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Stel H is een niet bestaande singulariteit H die als blinde Demon van Laplace in een 4-D 3-Sphere door 
inductie en hysteresis in het niets het tijdelijk fenomeen kan scheppen van iets dat bestond terwijl het er niet was. In 
dat geschapen kader kan, indien zinvol, elk volgend fenomeen ingepast worden waardoor de idee van een universum  
kan ontstaan met gekend verleden en blinde toekomst. In het huidige 3-D verlichtingsdenken worden fenomenen in 
de  3-Sphere  tegengesteld  aan-,  en anti-afgeleid  van,  dat universum op empirische wijze  door de mens  voor de 
toekomst 'vastgesteld'. De 3-D wis- en natuurkunde constanten zijn daardoor geen veranderlijke fenomenen maar 
dogmatisch illusies die gecontamineerd zijn met tegengestelde en anti-afgeleide snaaractiviteit H. De door de natuur 
gedetermineerde mens keert met zijn verlichtingsdenken in de gesloten 4-D 3-Sphere dus terug tot zijn eigen Demon 
van Laplace. En op die weg terug wordt de mens wederom geconfronteerd met bijkomstigheden als nucleair afval, 
economische ontwrichting, grondstoffentekort, bacteriële immuniteit, milieubederf, opwarming der aarde etcetera. 
Voorafgaand aan de mens waren die bijkomstigheden namelijk evolutionair al geëlimineerd waardoor een omgeving 
werd geschapen voor het ontstaan van die mens.  

De  maxime  "het  heeft  ons  zoveel  goeds  gebracht"  wordt  vaak  als  subjectieve  grondslag  voor  het 
verlichtingsdenken aangevoerd,  terwijl  met  die uitspraak  nauwelijks  of  geen  betekenis  wordt  gehecht  aan  zaken  zoals  
nucleaire dreiging, economische ontwrichting, grondstoffentekort, toenemende bacteriële immuniteit en milieubederf. Ze 
behoren echter wel degelijk tot het verlichtingsrepertoire. Het lijkt erop alsof de mens slechts datgene waar hij zijn energie 
insteekt subjectief kan beoordelen, maar alles wat daarvan anti-afgeleid en tegengesteld is niet. Intuïtief kunnen we daar nog 
meer  voorbeelden  van  geven.  Bijvoorbeeld  een  zwart  gat  met  aan  de  ene  kant  materie  en  aan  de  andere  niet.  Of 
dubbelstrengs  DNA  met  actieve  informatie  op  de  ene  en  de  andere  streng  niet.  Of  de  darm  die  in  vitro slechts 
binnenstebuiten gekeerd actief is en andersom niet. Een wiskundige deltafunctie met zijn limietovergang tussen iets en niets 
en dan hebben we het nog niet over leven en dood en de talloze afwegingen die elk moment gemaakt moeten worden tussen  
het een of het ander. Terugkerend naar de verlichtingsideologie dan valt dus op dat die gelijktijdig wordt gekenmerkt door  
zowel logica alsmede het gebrek daaraan. De logische kant onleent dat denken aan haar wiskundige grondslag, het gebrek 
aan logica komt voort uit haar empirisch fenomenologische voortuitgang. Dus zegt men dat het afgezien van de nadelen 
logisch is dat het verlichtings-denken zoveel goeds heeft gebracht. De opgesomde nadelen spreken echter boekdelen en 
feitelijk biedt het positivistisch verlichtingsdenken daarom slechts schijnzekerheid. 

In de fenomenologie bestaat het waargenomene niet, althans een noodzaak daartoe ontbreekt. De fenomenologie 
beschrijft  als  leer  niets  anders  dan  de  natuur  met  inbegrip  van  de  mens  die  daarin  op  empirisch  wijze  zoekend  zijn 
evolutionaire weg gaat. Omdat wiskunde geen empirie kent heeft dat tot gevolg dat het verlichtingsdenken indruist tegen de  
normale fenomenologische voortgang van de natuur. De mens zet zijn omgeving dus als het ware stop, althans hij neigt 
daartoe en slechts voor een beperkte tijd heeft hij de illusie dat hij daarin kan slagen. De verlichting is daarom in essentie  
niet  meer  dan  een  dogmatische  illusie.  Extreme  uitingen  ervan  zijn 
bijvoorbeeld de wil om genetische mutaties uit te bannen en de bepaling van 
het  toekomstig  geslacht  (m/v).  Anderszijds  biedt  de  verwevenheid  met 
mathematische logica wel de gelegenheid om terug te gaan naar de oorsprong 
van het verlichtingsdenken dat veelal synoniem is met het positivisme. Die 
oorsprong wordt gelijk al gevonden bij de eerste westerse filosoof Thales. Die 
beweerde namelijk dat alles met inbegrip van het leven uit water komt.  Daar  
bleef  het  niet  bij want een in het oog springend kenmerk van de westerse  
filosofie  is  dat  elke  volgende  filosoof  zo  ongeveer  een  anti-afgeleide  en 
tegengestelde visie heeft op de filosofie van zijn voorganger. Daarom komen 
we automatisch bij Thales uit want ongehinderd door andere filosofen kon 
Thales zich dus als eerste filosoof een oorspronkelijke visie permitteren op 
het ontstaan van het voor hem fenomenologisch opgebouwde universum. Een 
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universum waaraan vervolgens anti-afgeleid en tegengesteld momentum werd gegeven door de wiskundigen Bhaskara I en 
Pythagoras met hun getallen 0, 2 en 10, en de snaartheorie.  Met dat alles was het fundament gelegd voor het  westers  
gedetermineerde verlichtings-denken. 

Met name de filosofen uit de beginperiode van de westerse filosofie beschikten over alle kennis, inclusief die van 
de betá's. Zoals Diogenes die zich zoals we weten tevreden stelde met nagenoeg niets in een ton. Neemt men zijn leefruimte  
als maat voor de echte wereld dan leefde Diogenes toendertijd in een gesloten 4-D 3-Sphere. In die wereld kan de mens 
namelijk iedereen en alles aan zich voorbijkomen zien komen zonder ooit van zijn 3-D plaats te komen (F1), zelfs de groten 
der aarde zoals Alexander. Weliswaar verrichte Alexander grootse werken maar Diogenes was er niet van onder de indruk. 
Diogenes “zocht' (cerco l'uomo) zelfs tevergeefs een mens in Alexander die van zichzelf meende in een 3-D te leven. Die  
wereld moest dan anti- afgeleid en tegengesteld zijn aan zijn eigen 4-D wereld zo meende Diogenes want die mens kon hij  
zelfs op klaarlichte dag met een lantaarntje niet vinden. Zijn wetenschap in een 4-D wereld te leven had Diogenes met 
grondige kennis van de fysica met behulp van Pythagoras' snaar (van een lier) kunnen vaststellen. Actie is minus reactie in 
3-D zo wist Diogenes en als zo'n 2-D snaar beweegt is dat louter door terugkoppeling van de overtollige 4-D negatieve  
energie  (-4ΔH) van diezelfde snaar (F1). De snaar H staat dus stil in het punt-vormige 3-D oppervlak van de 4-D ruimte 
waarin Diogenes leefde (de 2-D en 4-D omtrek van de ruimte heffen elkaar op). Als zo'n puntvormige singulariteit H, ofwel  
snaar  H dus in 3-D  schijnbaar tot expressie komt dan kunnen we met Pythagoras uitrekenen dat  die snaar  5% massa 
genereert in 95% geluidsdruk (energie, Pascal,  F2). Met schijnbaar bedoelen we dat de snaar (4ΔH) wordt opgeheven op 
het moment dat die tot expressie komt. De snaar is er dus altijd geweest en door Aristoteles omschreven als onbewogen 
beweger. Op zich is dat een fenomeen  en dat blijft zo zolang er geen speciale betekenis aan wordt gegeven. Dus als er 
statistisch niets nadrukkelijks plaatsvindt hebben we van doen met een een fenomeen of met fenomenen. Plato noemt dat het 
schone vanwege dat statistische niets. Platonisch schoon zou datgene kunnen zijn wat door Pythagoras op zijn lier ten 
gehore werd gebracht. Het levert in ieder geval niet de nucleaire verontreingiging etc. op van het verlichtingsdenken. Dus 
zonder een beroep te doen op het mileu, of meer in het algemeen, op de natuur dan kan men het beste zoals Diogenes in een  
ton of onder een boom gaan zitten  Als men dat doet dan is men met Diogenes en Pythagoras als fenomeen opgenomen in 
het schoonste wat er is, te weten de natuur. Men moet dus vooral niet tegen de wil van de natuur ingaan, zoals dat het geval  
is in het gedetermineerde verlichtingsdenken (zie onder). Want hoe graag men het ook zou willen, de wil van de mens is en  
blijft ondergeschikt aan die van de natuur.

Te denken dat het doen en laten van de mens gedetermineerd is, bijvoorbeeld door de natuur vermomd als demon 
van Laplace, druist in tegen de gedachte van de vrije wil. Nu moet die vrije wil sowieso met een korreltje zout genomen  
worden want reeds twijfel eraan doet de hoop erop al sneuvelen. Al was het maar de afweging dat de vrije wil niet bestaat.  
Met name voor het positivistisch betá-denken heeft dat nogal wat repercussies zoals we hieronder laten zien aan de hand 
van de door door  mathematisch-fysici ontwikkelde snaartheorie. Die theorie gaat ervan uit 
dat  een  verwaarloosbaar  kleine  singulariteit  H  met  haar  onnoemelijke  energie  alles 
geschapen heeft wat is. In wezen is het dus niet meer als een geloof. Want actie is min reactie 
en zo kan men ook beweren dat de gedachte fysisch-theoretische singulariteit in een gesloten 
4-D ruimte in eerste instantie vanuit 2-D warmte (H, Joule) toevoegd. En dat die warmte 
voldoende is om de virtuele zwelling in de vorm van negatieve geluidsdruk (-ΔH, Pascal) van 
het  4-D volume tegen  te  gaan  (F3)  bijvoorbeeld  bij  de  snaar  van Pythagoras.  In  wezen 
gebeurt er dan dus niets behalve dat men zich er een fenomenologisch voorstelling van kan 
maken. Een voorstelling waarbij het  kleine het grote het grote zoals Cusanus zei,  dat wil 
zeggen het kleine -ΔH is dan absoluut gezien groter dan H (F4). Wiskundig kan men zich er 
de racebaan van de schildpad en Achilles bij voorstellen (Zeno,  F5). Er is veel over deze 
paradox gespeculeerd in het verleden maar intuitief kan men aanvoelen dat de racebaan van 
Achilles  en  de  schildpad  een  achtbaan  moet  zijn  die  volledig  gecentreerd  is  in  een 
puntvormig 3-D niets (F6). De beide  protagonisten staan als vector (Schildpad) en scalaire 
(Achilles)  grootheid  in  3-D  stil  in  P  terwijl  de  race  baan  aan  hun  voorbij  trekt. 
Fenomenologisch betekent het dat de energie I/sec.mtr (ampere) van de schildpad (snaar) 
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voldoende is om Achilles (sec/Coulomb) een ½ baan te laten lopen. Vervolgens neemt de Schildpad halverwege negatieve 
energie -½t/C van Achilles anti-afgeleid als positieve stroom I over. De volgende baan is de helft kleiner etc. en dat gaat  
door  tot  dat  alle  energie  verbruikt  is.  Door  de  voortdurende identiteitsverandering  in  het  3-D punt  P heeft  de  natuur 
opnieuw genoeg energie om de mens net een halve baan voor te blijven. P blijkt dus niets anders te zijn dan een puntvormig  
3-D di-electrisch vacuüm (F6) dat gelijk is aan een 4-D 3-Spere waarin in 3-D alles op zijn plaats blijft. Van Poincaré's  
conjecture  kan  men  zich  dus  intuïtief  deze  voorstelling  maken.  Voor  een  wiskundige  die  denkt  in  een  bestaand  3-D 
universum te leven is dit een ongerijmde voorstelling van zaken. Onterecht want het denken van die wiskundige wordt in  
een gesloten 4-D 3-Sphere door de natuur gedetermineerd. We hebben de waarde  ΔH (F5) dan ook van een vraagteken 
voorzien  omdat  het  transcendente  getal  2.1828...  als  puur  menselijke  voorstelling  ondergeschikt  moet  zijn  aan  het 
natuurlijke  logaritme grondtal  e.  Dat  wil  zeggen dat  het  natuurlijke  grondtal  e  nooit  gelijk  kan  zijn  aan  het  grondtal  
2.71828... van Napier. 

In het voorafgaande is gebleken dat de wil van de natuur in een gesloten 4-D 3-Sphere tot uiting gebracht kan 
worden als snaar 4ΔH. In ons 3-D oppervak van de gesloten 4-D 3-Sphere genereert die snaar dan vanuit het niets, vanuit  
de  0 volgens  de wiskundige Bhaskara I,  een  ongelimiteerd  aantal  fenomenen,  waaronder ooit  die  van de  lierspelende 
Pythagoras en de tonbehuisde Diogenes. De natuur is soeverein in de 3-Sphere. Als de betá's de natuur dus menen te moeten 
stopzetten  dan  moet  automatisch  de  snaar  4ΔH  in  hun  berekeningen  opduiken  want  het  handelen  van  de  mens  is 
ondergeschikt aan de natuur in een gesloten systeem. In de natuur zelf krijgen we de snaar nooit te zien omdat die zich 
opheft voordat tijdens dat die verschijnt (zie boven). De snaar is daarmee Arisrtoteles' onbewogen beweger, de snaar is er  
dus altijd al geweest. Op dat moment dat de mens ingrijpt creëert de mens dus geen fenomeen maar een dogmatische illusie 
waarin de snaar zich vanzelf manifesteert.  Bijvoorbeeld de illusie wordt gecreëerd dat Poincaré's conjecture wiskundig 
opgelost kan worden. Intuïitief kan dat dus niet. We zullen bijvoorbeeld dan ook zien dat de echet waarden van Pi en het  
grondtal e van  de natuurlijke logaritme verschillen met de waarden die bij wiskundigen voor de hand liggen zou Heidegger  
zeggen. Weliswaar verschillen ze weinig, maar toch. Maar ook als dogmatische illusie zijn de fenomenen van de betá's niet  
significant. 3-D Fysici die denken dat massa opgewekt door een snaar H (H=1) bestaat in 3-D komen dan ook niet verder  
dan een niet statistische hoeveelheid van 4% universele massa (F3). En snaartheoretici die denken dat snaar H echt bestaat 
vinden weer geen massa, alleen de bijbehorende energie in de vorm van zwaartekracht (theory of everthing). Of ze stuiten  
op een weerbarstig minus teken in hun vergelijkingen (Maldacena). Kortom, het vinden van snaar H in een gesloten systeem 
kunnen ze vergeten.  

Die  niet  bestaande  4%  universele  massa  van  de  fysici  is  wat  we 
noemen een dogmatische illusie die illusoir momentum heeft gekregen 
in het  3-D oppervlak van de 4-D 3-Sphere,  veroorzaakt door de 2-D 
energie  +4ΔH.10-2  van  de  snaar  zelf.  De  geleerde  Faraday  heeft  het 
namelijk ooit bestaan om in 3-D door een stroomdraad van 1mtr lengte 
de energie van de snaar zelf anti-afgeleid en tegengesteld weer terug te 

koppelen naar 2-D. Met die handeling ging hij als het ware loodrecht in tegen de wil van de natuur. Faraday dacht misschien 
dat hij daarmee de natuur gewillig overtroefd had, maar de waarheid is dat hij zonder natuur nooit iets te zien had gekregen.  
Hij probeerde namelijk in water de waterdichtheid met een stroom van 1Ampere/mtr (96485Coulomb) met 4% te laten 
toenemen (F7). Water is echter niet samendrukbaar en wat hij te zien kreeg is dat die 4% water sublimeerde in water- en 
zuurstofgas, 22.42ltr is namelijk het molaire gasvolume van 1mol water. En de oorspronkelijke substantie “water” werd als  
fenomeen vervangen door een mol van een ander substantie, die vervolgens als dogmatische illusie in vaste toestand als  
massa precipiteerde (let op de factor 2 in deze sublimatie/precipitaie transfiguratie). die hier We hebben dus te maken met 
een ware transcendente overgang van het fenomeen water in de illusie massa. Die substantiatie werd mogelijk werd gemaakt 
door de natuur die als 2-D snaar per seconde net genoeg rondjes draaide van 2-D naar 4-D om de dogmatische illusie te  
genereren dat massa als vaste substantie bestaat. Dit 'genereren' staat in de fysica bekent als het 'Larsen effect'. 

Het simpele experiment van Faraday (F7) verheldert nog meer zaken die positivisten voor onmogelijk houden. Het 
laat  bijvoorbeeld  zien  dat  met  anti-afleiding  in  een  gesloten  4-D  3-Sphere  zonder  enige  empirie  moeiteloos  door  

F7
    mass =H x (1+0.036)+ 4ΔH.10-3 = 1 + 4%
    Molar gas constant = 
            1/0.18 x 4 +2ΔH.10-1 = 22.42ltr/mole
    Faraday = 105 /(1.036)-4ΔH.10-4  = 96485C



antiafleiding en tegenstelling elke fysische constante en of grootheid berekend 
kan worden. Dat wil zeggen zolang het 'water' (van Thales) het toestaat een 
kader  (frame)  te  scheppen  waarin  een  gedacht  experiment  op  empirische 
zinvol gerealiseerd kan worden (Weick). De achtbaan waarin de schildpad en 
achilles zich begeven hebben is een perfect voorbeeld van een frame (Weick).  
We  noemen  het  een  sense  making  frame  want  in  de  achtbaan  hebben  de 
Schildpad (natuur)  en Achilles  (mens)  een uitstekend convenant  (Poincaré) 
gesloten  om  de  energie  van  de  natuur  optimaal  te  benutten.  Achilles  is 
overigens wel lichtelijk verrast dat hij ondanks zijn snelheid de schildpad, lees 
de natuur, niet voorbij kan hollen. Deze verrassing plus het gegeven dat de 
schildpad en Achilles in het vacuüm ongeschonden zo dicht als mogelijk langs 
elkaar heen kunnen acteren, liever hadden ze niets met elkaar van doen, zijn 
bekende  gegevens  uit  de  organisatietheorie  (Weick).  De  wil  van  de  mens 
(Achilles) is dus ondergeschikt aan de wil van de natuur (Schildpad). 

De wil van de natuur is soeverein en blijft  dat ook zodra de mens 
besluit zelf handelend te gaan optreden. De mens gaat dan de 2-D snaarenergie 
van  de  natuur  (4ΔH)   benutten  om  in  3-D  zijn  eigen  zingevend  geachte  empirische 
voorstellingen te creëren. Dat gaat als volgt door vanuit 4-D het kwantum -8ΔH/sec energie invers en tegengesteld naar 2-D 
terug te koppelen. Daarmee creëert de mens zijn eigen 2-D 3-Sphere met omtrek -22ΔH (F8) die samenvalt en tegengesteld 
is aan de 2-D ruimte van de natuur (+22ΔH, F1). Dat samenvallen maakt het de mens dus mogelijk zijn eigen verlichting-
wetmatigheden te creëren onder supervisie van de natuur. Dat samenspel levert intuïtief de 3-D puntvormige derde weg  
(Brouwer) in de 4-D 3-Sphere die Poincaré ook al vermoedde.  Het soevereine handelen van de mens is daarmee echter een  
farce omdat door de tegenkoppeling met de natuur alle door de mens empirisch vastgestelde fysische constanten ook zonder  
empirie berekend kunnen worden. En telkens zal blijken dat het pseudo constanten zijn, ofschoon de ware constanten er 
slechts minimaal van afwijken. We hebben dat al gezien bij de de molaire gasconstante en Faraday's constante (F7). Zo 
blijkt bijvoorbeeld ook de semi-omtrek Pi van een cirkel in werkelijkheid het natuurlijk rationale getal te zijn (22/7, F9). We 
worden dus bedrogen door onze zintuigen in een gesloten systeem. Dat geldt voor welke willekeurige constante dan ook 
zoals  het  basisgetal  van  de  natuurlijke  logaritme (19/7  F9)  en  de  Joule/Calorie  ratio  (4.18,  F10).  Zelfs  het  aantal  te 
verwachten genen in het humane genoom (19.600) en het energieverbruik (82%) ervan kan men moeiteloos berekenen. De  
moleculair biologen stoppen de daarvoor benodigde informatie er via terugkoppeling in “water” zelf in (F11). Meer dan 
dogmatische illusies zijn de empirische voorstellingen van de moleculair biologen dus niet. Dat geldt eveneens voor de 
voorstellingen van fysici en mathematen. Wiskunde en fysisca zal men evenals tijd tevergeefs zoeken in de eeuwigheid.

Wiskunde kent per definitie geen empirie. Op voorhand kan men dus ook al vermoeden dat elke liaison tussen 
wiskunde en economie op een onbepaald ogenblijk spaak moet gaan lopen. Het brengt ons terug bij het water. Wie goed de 
algoritmes in F8 bestudeert kan er niet omheen dat het door Poincaré vermoede 3-D punt op de overgang ligt tussen tussen 
één (2-D) water en twee (4-D) wateren. Het betreft de waterdichotomie waarvoor Heraclitus waarschuwde om er niet in te 
stappen. Anti-afgeleid en tegengesteld daaraan heeft de mens die waarschuwing van de filosoof in de wind geslagen. Het 
gevolg  is  dat  er  met  al  het  nieuwe  dat  het  verlichtingsdenken  als  “iets  goeds”  teweegbrengt  een  verdere  ongewenste  
verschuiving optreedt in het natuurlijk energie evenwicht. Zelfs schone energie is daarom niet schoon. De wil van de mens  
is  nu  eenmaal  ondergeschikt  aan  de  souvereine  wil  van  de  natuur  (Spinoza,  Schopenhauer).  En  omdat  het  menselijk  
handelen gedetermineerd is door de natuur levert hij telkens meer van zijn vrijheden in. Met het huidige data-mining komt 
hij zich dan ook vanzelf tegen als singulariteit. De Demon van Laplace blijkt dan uiteindelijk de mens zelf te zijn. De 
dogmatisch illusie dat het verlichtingsdenken ons zoveel goeds heeft gebracht blijkt tevens een noodlottige illusie te zijn.  
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F8
3-D: 3x7ΔH+ΔH = 3H +1/7ΔH
3-D: ½x(7x6ΔH-4ΔH) = 3H-2/7ΔH

F9
Pi = Π + ½x1/4ΔH x 10 2⁻  = 22/7
e – 4ΔH x 10 3⁻  = 19/7

F10 
Joule/Calorie = ½ x 8/3 x 22/7 - 4ΔH x 10 2⁻   =   
         4.15Joule/Cal           4.18-4ΔH x 10 2⁻

F11
Number of genes:
              1.2/1.1 x 18.103 -4ΔH x 10 3⁻  = 19600
Genomic information: 
                ((2 x 4.14 + 4ΔH x 10 2 ⁻ ) x 10 = 82% 


