkel til omformings-prosessene. 
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