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Filosofi-Begrepet! 
 

Filosofi-begrepet, ordet, tolkningen, betyr også definisjon, forklaring av hva dette betyr eller skal dekke. 

Tidligere referanser, forklaringer benytter gjerne en mystisk referanse som godhet, ond-het, utenfor fornuftens forstand, 

at det har ukjent kilde, som referanse. 

Det forklares som kjærlighet til viten. Og kjærlighet eller godhet, hva som passer, er personlige og offentlige 

begrep hos folk, samfunn, ikke enig om. Det gir like mye bruks-mulighet for både tyrann og folkets gode ledere. 

Kjærlighet, eller interesse, sterk tiltrekning av emnet filosofi, og hva som helst annet, gir ikke noen bestemt referanse 

for hva og hvordan filosofi oppstår til forskjell fra en fast tro, sikker viten, i religioner, i vitenskap, og i praktisk erfaring 

om verden og ideologier vi har. 

Derfor er forrige innlegg om filosofiens opprinnelse, logisk forklart, viktig å lese. Den har som alt annet en 

spontan respons på omgivelsenes signaler, som sammenlignings-funksjon eller mer ubevisst, tilpasnings-funksjon, som 

ligger under at bevisste og fysiske funksjoner passer sammen, mellom bevisst og bevisst, fysisk og fysisk, og bevisst-

fysisk interaksjon. 

Signaler, styrker, påvirkninger mellom alt, kan ofte gi kun en refleksiv virkning, eller et refleksivt inntrykk, slik 

som et løvblad, eller et fnugg treffer ansiktet, eller treffer noe annet i naturen fysisk sett, der en reaksjon ikke setter 

spesielt videre spor av tanke eller fysisk virkning av større grad. Men det meste vi opplever eller som skjer i naturen, 

gir bredere virkninger der naturens nye tilpasningsbalanse til hendelsen, og den følsomme og bevisste reaksjon hos 
levende organismer eller mennesker, virker slik at det skjer en tilpasningsreaksjon vi kan kalle en 

sammenligningsprosess. 

Hendelsen utløser da en videre reaksjon som påvirker flere deler av systemet vårt, og gir da større mengde 

sammenlignings-tilpassende søk-funksjoner i oss. Å søke, lete, finne er sammenlignings-tilpassende forsøk, eller 

prosesser. Inntrykket behøver ikke å være bevist utløst, men kan være bevissthets-signaler også. Prosessen skjer derimot 

refleksivt og automatisk, og kan nå behovsfunksjoner som orienterer seg mot om tilstanden nå er bra, dårlig eller 

passende for oss. Vi har da husk-lagringsfunksjoner og direkte sammenlignings-virkende aktive bevissthets-prosesser 

som kan gi oss orientering videre fra husk eller direkte sammen-ligning av et pågående aktivt hendelses-forløp. 

Sammenligning av hendelses-referanser. 

Alt vi kan tenke os, visualisere, føle av styrker og formasjoner, kjente og ukjente virkninger og respons på dette, 

har dette signalvirkende styrkeformative som referanse uansett om vi kaller det vitenskap, forskning, lærdom, 

trossystem, religion, eller fysiske aktiviteter vi husker er med om, også å merke ane noe, merke forskjell av signaler, 

kalt intuisjon, som skyggevirkning eller som klare bilder av forholdene, så fungerer samme signalvirkning som den 

utløsende faktoren, og søket ut fra behovene våre er også det vi kan kalle interesse. Om vi ikke kjenner forholdene og 

hendelsene vil vi titte over neste bakkekam om det er noe vi kan spise eller som vil spise oss, eller at det ikke er noe å 

bekymre seg om eller lyster. Altså om noe er bra, dårlig eller passe tilfredsstillende, eller i ro. 

På grunn av behovsfunksjoner vil bevisstheten få ett visst styrkesignal tilbake fra husk-erfaring om behov eller 

respons som signal-sammenligning fra behovsfunksjonene våre selv, som da utløser søk, let-finn-sammenligningen. 

Med tro og faste vitenskapelige forsknings-resultater, alminnelige og tilvante praktiske funksjoner, at vi ser månen 

komme frem, eller hverdagsliv-vaner, så er dette mer satte saker vi ikke behøver å tenke så mye på. 

Vil vi ha endringer eller opplever noe som er passende eller upassende, bra eller dårlig behovs-funksjonelt, så 

vil vi tenke og sammenligne kjent og ukjente faktorer til vi finner en oversikt, orientering gjennom bevissthetens 

sammenlignings-prosesser. 

Samme funksjon, respons på sognaler er grunnen til søk-let-finn, eller utløsning i oss for 

sammenligningsfunksjon kalt spørre-funksjon, hva, hvordan, hvilke, hvorfor. Altså sammenligningsfunksjons-prosess-

utløsning, og der svar betyr en viss grad orienterings-referanser som vi kan leve med eller ikke. Mer eller mindre 

tilfredsstillende veiledning, eller feilvurdert. 

Filosofi virker ellers både i praksis i hverdagslivet og som orientering for alle hendelser rundt oss, der vi som 

regel ikke har avgjort og fått en sikker oversikt over alt rundt oss. På veien til målet kan vi da søke i kjente og for oss 

både sikre og usikre kilde-funksjoner, og som erfaring, at det kan være noe annet som er årsak eller utløste hendelser. 

Så funksjonen virker for fantasi og science fiksjon også. Også kreativitet, spontane eller utprøvende kombinasjoner som 

ikke er tilstede eller like vanlige, altså nyhet, bra eller dårlig, eller passende. 

Det er denne tankeprosessen, forsøk på forståelse av noe, også læring, som krever en spørrende eller 

undersøkende tankegang rundt forholdet mellom vårt tilstedeværende inntrykk av verden, oss selv, og det vi står foran 

av saksforhold vi sammenligner. Denne prosessen er den filosofiske tenkende prosessen, men behøver ikke å være 

logisk kritisk analyserende, det vil si undersøkes som samstemmende med faktiske forhold eller ha virke-lik-het med 

følelser og bevissthets-prosess-funksjonen. Natur og bevissthet kan altså være skjult funksjonelt for oss.  

Det kan være hvilke som helst sinnsstemning og mål, årsak til at man kommer i tenkeboksen, vil finne ut av 

eller forstå noe. Med fantasi og humør er man ikke spesielt avhengige av å forstå mål eller kilde, men dette kan nyttes 

som humor også.  
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Det at man virkelig ønsker å forstå noe, få orientering om noe, for hvilket behov sin skyld uansett, er derfor stort 

sett en mer seriøs, altså virkelig filosofisk tankeprosess. Gjennom historien har mange religiøse, og mange 

vitenskapelige forskere nedvurdert denne fasen i alle menneskers respons-historie, og som gjerne er årsak til fremkomst 

av religiøse og vitenskapelige fastspikrede referanser, med forbehold om de er så sikre allikevel, i tilfelle hva. 

Kjærlighet til visdom, eller kjærlighet til viten, eller kjærlighet til det gode, eller begrep som ånd, eter, om så 

mekanistisk bilde av naturen, så er dette ikke utfyllende for den filosofiske prosessen. Det stemmer at mange prøver seg 

ut uten å søke noe, er useriøse kan vi si, eller rett og slett ikke ute etter et svar men gjør narr, fordi de mener at det ligger 

nok i deres egne sinnsstemninger, i tro, eller i vitenskapelig lærdom, eller alternativ tro av ulik karakter. 
Platon setter gjerne kjærlighet og Gud som likhetstegn, der filosofi blir kjærlighet til det gode. Dette er neppe den 

funksjonelle referanse for ettertanker og søkende orientering for alt rundt oss. Men at vi vil ha det bra, finne hva som er bra, det er 

riktig. Men ikke for alt. Ofte kun for oss selv. Hva som er det gode er privat oppfatning og kan være farlig for andre. Det gode 

viljen, rettferdighet og den gode vilje er altså udefinert, usikkert. Ofte kamp- og fiendebilde-forstått. Og den lite moralske ide, at 

kun den sterkeste overlever: Får viljen sin. Holdbart? Hos mange solid forankrede religiøst troende, kan det være en dårlig holdning 

til undring og spørrende virksomhet, som ofte anses som forvirrende virksomhet, noe det slett ikke alltid er. Følg opp skriften, ikke 

tenk. 
Definisjonen av filosofi bør altså være en sammenlignings-søkende tilpasnings-prosess for orientering og 

oversikt, og som oftest er behovs-relatert orientert. Altså hva veiledning og begrepet veien har som betydning i 

bevisstheten. Mål kan vel sies å være en antatt opplysning, et svar, noe som kan samsvare med behov, eller fysisk 

-bevisst som er i overenstemmelse med hverandre.  

Hvilken som helst årsak, signaler, humør og mål, kan utløse denne aktiviteten. Om du er sint, deprimert, 

i sorg, glad, lærelysten, menneske-rettslig, oppdagelses-søkende for natur og folk, universet, annet, så er det 

denne sammenlignings-for-søkende prosess som er filosofisk fase. Slik prosess fører ofte til en mer, mindre, dypere 

erkjennelse. Utvidelse av forstand behøver ikke å være av den holdbarhets-spredende karakter. 

Filosofi er en sammenlignende søke-funksjon for hva som er bra, dårlig eller passe for saks-

forhold vi enda ikke har klar forståelse eller oversikt over, eller har manglende orientering til kilde-

forståelse, virke-funksjonen til. Filosofi seriøst er altså sterkt behovs-preget! Aktuelt. Funksjonelt. 
På den annen side kan vi også ha den best utviklede forståelse for noe, men enda lure på saker, slik som Einstein, 

Dirac, Hawking som ikke forstod hva gravitasjonen kom av, eller at den kan virke som den gjør, og undrer. Fortsatt 

filosofisk aktivitet. Preger de fleste forskere.  
Mange fjaser bare med saker, gåter, men utgir seg som filosofer, uten å søke svar. Når kun det ukjente 

og mystiske er mål, at det ikke skal forstås, så er det ikke filosofi lenger. Heller religiøst dogme, lov, påbud, eller 

en fysisk lov og aktivitet som ikke undersøkes videre, kun eneste saks-referanse. Slikt fjas kan prege fast troende og 

vitenskaps-forskere til å eliminere filosofisk aktivitet som avdekkende funksjon, og kan være opphavet til 

mistroen til filosofi, ved siden av mange ikke-troende modeller. Her anses filosofi som trussel.  

Husk at mange ikke forstår grunnen til at visse spørsmål stilles, og blir da helt utenfor forstand på at det er noe 

grunnlag for spørsmålet. Ett spørsmål har opphav i noe, men kan være fjas, gåte, useriøst, som kun skal fange noens 

sosiale oppmerksomhet rundt sine egne behov. Barn har ofte det typisk slik. 

De fleste innrømmer teologisk og vitenskapelig at filosofisk virksomhet er bakgrunnen for dannelse av faglige 

kunnskaper og sikrere tro og vitens referanser. Der svar ellers ikke fantes.  

Hverdagsfilosofi som å bli akseptert, få til noe, de praktiske funksjoner, har alle mellom-faser av 

undrende og spørrende karakter, mellom hvert faste holdepunkt, likeså som om følelser og tids-forståelse i 

forholdene privat og samfunns-funksjonelt. Politisk aktivitet er avhengig av filosofi. Utnyttes til uholdbare 

formål også generelt for samfunn. Men oftest at det kan gi gode løsninger. Markeds-funksjonene kan ødelegge 

holdbare funksjoner for samfunn natur, også. Vi kan si: Tenk deg om! 

Alle signaler har bred ekko-virkning, resonans, forplantnings-virkende utløsnings-faktorer, som påvirker andre 

styrke-funksjoner rundt seg. Det er gjerne slik at sanser, behov, vaner demper visse funksjoner mye slik at det blir 

spesielt behovsrettede områder vi oppfatter. Vi har underbevisst helt sikkert ett lager-arsenal av dimensjoner som 
informative utløsere, (husk, erfaring, hendelses-spor), for både drømmer og bevisste aktiviteter som våkne, ut over det 

som ikke dempes, undertrykkes, likegyldig-gjøres.  

Alle er sin gode selv. Virkeligheten er kun den informasjons-erfaring noen selv personlig har. Virke-lik-heten 

er derimot noe som de fleste må tilnærme seg som det samme. Mange vil påstå at noe som virker slik det gjør, ikke gjør 

det, eller ikke godtar et samsvar. I noen tilfeller kan det være riktig også. 

Den søken som kun skal underholdes, tilfredsstilles, ved å søke at noe er bra for seg, ved at man kun møter på 

ett eller annet overraskende som tilfredsstiller sine behov, uten spørsmål, er ikke filosofi. Det er heller en tro på at noe 

finnes som tilfredsstiller seg. Ja-da, det finnes det mye av, og er ment som faste holdepunkter langs livsfunksjonsveien, 

som automatisk uten egen hjelp av oss fikser alt, redder oss, frelser oss og tilfredsstiller alt for oss. Tro, vitenskap og 

teknologi, teorier, kommer ofte i samme gruppen, ikke så ulikt penge- og status-jag. Selvopphøyelse og persondyrking. 

Men det hjelper ikke for nedrivning av jordens livsgrunnlag.   R. Bergersen 
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