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Livs-Funksjons-preferanse-betingelser 
 

Like gyldige for det fysiske og fysikkens verden, Natur-virkning 

 

Grunn-funksjon til Behov Drift Samfunn Økologi funksjonelt. 

 

 

 Nå kunne vi hoppet rett inn på Natur-funksjoner og Behovsformers funksjonalitet, og utvekslinger slik 

fysisk, bevisst og følsomt. Fysisk og bevisst. Disse funksjoner kan ikke virke om det ikke er en drivkraft-

funksjon som ligger under at noe endres og virker. Derfor må et lite innlegg først gjøres om funksjons-

betingelsene, virkemåter hos en slik drivkraft. 

 Vi er som de fleste enige at ikke alt bare kan fare rundt tilfeldig og kollidere med hverandre, og så blir 

det orden, eller balanse i energiene rundt oss som konstante slik det blir målt når summene av energi legges 

sammen uansett endret form på energien. Fysiske lover slik som at partikler, atomer, natur-elementene slik 

har bestemte bindingskrefter og spaltnings-verdier, slik at forskjellige stoffer gjentar at klor og natrium blir 

koksalt selv om begge er giftige hver for seg.  

Videre at vi kan få Karbon, oksygen og hydrogen, sammen med nitrogen til å danne sukker, fett og 

proteiner, og videre DNA og RNA og fettvegg-kule-celler, som de best styrende egenskaper i livs-celler, der 

endring i gen i arve-materien inne i cellen gir forskjellige egenskaper i alle levende organismer, som slik er 

avgjørende for at det må være en bestemt orden i krefter og spenninger. Denne ordenen kaller vi balanse, eller 

likevekt mellom kropp og natur-miljø, eller kraft og motkraft i fysikken, eventuelt i cellen og DNA-ets 

spenninger som like mengder sum bevegelses-energier til og fra i omformet energi.  

Noe holder alt på plass, eller løser opp dette, men i balanserte mengder lik opprinnelses-tilstanden som 

det skjer en endring med. Det utgangspunktet som det blir referert til her er en kraftmodell som blir kalt 

Forandringskraften, eller fag-vitenskapelig, Differensialkraften – The ∂ƒ-Force. Det er en kraft-funksjon i 

bunnen av denne som vi kan forstå som en forskjells-funksjon til dannelse av rom, og en forskjells-funksjon 

som dannelse av forskjell fra slik tilstanden er, som endring og bevegelse, og dermed tid.  

Vi behøver ikke helt nødvendigvis å forstå denne modellen kun som et fysisk system, selv om det 

meste ville fungere ut fra fysisk slik faktor for liv, bevissthet, fysiske lover. At bevissthet og følelser, og 

styrkevirkninger i andre modeller av tro og viten, slik viser seg differensiert, flere egenskaper, mangfold, og 

har endrings-egenskap, er utvilsomt, og gyldig for det som endrer seg; at noe skjer, hender, virker, som 

grunnlag for å se forskjell på noe, eller sammenligne noe, bevisst og følsomt. Gyldig for kjente og ukjente 

dimensjoner, det mystiske ukjent og det logiske kjente. Bevisst, fysisk; sammenligning, tilpasning. 

Det mystiske ukjente og det logisk kjente. Logisk og mystisk som kjent og ukjent, betyr det samme 

som hva vi har oversikt og orientering om, og det vi ikke har oversikt og orientering om. At innholdet i det vi 

refererer til er tydelig ved innholdets brikker i samspill, årsak-virknings-rekkefølger, eller at det mangler noe 

i en slik oversikt, det vil si en brikke i talen som ikke synes like opplagt som funksjon tilstede.  

En kraft som med grunnfunksjon å være en enhet av forskjell, differensiering, kan bety at samme 

funksjon danner bevegelse, virkning og rom-dannelse i en og samme funksjon. Altså at bevegelse hjelper 

utstrekning frem og utstrekning hjelper bevegelse frem, selv om de ikke kan forklare hverandre ellers. En slik 

funksjon vil virke som en rom-bevegelsesvekst fordi ingen deler slipper taket i hverandre, men er kontinuerlig 

sammenhengende samme funksjon. Å gå fra en tilstand til den forrige er alltid det neste. Endring. 

Hendelse, endring, å skje: er en forskjell fra tilstanden: Det neste. Like Gyldig for bevisst, fysisk, det 

kjente og ukjente, uansett verdener, himler, dimensjoner. 

Differensialfunksjonen vil virke som en ekspansjons-funksjon ved at den som uendelig ikke kan vokse, 

mer, og også er endelig, men vil vokse innvendig til et absolutt trykk, altså styrke, energi, til virkning. Som 

absolutt kan den ikke vokse mer i uendelighet og styrke, men kun utveksle innvendig i like mengder kraft og 

motkraft, like mengder konstant energi, og like mengder bevegelses-energi og mot-bevegelses-energi.  

Om intet, absolutt ingenting er forskjells-løst og eliminert for muligheter også, ingen årsak-virkning, 

at like og ulike ikke finnes, heller ikke endring, så må slik funksjons-kraft alltid ha eksistert, som væren, 

eksistens, som funksjon, altså alltid; evig. Ellers ville det umulige forskjells-løse årsakløse vært i stedet. Kun 

det umulige absolutt. En kraft som endres mellom kosmos-funksjon og kaos-funksjon gjennom utvekslingene. 

Men helt avhengig av hverandre tross alt for graden kosmos og kaos som er balansert i prosessen. 
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Det er samme natur, samme funksjon, virkning, som endres der felt, partikler, bevegelser, virkninger 

går over fra ordnet til uordnet tilstand, og så tilbake til en ordens-balanse. Lignende er det for tankestrukturer, 

følelser og bevissthetens oversikter, orden, uorden, forvirring, orienterings-forstyrrelser. Om disse ikke går 

tilbake til samme orden omformes de til en ny struktur energifelt eller partikler som har tilsvarende energi, og 

som så kan danne en likevektig balanse i energi, felt og partikler på nytt.  

Da snakker vi om et transformasjons-stadium der de fleste overganger er turbulente, heterogene, ikke 

så ordnede stadier, kaostilstander som kalles selvregulerende fordi de i alt rotet, turbulensen, balanserer 

mellom alle overgangsbevegelser til de har nådd en ny ordnet energistruktur som felt og partikler. Det samme 

gjelder for spaltninger og sammensmeltninger av partikler, og for kvant-funksjoner og kvark-funksjoner. 

Higgs-partikkel-funksjonen også.  

Kraften tvinges uansett dimensjon, virkning til att noe alltid må gå inn, og noe alltid må gå ut, gjennom-

strømning, slik vi ser kosmos, kaos, natur-prosesser, inntak og uttak i livs-organismer, havdrift og luftdrift, 

og endringer i sammensetninger. Slike endringer kan oppvise ulike likevekts-balanser også.  

Dette har noe å si for fysikkens oppdagelse av utvekslinger, binding og oppløsning, kraftmålene, og 

for slik som sult, mat, drikke, spise, puste, omløps-energi i kroppen, å gjøre fra seg, og aktivt tape energi igjen 

ved arbeid, bevegelse, virksomhet. Anstrengelser. Cellebiologien forklarer hvordan denne anabole og 

katabolismen som prosess foregår ved ulike energinivåer i cellene. DNA-RNA-forklaring er medregnet. 

Celler forbrenner materie uansett som koblinger og spaltninger, og omdannes til avfall, selv om vi ikke 

gjør noe, og en som bare ligger og ikke spiser blir altså tross alt tynn grunnet forbrenning, vanndamp, svette 

fra lunger og kropp, og muligens ufrivillig vannlating og avføring. 

Dermed er vi fremme ved hva som balanserer partikler og tilstander i fysisk natur og i livsorganismer, 

og videre i behov, drifter, samfunn. Hvordan kraften virker i fysikk og den fysiske natur har jeg tatt opp i 

Differensialkraften slik at realfag og fysikere, andre, er nødt for å lese dette for å forstå hva den avklarer.  

 

En verden for behovs-funksjoner, som livsfunksjons-basis. 
 

Behov for inntak og uttak, og balanserte passe mengder, tilfredsstillelse, og tilpasninger. 

 

For denne versjonen av forklaringer kan vi gå mer rett på det som kraftmodellen forteller, nemlig våre 

behov, drifter og natur og livsbetingede funksjoner som vi ikke lett kommer unna på jorda, det som i høy grad 

er vår verden for samfunn og samfunnsvitenskap, og for de drifter og behov som vi alle har, i tillegg til ekstra-

behov og ekstra-interesser som vi danner oss, eller som er spesielle ved egenskaper som er individuelt 

spesielle, uansett hva. 

Vi mener jo oftest at en stein, et fjell, sand, vann, elementer som er hver for seg i grunnen ikke trenger 

direkte påfyll av annet rundt seg, at de ikke har behov og følelser slik organiske forbindelser kan danne, og 

som biologiske organismer har, også de med spesialiserte hjerne-systemer hos dyr og mennesker. 

 

Livsbehov, hvorfor. 
 

En Natur uten kropper, fysiske organismer, eller fjell, hav, atmosfære, berggrunn, jord, luft, varme, et 

samfunn uten kropper og hoder, uten sanser og fysiske behov, tenkt for bygg og virksomheter fra naturliv til 

samfunnsliv, og redskaper vi trengte: Natur Kultiveres, formes etter behovene, gjerne lystig.  

Armer og bein kan ofte være nok. Men omstendighetene har blitt slik at bruk av steiner og greiner, 

redskaper som spyd, kniv, klær har blitt nødvendig. Ville dyr, klima, alt som kan true oss, og som gjør at vi 

har behov for å ta vare på, som holdbart for oss. Utgangspunktet for begrepet moral som er skjult for oss i 

forklaringer mange steder. For mellom 3700-4000 år siden fremstilles jern, (sverd, øks, kniv, spydspiss). 

De fleste forstår nok sikkert at en kropp, med sanser, behov, indre organer som hjerte, lunger og hjerne, 

tarmsystem, ben og armer, muskler og nerver, trengs for at vi skal ha brikker i samfunnet som vi kaller 

mennesker med behov fysisk, og som har en fysisk masse som skades om alle kolliderer med hverandre. Vi 

kan ikke løpe rett på hverandre uten at det gjør vondt. 

Vi kan ikke svelge samme maten gjennom samme svelg, og som oftest er deler av alle arbeidsprosesser 

slik at det ofte er plass til bare en hand, selv om mange praktiske saker i samfunn går bedre når flere er med 

og løfter fysisk tunge saker, gjør oppgaver, deler kunnskap og annet. 
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Selv om det er få mennesker er det plassmangel. Vi kan ikke gå to gjennom en dør som kun har plass 

til en, og det danner seg da ofte kø. Vi kan sjeldent sitte flere på do samtidig om det er bare et klosett eller 

ute-do-hull. Det betyr at vi må ha plass til å innta mat og bevege oss selv uten hindre. Ofte kalt revir. 

Bevegelsen og orienteringen av den, husk, erfaring, er et av de mest viktige oversikter og hjelpemiddel 

vi har i verden ved siden av evnen til å styre ben og armer, kunne balansere kroppsbevegelser. Ikke falle, støte 

mot annen natur. 

Av altså; en eller annen grunn i bygningen vår, så gjør vi det samme som kraft-utvekslinger, energi-

utvekslinger, masseutvekslinger helt kjemisk likt med det man lærer i fysikk og kjemi, naturlovene folk ikke 

visste var der da de ikke har lært og undersøkt om dette. Det finnes regnskaps-eksperimenter over de 

biologiske prosesser på samme måte som for den fysiske natur vi ikke ser som levende vesener. Samme lover! 

Men i disse biologiske prosesser så er det å ha sanser og organer, kropp viktig. Vi gjør her slikt vi 

kaller å spise, svelge, smelte alt til partikler i magesyren der sukker, fett og proteiner kommer over i 

lymfevæsken og blodet, slik oksygen i luften vi puster også havner i blodet og forbrennes til sluttproduktet 

karbon-di-oksyd og vanndamp. Ganske likt hva som skjer med ved, olje og gass, og i bensin-motorer. Fra slikt 

kommer da den store mengden varme klimagasser, som også forsurer havet.  

I samfunn så vil boplass, soveplass mot vær og dyr være viktig behov. Altså hi eller trygghets-plass. 

Samtidig er veien til bekken, vannet, og til spiselige planter og dyr viktig, og huske dette som stier til næringen, 

altså modernisert til butikker med mat og drikke, men mot vær, også klær til sitt bruk. Å virke attraktivt slik 

dyr pusser på seg, og vasker seg, gjør vi også, både for velvære selv og for seksualdriften, og kunne påvirke 

eller bli godtatt av en partner for kos, og samarbeidende fellesskap, slik gifting og sambo. 

Slike ruter, orienteringsoversikt for våre behov, kalles ikke stier i dag, men infrastrukturer med 

rutetabeller, og alternative hjem, ferieplasser. Vi vil oppdage mer for disse behov, og blir oppdagelsesreisende 

fortellere. I vår bevissthet og husk kan vi kombinere alt, og danne oppfinnelser.  

Men tenk hvor mye av dagliglivet som ben, sanser og behov har med direkte kropp og fysiske masser 

og gjøre. Et eksempel er jo syns-stimulering, og stillinger slik som feng-shui tilsier, altså hva som virker 

beroligende og koselig, eller aktivitets-utløsende virkning på oss.  

Vi glemmer lett våre egne bevegelser i kropp, og sanse, og behovs-inntak av fysisk kontakt i verden 

fordi vi oppfatter alt så lett som kun bevissthet og følelses-styrker for alt rundt oss. Vi vil være holdbare selv, 

og reagerer på krig og alle fysisk forferdelige hendelser som en mystisk følelse eller angst rundt begrep som 

død og ondskap, fjernt fra det som reelt hender som skader og ødeleggelse. 

Jeg prøver slik å avklare en del av de lite smarte saksforhold vi mennesker lager av problemer for 

kropp og praktisk virksomhet, samtidig som jeg vil vise hvor omfattende den fysiske siden og kropp er for 

livet vårt og våre behov selv om vi ofte bare har følelse av vår indre kropp, og virksomhet underbevisst, og 

som følelser av kroppstilstander. Vi kan bare vite funksjonen av det som er, ikke hva det er. 

Jeg undres sterkt over hvor lite fysisk kropp verdsettes av mange eldre skrifter, og i mange ideologier 

og trosretninger. Samtidig nevnes styrke, og helter. Er jeg den eneste som merker dette, tenker jeg. Om det 

ikke fantes noen tro eller viten, men kun erfaring vil jeg tro at realiteter mulig kunne oppdages lettere, eller 

uten omgåelse av saken gjennom ulike eksempler som ikke treffer det saklige forholdet. Den direkte kontakt 

med andre mennesker og naturen virker som en god lærebok for fysisk, sanse- og behovs-innlevelse. 

Litt utopisk kanskje. Ideen sender et signal til oss. Litt i retning av Lennon, at vi er nå her, med dagen 

vår, og hvorfor ikke leve den med hverandre i stedet for å true hverandre. Men her kommer konkurranse, 

ressurs-krangel altså inn i bildet, skaper aggresjon og likegyldighet til tider, men det kan også være knapphet 

på ressurser som presser drifts-behovene frem. Da ofte for å overleve, om så instinktivt eller intuitivt, affekt. 

Som å hive etter pusten når man er nærmest kvalt.  

Vår bevissthet handler altså svært mye om hva som merkes gjennom behov og sanser som fysisk er 

virkende fra fødsel, arv, som vi trenger, altså behovsfunksjoner som ikke går vekk. Som vi alle har hele tiden 

hver dag. En likhet for alle mennesker; og dyr. Mangler for cellene våre til å utløse kramper og smerter. 

Kroppen, eller fra kroppen funksjon for styrkevirkninger. Altså fysisk.  

Dette kan av mange forskere anses som kunstig, men allikevel livs-fungerende viktige signaler for 

orienteringer, også følsomt og bevisst. Vi kan lett undergrave vår livsoppholdelses-holdbarhet slik. Videre er 

det de som mener vi skal tåle alt, men ikke aner hvor de enkelte menneskers begrensede tåleevne befinner seg, 

og at det ikke er alle som tåler alt, tross øvelser. Trygghet på trening behøver ikke å være holdbart i de rette 

fare-situasjoner, i utforløypa eller i utrygge gater. 
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Kroppen vår er med uansett hva vi gjør, selv om den ikke henger med i oppgavene. Den utgjør i stor 

grad livet vårt. Så kommer vi til den siden som har tatt eiendomsrett på livsfunksjoner i verden, nemlig viljen, 

egendriften vår, en slags fellesbetegnelse for alle styrkevirkninger vi utfører. Men som antagelig kommer av 

behov. For har vi ikke behov, hva skal vi med vilje og bevissthet da?  

Allikevel er bevissthet og følelser orienterings-funksjoner al mas. Men ikke så lite ut fra fysisk kropp 

og fysiske omstendigheter behov er knyttet til som kropp. Bevisstheten og følelser og graden lyst vi føler, 

liker, mener er rett, gjerne kalt menneskes stahet eller vilje, drifts-styrker, og som vi ved erfaring eller som 

indre styrkesignal som lett utløses hos mange, så regnes bevissthet som eneste leverandør av livsfunksjon, og 

følelser, livsfunksjoner, sjel=livsfunksjon. 

Bevisstheten står over alt sies det. Men der er i alle fall årsak til oversikter og sammenligninger. At vi 

merker forskjeller, og da som på likt og ulikt. Kjent og ukjent, gjenkjennelsen, eventuelt altså husklager. Uten 

sammenligning ingen oversikt. Men det kan jo ikke være slik at bevisstheten lurer seg selv ved å være altfor 

hovmodig på menneskets, verdens fysiske materie og kropp vi er avhengige av mens vi er her? Hvorfor det? 

Bevissthet og følelser, at det finnes en slags virknings-plattform for sammenligninger, at v kan merke 

forskjell som bevisste og følsomme sammenligninger og styrke-forskjeller i dette. Bevissthet må merke 

styrkeforskjell også, og dermed selv ha styrke-funksjon for sammenligningen for å kunne forstå denne. Noe 

som er viktig for at angst og lyst skal fungere. Forskjellige varslingsvirkende funksjoner eller korrigerende 

funksjoner. 

Uten behov, styrke, signaler, å kunne merke/sanse forskjell og ha sammenligningsegenskap, vil det 

ikke være behov for bevisstheten, eller vilje til noe. Det finnes det ikke noe behov for. Ikke noe behov for å 

ha, ta, gi, få, gjøre, finne. At noe skal skje. Eller ønske noe, ønske annet, endre på noe, skape, da slikt behov 

ikke finnes. Vi husker noe vi har sett før. Vi merker forskjell på mus og elefant. Både som ord, språk, toner, 

som bilder, og som direkte kontakt, eller film av disse.  

Dette er umulig om ikke begrepet, husken, tanken, bevisstheten har en strukturell forskjells-

oppbygning. Vi kan om vi vil sammenligne med datainformasjon som ved dataspråk til hjelp for logisk 

elektroniske skift-funksjoner kan gis som tekst, tall, og bilder, om så levende film-sider.  

At uten en virkelig struktur-funksjon individuelt hos oss, ikke alltid helt likt, så merker vi forskjell som 

at det finnes en viss energi-forskjell også her som er i et mønster, og slik at bevisstheten slett ikke kan være 

så abstrakt og uoppnåelig å få en oversikt over grunn-fundamentet til som vi tror.  

Det er heller mangfoldet av kombinasjoner av følelser og informasjon vi heller har problemer med å 

følge opp, ikke minst fordi folk har like mye sant og usant, personlig virkelighet og det som er virke-likt i seg, 

og ofte rotete sammenlignings-resultater fra livet.  

Mye, og altfor mye, handler om at vi blir lurt av andre, eller har lurt oss selv, og at vi ikke skiller 

mellom usant, sant, uvitenhet og fakta, innbilning eller naturens egne illusjons-brytninger slik som fata 

morgana-speilinger. Vi kan likedan miss-forstå handlinger eller ikke oppfatte hvem eller hva som utløser 

reaksjoner først, mellom hva. Bevisstheten kan slik være desillusjonert ovenfor deler av verden rundt seg, 

deler av seg selv og andre. 

Differensial-kraftens differensial-funksjon gir en total forskjell som en alt-kraft overalt med 

utvekslinger, tvinger frem like og ulike og forplantninger av dette, og forskjells-funksjonen gir de logiske er, 

hvis, enten-eller, ikke, både-og, er-lik, er-ulik, 0 og 1. At man kan angi en funksjon eller ikke, og gi 

sammenligninger kjent og ukjent, gjenkjennelsen, noe husk og bevissthet er avhengig av.  

Funksjonen gir både digital og analog feltstyrke-funksjon logisk, eller det vi kan kalle selektive 

funksjoner da formasjons-forskjeller tvinger seg frem fysisk og som følsomme, intuitive og bevisste, 

følsomme styrke-virkninger, resonans av forplantnings-artet virkning interaktivt. Forskjells-funksjonen gir 

bevisste og fysiske logiske selektive funksjoner som stemmer med de fysiske lover og bevissthetens riktige 

og feilaktige oppfatninger.  

Mennesket er ikke helt klar over hvor viktig hensynet til denne evnen er for holdbarheten, og «leker» 

med livets betydning for uoppmerksomt. Det er derfor vi ikke vet hvor vi er hen og hva vi skal, hvorfor vi er 

her. At vi er mulige er faktisk svaret, ut fra betingelsene for det. Og det er her vi er og vi kan gi mening, og 

finne mening til livsvirket vårt, i stedet for å spørre alle andre om hva det skal være.  

Vi må føle oss frem litt selv også. Med unntak av orienteringer. Trist når alle peker vekk fra livet vårt 

her, og bare vekk til noe annet slik at vi kroppslig og mentalt ikke føler at vi er her. At kropp og bevissthet, 

følelser her, er verdiløst normert. 
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Samfunnsvitenskap og seksualitet. 
 

Samfunns-vitenskap, sosiale forhold, seksualitet og sansebehov, kropps-organ-behov, behov for 

oversikt, orientering, sammenlignings-funksjoner virksomt for kroppens behovs-tilpasninger og følsomhets-

bevissthetens sammenlignings-styrker. Jeg har kroppslig sett, og livsfunksjonelt slik henvist til fysiske 

operatorer som behov for funksjons-grunnlag til samfunn og natur, det vi kan kalle samfunn og økologi. 

At mer, mindre, passe, og en snitt-balanse trengs for livskropper og levende natur, men også jordas 

materieforhold som helhet. Naturens balansestrukturer er noe uavhengig og ikke ekvivalent med kroppers 

tilpasninger og bevisstfølsomme behov. Mange opplever slik natur og andre mennesker som vondt når noe 

ødelegges eller krenkes. Hva som er konstruktivt eller destruktivt for helsa vår og bevisstfølsom 

orienteringsevne. 

De vanlige sanser og behov vet vi hva vi føler for, og blir kjent med, og mange med stor innsikt i 

bevegelses-evner og balanser. I tillegg til dette har vi også seksualdriften. Denne kan vi si er noe beslektet 

med lek og spenning, følelse av kos, trygghet, velvære, ofte kalt intimt, og en rekke andre betegnelser som 

pasjoner, romanser, sensualitet, også videre. I tillegg kan driften bli for sterk å koble inn sinne og affekter. 

Seksualitets-drift er bundet til spesielle organer som på ulike tidspunkt, om så fra fødselen av, virker 

som en drift grunnet sporstoffer og organer i kroppen som er godt utforsket. I forlengelsen av denne 

følsomheten vi ekstase, seksuell tilfredsstillelse oftest bety at sed fra menn og egg fra kvinner finner sammen 

ti et befruktet egg, celledeling og et nytt individ som må spise, bevege seg og sove, ha ly, trygghet som vi selv 

har erfart fra behovssignaler og nervesystem, virkninger på kroppen. 

I utgangspunktet kan det virke som at fordoblingen handler om enda en som skal spise, ved kloning 

lett å forstå da seksual-system i dette tilfelle omtrent ikke er til stede. Men med seksuell fordeling av prosessen, 

noe forvirrende. Tross alt så fungerer det som evnen til å spise mer, selv om det er kjønnet formering. Organene 

som er i virksomhet forteller mye om denne signal- og lyst-påvirkende funksjonen. 

Enkeltceller har direkte inntak og utkast av næring og avfall, tar i mot lys og varme som gir reaksjoner 

i cellen, har typiske enzymer og proteiner som merker lukt- og smak-lignende stoffer som dukker opp. Og 

reagerer slik våre egne nerver og tyngde gjør når vi utsettes for støt, eller som i nerver som alltid har elektriske 

endringer for å merke signaler inn til nerveceller, og en de fleste celler. En-celler har oftest en del tråder og 

spenninger, ph, ioner som kan virke lignende nervetråder for signaler. Og mange av disse har virkelige slike 

nettverks-tråder for signaler slik nerver i større organismer har. 

Da merker de temperaturforskjell utenfor og inne i seg. Merker tyngde, støt, spenning og trykk som 

endrer balansen av indre organer, prosesser. Det e r altså ikke store forskjellen på en-celler og store organismer 

når det gjelder reaksjon som bevegelse til og fra forholdene rundt seg. Også at sanser som lukt, synsvirkning, 

hørsel, smak, hud-følelse, balanse, er virksomme hos en-celler og store dyr, planter. Som hos mennesker.  

Inne i en-celler skjer stort sett mye av de samme fett-, sukker, protein-funksjoner, der glykolyse, 

pyrodrue-sukker, fettlager, proteinbygning, samt forskjellige utskillelser eller opptak av karbon-di-oksyd og 

oksygen, samt vann driver prosesser som vi kan kalle fordøyelse og celle-bygnings-material-sammensetning. 

Fra hav-vann kjenner vi fordelingen av salter ionisert og mineraler ellers, og den gjennomsnittlige 

fordelingen av dette. Den samme fordelingsmengden er stort sett å finne igjen i en-celler, i dyr, planter og 

mennesker, selv om mengden vanninnhold øker hos landplanter og land-dyr, medregnet hos mennesker. 

De kroppslige fysiske egenskaper, kraft-styrker, energi, stoffegenskaper kjemisk, fysisk, og som i 

fysikkens matematiske formler for prosesser, som viser egenskapene til de biologiske organiske stoffenes 

arbeid og virkning som det vi kaller biokjemien, arv- og gen-prosesser i alle organismer, og i mennesker slik. 

Kroppene har uansett funksjoner som vi kan sammenligne med spise-fordøyelses-virksomhet og 

kropps-bygge-prosess på denne måten, og organer eller enzymer, funksjoner inne i seg som vi kan si ligner 

prosesser for nitrogen-avfall, og drifts-system i cellevæsker og organer. Cellekropp og større dyr. Hva som 

ligner det nyrer, lever, drift som blodårer og hjerte gir, og bevegelses- og reaksjons-signal-veier. Bakterier 

kan ha noen andre enklere funksjoner, medregnet blågrønnalger. 

Vi har testet ur-atmosfære-gassene og lava i saltvann for på den måten se at arvestoffer, fettceller, 

protein, sukker og fett-molekyler dannes her, og en mengde med DNA-arvestoff og RNA-stoff som er med å 

hente sammen andre proteiner som det bygges store proteiner av, de 12som planter og 20 som dyr har som 

standard i kroppsbygning. Ved hjelp av RNA-ribozymer, og en rekke andre prosess-muligheter kan dette 

innfanges i en fettcelle, kunne starte en bakterie-art, selv om det ikke er lett å si hvilken art som kom først 

eller senere, og hvilke arter som døde ut.  
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Mikroorganismer og funksjoner 
 

Alt vi vet er at jernbakterier felte ut jern fra havet og at andre bakterier lettere kunne nytte seg av gasser 

i atmosfæren også. De første vi vet med sikkerhet som dukket opp kanskje for 3500 millioner år siden, var 

blågrønnbakteriene, tross at flere bakterietyper antydes som eldre. Blågrønnbakteriene produserte jevnt mye 

oksygen som kom ut i atmosfæren. Atmosfæren dannet etter 2000 millioner år et sterkt ozonlag slik at 

ultrafiolett stråling ikke spaltet eventuelle flercellede organismer som på denne tiden ble en mulighet i 

havflaten og strandsonen.  

På ett tidspunkt er det enkelte blågrønnbakterier, mest trolig i strandsonen der det var rikt med 

organiske stoffer fra lava-saltvanns-blandinger, og som er lettvin nærings-kilde for blågrønn-bakterier også. 

Noen av disse blågrønnalgene omdannes ved berøring av oksygen-atmosfæren til å benytte seg av oksygen-

miljøet og bruke oksygen som forbrennings-kilde for proteiner, fett og sukker, altså et slags stoffskifte.  

Disse cyano-bakteriene, spesielt purpur-bakterien, har samme DNA og prosesser i cellekjernen som vi 

finner igjen i mitokondriene i større alger og planter, og i alle dyr og mennesker, altså stoffskifte-motoren i 

dyr og planter, iberegnet det vi kaller algene. En av de første plante-typer var Grønn-algene.  

Parallelt med bakterienes utvikling har det vært mange typer Arche-bakterier til stede, som har hatt litt 

større celle-volum og cellekjerne, altså med cytoplasma og DNA-syntese som ligner mer på dyrenes og de 

høyere plantenes måte å syntetisere proteiner, eller DNA-avlesning, gen-replikasjon på, slik som ved 

celledeling, ukjønnet formering.  

Slike Purpur-bakterier har altså da ganske sikkert invadert Arche-bakteriene, eller blitt absorbert av 

Arche-bakteriene. Normalt sett der begge blir tiltrukket av hverandre som næringsstoffer, lignende som mat-

behov, næring. Her skjer det ett av to muligheter. Enten kaster purpur-bakteriene av seg ytre cellevegg ganske 

straks, eller så absorberer, fortærer arche-bakterien ytre celle-vegg hos purpurbakteriene straks.  

En siste mulighet er at den ytre celleveggen har forsvunnet ved gjentatte enzym-endringer over tid, og 

som bruk av fett-produksjon i den større cellen. Dette er ikke en helt nøyaktig beskrivelse, og det er heller 

ikke meningen, men at vi ser de aktuelle retningene for at purpur-bakterienes kjerner kalt mitokondriene kan 

oppholde seg i celler uten å ha ytre cellevegg, da de benytter den store cellens vegger like godt, og at de har 

direkte kontakt med cytoplasma rundt seg overalt som direkte nærings-grunnlag og beskyttelse.  

I tillegg er styrken i celle-kjerneveggen og spennings-prosessen der, så sterk at purpur-mitokondrien 

motstår nedbrytning fra de aktuelle arche-bakterier som tåler denne mitokondrien, med samme kjerne og 

prosess for stoffskifte som det purpur-bakterien har. Dermed har nå denne arche-bakterien blitt en stoffskifte-

celle med samme egenskaper som stoffskifte hos dyr.  

Det merkelige er at noe lignende ser ut til å ha hendt med en DNA-bakterietype for fotosyntese i 

planter, altså en arche-bakteriegruppe som har blitt invadert eller absorbert en slik bakterie fra blågrønn-

bakteriene. Klorofyll-partiklene for fotosyntese. Vi får nå en forgjenger for grønnalger og forgjenger for 

amøber og flagellater med begge disse egenskaper som muligheter. Stoffskifte + Fotosyntese. 

De som videre-fordeler seg kun med stoffskifte, mitokondrier vil altså trenge ferdige proteiner fett og 

sukker slik som dyr, og den andre gruppen med både mitokondrier og fotosyntese-bakteriekjerner kan nå 

omdanne mineraler som ikke er organiske direkte i fotosyntesen, med sollys, vann og karbon-di-oksyd som 

drivkraft for protein-bygning, sukker og fett. I tillegg fordøye ferdige organiske råstoffer i stoffskifte. 

Amøber og flagellater kan hos noen grupper omdanne seg til hverandres form og virke-levevis. Det 

tyder på at de kommer fra en mulig felles gruppe arche-bakterier. Stort sett forplanter disse dyr og planter som 

en-celler seg her ved selv-kloning eller ren celledeling ukjønnet. Altså kopier. Vi kjenner flagellater som både 

kan omgjøre seg til amøber og omvendt og som kan skifte ut fra miljøet mellom stoffskifte og fotosyntese, og 

flagellater som kan ha bare stoffskifte eller kun benytte fotosyntese, 

Sporstoffgener kan allikevel kunne byttes tilfeldigvis, eller i gitte tilfeller, men kan neppe regnes som 

en kjønns-fordeling, da lignende sporstoffer kan finnes i havvann rundt de alle. De som har fått et nytt gen vil 

duplisere makne celler ukjønnet inntil at miljøet, annen bakterie eller gen-stoff i vannet tas opp i DNA-et.  

Nå kommer vi til stadiet for kjønnet fordeling. Hvordan oppstår dette. Normalt må det ha startet som 

en kontakt mellom to celler som møtes. De skal fordele sitt arve-materiale separat fra hverandre, og hvordan 

kan det hende. Her snakker vi om hvordan både høna og egget ble til samtidig.  

I grunnen er det en ukjønnet høne som spalter seg i to deler, en høne og en del som blir en hann. 

Spaltningen skjer i en en-celle som faktisk som klonet er et slaga egg ned ferdig pakke arvestoff. Disse vil så 

føre en type halvdeler sammen der cellekjernen så deler seg som et nytt egg som blir en høne eller hann. 
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Det er derfor de encellede flagellater er toppen å studere. De kan klone seg ukjønnet. Flere av de kan 

gjøre det delvis kjønnet. Og de har rundt 20 forskjellige måter kjønnet formering kan skje på. Helt unikt, og 

kan trenge en forklaring. Her gjetter jeg på hva som skjer ut fra trykk, nærings-drift, for-øknings-grense, vekst-

trykk, som gir spaltning. Altså at den dør eller spaltningen overlever på ulikt vis. 

Det kan virke som at enkelte av disse har klart å overføre et gen-lignende objekt som har startet 

celledelingen, ganske likt som et bakterie-gen, men et mer bestemt gen med en enzym-lik virkning. På den 

annen side har flere typer flagellater en satellitt, et protein som finnes på utsiden av cellekjernen som virker 

som en slags polær, eller stabilisator for cellekjernen, ikke godt å vite.  

Denne kan om den kommer vekk eller av en grunn når til cellekjerneveggen kanskje ha utløst celle-

delingen, dupliseringen av DNA-et, og kan da ha blitt inntatt i koblings-prosessen med deler av seg. At det er 

forskjell på de to halv-delene. Flere slike kan over tid ha gitt 1, 2, 3 gener slik ekstra etter deling hos de to 

delene, som senere kan ha kombinert seg med hverandre. Vi ser eksempel på noe som minner om en sammen-

smeltning av to slike flagellater.  

Den mest oppsiktsvekkende er der det vi kan kalle en slags ur-grop, eller ur-munn hos en en-celle der 

næring lettest tas inn. Disse flagellatene er slik at de kan feste munngropene mot hverandre. Begge disse har 

en cellekjerne med 1 liten satellitt utenfor som man tror kan ha en sed-lignende funksjon. Den som fester seg 

til den andre gulper opp hele cellekjernen sin, med satellitten og vandrer inn mot den andre cellekjernen. Der 

bytter de nå satellitter. Så vandrer kjernen tilbake igjen via munngropene over til cellen den kom fra med ny 

satellitt, og da starter celledelings-prosessen. 

I utgangspunktet tenker jeg at en slik celledeling har noe med svake ledd eller signaler, eller kanskje 

for sterke spenninger som starter celledelingen. Bakgrunnen handler om en slags modning, aldring eller størst 

protein, sukker-produksjon, eventuelt fettproduksjon, som virker som hormon eller enzym, katalysator for 

cellekjernens DNA og starter celle-delingen. I så fall er det en passe spenningsforskjell, eller et enzym, grunnet 

overtrykk eller undertrykk i cellen, bundet til næringsopptaket som er grunnen til celledelingen, spaltningen.  

Det er jo slik at om det er en form for sult som starter opp prosessen med at flagellatene fester seg 

sammen, så betyr dette at man lager et hull i den andres cellevegg da deres cellevegger er like, men ikke klarer 

å få i seg den andres næring da de består av samme væske. Eggehvite, trykkmengde, og reagerer ganske likt 

på møtet med den andre, altså er like sterke.  

De samme enzymer eller driftsfunksjon kan så drevet cellekjernen fra den ene over i den andre. At 

sult, eller grensen til kannibalisme kan ligge som faktor er en mulighet fordi enzymer virker som en driftslyst, 

et behov for flagellatene, lignende slik andre enzymer virker frastøtende på utenforliggende organisme eller 

næring.  

Altså ett slags behov for å ha eller skyve noe unna, uten at det behøver å være annet enn 

spenningsforholdene som er stimuli, uten tankevirksomhet eller det mange kaller en underliggende eller 

bevisst vilje, å ha utløses av et slags vakuum eller overskudd i et behovs-system, altså organ eller kjemisk 

prosess med for mye eller for lite av noe. I kromosomer snakker vi om endeledd kalt teleomerer som virker 

som tellere for deler av dele-prosesser for celler, men mulig flere genetiske funksjonstrinn for organismens 

egenskaper også 

Det som det er aksept for eller ikke, er hva som bygger ut motstand og tiltrekning i likhet med hva som 

er godt eller vondt, eller på høyt organismenivå likt som mennesker angst eller lyst-følelsesvirkning som ved 

bevissthetsfunksjonen oppfattes som bra eller dårlig i lyster, eller akkurat rimelig passe, holdbart nok. 

Om dette på et visst stadium av møter kan danne et hormon, eller enzym som på et tidspunkt, eller 

jevnt og trutt søker opp den andres sporsignaler, lignende hormoner er uvisst, men ved kontakt kan lignende 

forskjeller i celler virke tiltrekkende andre ganger frastøtende.  

Når en spaltning virker slik kan jeg tenke meg at forskjellen ved en spaltning av DNA-et samtidig med 

forskjell i de to delene, kan gi opphav til slike tiltrekkende faktorer der en slik munn-grop-prosess gjentar seg 

og to delinger med bytte av disse kan skje. Det er fremdeles to celler med et helt DNA når de kobles, og ikke 

spesielt et kjønn som vokser og deler seg alene.  

Det kan forstås som kjønnet funksjon allikevel fordi den neste generasjonen har nytt og annerledes 

materiale. Selv om man er sikker på at det kan sammenlignes med hunn og hann i mange tilfeller ved slikt 

oppsøk, så kan det også tenkes at det først med flercellede vesener kan forstås mest som kjønnet cellefunksjon.  

Til å begynne med har nok cellekjernenes cellevegger felles frastøtningsvirkning på hverandre og satellittene 

er det eneste som byttes.  
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Satellitten kan ikke stå for sed-celle, eller halvdel av celle-DNA-delingen alene og bli bærer av halve 

mengden, selv om den som i en sed-celle kan være n slik aktiv pådriver for retning og søk mot en annen celle. 

Det er heller ikke umulig at to forskjellige flagellater slik allerede møtes med forskjellig arvemateriale som 

trigger en slik dobbeltcelledeling med halvdeler hos hverandre, eller at de kun søker hverandre siden ut fra 

felles stimuli av hverandres funksjoner.  

At bare satellitten vandrer er ikke nok, utenom at noe fra den andre, eller ved denne starter en 

celledeling der de ulike halvdeler kombinerer seg med lignende som enten er lite forskjellig opprinnelig eller 

en annen type beslektet flagellat. Jeg mener bestemt at trykk og spenning samt temperatur er med i 

beregningen for når en slik mat-økning er påkrevet som kjønnet funksjon likt som ved ukjønnet deling. At slik 

funksjon er knyttet likt som mat, et sug man føler for den andre eller maten.  

Siden stimuleres likt innhold og motstandsmekanismer for at det stort sett ikke blir konsum av den 

andre. Selv om man ser flere slike egenskaper i dyreriket, av to grunner, både at den andre ikke skal spise 

eggene eller barna, eller at hunnen spiser hannen for næringens skyld langt mer impulsivt for det samme 

resultatet. Men også her kan det være sult/nærings-funksjonen som er opphavsdrift, med en slik frastøtnings-

faktor også som der to like cellekjerner virker frastøtende på hverandre, eller fra enzymer som befinner seg 

mellom disse. 

Jeg har her lagt til grunn en del forskjellige muligheter for at en-celler kan få frem etterhvert et mer 

avansert kjønns-preget system som blir tatt over av flercellede vesener. Skal de være slik kan de ikke være 

bare kolonier eller flere som binder seg i alminnelig symbiose en kortere stund likt munn, og celle-væskedrift 

mellom to som så søker seg fra hverandre igjen. 

Her er det snakk om to individer med forskjellige DNA-koblinger. Det er mulighet for at det blir to 

kromosomer eller fire kromosomer ved deling. Eller halve kromosomer. Det er heller ikke uulig at en slik 

dele-prosess kan skje slik at det ikke separerer seg til to celler, eller endring i DNA som kan gi to 

kromosomdeler som fører hver del over i hver sin nye celle ved celledelingen.  

Og igjen at det kan være duplisering av kjerne-DNA til to kromosomer, som igjen gir en slik 

celledelingsprosess med forskjell i de to celler der ingen kan dele seg videre før disse kommer sammen igjen 

og overfører kromosom, som da er å betrakte som sed-celle-pakke og egg-cellekjerne. 

Forskningen viser at for at vi skal få flercellede dyr, mikrober, så trengs det helst 4 spesielle gener som 

er i kombinasjon for slik celle-vegg-festnings-egenskap. I stedet for at bare en-celler oppstår ved celle-

delingen. Her kommer krage-flagellatene inn i bildet som eksempel på arter som har ett eller to av disse 

genene, variert slik at alle fire typene gener er der.  

Derfor tenker man seg at en kombinasjon av disse ved genoverføring har hvert heldig etter 

omstendigheter i miljø og møte, der en slik gunstig tilstand har oppstått, at den ene med to av genene har fått 

to av de manglende gener overført fra en annen. Dermed at videre kloning eller videre kjønnet formering hos 

fler-celler har oppstått fra kjønnede en-celler. 

Noen fler-celler kan minne en del om slike krageflagellater. Fra slike mener man at både rudimentære 

dyrearter og bilaterale dyrearter har oppstått. Runde er like sirkulære rundt seg, mens bilaterale betyr 

speilvendte dyr som har like organer i to sett, ett på hver side av kroppen stort sett.  

Vi kan oppsummere følgende: 

Jorden har de stoffene som kjemisk og naturlig kombineres også til de grunnleggende organiske 

kombinasjoner som biologisk må til for å danne celler, og også funksjonelle reproduktive celler. Her er det 

ur-atmosfære og lyn som er tidligste faktor, en atmosfære der is-meteorer oftere bombarderer jorda, der metan, 

ammoniakk, karbon-di-oksyd og noe vanndamp er den kjemiske basis for dannelse av aminosyrer, 

nukleinsyrer, proteiner, sukker og fett, og fett-celle-kuler, altså celle-kuler med vann eller fulle av viktige 

sukre, proteiner og fettstoffer.  

Alle disse med og uten annet innhold og mineraler enn vann er det vi kaller celler, celler som 

livsorganismer bruker til å holde livsfunksjonelle stoffer inne i seg, der kun kombinasjoner av slike er 

avgjørende for at det blir levedyktige reproduktive enkle bakterier. Alle prosesser er avdekket i høy grad, der 

kun kombinasjons-rekkefølger mangler klar systematisering. Vi klarer å konstruere reproduktive bakterier 

selv teknisk i dag ut fra det vi kaller livløs ikke-organisk biologisk materiale.  

Den andre kilden til livs-stoffer på samme grunnlag oppstår når smeltet steinmasse, lava, møter 

havflaten og synker ned i denne, der saltvannet med sine mineralfordelinger er lik som i livsceller danner 

sukker, fett, proteiner, nuklein-syrer, DNA, RNA, og de fleste viktige aktører og flere enn det av organiske 

materialer.  
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I tillegg til dette finner vi at Hydrogencyanid, både fra jordskorpas smelte av lava og saltvann, samt 

fra HCN, hydrogencyanid fra verdensrommet selv-reagerer og danner, henholdsvis 2 og 3 av arvestoffene 

våre, altså 2-3 av de fire genene som DNA er bygget opp av. Ribose-sukker og deoksy-ribose-sukker, samt 

fosfat, PO3 og gener slik både som grunnenhet i DNA og RNA dannes slik.  

Hydrogen-cyanid, HCN, er selvreaktivt og kommer også inn som små meteorsteiner fra 

verdensrommet, solsystemet vårt. Det er i en slik vi fant ut at 2-3 av de fire arvegener faktisk ble dannet inne 

i denne, avslørt på flere kjemiske verdens-laboratorier. 

Bakterienes tid kommer til synlig grad først og fremst i et hav, som man ikke har annen forklaring til 

den store mengden av enn at kjempemeteorer av is, fra meteorbeltet eller frigjorte lignende fra andre planeters 

baner, eventuelt kometbelte lenger ut, har truffet jorden, fordi det da kommer nok til at det ikke forsvinner, 

avkjøler jorden, er med å endre ur-atmosfære so forsvinner til fordel for en mer nitrogenholdig atmosfære med 

vanndamp, men ganske bra prosent med de tidligere stoffene i luftlaget, atmosfæren.  

Bakteriene øker i mengde og nyter CO2, H2O, og Sollys, sammen med visse solabsorberende ledere 

kalt pigmentstoffer som prosess for å bygge opp celle-proteiner, ved siden av at DNA og RNA alt er til stede 

sammen med sukker, fett og mineraler, der trykk og vannmengde i cellen er i balanse med trykket utenfor, og 

at det er balanse i produksjon og avfall. Størrelses-regulering, tids-regulering, temperatur-regulering, for tids-

lengder når bakterien reproduserer seg.  

To aktører dukker tidlig opp. Bakterier der en slekt er enorm i vekstrate, blågrønn-bakterier som vi 

tidligere kalte blågrønnalger, men som vi med sikkerhet vet har genetisk forbindelse til blågrønnalger som 

etter at jorden fikk oksygen i atmosfæren så har utviklet seg, og mulig noen algetyper til.  

Videre at en-celler som soppart, og de første dyreceller har oppstått via en helt spesiell art blågrønn-

bakterier som innvandret den andre gruppen av bakterier som ikke er blant de alminnelige bakteriene.  

Dette andre byggesystemet finner vi hos arche-bakterier som har mer cytoplasma, større celler, 

selv om mange er enklere, og mange er kjemo-funksjonelle, at de kan produsere energi og proteiner annerledes 

enn ved alminnelig fotosyntese eller stoffskifte-mitokondrier slik som hos dyr, og visse encellede og mer 

avanserte planter. Ekstremofiler finnes hos vanlige bakterier også. 

Etter millioner av år, kanskje to milliarder, der jernbakterier har felt ut jern i vann og atmosfære, 

rustpartikler, og slik at forholdene er bedre for blågrønne bakterier som produserer oksygen som er bindings-

stoff for metaller i vann og luft, slik har felt ut slike stoffer fra luft og hav, så vil oksygen som er reaktivt 

reagere kraftigere rundt blågrønnalger også.  

På et visst trinn er det en del av disse cyano-bakteriene som muligens oppholder seg i strandsoner med 

store mengder organiske rester, ur-suppe-beskrivelser, som er i fast kontakt med luftlaget som har mengder 

oksygen. Miljøet og disse bakteriene påvirker hverandre nok til at grupper som purpur-bakterien, legger om 

stoff-produksjonen kjemisk ved å nytte oksygen, og slik kan benytte organisk avfall direkte, rundt seg, eller 

direkte leve av andre bakterier.  

Disse purpurbakteriene er helt like i DNA som mitokondriene, dyrene og høyere planters stoffskifte-

produksjons-enheter, eller mest riktig for-brennings-enheter. De avgir vann og elektronoverskudd og ATP 

som er alt livs batterienergi i celler. Arche-bakterier, blant annet mange kjemo-filer, ekstremofiler har en 

gruppe som har en mulig større cytoplasma-mengde som kan romme andre organismer som mindre bakterier 

lik purpur-bakterien.  

En absorbering av slike har mulig en del å si for dannelsen av mengder mitokondrier i arche-cellen, og 

der arche-bakterien fortærer eller benytter fettcellelaget, absorberer fettlaget rundt purpurcellene, slik at kun 

cellekjerne-fettlaget er igjen, altså kjernen til purpurbakterien fungerer som stoffskifteorganeller i livsceller 

overalt, i alt liv unntatt bakterier og mulig andre få tilfeller av livsorganismer.  

Tiden for purpurbakterier kan se ut til å ligge rundt for 2 milliarder år siden til for 1.5-1 milliard år 

siden. For en milliard år siden vet vi med sikkerhet at det finnes flercellede dyr og en mulig sopp-type.  

Oksygenet har dannet ett godt ozonlag mot ultrafiolett stråling som kan skade celler, og det kan nå 

dannes fler-celler, større dyreorganismer og planter, algene. I prosessen der det er symbiotisk virkning mellom 

purpurbakterier, før eller etter, så danner disse arche-bakterier også ekte cellekjerner med dobbel cellekjerne-

vegg. Hva som er likt med denne prosessen i tid for samarbeidet mellom bakterietypene er ikke helt sikkert, 

men det dreier seg om like før, eller i, eller skjer etter prosessen, uten stor tidsforskjell i geologisk sammen-

heng.  
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Veien fra en-celler til fler-celler 
 

Herfra må leseren få korrigering inn av både arche-bakterier, purpurbakterier, og doble 

cellekjernevegger opp-justert av den vitenskapelige for-historiske og nåtidige forskningen hos biologer som 

arbeider med evolusjons-tids-bekreftelser og hvilke funn av celle-kjerner de har funnet. Sjekk dette videre 

selv. Jeg vil oppjustere data senere. 

Det er nå vi får amøber og flagellater som utgangspunkt for verdens minste encellede dyr, og at vi ser 

at enkelte flagellater og amøber kan gå over i hverandres form som tyder på en felles ur-slekt av disse. Vi ser 

siden eller utover de enkleste her at det finnes avanserte flagellater og avanserte ukjønnede og kjønnede 

celledelings-prosesser.  

Hos krageflagellater finner vi altså de gener som i rett kombinasjon av fire typer gener gir egenskapen 

at slike dyreceller kan feste seg til hverandres ytterskall som en slags symbiose av balanse i protein, sukker 

og fett-transport. I tillegg transmitter-stoffer, og vanntrykk, celletrykk-balanse-regulering, en tidlig lymfe-

systematisk virkning. Lymfesystemet er en slags fri cytoplasmalignende vannbasert organisk blanding som 

også virker trykkregulerende, altså homeoestase. Eventuelt som kvant-verdi-regulering, foto-homeoestase.  

Det er balansen mellom miljøtrykket utenfor og celle-trykket innvendig, eventuelt trykkforholdene dyr 

lever med i dypt hav, og på høye fjell, og ved normalt trykk nær hav-nivået som vi kaller normalt lufttrykk, 

atmosfære-trykk. 1 atmosfæres trykk. For hver 10 meter i i havdybde stiger trykket med 1 atmosfæres trykk. 

Hadde det vært, ikke som på sydpolen der det er målt 100 kuldegrader celsius, men i stedet 200 kulde-

grader celsius, så ville jordens atmosfære med en tetthet litt lignende vann vært flytende form i 10 meters 

høyde jorden rundt. Det er denne mengden vi skal passe på for ozonvirkning, for CO2-mengde, og 

forurensning ellers.  

Ut fra slike flercellede mikrodyr dannes det små celle-stasjoner vi kan kalle gonader eller kjønns-

produksjons-celler, eventuelt bare ett egg eller flere ved siden av de andre cellene, altså en spesialisering og 

utskillelse av celler som tar bare en av alle oppgavene en celle har, altså at det både er utvikling og reduksjon 

av cellens oppgave.  

Lignende for gjelle, nese, lukt, at det skiller ut oksygen, absorberer dette, og merker hvilke stoffer som 

det ikke bør innta, en filtreringsvirksomhet eller reaksjons-virksomhet. At alle sanser, behov har tilknytting til 

bevegelsesnerver eller lignende reflekser, trekke seg unna eller oppsøke noe. 

Det er tydelig at vi ikke har sett sammenhengen mellom smerte, reaksjon kroppen merker organisk, og 

angst-reaksjoner. Psykologien fokuserer fremdeles på kun en mystisk kraft som uønsket. Om angst-kilden 

ikke avdekkes eller løsningen på problemstillingen finner et svar, så går angstsignalet i nytt omløp, loop, hele 

tiden. Alt føres til følelses-husk og bevissthets-reaksjoner, spesielt for den som opplever angsten selv. 

Dyreriket deler seg opp i flere grener, men dannelse av celleklump hos høyerestående dyr blant tidlig 

stadium, gir en celleklump, morulla, så en væskefylt celleklump, som en ball med vann, blastula, og videre en 

forsenkning som kalles ur-munn/ur-tarm samme sted, kalt gastrulastadeiet som stadiet for flatormer, maneter 

koraller og svamper, altså vaskesvamptypen og ikke sopp-arter. Sopper danner organer helt fra enceller, 

flerceller som bygger seg opp med spesialiserte celler uten spesielle nerve-systemer og bevegelsesorganer 

lignende dyreriket, men har stoffskifte. 

Disse svampene stopper opp før ur-munn-stadiet, og er en symbiose av flere typer celler, der det siver 

vann inn, pumpes gjennom massen, og får næring slik, og er ikke ekte ur-munn-stadium. Manter og koraller 

virker mer som et ur-munn-stadium, men maneter, og enkelte koraller kan danne mange spesialiserte celler, 

men kan være encellede kolonier.  

Alle dyre-foster eller som gir rudimentære runde dyr, og bi-laterale speilvendte organdyr, tosidige dyr, 

går igjennom fler-cellestadiet, morulla, blastula og gastrula som er ur-munnstadiet eller nær sagt lignende 

flatormstadiet der disse kan være sterkt bilaterale. Det er fra en slik gruppe de kjente høyerestående dyr som 

blir larver ut fra befruktede egg stort sett kommer fra, og i enkelte tilfeller kan klone seg ved dyrets celledeling. 

Her kommer leddormer, leddyr, tusenbein, insekter, krepsdyr, muslinger, skjell snegler og blekk-

spruter fra, videre kappedyr, fisker, amfibier, altså frosk, padder, salamandre, og ur-padder fra i 

fosterutvikling, og videre da reptiler som øgler, slanger, krokodiller skilpadder, dino-saurier og kvadro-

saurier, flyve-øgler, og så, pattedyr og fugler. 

Kappedyrene har larver som kan minne om fisker, altså som en slags baby-art som ikke utvikler seg 

videre. De har slim med hemoglobin i, og dette fanger opp næring i vann som de sluker, og kan utgyte slimet 

på nytt, De har en fiskelignende og tverrmuskellignende hale. 
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Kroppslig-biologisk fysisk kjente funksjoner hos oss. 
 

Ingen andre arter er funnet blant dyr med så nær likhet som kan minne om urfisker, det vil si fisker 

som er kjeveløse, mangler ryggvirvler, bare har som kappedyr en ryggstreng, men at urfisken har fire gjeller 

på hver side slik alle fostre hos fisk, frosk, krokodiller, fugler og pattedyr inkludert mennesker har. Biologisk 

klassifisering og fosterutvikling, samt geologisk dybdetidsbestemmelse for fossiler, eller alder på fjell-typene, 

samt legevitenskapen har denne rutinen lik som med biologiens evolusjons-teori, biologisk forskning, at alle 

disse er helt like hverandre uten unntak.  

Hva som styrer prosesser er unntak. Og de gamle skriftene i tros-systemer er unntak. Ikke alt i disse 

ser ut til å stemme, og er sterkt rett mot angst og lykke, samt moderasjon og at om ikke det følges, så blir man 

oftest utstøtt. 

Vi ser at sanser og hjerne hos fisk, amfibier, krypdyr, fugler og mennesker, alle de dyr med ryggrad 

og virvler, altså en slags ribbein, og hemoglobin-blod, jernholdig i stedet som i bløtdyr, muslinger og 

blekksprut, som har kobber-globin-blod, at ryggradsdyr utvikler lever nyrer, hjerte, nerve-system på lik måte, 

der en torsk har samme hjernedeler og like rygg-nerver og hjernesentre for sanser og behov likt som pattedyr, 

fugler og mennesker.  

Hos torsken er storehjernen mindre enn de andre hjernedelene. For de fleste ryggstrengdyr er 

lillehjernen passe stor. Hos fugler er synshjernesentret blitt den assosiative hjernen vi tolker som bevisst.  

Dersom luktehjerne-nervesenteret som er først i utvikling av hjernen ikke utvikler seg hos fisk, frosk, 

øgle, krokodille, fugler eller pattedyr, eller hos mennesket, da utvikler heller ikke resten av hjernen seg, og 

her finnes det katter og mennesker uten storehjerne, at hodet bare er fylt med spinalvæske.  

Sanseorganer er tilstede, øyne, ører, men benytter dypereliggende nervesentre. Lukt, smak er vel noe 

av det tidligste nær munn, ur-munn kan vi tro. Plantenes utvikling oppviser også en utrolig utvikling, der vi 

fra alger og ofte kloning, celledeling, også stort sett har frø, som eggcellefunksjon og levende sed-celler som 

utløses som pollen eller svømmer i regnvær eller i havvann og ferskvann over til befruktningsområdet, frøet 

til hunnplanten. 

Tilbake til stoffer som transmitter og hormoner som regulerer inntak, opptak, hemning av signaler 

eller akselerasjon og økende mengder signaler i kroppen. Hva vi responderer frastøtende eller tiltrekkende på. 

I dag vil vi kalle slike oppsøkende, tiltrekkende stimuli både for positivt sosialt, kos, trygghet, eller 

seksuell lyst. Konsekvensene er da ikke tatt opp i betraktningen, altså ettervirkninger som skader, psykisk 

påkjenning, sjalusi, misunnelse eller sinne. Tålmodighets-grenser, tålegrenser. Men det er noe som der og da 

gir en trivelig følelse, eller ro, om ikke driftssuget reproduserer en behovs-manko straks.  

Altså stimuli-manko stort sett, fordi virkelig sult har en grense for metning. Seksualdriften 

stilfredstillelse gir ikke en endelig mettelse av næring, men heller tap og mangel av næring. Dette igjen kan 

øke driftsfunksjon raskt igjen eller holde den konstant oppegående. En sult med om vi vil narre-mat. Vi blir 

ikke mette.  

Men alle organer som siden har utviklet seg i større dyr som seksualsystemet for parring, eller 

reproduksjon av barn, celledelings-funksjoner. Ubefruktede egg eller sed-celler som er alene, starter ikke 

celle-delinger og reproduksjon normalt. De tar ikke til seg næring slik at det blir behov for mer aktivitet eller 

plass. Som regel går de alle til spille med unntak av 1-10 av, eller et snitt på 2, som blir nye individer. De 

vokser ikke, men stort sett dør etter lengre eller kortere tid. 

 Med seksual-system oppstår i større grad hva vi kan kalle samvær, et samfunns-grunnlag, men ikke 

alle blir flokkdyr for det utenom kun i parringstiden. Andre holder seg til hverandre som flokk. Her utvikles 

ofte rutiner revir, samholds-strukturer, flokk- eller samfunns-strukturer.  

Alt dette ligger til grunn for og forut for samfunns-modeller, og infrastrukturer. Infrastrukturer er 

oversikt, husk, stiene til vann og næring, og til trygge retninger, stam-plass, bo, soveplass, redskaper og klær, 

om vi vil våpen mot farer. 

Blant gode lukter, smak, lyder, synsinntrykk, og hudfølelser, bevegelse og balanse-egenskap, sans, 

motorikk, så er som nagesult magedrikke, næring til kropp, og luft med oksygen til lungene, behov for utførsel 

og riktige temperaturforhold, klær, seksual-driften fra organene som berøres av drifts-funksjonene samt den 

bevisste hjernens husk og orientering i lyst rundt følelsen av driften, det som preger de fleste av oss, i begrep 

som kjæreste, sex, samvær, sambo, giftemål. Samvær kan ofte knyttes til holdbarhets-funksjoner i behov. En 

slags hjelp. Ekstrahjelp, ofte følt som en redning eller lykke, og andre ganger slett ikke. Begrensninger. 
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Vi har identifisert angstsentre og lystsentre på bestemt plasserte deler av hjernen, og også kjertler som 

produserer angst og lyst-fremmende stoffer til hjernen fra flere steder i kroppen og hjernen, og smerte-nerve-

sensorer, trykk-sensorer, annet. Ved siden av dette vet vi at husk, og da gjentagelse av å se det vi tidligere har 

opplevd utløser slikt, eller kan leses, eller sies som utløser angst og glede.  

Med slik identifikasjon kan vi spørre oss om noe helt spesielt: Ligger angst-senteret vårt og 

signalgivning som kommer fra lystsenter til angst-området, at; om er angst og stedsorienterings-celler liggende 

like ved siden av hverandre, og vis avers at lystsenter mottar feedback fra angst eller stedsorienterings-

prosessen? Utenom lyst fra husk utløst av stedsorientering? 

Angst ser ut til å bli borte når vi tar lobotomi eller at vi opererer vekk binyrene!? Sjokkerende, ikke 

sant. Lignende skjer med både alkohol, visse narkotika og lege-medisiner, men til og med ulike former for 

mat og drikke normalt i dagligvarene. Også psykisk og fysisk og seksuell påvirkning kan endre slik, massasje, 

og akupunktur, og seksuelle akter av ulik type. Også trening, bevegelse og turer, og underholdning, (ulike 

stimuli).  

De samme funksjoner som er nevnt kan gi både fred, lykke, glede, balanse, men også angst, og angst-

anfall. Skade på vårt fysiske behovs-organ, bevegelsesfunksjoner og sanseorganer, også hjernen fysisk, kan 

utløse angst og lyst. Eksempler er impotens eller vedvarende sterk seksuell drift, der lyst-styrken ikke går 

vekk. Her finnes det også de som er utsatt for jevnt å få orgasmer uten at de gjør noe for dette. Både lyst og 

angst kan vi bli utslitte av, og være for sterk påkjenning på resten av helsa vår, og bevissthets-evnene våre. 

Det psyko-sosiale omsorgs-arbeidet blir ikke tatt opp her i dette skriftet, fordi dette trenger ett eget 

skrift omhandlende dette. Det som er tatt opp her er det som er det grunnleggende for vilkårene som ligger til 

grunn for våre egenskaper og art som mennesker og naturens grunnlag som biologi og økologi, og grunnlag 

for den vekslende prosessen mellom planteriket, mineralriket og dyreriket, for oss samfunn og miljøets 

utvekslinger og balanser.  

I tillegg at omforming av naturen i menneskets utvikling, natur-kultur-virkningenes vekslinger og 

evolusjon fysisk og teknisk hos mennesket, og bevisst oppvåkning om samfunns-struktur og samfunns-

funksjoners utvikling. Hva som ligger som grunnfundament for samfunn, individ og miljø. Det vi alle kan si 

har innvirkning utenom tro, ideologier, teorier ellers. Og som i seg selv kan være nok. Men for mange, ikke 

nok til å leve bra nok med. Behovs-konflikter av ulik grad på jorda her. Holdbarhets-kriser. 

Vi kan ha angst som krever ekstra stimuli for de som har erfaring med tilfredstillelse i større grad den 

seksuelle veien. Vi kan irritere oss over uetablertes seksual-liv, men som av slik grunn også trenger denne 

prosessen for trygging av følelser eller som mål mot noe bedre, bare her og nå, eller for lange tider fremover. 

Seksualdriften er absolutt en av drifts-funksjonene som holder samfunn sammen også. Blant slik som vern og 

felles løft. Alle våre behov primært kan kollidere med andres behov også. Og er da hovedårsak til konfliktene 

lokalt og internasjonalt.  

Om slik mettelses-forøkning for næring er hovedårsak til overtrykk og celledeling, altså også seksuell 

kjønnet celle delingsdrift, eller om så bare stimuli av funksjonen, så er det celle-prosess-syntesens balanse 

med miljøforholdene som er årsaken til en tvungen slik funksjon. Likedan som syntesen kjemisk for mat, luft, 

bevegelse.  

En-celler og fler-celler som får overtrykk av fett eller vann, eller underskudd av slikt, sprekker eller 

tørker inn, mulig raskt dør slik. Kompensasjonen som virker er at samme artsstørrelser av celler kan overleve 

om de får like betingelser av trykkbalanse. Andre individer dør, de som holder seg til balansetrykket vil 

overleve. Celledelingsprosessen går utover dette en kort stund, og kan derfor ikke øke eller overleve uten slik 

reproduksjon for nærings-regulerende videre opprettholdelse. 

Obs: Alt liv trenger vann proteiner, sukker og fett og en del mineraler. 

Ved dette stadium av begrep om kjønn, hann og hunn, kromosomer og endringer som gen-vandringer 

og de ulike kjønns-systemers gange, må man her lese og identifisere de prosesser som skjer i de ulike deler av 

celle-prosessene hvor det avdekkes mange mulige trinn av faktorer og gangen i det som kan identifiseres som 

opphavsfunksjoner som er gyldige for hva denne prosessen forbindes til og med.  

Men det er ikke annet livsfunksjoner og celler gjør annet enn å opprettholde driftssystemet via næring 

som opprettholder cellenes egenskaper, altså en jevn energi-gjennomstrømnings-prosess, der sult og næring 

er hovedfunksjonen som skal behovs-mettes. 

Ut fra dette jeg har lagt inn, og kjønns-funksjoner for kromosomer og celledelinger som er forsket på, 

så kan jeg bare legge til at saken kan gjennomgås på nytt for å se an hva som er best og mulig tilfelle for 

årsaker og virknings-tilfeller ved seksualiteten. Les om de aktuelle organene selv også; søk opp. 
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Den neste del av seksual-funksjonen er fra bevisst og ubevisst følsomhetsforhold til denne, og 

huskfunksjonen vår, og vaner eller avhengighet 

Vi bruker gjerne for-At, og mening som begrunnelser for en prosess som vi uansett ikke blir kvitt, at 

den er medfødt, og virker slik uansett om det er meningen eller ikke, eller vi forstår alt av den eller ikke. 

Funksjonen er der uansett, likt som lukt, smak, syn, hørsel hudfølelser og bevegelsesbalanser, samt 

organfunksjoner for behovene i kroppen vår, og hjernens deltagelse sammen med kroppen for at hjerne og 

bevissthet fungerer for følelser og sanser og behovs-sammenligninger, oversikt, forståelse. 

Med en sterkt utviklet oversikts-evne, og behovs-bevissthet, så vil å stå sammen og seksualdrift, 

næringsjakt, være årsaker til at de andre sanser og behov oppfylles som flere i flokk, styring, struktur, endt 

opp som kulturredskaper og samfunnsstruktur, forskjellige sosiale samfunnsformer med fordeler og konflikter 

innad og utad. Ett problem som overskygger forholdet mellom samfunn og næring sett som forståelse og 

oversikt av natur og klimakrisen. Vi brenner opp vårt holdbarhetsgrunnlag ved ubetydelige konflikter, eller i 

fullstendig misforståelse om forholdene. 

Her kommer vi til hver av de forskjellige seksuelt medvirkende organer og hormoner. Videre om 

bevisstheter, behov sanser og følelser, samt husk, som bevissthet og vaner, trang, avhengighet, til ulike sider 

og ønsker ved seksualdrift, og praktiske virksomheter der denne står sentralt. Som uventede møter og 

reaksjoner for eller mot seksuelle signal-utløsninger.  

Passende eller ikke. Bli forsvarsløs mot følsomhets-reaksjonen; forelskelse, kjærlighet seksuelt tent 

indirekte og direkte. Å ikke bli kvitt tankene på noe! Seksualitet forbundet til andre behovs-inntak, og 

forveksling av om noe er samme sak når det ikke nødvendigvis er dette.  

Opp i alt dette er skikk og bruk, og trossystemer, samt politiske ideologier, og ikke minst personlige 

følelses- og behovs-erfaringer en stor del av det som er forøk, eller signaler som regulerer både seksualitet, de 

andre behov og synsmåter vi har på samfunn og med-mennesker, og hva som er holdbart i verden, enten dette 

stemmer eller ikke. Fordi våre meninger og synspunkter, vår individuelle virkelighet ikke er det samme som 

Virke-Lik-Heten fysisk og bevisst-følsomt, men som dominerer våre liv og samfunn grunnet vår direkte mer 

autentiske spontane reaksjoner på omgivelser og muligheter.  

Alt i dette skriftet er det som vi vet om, hva vi ikke kommer utenom. Kan være uriktig mangelfull 

forklaring. Det er konflikter om årsakene i forhold til eldre oppfatninger og gamle skrifter, tro og viten. 

Egoisme-ledende funksjoner overkjører felleskapets viktigste avgjørelser. Da bryter vi muligens med 

vår og naturens holdbarhet på sikt. Og bristepunkter oppstår, om så i morgen, nå, eller om tiår. Det kan allerede 

ha kommet tidligere for årtier siden, uten at vi har en klar oppdagelse av årsaksforholdene. 

Av en eller annen grunn dekker vi over verdens faktiske situasjon med at det er for sterkt for enkelte å 

oppleve eller høre, se, disse forholdene? Skal vi ikke være klar over verdens-situasjonen? Vi snakker om 

alder? At barn, mange, bør slippe å få innsikt i sterke saker før de er modne for å ta noe inn over seg uten å 

skades av det. For de fleste kan det legges frem på en langt greiere måte tidligere enn vi gjerne tror. 

Skriftet ligger til grunn for samfunnsfagene, for sosiologi, økonomi, økologi, statsvitenskap, 

infrastrukturer, forholdet samfunn og miljø, psykologi der man ikke minst forventer at fysiske forhold fra 

samfunn, natur, og kroppen, lymfesystem, homeoestase, og lignende er med sammen med nervesystem og de 

behovsorganer og sanseorganer som jeg gjerne døper til sanse-behovs-organer for behov, sanser, det vi kan 

merke forskjell på følsomt og bevisst via dette, og hva vår fysiske del har med følelse, psyke og bevissthet å 

gjøre, og humør, velferd, sinnsstemnings-innstillinger å gjøre. Avgjørende viktig for psykologien.  

Det er altså en absolutt feilaktig holdning og forståelse når man setter viljen og bevisstheten alene som 

årsaksfaktor til virkninger i verden og menneskers psykiske betingelser, og vi har flere bevis på dette enn det 

motsatte, at bare viljen og bevisstheten er helhetens prosesser. Vi tvinges kontinuerlig og øyeblikks-betinget 

til den fysiske verden og kroppslige drifter, som vi kan ta vare på godt i stedet for ødeleggende virksomhet 

for dette, som årsak til mange samfunns-problemer og individuelle konflikter.  

Det er slike typer kun bevissthets-teorier og mange praktiske virksomheter, der det fysiske ikke tas 

hensyn til ved natur og mennesker, som i stor grad har utviklet denne miljø-katastrofen og økologiske 

betingelse for liv vi står ovenfor! Legestandens overordnede og den overordnede psykologiske orienteringen 

har grunnleggende feilkilder, og syn på sakene som er med i politisk avgjørelse.  

Det kan undergrave samfunns-funksjoner innenfra. Tiden er inne for å se verden i øynene utover 

egoistiske holdninger og konkurranse. Alt dette merkes spesielt godt med kriser av alle typer vi står ovenfor i 

dag, fra mellom-menneskelige helhets-konflikter, til naturkatastrofer.  

Roger Bergersen. 
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