
Virkeligheten = Virkelighetsoppfattelse

      |||    (Identitet)  

Eksistensen   

Figuren viser at virkeligheten er det samme
som vår egen mentale oppfattelse. 
Det er ‹noe› som er årsak til at vi oppfatter
virkeligheten. Dette ‹noe› vet vi ingenting om,
men vi kaller den for Eksistensen og
postulerer aksiomatisk at den er uavhengig av
menneskets bevissthet. 
I tillegg postuleres at alt som eksisterer kan
identifiseres ved summen av dets egenskaper.

Virkeligheten

  ↑

!!!  Tolkning !!!   Forestillinger 
             (Teori)     �!!!

⎧｜(Subjektiv) fantasi｜
⎨   eller｜
｜(Objektiv) sannhet⎩

 ≈ Sansene 
    (filter)

Figuren viser at årsaker fra Eksistensen går via sansene og
danner virkeligheten. Denne tolkes og en danner seg
forestillinger som enten kan være subjektiv fantasi eller
objektiv sannhet. 
Testing avgjør om en teori er objektiv sannhet eller subjektiv
fantasi. Den kan illustreres med en pil i motsatt retning (som
ikke er tegnet inn i figuren).

  ↑ 

Eksistensen

VIRKELIGHETEN

1. METAFYSIKK (ONTOLOGI)

Aksiomer:
1. Eksistensen eksisterer uavhengig menneskets bevissthet.
2. Mennesket eksisterer og kan oppfatte virkeligheten gjennom
bevisstheten.
3. Alt som eksisterer har en identitet.

Eksistensen, det som eksisterer, er årsak til virkeligheten slik den kan
oppfattes av observatører. På folkemunne kalles den også
«den objektive/reelle/virkelige/ytre virkeligheten», ol. Kant kalte det
den nomenuelle verden, «virkeligheten i seg selv», som er fullstendig
ukjent for oss. 
Eksistensen er uavhengig av observatørers bevissthet. (Og uavhengig
av tanker og følelser.)

Eksistensen postuleres ved at man sier at det finnes «noe der
ute» som er årsak til virkeligheten slik den framtrer for oss. Deretter
må en gjøre et valg om en vil basere sin filosofi på dette. 
Rasjonelle filosofier har gjort dette valget og bruker det som et aksiom og fundament i sin filosofi. De mener at: 
Det eksisterer noe som er årsak til virkeligheten og som er uavhengig av observatørers bevissthet.

2. EPISTEMOLOGI

Virkeligheten. Mennesket eksisterer og kan oppfatte virkeligheten gjennom bevisstheten. 
Virkeligheten er virk-ningen av eksistensen og er en del av det som eksisterer og er felles for alle bevisste vesener. 
Kant kaller det den fenomenuelle verden, «tingen for meg», slik den ser ut for meg. 
Virkeligheten er avhengig av bevissthet, men uavhengig av tanker og følelser. 
F.eks. finnes tid og rom i virkeligheten, men årsakene finnes i det som eksisterer. Naturkreftene er endel av
virkeligheten, men kan ikke sanses direkte (og er derfor uavhengig av bevissthet.)

Sansene er den eneste kanal
for å erkjenne virkeligheten
og fungerer som filtre som gir
informasjon til bevisstheten
om bare endel av eksistensen.

Det som sanses er eksternt og
sansene er internt. Sansene er
alltid riktige. En kan alltid
stole på at en har sanset det
en har sanset. 

Tolkningen av sanseinntrykk kan imidlertid være feil. For å tolke korrekt må en ha riktige metoder og verktøy.

Objektivitet er de metoder en bruker for å skille mellom fantasi og virkelighet. 
Det er ikke flotte argumenter som avgjør om en tanke er riktig eller ikke, men om den stemmer overens med
observasjoner. Erfaring har vist at mennesker ofte tenker feil. Derfor må tankene våre korrigeres mot
virkeligheten.

Testing avgjør om en teori er objektiv sannhet eller subjektiv fantasi. Hvis en teori er bekreftet ved korrekt
testing sier man at teorien har belegg. 
Testing er å prøve ut teorier (tanker, forestillinger). F.eks. kan man undersøke ting flere ganger og på forskjellige
måter. Eller en kan sammenligne med tidligere erfaring og kunnskap.

Logikk er et verktøy som kan brukes til å sortere bort uvesentligheter og integrere likheter. Logikk har universell
gyldighet, men forutsetter en koherent (konsistent, motsigelsesfri, helhetlig, sammenhengende) virkelighet. 
Dersom verden er inkoherent er det umulig å bruke logikk til erkjennelse, for i det ene øyeblikket er det en
virkelighet som teller, mens i et annet øyeblikk er det det en annen virkelighet som teller.

En objektiv teori er basert på virkeligheten og begrunnet ved hjelp av fornuft i overensstemmelse med logikk. 
Viten. Hvis en teori er falsifiserbar og ikke blir avkreftet, kan den kalles viten og man refererer til den som om
man er sikre på at den er riktig. (Men selvfølgelig, det kan hende noen finner ut at den er feil, men
sannsynligheten for det regnes som liten.) 
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Sannhet. Rasjonelle personer mener at sannhet betyr at en teori stemmer overens med virkeligheten.

Fantasier er en del av det som eksisterer, men er forskjellig fra virkeligheten. Virkeligheten kommer fra det som
eksisterer som er felles for alle, og som kan testes. Fantasier er subjektive og løsrevet fra virkeligheten og kan ikke
testes. Populært sagt er fantasier det som forsvinner når en slutter å tro på dem. Virkeligheten er der selv om en
slutter å tro på den. 
Psykotikere overfortolker sanseinntrykk og fabrikkerer eventyr om hva de har sanset istedenfor å undersøke og
vente med konklusjonen. Vitenskapsfilosofi handler om å ha et bevisst forhold til tolkningsfasen, slik at en ikke
tror at det en har sanset automatisk er det første man føler det er. Det er bare fantasien som kan sette en grense
for hva en kan forestille seg. Inntil forestillingene er bekreftet er det fortsatt bare forestillinger.

Eksistensen er den samme for alle. Hvis bevisstheten og eksistensen er den samme for alle, vil
virkelighetsoppfatningen endre seg etter sansningen. 
Hvis bevissthet og eksistensen hadde vært fullstendig sammenfallende ville vi vært allvitende. Identifikasjon og
logikk ville vært unødvendig, fordi alt som eksisterte ville vært nøyaktig avbildet i bevisstheten.

Psykose. Hvis det er feil i kjeden mellom eksistensen og bevissthet kan virkelighetsoppfatningen bli forvridd.
Dvs. en en syk virkelighetsoppfatning eller psykose.

Eksistens. Et fenomen kan sies å eksistere, hvis (og bare hvis) det er mulig å påvise gjennom observasjon av, og
eksperimenter på, virkeligheten. Samt bare dersom eksistensen av fenomenet er nødvendig for å forklare det
observerte. Selve definisjonen av eksistens, er å ha målbare konsekvenser.

Hvordan kan man benekte eksistensen av noe transcendent som ikke kan observeres? 
Svar: Fordi man ikke kan vite noe som helst om det.

Relativismen. Subjektivister og relativister mener at siden all erkjennelse er påvirket av den som erkjenner, er
det umulig å ha standarder for erkjennelse i det hele tatt og at sannhet varierer fra person til person. «Det er en
sannhet for deg og en sannhet for meg.» 
Dette gir en irrasjonell, relativistisk, subjektiv, fragmentert verden hvor en ikke kan stole på noe eller noen, og
hvor ingenting er sant eller virkelig. 
Slikt tøv stammer fra psykoterapi (og polyteisme) og dominerer hele det postmoderne samfunnet.

Solipsismen. En solipsist mener at det kun er ham selv som eksisterer, og at alt han sanser kun er hans egne
forestillinger. (Ref. også til den irske filosofen biskop George Berkeley.)

Platonister tror det eksisterer en ide-verden, som er den egentlig virkelige virkeligheten. Dvs. i realiteten at
bevisstheten skaper denne virkelige objektive virkeligheten. De har diktet opp noe som verken kan bekreftes eller
avkreftes, og så tror de på det fordi det ikke avkreftes og fordi de kan finne på ting som bekrefter det. Et slikt
standpunkt er irrasjonelt og subjektivistisk og det er nesten ingen grenser for hva man kan tro er virkelig.

Kunnskap oppnåes ved fornuftsmessig tenkning basert på sansning. 
Vitenskapen avfeier ikke nye tanker. Spekulasjoner er ufarlige. Det avgjørende er om de stemmer med
virkeligheten. 
Dem som vurderer påstander uten å teste dem har ingen mulighet for å skille mellom rett og feil. For dem er
feilaktige tanker farlige.

Den eneste kunnskap og visdom er den med utspring i virkeligheten. Alt annet er følelser, løgn og fantasier, og det
kan man ikke bygge et samfunn på, uten at man samtidig løper vesentlig risiko for å ende opp med dårlige
tilstander. Fundamentet som trengs for å bygge et godt samfunn til individets beste er en objektiv og universell
moralsk standard.

3. IDENTITETSLOVEN

Aksiomer: 
1. Alt som eksisterer har en identitet. 
2. Identitet er summen av en tings egenskaper. 
3. Av dette følger at A==A, som vil si at en tings identitet er identisk lik tingen i seg selv. 
For å identifisere noe må en bruke fornuften.

Identitetsloven betyr at virkeligheten fungerer i henhold til bestemte systematiske sammenhenger.
Formuleringene av naturlovene, basert på logikk og empiri, gir en tilnærmet riktig beskrivelse av
sammenhengene. 
En forutsetning er at logiske sammenhenger har universell gyldighet innenfor denne virkeligheten. Hvis man
avviser at logikk og empiri har generell gyldighet, kan ikke logikk og empiri brukes til å vise at man tar feil.
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