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EN JÄMFÖRELSE MELLAN FYSISK OCH VIRTUELL VERKLIGHET 
Jämförelsen nedan lägger Campbells verklighetsmodell bredvid det objektiva fysiska synsättet i syfte 
att åskådliggöra skillnaderna och det logiska resonemanget. Märk väl att detta är en fritt tolkad, 
generaliserad och förenklad jämförelse som inte inkluderar några detaljer.  
 

FRÅGESTÄLLNING OBJEKTIV FYSISK VERKLIGHET SUBJEKTIV VIRTUELL VERKLIGHET 
BASERAT PÅ CAMPBELLS TEORI 
 

Hur formas verkligheten? Verkligheten bygger på 
elementarpartiklar som existerar 
oberoende av människan och formar 
den i ökande komplexitet. Den 
existerar därmed objektivt av sig själv. 
 
Problem: Det finns ingen förklaring till 
hur partiklar blir till eller varifrån de 
kommer. Experimenten visar att 
partikeln inte är fysisk. Den bär 
attribut för en partikel och innan den 
mäts är den en möjlig partikel med en 
graderad sannolikhet för att visa sig 
som en partikel. 
 

Den virtuella verkligheten formas 
genom distribution av 
sannolikhetsgraderade, slumpmässigt 
genererade möjligheter i samspel med 
människans val. Det existerande 
urvalet av möjligheter är konsekvent 
med tidigare verklighetshistorik och 
verklighetens 
spelregler/konfigurering.  
Verkligheten är subjektiv och existerar 
genom medvetenhet. Verkligheten 
renderas effektivt i likhet med ett 
datorspel, dvs. den genererar bara det 
som behövs i nuläget för varje Avatar 
(t ex. behöver fjärran stjärnor, inre 
organ och syremolekyler bara 
genereras när någon studerar dem). 
  

Hur blev universum till? Universum skapades i The Big Bang. 
Därefter tog evolutionen vid. 
 
Problem: Vem tryckte på knappen 
som startade The Big Bang?  

Universum skapades genom The Big 
Digital Bang, därefter startade 
evolutionen, så som vår nuvarande 
vetenskap beskriver den. En virtuell 
verklighet kan inte skapa sig själv, det 
måste ske utifrån. Vår virtuella 
verklighet skapades och genereras av 
ett medvetenhetssystem.  
 

Vad är medvetenhet? Ur ett deterministiskt synsätt finns 
inte medvetenhet eftersom den 
bygger på fri vilja och val. Men det 
florerar även antaganden som bygger 
på att materia skapar medvetenhet. 
 
Problem: Vad är syftet med en 
förutbestämd verklighet? Hur kan 
partiklar som inte kan förklaras skapa 
medvetenhet? Det finns ingen modell 
som visar hur materia skapar 
medvetenhet.  
  

Medvetenhet är information och 
verklighetens fundament. Dess 
ursprung bygger på matematiska 
processer och evolution. 

Finns fri vilja? Fri vilja existerar inte. Verkligheten är 
deterministisk. 
 
Problem: Varje rörelse eller förändring 
av den förutbestämda verkligheten 
måste beräknas och inkludera alla 
tillhörande elementarpartiklar. En vink 
med handen skulle ta dagar för en 
superdator att processa. Är det möjligt 
att verkligheten är så ineffektivt 
uppbyggd? 
  

Fri vilja och val är fundament för 
medvetenhetens existens. Med fri vilja 
och val skapas konsekvenser som ger 
feedback och potential för utveckling. 
Verklighetens konfiguration eller 
spelregler är de enda komponenterna 
som till stor del fungerar 
förutbestämmande. 
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Är verkligheten subjektiv eller 
objektiv? 

Verkligheten är existerar av sig själv 
oberoende av människan. 
 
Problem: Ingen har tagit sig ur den 
subjektiva upplevelsen av verkligheten 
och utforskat den objektiva 
verkligheten. 
 

Verkligheten är subjektiv och existerar 
genom medvetenhet, det vill säga 
genom människans/Avatarens 
tolkning av sin dataström. 

Hur kan vetenskapens motstridigheter 
förklaras? 

Det finns ingen enkel modell som 
förklarar allt i en helhet. 
 
Problem: Att det varken finns svar 
eller enkla förklaringar tyder på att 
något inte stämmer. 
 

Ur det virtuella perspektivet blir de 
nuvarande vetenskapliga 
förklaringsmodellerna väl fungerande 
delmodeller i en teori som 
sammanfogar och förklarar hela 
verkligheten inklusive de metafysiska 
delarna. Det vill säga att verkligheten 
är virtuell och drivs av medvetenhet. 
  

Vad är syftet med vår verklighet? Det finns inget syfte.  
 
Problem: Varför existerar en genialisk 
verklighet utan syfte? 

Den är till för människan – att göra val, 
se konsekvenser, lära, växa och 
därmed bidra till evolutionen av det 
stora medvetenhetssystemet som alla 
är en del av.  
 

 
 


