Differensialkraftens Slagkraft
Jeg har forklart hvordan differensialkraften virker ut fra en differensierende differensialfunksjon, altså
en forskjells-funksjonalitet som blir forskjell fra seg som rom og bevegelse som samme rom-tid-funksjon.
Denne fungerer som en ekspansjons-kraft-funksjon, selv om den aldri har blitt født, men har slik innvendig
grunnfunksjon. Dette gir en likedan kraft overalt som kraft og motkraft, men som uendelig kan denne ikke
vokse mer, og gir kun et bevegelses-press.
Denne gir både spenning og trykk til alle varianter slike styrker og styrke-forskjeller ved spredning og
samling i strømnings-endringene, overganger og transformasjoner. Denne kraftmodellen virker med to
spesielt viktige funksjoner. Den er egentlig helt hard, massiv, men som utvekslende virker den allikevel
flytende, som en flytende masse, til forskjell fra tom energi og fast form uten endrings-mulighet.
Den andre funksjonen er at den er en sammenhengende kraft som gir ekko, forplantning gjennom alle
deler av seg, slik at det finnes en indre helhetsvirkende, altså kontinuitets-virkende interaksjon der delene kan
merke virkninger av andre virkninger i seg som en del av egen kraft-koordinasjon. Forbindelsene av annet er
ikke avbrutt og gir fortids- og fremtids-perspektiv av årsak-virknings-rekkefølger hos de lokale posisjoner,
samt avstands- og langs-tids-virkninger. Også akselerasjon og retardasjons-styrker.
Hos den massive flytende virkningen som danner det vi kan kalle flytende materietilstand, så virker
denne nærmest som årsak til snø- og is-dannende virkning som kraft i frossen tilstand, at romkraften dannes
om til mer stasjonære sirkulasjoner, kule-former i strømningen, At stoff er frossen kraft-flyt.
Denne har da med seg de interaksjoner i utvekslings-kraftstrømmer som gjør at masseobjekter har
virkninger, tiltrekninger og frastøtninger ovenfor hverandre og fordeler massekraft etter størrelser, også med
kraftrommet rundt disse, til hvorfor masser endrer sin mengde ved splittelse eller sammensmeltning. Vi kaller
disse interaksjoner av samme kraft for kraftfelt, likt som gravitasjon, elektrisk og magnetisk polære tilstander.
Denne andre virkninger er interaksjonsvirkninger der forplantninger absorberes i hverandres kraftstrømmer med den konsekvens at interaksjon som forplantningsvirkninger gir tilpassings- og sammenlignings-forhold, og etter logiske prinsipper for like og ulike, bevisst som kjent, ukjent, for både fysiske og
helt klart bevisste virknings-forhold. Dette betyr at både fysiske og bevisste tilstander er mulige tilstander,
virkelige, i en og samme kraft-type.
Bevissthet og fysisk natur er mulig, mens vi tidligere har trodd noe annet. Eller at det skulle være
umulig å forstå med den menneskelige fornuft, eller ikke var logisk tilgjengelig. Og så er det faktisk det. Når
vi tenker over det, så må vi innrømme at vi virkelig har fysisk natur og bevissthet og derfor deduktivt kan vite
at det er virkelig og mulig, og slik se denne virkeligheten i øynene.
Her er det ikke snakk om vitenskapen eller religionens natur og Gud, men heller hvordan bakgrunnskraftens funksjon bak slikt fungerer, til fysisk og bevisst, som en enda mer primær årsak og virkning enn den
bestående fysiske natur og bevissthets-kapasitets utfoldelse i kraften.
Differensialkraftens funksjon som en differensierende differensial-funksjon, gir forskjells-egenskapene våre.
Den virker nemlig slik at den er årsak til dannelse av det som heter forskjell, uansett hvilken. Den danner altså
grunnlaget, pekeren, gjentagelsen 1, noen og alle. Den danner de like og de ulike, og forskjellen på er og ikke-er. Den
danner da årsak og grunnlag for og, ikke, eller, både-og, enten-eller, er lik, er ikke lik = ulik, og alternativene
tilnærmet lik-ulik, med valgfrie sammenligninger, bytte-funksjon, som dele, gange, summere og subtrahere, større,
mindre, passe. Den gir grunnlaget for gjentagelse, en gang til, repetisjons-funksjonene. Dette betyr likedan for kjent og
ukjent som lik med hva vi kan sammenligne eller huske, søk-let-finn-funksjon, fra husk og direkte observasjon.
Den gir sammenlignings-funksjonene og tilpasnings-funksjonene. Som aktivt virkende med-egenskap i alt, så
gir den også endrings-funksjonene i alt, uansett kjent eller ukjent dimensjon, eller paradigme-dannelser. Gir oss
transformasjonene, utvekslingene, endring mellom kaos og kosmos-tilstandene. Med andre ord rekkefølgene og
grunnfaktorene som årsak til årsak-virknings-eksistens. Kjent, logisk, og ukjent kilde, ulogisk/mystisk!
Med andre ord så dannes grunnlaget for det vi kaller logisk, hele systemet vi kaller logikken, og begrepsgrunnlaget kjent og ukjent, og som gjenkjennelsen, hvilket husk og bevissthet er avhengige av, fordi bevisstheten er en
sammenlignings-funksjons-prosess. Da differensialkraften er kontinuerlig, sammen-hengende kraft med interaktiv
resonans som gjennomstrømmer alt balanse-korrigert, faktorene som er til stede, så virker dette for både den digitale,
adskilte logiske stive funksjon, og analogt virkende logikk, kontinuerlig sammenhengende logikk, logikk-endringen og
retningene. Her kjennes logikken ved begrep som riktig og galt, løgn og sannhet. Altså lik, eller ikke. At forskjellsfunksjonen også gir oss negasjonen og inverteringen, altså byttet, og likedan omvendt operasjons-funksjon.
At samme Differensialkraft gir de logiske feltlover og styrker likt med fysikkens verden, matematisk,
gravitasjon, elektro-magnetiske felt, og partikkel-balanse, Planck-Lorentz-Einstein-formlene, og forklarer disse lett, er
bonus! Hvordan og hvor i prosessen styrkedannelser for galakser og partikler er noe ubestemt: Vitenskapens søk.

