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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Oerknal - Scenario's. 
 
Het betreft drie mogelijke scenario’s ontstaan heelal. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Scenario ‘NIETS brengt IETS voort’ vervalt. 
Scenario ‘IETS (binnen heelal) brengt IETS voort’ vervalt. 
Scenario ‘IETS (buiten heelal) brengt IETS voort’ blijft gehandhaafd. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
Is onderverdeeld in de volgende scenario’s: 

1 NIETS brengt IETS voort. 
2 IETS (binnen heelal) brengt IETS voort. 
3 IETS (buiten heelal) brengt IETS voort. 

 
4.1 NIETS brengt IETS voort. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Uit kleinst begrensd heet punt ontstond 13,8 miljard jaar geleden het uitdijend heelal. 
2a Vanuit NIETS ontstaat uit iets kleins meerdere uitdijende delen.  
3i  NIETS bevat IETS om het kleine groter te laten worden. 
 
3a NIETS bevat IETS om het kleine groter te laten worden. 
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4a NIETS kan niét IETS bevatten. 
 Toelichting: 

o NIETS wordt dan IETS. 
5i Scenario ‘NIETS brengt IETS voort’ vervalt. 
 
4.2 IETS (binnen) heelal, brengt IETS voort. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Uit kleinst begrensd heet punt ontstond 13,8 miljard jaar geleden het uitdijend heelal 
2a Vanuit het kleine ontstaan meerdere uitdijende delen. 
3i Het kleine bevat IETS om het kleine groter te laten worden. 
 
3a Het kleine bevat IETS om het kleine groter te laten worden. 
4a We leven in een versneld uitdijend heelal. 
5i Het groter worden van het kleine is een eenmalige activiteit. 
 
5a Het groter worden van het kleine is een eenmalige activiteit. 
6i Het kleine bestaat uit iets geestelijks dat zelfstandig zijn eigen gedaanteverandering 

bepaalt. 
 
6a Het kleine bestaat uit iets geestelijks dat zelfstandig zijn eigen gedaanteverandering 

bepaalt. 
7a Voor kleinst begrensd punt geldt: Is heet. 
8a Voor iets wat heet is geldt: Is stoffelijk. 
9a Voor iets wat stoffelijk is geldt: Is lichamelijk. 
10i Het kleine bestaat uit zowel iets geestelijk als lichamelijk dat zelfstandig zijn eigen 

gedaanteverandering bepaalt. 
 
10a Het kleine bestaat uit zowel iets geestelijk als lichamelijk dat zelfstandig zijn eigen 

gedaanteverandering bepaalt. 
11a Voor kleinst begrensd heet punt geldt: Kan niét zowel geestelijk als lichamelijk zijn. 
12i Scenario ‘IETS (binnen heelal) brengt IETS voort’ vervalt. 
 Toelichting: 

o De filosofie van De Spinoza staat dan ook onder druk. 
 
4.3 IETS (buiten) heelal brengt IETS voort. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Uit kleinst begrensd heet punt ontstond 13,8 miljard jaar geleden het uitdijend heelal. 
2a Het heelal is uitsluitend gevulde ruimte omsloten door lege ruimte. 
 Toelichting: 

1 Voor heelal (gezien van binnenuit) geldt: Is onbegrensd. 
2 Voor heelal (gezien van buitenaf) geldt: Is begrensd. 
3 Voor kleinst begrensd heet punt (gezien van binnenuit) geldt: Is onbegrensd. 
4 Voor kleinst begrensd heet punt (gezien van buitenaf) geldt: Is begrensd. 
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5 Voor diameter kleinst begrensd heet punt (1E -35 m) geldt: Is een onbegrensde 
aaneenschakeling van meetkundige punten. 

3i Vanuit lege ruimte (IETS) ontstaat iets kleins (gevulde ruimte) dat groter wordt. 
 
3a Vanuit lege ruimte (IETS) ontstaat iets kleins (gevulde ruimte) dat groter wordt. 
4a We leven in een versneld uitdijend heelal. 
5i Het groter worden van het kleine is een eenmalige activiteit. 
 
5a Het groter worden van het kleine is een eenmalige activiteit. 
6i IETS is iets geestelijks dat zelfstandig zijn eigen veranderingsmoment bepaalt. 
 
6a IETS is iets geestelijks dat zelfstandig zijn eigen veranderingsmoment bepaalt. 
3a Vanuit lege ruimte (IETS) ontstaat iets kleins (gevulde ruimte) dat groter wordt. 
7i Lege ruimte is geest. 
 
7a Lege ruimte is geest. 
8a Er is niet iets anders dan lege ruimte. 
9a Uitvaardigen van wetten en definiëren van kleinst begrensde afstand en -tijd is een 

geestelijke activiteit. 
10i Het is mogelijk dat vanuit lege ruimte een Natuurwet wordt uitgevaardigd en kleinst 

begrensde afstand en -tijd wordt gedefinieerd. 
 
10a Het is mogelijk dat vanuit lege ruimte een Natuurwet wordt uitgevaardigd en kleinst 

begrensde afstand en -tijd wordt gedefinieerd. 
11a De Natuurwet maakt het mogelijk dat vanuit lege ruimte kleinst begrensd gevulde 

ruimte ontstaat dat met de lichtsnelheid groter wordt. 
12i Scenario ‘IETS (buiten heelal) brengt IETS voort’ blijft gehandhaafd. 
 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 
 


