
       Vad vi vet och Inte vet och vad är Vetenskap? 

               Genom följande 10 punkter vill jag fästa uppmärksamhet på att många av dagens snäva  

               slutsatser inom naturvetenskapen inte längre är tillfyllest. 

 

1. Vi vet att vi lever - men vi vet inte vad Liv är. 

2. Vi vet att vi har ett konstruktivt medvetande - men vi vet inte vad Medvetande är. 

3. Vi vet att vi har gravitation - men vi vet inte om Gravitation är oupptäckta vågor eller 

”krökning av rums-tiden”  

4. Vi vet att ”Tiden” finns - men vi tänker inte på att Tiden går långsammare vid ökad 

gravitation, och Tiden går långsammare vid ökad hastighet. Tiden står dessutom still vid 

ljusets hastighet. 

5. Vi vet att vi lever i en ”energiberoende värld”, med ett antal olika energifaktorer - men vi 

(Naturvetenskapen) vet inte vad, i grunden, ”ENERGI” är. Det vi ser är bara verkningarna. 

6. Vi vet att Mörk Energi, som är orsaken till att universum expanderar med acceleration, ”fylls 

på” för att uppehålla accelerationen och dessutom disponerar ca. 70% av universums energi 

- men vi vet inte vad Mörk Energi är. 

7. Vi vet att Mörk Materia genom gravitation hindrar galaxer från att slungas isär av 

centrifugalkraften och den disponerar ca. 25% av universums energi - men vi vet inte vad 

Mörk Materia är. 

8. Vi vet att materia, 5%, har bildats genom Big Bang. Vi vet att energi kan bilda materia. Detta 

enligt Einsteins E=mc2 (verifierat genom att Vakuumenergi bildar materia). Men vi kan inte 

acceptera att den ”Ursprungliga Energiformen” måste innehålla allt vad den övrigt 

åstadkommer t.ex. Liv, Medvetande och Kvantfysikens 11 dimensioner. 

9. Vi vet att universum har bildats med precision - men vi vet inte hur universum kan vara så 

slagtålig. Hade en förändring i strukturen avvikit en kvintiljondel , (30 nollor) så hade 

universum exploderat eller imploderat. 

10. Vi vet att matematik är mycket exakt när alla parametrarna är kända och exakta. Men vi vet 

inte vart det bär iväg när vi inte kan definiera och inkludera alla faktorer. Faktor ”pi” är ett 

oändligt tal och ingår i ett antal fysiska konstanter med motsvarande inexakthet. 

Livsenergi och medvetandets konstruktiva energi är inte kvantifierbara men får inte 

ignoreras. 

Min målsättning är att vidga naturvetenskapens definitioner och intresseområden.               

Genom en stringent konsekvensanalys bör vi inkludera det vi vet men inte förstår. 
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