
MORAL ELLER IKKE: DETTE ER I ALLE FALL HOLDBARHETEN SELV! 
 
HOLDBARHETS-REFERANSEN SOM GJELDER HER BETYR Nettopp HOLDBART, SÅ SANT DET ER MULIG FOR 
MENNESKELIV OG NATUR MED SIKTET PÅ JORDA VI LEVER PÅ: 

 
Dette holdbarhets-funksjonelle målet er at Menneske-KROPP med organer, og egenskaper, Menneskets Nerve- og 
FØLELSES-evner, og Menneskets BEVISSTHETS-egenskaper og evner vi primært har, er født med, Slik som SANSER og 
BEHOV, HUSK, Evne til å SAMMENLIGNING BEVISST, er så intakt som det er mulig å få dette, ut fra våre muligheter og 
forutsetninger og at slikt holdbarhets-mål, referanse er gyldig for både oss selv og andre, og derfor spesielt ovenfor eget 
liv, og spesielt for holdbarhets-innsats for Andre. Et ansvar tatt med vilje og bevissthet ovenfor alle andre mennesker.  
Dette gjelder også den generelle natur, plante og dyreliv. Kort sagt gjelder dette Naturen, Hav, Luft og Jordsmonn, og 
VÆR/Klimaet i forhold til forurensning. Kort sagt for at helheten på jorda er best økologisk intakt, også for grunn-
arbeidende mikroorganismer som omdanner og bryter ned avfall til ny næring for dyr, planter, mennesker, oksygen og vær-
prosesser i atmosfæren.  
Helheten er: Forenklet til at vi oppfyller full Holdbarhet for KROPP-FØLELSE-BEVISSTHET og KLIMA-opprettholdelse. 
OPPGAVEN blir Automatisk å ta vare på andre, hverandre, ubetinget.  
Det er i forhold til denne Holdbarheten vi kan snakke om veiledende JUS. 

 
VI KAN IKKE GJØRE NOE MED: UNIVERSET, GALAKSENE. VI KAN HELLER IKKE ENDRE NOE PÅ SOLEN, SOLSYSTEMET 

OG DETS PLANETER, KUN REISE TIL STEDER Å LAGE ROM-STASJONER. VI SITTER TILBAKE MED MÅNEN OG JORDA, DER 

KUN JORDA ER DET VI KAN PÅVIRKE OG SOM ØVER VIRKNINGER PÅ OSS AV BETYDELIG STYRKE!  
Vi kan ikke avslutte jordens/solen/månens geo-påvirkende prosess; Flo-Fjære, Lava, vulkan. Jordskjelv, Tsunami, Fjell-ras, 
skred, hav og vær-fenomener, kulde/varme, totalt; og vi må leve med å balansere oss mest holdbart i forhold til 
Naturkatastrofer/atmosfærisk og berørings-relatert virus og bakterier/Sykdom.  

Vi kan kun demme opp mot slikt i vårt nær-miljø. Beredskap. 
 
DET SOM ER VÅRT PROBLEM HER PÅ JORDA, FOR KROPP, FØLELSER OG BEVISSTHET, ER:  
VI SELV OG NATUREN: I forhold til Holdbar balanse. Vår eneste referanse i altet, universet, bevisstheten. 
 
ERNÆRINGS-PROBLEMET  Arter, gifter, produksjon og fordeling 
ENERGI-KRISEN   At det er nok til livsdrift generelt, og mest Natur-trygg energi 
FORURENSINGENE   KLIMA CO2, Andre klimagasser, Metan-smeltning, Oppvarming 
SYKDOM    SKADER, ARV-PROBLEMATIKK, Virus, Bakterier, Genetiske problem, Gifter 
NATUR-KATASTROFER  Orkaner, Tsunamier, vulkaner, jordskjelv, meteorer og sols-stormer 
KRIG     Natur, Samfunn, Miljø, skades! Uholdbart! 
HVERDAGS-PRAKSIS   Skadelig i Arbeid, Hjem, Fritid, Skadelig Orden og Oppførsel. 
 
Alle disse postene påvirker hverandre gjensidig. Å utelate en av postene er ikke holdbart. Ernæring, energi, 
forurensning; henger sammen som en felles faktor bestandig. Alle poster ender opp i begrepet HELSE!  
I tillegg er Energi-Hverdagspraksis, en underliggende faktor i dette! Eller medvirkende, og kan ikke utelates! 
Dette betyr at det er noe som ikke stemmer i vår Praksis! Råd: Sjekk Bevissthets-funksjonen og naturens 
funksjon om det er VIRKE-LIK-HET! Det forsøker forskere og vitenskap å gjøre, selv om de fleste kan være 
slurvete til tider og kun bry seg om lønn, økonomi, tittel, annerkjennelse, status, makt, OG OVERSE det viktige! 

 


