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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 Natuurwet - Gevolgen voor mens. 
 
Het betreft de komst (geboorte) en vertrek (sterven) van het geestelijk deel van leven. 
Uiteraard met inachtneming dat zowel geest als leven ondoorgrondelijk is. Het is de enige 
module dat ons zelf treft. Daarom iets over geweten. 
 
Belast geweten als geestelijk deel van de mens gaat de eerste keer vooraf met het negeren 
van een signaal vanuit het onderscheidingsvermogen als geestelijk deel van de mens (je 
tweede ik op je schouder). Bij herhaling van slecht gedrag wordt dit signaal niet meer 
gegeven. 
 
Elk mens weet van zichzelf of het geweten belast dan wel onbelast is. Rekenschap afleggen 
bij belanghebbenden is naar mijn ervaring de enige mogelijkheid het te ontlasten. 
 
Onderstaand schema maakt deze module begrijpelijker (is uittreksel van module ‘UIG - 
Kenmerk - Algemeen’. 
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Toelichting schema: 

o Voor grootte lege kubus geldt: Is kß (is 1E+35 m). 
o Voor grootte MB geldt: Is 1E+35 m. 
o Voor ballonwand MB geldt: Bestaat uit een ϗ aantal aaneengeschakelde ballonnen 

die samen de ballonwand (kß = 1E-35 m) vormen. 
o Voor ballon geldt: Wanddikte is ϗk; is ϗ met zichzelf samengevoegd. 
o Voor inwendige MB geldt: Is het heelal. 
o Voor grootte heelal geldt: Is gß (is 1E+35 m minus 1E-35 m). 

Toelichting: 
Ø Zie module UIG - GCC vs. ICC. 
Ø De afstand ‘1E-35 m’ wordt opgevuld door Ballonwand MB. 

o Voor grootte PD geldt: Is kß (is 1E-35 m). 
o Voor grootte punt geldt: Is ϗk. 

 
Voor heelal geldt: Wordt omsloten door GCC [UIG - GCC vs. ICC]. 
Voor PD geldt: Wordt omsloten door ICC [UIG - GCC vs. ICC]. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Niet van toepassing. 
 
3.2 Conclusies. 
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Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 
 
1a Voor heelal als aaneengesloten geheel geldt: Is RG. 
2i Er is RG. 
 
2a Er is RG. 
3a Er is een Natuurwet. 
4i Er is RL. 
 
4a Er is RL. 
2a Er is RG. 
5i RL omsluit RG. 
 
5a RL omsluit RG. 
1a Voor heelal als aaneengesloten geheel geldt: Is RG. 
6i Voor RG geldt: Is aaneengesloten gedeelte. 
 
6a Voor RG geldt: Is aaneengesloten gedeelte. 
7i Voor RL geldt: Is aaneengesloten geheel. 
 
8a Voor uitvaardigen Natuurwet geldt: Is geestelijke activiteit vanuit RL. 
9i Voor RL geldt: Is geest als eob. 
 
9a Voor RL geldt: Is geest als eob. 
10i Voor eob geldt: Is RL. 
 
10a Voor eob geldt: Is RL. 
 Toelichting: 

o Is uitvaardiger wél natuurwet. 
11i Voor lob geldt: Is RG. 
 Toelichting: 

o Is uitvaardiger niét natuurwet. 
 
12a Voor lob geldt: Er is daarvan meerdere. 
13i Voor eob geldt: Er is daarvan één. 
 
14a Voor lob geldt: Kan zowel geest als lichaam binnen eigen domein (DG) beïnvloeden. 
15i Voor eob geldt: Kan zowel geest als lichaam buiten eigen domein (DG) beïnvloeden. 
 
16a Voor lob geldt: Is zowel het goede als slechte. 
17a Mij is door beïnvloeding van eob uitsluitend het goede overkomen. 

Toelichting: 
o Begin 2007 gestart met manuscript dat geleidelijk aan onder enorme drang 

plaats vond. 
o Na drie maanden had manuscript omvang van ongeveer 300 pagina’s (men 

begreep daar niets van). 
o Bijzonder gedrag vertoont (zonder negatieve aspecten). 
o In augustus 2007 voor drie maanden opgenomen in psychiatrische inrichting 

(voorspeld dat men niets bij mij kan vinden). 
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o Gedurende de behandeling alle relevante psychiatrische en medische 
onderzoeken gehad. 

o Meerdere (vijf) second opinions door specialisten gehad. 
o Behandeling gestopt in november 2014 (diagnose: Geen). 

18i Voor eob geldt: Is uitsluitend het goede. 
 
19a Voor lichaam geldt: Is sterfelijk. 
20i Voor geest geldt: Is onsterfelijk. 
 
21a Voor lichaam geldt: Beïnvloedt geest. 
22i Voor geest geldt: Beïnvloedt lichaam. 
 
23a Voor lichaam geldt: Is wél te doorgronden. 
24i Voor geest geldt: Is niét te doorgronden. 
 
20a Voor geest geldt: Is onsterfelijk. 
25i Voor geest bij sterven geldt: Heeft geestelijk domein buiten heelal als bestemming. 

Toelichting: 
o Zie schema (Ballonwand MB). 

 
25a Voor geest bij sterven geldt: Heeft geestelijk domein buiten heelal als bestemming. 
26i Voor geest bij geboorte geldt: Heeft geestelijk domein buiten heelal als bron. 
  
27a Voor goed gedrag geldt: Leidt tot onbelast geweten. 
28i Voor slecht gedrag geldt: Leidt tot belast geweten. 
 
29a Voor geestelijk domein buiten heelal geldt: Is een verzameling van ϗ * ϗ^3 punten [UIG 

- Ontstaan]. 
Toelichting: 

o In de vorm van ϗ aantal aaneengeschakelde ballonnen (Matroesjkaballon). 
o Elke ballon bestaat uit ϗ^3 punten. 

30i Voor geestelijk domein binnen heelal geldt: Is een verzameling van ß * ϗ^3 punten. 
Toelichting: 

o In de vorm van ß * met zichzelf samengevoegd PD(+én-). 
 
30a Voor geestelijk domein binnen heelal geldt: Is een verzameling van ß * ϗ^3 punten. 
24a Voor geest geldt: Is niét te doorgronden. 
26a Voor geest bij geboorte geldt: Heeft geestelijk domein buiten heelal als bron. 
29a Voor geestelijk domein buiten heelal geldt: Is een verzameling van ϗ * ϗ^3 punten. 
31a Voor ϗ geheel geldt: Onttrekken van elk ß hoeveelheid is toegestaan. 
32i Voor geest bij geboorte geldt: ß * ϗ^3 punten (is ß aantal ballonnen) loopt leeg in ß * 

ϗ^3 punten (is PD ~ ß*s). 
 
32a Voor geest bij geboorte geldt: ß * ϗ^3 punten (is ß aantal ballonnen) loopt leeg in ß * 

ϗ^3 punten (is PD ~ ß*s). 
33i Voor geest bij sterven geldt: ß * ϗ^3 punten (is PD ~ ß*s) loopt vol in ß * ϗ^3 punten (is 

ß aantal ballonnen). 
 
34a Voor snelheid foton als deeltje geldt: Is ß. 
35i Voor snelheid groei / krimp van afstand in één richting tegelijk geldt: Is ß. 
 
35a Voor snelheid groei / krimp van afstand in één richting tegelijk geldt: Is ß. 
36i Voor snelheid groei / krimp van afstand in meerdere richtingen tegelijk geldt: Is ϗ. 
 
36a Voor snelheid groei / krimp van afstand in meerdere richtingen tegelijk geldt: Is ϗ. 
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37a Voor kß tijd geldt: Is Plancktijd. 
38a Voor snelheid geldt: Is afstand / tijd. 
39i Plastisch uitgedrukt: Bij geboorte loopt ballon in één Plancktijd leeg in PD (ongeacht 

grootte van heelal). 
  
39a Plastisch uitgedrukt: Bij geboorte loopt ballon in één Plancktijd leeg in PD (ongeacht 

grootte van heelal). 
40i Plastisch uitgedrukt: Bij sterven loopt PD in één Plancktijd vol in ballon (ongeacht 

grootte van heelal). 
 
41a Voor leven tijdens Natuurwet - verleden geldt: is uitsluitend sterfelijk. 

Toelichting: 
o In strikte zin geldt: Er is niét een Natuurwet - heden. 

42i Voor leven tijdens Natuurwet - toekomst geldt: is in elk geval onsterfelijk. 
 
41a Voor leven tijdens Natuurwet - verleden geldt: is uitsluitend sterfelijk. 
43a Voor muon geldt: Is sterfelijk. 
44i Voor dood tijdens Natuurwet - verleden geldt: is zowel onsterfelijk als sterfelijk. 
 
44a Voor dood tijdens Natuurwet - verleden geldt: is zowel onsterfelijk als sterfelijk. 
41a Voor leven tijdens Natuurwet - verleden geldt: is uitsluitend sterfelijk. 
45i Voor bestaan tijdens Natuurwet - verleden geldt: is zowel onsterfelijk als sterfelijk. 
 
45a Voor bestaan tijdens Natuurwet - verleden geldt: is zowel onsterfelijk als sterfelijk. 
42a Voor leven tijdens Natuurwet - toekomst geldt: is in elk geval onsterfelijk.  
46i Voor bestaan tijdens Natuurwet - toekomst geldt: is uitsluitend onsterfelijk. 
 
16a Voor lob geldt: Is zowel het goede als slechte. 
47 Voor Natuurwet - verleden geldt: Heeft als aanvulling “Goed en slecht is in ruimtelijke 

zin samengevoegd”. 
  
47a Voor Natuurwet - verleden geldt: Heeft als aanvulling “Goed en slecht is in ruimtelijke 

zin samengevoegd”. 
48i Voor Natuurwet - toekomst geldt: Heeft als aanvulling “Goed en slecht is in ruimtelijke 

zin gescheiden”. 
   
48a Voor Natuurwet - toekomst geldt: Heeft als aanvulling “Goed en slecht is in ruimtelijke 

zin gescheiden”. 
42a Voor leven tijdens Natuurwet - toekomst geldt: is in elk geval onsterfelijk.  
49a Voor lob geldt: Geest vereist wél lichaam. 
50i Voor lob met onbelast geweten geldt: Komt terug in domein ZM of andersom. 
 
50a Voor lob met onbelast geweten geldt: Komt terug in domein ZM of andersom. 
51i Voor lob met belast geweten geldt: Komt terug in domein OM of andersom. 
 
52a Voor geweten geldt: Is iets geestelijks. 
53a Voor pasgeboren baby’s geldt: Geweten is uitsluitend onbelast. 
54i Voor geest bij geboorte geldt: Geweten is uitsluitend onbelast. 
 
54a Voor geest bij geboorte geldt: Geweten is uitsluitend onbelast. 
55a Er zijn mensen die sterven met een onbelast geweten. 
56i Voor geest bij sterven geldt: Geweten is zowel belast als onbelast. 
 
56a Voor geest bij sterven geldt: Geweten is zowel belast als onbelast. 
42a Voor leven tijdens Natuurwet - toekomst geldt: is in elk geval onsterfelijk.  



Natuurwet - Gevolgen voor mens. 

6 
W.E van Kampen                                             15 augustus 2022 

57i Voor zowel belast als onbelast geweten geldt: Is onsterfelijk. 
 
57a Voor zowel belast als onbelast geweten geldt: Is onsterfelijk. 
18a Voor eob geldt: Is uitsluitend het goede. 
27a Voor goed gedrag geldt: Leidt tot onbelast geweten. 
50a Voor lob met onbelast geweten geldt: Komt terug in domein ZM of andersom. 
58i Voor onsterfelijk terugkerend lob met onbelast geweten in domein ZM of andersom 

geldt: Het is daar goed toeven. 
 
58a Voor onsterfelijk terugkerend lob met onbelast geweten in domein ZM of andersom 

geldt: Het is daar goed toeven. 
59i Voor onsterfelijk terugkerend lob met belast geweten in domein ZM of andersom geldt: 

Het is daar slecht toeven. 
 
5 Bijlagen. 
 
Afkortingen en symbolen. 


