Inleiding.
Inhoud.
Is onderverdeeld:
1 Inleiding.
2 Uitgangspunt.
3 Samenvatting.
4 Onderbouwing.
5 Bijlagen.

1 Inleiding.
Wetenschap heeft ons enorm veel opgeleverd. Wetenschappelijke kennis is echter
gebaseerd op axioma’s en postulaten. Het lijkt mij dan ook de reden dat
fundamentele kennis zoals bijvoorbeeld de oerknal, antimaterie, onzichtbare
(donkere) materie, zwaartekracht en definitie meetkundige lijn onoplosbaar is.
Wetenschappelijke kennis is concrete kennis.
Voor concrete kennis geldt:
o Je kunt er zowel in abstracte als concrete zin iets mee (er is wél sprake van
een bewijslast).
Voor abstracte kennis geldt:
o Je kunt er uitsluitend in abstracte zin iets mee (er is niét sprake van een
bewijslast).
Voor concrete kennis geldt:
o Bewijslast ligt uitsluitend bij de bron, gebaseerd op iets wat niét bewezen is
(axioma’s, postulaten).
o Bewijslast ligt zowel bij de bestemming (omgekeerde bewijslast) als bij de
bron, gebaseerd op iets wat wél bewezen is (Natuurwet).
De duizenden jaren oude (uit meerdere delen van de wereld afkomstige) Gulden
leefregel weerspiegelt de Natuurwet. De Natuurwet is dan ook onlosmakelijk
gekoppeld aan de Gulden regel.
Voor Gulden regel geldt:
o Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden als het doen.
o Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet als het laten.
Voor Natuurwet geldt:
o Het abstracte heeft één tegenpool met tegengestelde kenmerken.
o Het concrete heeft meerdere tegenpolen met tegengestelde kenmerken.
De wet houdt in dat elk begrip een ander begrip als tegenpool heeft. De kenmerken
van beide begrippen zijn tegengesteld aan elkaar.
Het geheel:
o is een groeidocument;
o is modulair opgezet;
o is op uniforme wijze weergegeven.
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Inleiding.
De teksten zijn verkort en cryptisch geformuleerd om tegenstellingen beter tot
uitdrukking te brengen. Het taalgebruik is hieraan ondergeschikt.
Advies:
o Probeer een beeld te vormen bij elke conclusie.
o Lukt dat niet, begin op een later tijdstip opnieuw.
Er gaat een wereld voor u open.

2 Uitgangspunt.
Niet van toepassing.

3 Samenvatting.
Is onderverdeeld:
1 Algemeen.
2 Conclusie.
3.1 Algemeen.
Niet van toepassing.
3.2 Conclusie.
Niet van toepassing.

4 Onderbouwing.
Niet van toepassing.

5 Bijlagen.
Geen.
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