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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 Gevolg vs. oorzaak als principe. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet buiten heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
Voor = eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
Voor ≠ eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
 
Er bestaan vijf soorten gevolgen van geest: 

1 Natuurwet [Natuurwet - Ontstaan]. 
2 Ontstaan punten [RG - Ontstaan]. 
3 Ontstaan materie [RG - Ontstaan]. 
4 Cartesisch coördinatenstelsel [Cartesisch coördinatenstelsel]. 
5 Interactie materie. 

 
Voor verzameling soorten gevolgen van geest geldt: Is compleet. 
 
Voor verzameling met predicaat ‘Compleet’ geldt: 

o Eén of meerdere kenmerken van één en hetzelfde element is tegengesteld aan 
resterende vier. 

 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor meerdere (vier) soorten gevolgen van geest geldt: Is wél gekoppeld aan gevulde 

ruimte; Is indirect gekoppeld aan geest; Is niét een wet. 
2i Voor één soort gevolg van geest (‘Natuurwet’) geldt: Is niét gekoppeld aan gevulde 

ruimte; Is direct gekoppeld aan geest; Is wél een wet. 
 
2a Voor één soort gevolg van geest (‘Natuurwet’) geldt: Is niét gekoppeld aan gevulde 

ruimte; Is direct gekoppeld aan geest; Is wél een wet. 
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1a Voor meerdere (vier) soorten gevolgen van geest geldt: Is wél gekoppeld aan gevulde 
ruimte; Is indirect gekoppeld aan geest; Is niét een wet. 

3a Voor verzameling met predicaat ‘Compleet’ geldt: Eén of meerdere kenmerken van één 
en hetzelfde element is tegengesteld aan resterende vier. 

4i Voor verzameling ‘Soorten gevolgen van geest’ geldt: Heeft predicaat ‘Compleet’. 
 
Voor betrouwbaarheid theorie predicaat ‘Compleet’ (en daardoor ook het bestaan van 
Natuurwet en Uitvaardiger) geldt: 

o Is (1-1,35525E-09) * 100 = 99,9999999 procent [Natuurkrachten]. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Er is niet iets anders dan lege ruimte. 
2a Voor lege ruimte geldt: Is buiten heelal. 
3a Voor lege ruimte geldt: Is geest. 
4a Voor geest geldt: Is abstract. 
5a Voor Natuurwet geldt: Vereist geest. 
6a Voor Natuurwet geldt: Is abstract. 
7i Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet buiten heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
 Toelichting: 

o Is ontstaan punten. 
 
7a Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet buiten heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
8i Voor = eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
 Toelichting: 

o Ontstaan materie. 
 
7a Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet buiten heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
9i Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
 Toelichting: 

o Is cartesisch coördinatenstelsel. 
 
7a Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet buiten heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
10i Voor ≠ eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
 Toelichting: 

o Is interactie materie. 
 
10a Voor ≠ eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
8a Voor = eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
11i Voor concreet gevolg Natuurwet geldt: Is zowel = als ≠ eerst. 
 
11a Voor concreet gevolg Natuurwet geldt: Is zowel = als ≠ eerst. 
7a Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet buiten heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
12i Voor abstract gevolg Natuurwet geldt: Is uitsluitend = eerst. 
 
10a Voor ≠ eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
8a Voor = eerst concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft abstracte oorzaak. 
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13i Voor concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft zowel abstracte als 
concrete oorzaak. 

 
13a Voor concreet gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft zowel abstracte als 

concrete oorzaak. 
9a Voor = eerst abstract gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft concrete oorzaak. 
14i Voor abstract gevolg Natuurwet binnen heelal geldt: Heeft uitsluitend concrete oorzaak. 
 
5 Bijlagen. 
 
Natuurkrachten. 
Natuurwet – Ontstaan. 
RG – Ontstaan. 
Cartesisch coördinatenstelsel. 


