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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 Huidige en toekomstige Natuurwet.  
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Conclusie. 

 
3.1 Algemeen. 
 
Voor Natuurwet (verleden) geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk samengevoegd. 
  
Voor Natuurwet (toekomst) geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk gescheiden. 
Toelichting:  
o Het betreft afzonderlijke werelden in het hiernamaals met een ϗ toekomst.  
 
3.2 Conclusie. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
Eob = Eerste onbewogen beweger (God). 
Lob = Laatste onbewogen beweger (mens). 
ϗ = Onbegrensd(e). 
ß = Begrensd(e).  
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor al wat, gezien vanaf een bepaald nulpunt, een ϗ toekomst heeft geldt: is 

uitsluitend onvergankelijk.  
2a Voor oerknal geldt: is een nulpunt als scheiding tussen positieve en negatieve tijdslijn.  
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3i Voor al wat, gezien vanaf oerknal, een ϗ toekomst heeft geldt: is uitsluitend 
onvergankelijk. 

 
4a  Voor Eob geldt: is lege ruimte; is uitsluitend geest (uitvaardiger Natuurwet); is 

uitsluitend het goede; is uitsluitend onvergankelijk. 
5i  Voor Lob geldt: is gevulde ruimte; is zowel geest als lichaam; is zowel het goede als 

verkeerde; is zowel onvergankelijk als vergankelijk. 
 
3a  Voor al wat, gezien vanaf oerknal, een ϗ toekomst heeft geldt: is uitsluitend 

onvergankelijk. 
5a  Voor Lob geldt: is gevulde ruimte; is zowel geest als lichaam; is zowel het goede als 

verkeerde; is zowel onvergankelijk als vergankelijk. 
6i  Voor al wat, gezien vanaf oerknal een ß toekomst heeft geldt: is zowel onvergankelijk 

als vergankelijk. 
Toelichting:  

o Voor geest geldt: is onvergankelijk. 
o Voor lichaam geldt: is vergankelijk. 

 
3a  Voor al wat, gezien vanaf oerknal, een ϗ toekomst heeft geldt: is uitsluitend 

onvergankelijk. 
4a  Voor Eob geldt: is lege ruimte; is uitsluitend geest (uitvaardiger Natuurwet); is 

uitsluitend het goede; is uitsluitend onvergankelijk. 
7i  Voor al wat, gezien tot aan oerknal, een ß verleden heeft geldt: is zowel onvergankelijk 

als vergankelijk. 
 
7a  Voor al wat, gezien tot aan oerknal, een ß verleden heeft geldt: is zowel onvergankelijk 

als vergankelijk.  
8a  Voor tijdsbestek tussen uitvaardiging Natuurwet en oerknal geldt: is ß. 

Toelichting: 
o Is één Plancktijd. 
o Is de benodigde tijd ter samenstelling van één ϗ met zichzelf samengevoegd 

Planckdeeltje. 
9a Er is in strikte zin niét een ‘heden’.  

Toelichting: 
o Er is uitsluitend ‘toekomst’ en ‘verleden’. 

10i  Voor Natuurwet (verleden) geldt: is zowel onvergankelijk als vergankelijk.  
 
10a Voor Natuurwet (verleden) geldt: is zowel onvergankelijk als vergankelijk.  
11i  Voor Natuurwet (toekomst) geldt: is uitsluitend onvergankelijk.  
 
5a  Voor Lob geldt: is gevulde ruimte; is zowel geest als lichaam; is zowel het goede als 

verkeerde; is zowel onvergankelijk als vergankelijk.  
12i  Voor Lob geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk samengevoegd.  
 
12a  Voor Lob geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk samengevoegd. 
13i Voor Natuurwet (verleden) geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk samengevoegd.  
 
13a  Voor Natuurwet (verleden) geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk samengevoegd. 
14i  Voor Natuurwet (toekomst) geldt: goed en verkeerd is ruimtelijk gescheiden. 

Toelichting: 
o Het betreft afzonderlijke werelden in het hiernamaals met een ϗ toekomst. 
o Voor de ene geldt: bevindt zich in het zichtbare materiele domein. 
o Voor de andere geldt: bevindt zich in het onzichtbare materiele domein.  
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5 Bijlagen. 
 
Geen. 


