
Alles wat is, is in 
zichzelf of in iets 
anders.

Axioma 1

Een ware idee moet 
overeenkomen met 
wat zij voorstelt.

Axioma 6

Dingen die niets met 
elkaar gemeen 
hebben, kunnen niet 
door middel van elkaar 
begrepen worden.

Axioma 5

De kennis van het gevolg 
hangt af van de kennis van 

de oorzaak en sluit die in.

Axioma 4

Alles wat als niet-bestaand 
kan worden gedacht, 
daarvan houdt de essentie 
niet het bestaan in.

Axioma 7

Definitie 5
Onder modus versta ik de 
wijzigingen van een substantie 
ofwel dat wat in iets anders is en 
door middel daarvan wordt 
begrepen.

Definitie 3
Onder substantie versta ik dat 
wat in zichzelf is en door 
middel van zichzelf wordt 
begrepen.

Definitie 1
Onder zijn eigen oorzaak versta ik datgene 
waarvan de essentie het bestaan inhoudt, 
oftewel datgene waarvan de aard niet 
anders dan als bestaand kan worden 
gedacht.

Definitie 6
Onder God versta ik een absoluut 
oneindig wezen. Dat wil zeggen, 
een substantie die bestaat uit een 
oneindig aantal attributen.

Twee verschillende dingen moeten 
op grond van hun attributen of op 
grond van hun wijzigingen 
onderscheiden worden.

Stelling 4

Stelling 1
Een substantie gaat 
van nature aan haar 
wijzigingen vooraf

In de wereld kunnen geen twee 
of meer substanties bestaan 
met dezelfde aard, oftewel 
hetzelfde attribuut..

Stelling 5

Stelling 2
Twee substanties die 
verschillende attributen 
hebben, hebben niets 
met elkaar  gemeen

Stelling 3
Als dingen niets met 
elkaar gemeen 
hebben, kan het ene 
niet de oorzaak van het 
andere zijn.

Stelling 6
De ene substantie kan 
niet door de andere 
worden voortgebracht.

Stelling 6C
Een substantie kan niet 
door iets anders 
worden voortgebracht.

Stelling 7
Het hoort bij de aard 
van een substantie dat 
zij bestaat.

Stelling 11
God, oftewel de 
substantie die uit een 
oneindig aantal 
attributen bestaat, 
bestaat noodzakelijk.

Het bewijs van Ethica 1 stelling 11: dat God noodzakelijk bestaat
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