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Figuur 1a: Oorsprong gravitatie
- Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd de snelheid van een atoom in het heelal ten opzichte van het 

vaste centrum C van het heelal. Binnen het atoom wordt gravitatie uitsluitend gegenereerd vanuit de 
‘schilelektronen’. Gravitatie komt niet vanuit de atoomkern. Gravitatie zit op geen enkele manier gekop-
peld aan massa zoals Newton en Einstein veronderstelden.

- Via gravitatie geven ‘schilelektronen’ uiting aan hun protest tegen snelheid van het atoom in het heelal 
en de daardoor ontstane afwijkingen in de banen van de ‘schilelektronen’! Gravitatie beoogt primair om 
de snelheid van het atoom in het heelal te verminderen. Kinetische energie belemmert dat streven naar 
vermindering van snelheid.

- Iedere component van de snelheid van het atoom veroorzaakt een eigen specifieke afwijking in de ideale 
baan van het ‘schilelektron’. Hoe groter de snelheid hoe lineair groter de afwijking en de gegenereerde 
hoeveelheid gravitatie.

- Aan snelheid is tevens een hoeveelheid kinetische energie verbonden die aan het ‘schilelektron’ en aan 
de atoomkern wordt toegevoegd. Die kinetische energie houdt de ‘schilelektronen’ indirect uit de door 
hen nagestreefde ideale baan. 

- Om die ‘toegevoegde’ kinetische energie zoveel als mogelijk om te zetten in bindingwarmte genereren 
deze ‘schilelektronen’ apart twee fysische krachten en twee chemische krachten waarmee deze ‘schile-
lektronen’ bindingen kunnen vormen waarbij (binding)warmte vrijkomt.

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Atoomkern = proton

‘Schilelektron’

1) Het waterstofatoom bij absolute stilstand in het heelal t.o.v. het centrum C.

2) Alle ‘schilelektronen’ doorlopen dan uiterst dunne perfect ronde banen rond de atoomkern. Die ‘schilelektronen’ wek-
ken dan geen enkele fysische of chemische kracht op; ook geen gravitatie.

3) Bij absolute stilstand zijn alle isotopen van het periodiek systeem fysische en chemisch absoluut inert!

Toelichting figuur 1a:

Stilstaand waterstof atoom 
resulteert in een perfect ronde 
baan van het “schilelektron”.

Berry files 9-1-2015 gravitatie 2



Figuur 1b: Gravitatie
Waarschijnlijkheid positie ‘schilelektron”
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Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Bij één beweging in het heelal

Bij twee bewegingen in het heelal

Bij drie bewegingen in het heelal

1) Ieder component van de snelheid van het atoom in het heelal wordt ook toegevoegd aan de perfecte baan in figuur 1a 
met als gevolg dat het ‘schilelektron’ geen perfecte baan meer kan doorlopen.

2) Ieder component van de snelheid voegt zijn eigen afwijking toe.
3) Baan van het ‘schilelektron’ wordt daardoor bandvormig. 

Toelichting figuur 1b:
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Atoomkern = proton

Band waarbinnen het 
‘schilelektron’ zich beweegt

Atoomkern = proton

Figuur 1c: Gravitatie
Waarschijnlijkheid positie ‘schilelektron”

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Waterstof atoom

Bij negen tot elf bewegingen in het heelal

1) Ieder component van de snelheid van het atoom in het heelal wordt ook toegevoegd aan de perfecte baan in figuur 1a 
met als gevolg dat het ‘schilelektron’ geen perfecte baan meer kan doorlopen.

2) Ieder component van de snelheid voegt zijn eigen afwijking toe. Bij de 9 – 11 snelheden van de aarde in het heelal is 
dus sprake van 9 – 11 aparte ‘toegevoegde’ afwijkingen.

3)
Baan van het ‘schilelektron’ wordt daardoor bandvormig. Heisenberg nam dat als eerste waar. Met de toename van 
de snelheid wordt de elektronschil steeds breder, dikker en waziger en de positie van het ‘schilelektron’ binnen deze 
elektronenschil steeds onduidelijker.

4) Het ‘schilelektron’ wekt gravitatie en andere fysische en chemische bindingvormende krachten op om de gewenste 
positie als in figuur 1a steeds zoveel als mogelijk te benaderen!

Toelichting figuur 1c:
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Toelichting figuur 1a, 1b en 1c:
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1)

Newton en Einstein hebben gravitatie ten onrechte direct gekoppeld aan massa. 
Ondanks intensief onderzoek en speurwerk hebben wetenschappers zo’n directe koppe-
ling tussen gravitatie en massa nimmer kunnen aantonen noch hebben ze zo’n koppe-
ling kunnen verklaren. 

2)

Gravitatie wordt echter niet vanuit massa gegenereerd doch vanuit de ‘schilelektronen’ 
van atomen opgewekt en alleen als het atoom onderhevig is aan één of meer bewegin-
gen in het heelal t.o.v. het centrum C. Gravitatie en massa hebben geen enkele directe 
relatie met elkaar!

3)
Door die onterechte koppeling van gravitatie aan massa zit vanuit het verleden een 
enorm misverstand vast genesteld in het huidige fundament van de exacte wetenschap-
pen.

4)

De aarde ondergaat 9 – 11 verschillende snelheden in het heelal. Dat resulteert in 9 - 11 
verschillende afwijkingen en in 9 – 11 aparte vormen van ‘toegevoegde’ kinetische ener-
gie. ‘Schilelektronen’ bereiken daardoor nimmer de door hen nagestreefde ideale baan 
zonder afwijkingen en zonder ‘toegevoegde’ kinetische energie.

5)

Alle ‘schilelektronen’ van atomen streven echter wel continu naar het bereiken van deze 
ideale, perfect ronde, baan rond de atoomkern. Als direct protest tegen die afwijkingen 
genereert het ‘schilelektron’ gravitatie.
Deze gegenereerde hoeveelheid gravitatie neemt lineair toe/af met de snelheid van het 
atoom in het heelal.

6)
De door deze ‘schilelektronen’ uitgezonden gravitatie is opgebouwd uit 9 – 11 aparte 
vectoren; iedere snelheid genereert zijn eigen gravitatie(kracht)vector. Alle gelijksoortige 
vectoren trekken elkaar aan.

7)

De overige door de ‘schilelektronen’ gegenereerde fysische en chemische krachten zijn 
bedoeld om daarmee bindingen te vormen en daarmee indirect de door snelheid in het 
heelal ‘toegevoegde’ hoeveelheid kinetische energie zoveel als mogelijk om te zetten in 
(binding)warmte. Via deze bindingen wordt indirect een energetisch zo ideaal mogelijke 
baan verkregen. Alle fysische en chemische krachten zijn net als gravitatie opgebouwd 
uit dezelfde 9 – 11 aparte gelijksoortige krachtvectoren.

8)
Anders dan gravitatie nemen de andere fysische en chemische krachten lineair toe/af 
met de kinetische energie (1/2 mv2) en daarmee kwadratisch met de snelheid van het 
atoom!

9)
Alleen gelijke krachtvectoren van dezelfde kracht kunnen onderling een binding vormen. 
Alle fysische en chemische krachten zijn opgebouwd uit dezelfde 9 – 11 aparte gelijk-
soortige bindingvectoren.

10)

Gravitatie zit vast gekoppeld aan het fenomeen gravitatie energie c.q. aan potentiële 
energie. Is de snelheid van het atoom in het heelal nul dan is de hoeveelheid gegener-
eerde gravitatie van de ‘schilelektronen’ eveneens nul en is de gravitatie energie van het 
atoom eveneens nul! 

11) Gravitatie voert de centrale regie in het heelal en tijdens het doorlopen van de heelalcy-
clus.
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C = centrum heelal
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gravitatie energie t.o.v. C gravitatie energie t.o.v. C 

Figuur 2: Gravitatie
Heelalbolschil met zijn gravitatie energie (=donkere energie)
-  Uitdijing van de bolvormige heelalbolschil die door gravitatie met de tijd steeds langzamer uitdijt. 
 Die uitdijing komt uiteindelijk over circa 150 - 200 miljard jaar volledig tot stilstand. Daarna gaat het heel-

al door gravitatie weer inkrimpen in de richting centrum C van het heelal/de heelalbolschil.

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

=  heelalbolschil met daarbinnen 100% van alle elektromagnetische straling 
en alle deeltjesstraling en natuurlijk ook gravitatiestraling.

=  gravitatiestraling is aanwezig zowel binnen, in, als buiten de heelalbolschil.

=  gravitatie/potentiele energie t.o.v. centrum C van het heelal. In feite is dit de 
thans gezochte ‘donkere’ energie.
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1)
Dit heelal startte met een super koude, bij 0 kelvin, afgewikkelde Little Bang vanuit een supergroot bolvormig zwart 
gat, met daarin door gravitatie alle materie en energie van het heelal bijeengebracht. Die Little Bang is niet waarneem-
baar en vond circa 40 – 45 miljard jaar geleden plaats.

2) Van die 40 – 45 miljard jaar is via infrarood (Planck) slechts circa 18 miljard jaar waarneembaar, via fotonen van licht 
slechts 13,8 miljard jaar en via kosmische deeltjes naar verwachting slechts 5 – 10 miljard jaar.

3) Fotonen en kosmische deeltjes worden in de tussenliggende tijd omgevormd tot protonen en elektronen en vervolgens 
tot waterstof en uiteindelijk via kernfusie tot de hogere elementen van het periodiek systeem.

4) De hele periode met de eerste circa 22 – 27 miljard jaar na de Little Bang is niet waarneembaar te krijgen. Deze 
vroegste periode is via de heelalcyclus wel mathematisch te modelleren en daarna tot in detail te kwantificeren.

5)
Licht beweegt zich steeds door de heelalbolschil heen. We nemen vanaf de aarde een heelal waar dat met de tijd 
overal steeds sneller lijkt uit te dijen terwijl die heelalbolschil door gravitatie in werkelijkheid juist steeds langzamer 
uitdijt! Afbuigen van licht zorgt voor een enorm gezichtsbedrog!

6)

Het heelal heeft de vorm van een perfect ronde heelalbolschil die overal even dik is en die gedurende de heelalcyclus 
overal even snel uitdijt t.o.v. het centrum C van het heelal en t.z.t. overal even snel inkrimpt. Gravitatie op heelalschaal 
is netto steeds gericht op het centrum C van het heelal. Vanwege gravitatie wordt de uitdijingsnelheid met de tijd 
steeds verder afgeremd tot nul over circa 150 – 250 miljard jaar. Daarna krimpt het heelal weer gelijkmatig en met 
constante snelheid in. Figuur 2 toont een willekeurige dwarsdoorsnede van deze ballonvormige heelalbolschil.

7)

Pas circa 5 – 10 miljard jaar na deze koude Little Bang en start van het huidige heelal vormen de vrijgemaakte pro-
tonen en elektronen samen het waterstof atoom. Met het atoom komt gravitatie terug in het heelal en wordt tevens 
overal kosteloos eenzelfde enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C aan de heelalcyclus toegevoegd. Die 
bijbehorende gravitatie energie vormt de drijvende kracht en motor achter de heelalcyclus. Die gravitatie energie is 
de huidige onbegrepen ‘donkere energie’. Sinds circa 35 – 40 miljard jaar remt gravitatie de uitdijing van het heelal/de 
heelalbolschil steeds verder af.

8)

De bij die afremming vrijkomende gravitatie energie wordt sinds circa 35 miljard jaar volledig omgezet in rotatiesnel-
heid/energie eerst in die van puur waterstofgas, later in rotatie van de inmiddels gevormde miljarden pure waterstof-
bollen die ieder uitmonden in een Big Bang en na die 4 – 20 miljard Big Bangs in de rotatie van de sterrenstelsels. Dat 
proces gaat nog 150 – 250 miljard jaar door. Alle waarneembare sterrenstelsels roteren daardoor veel sneller dan je 
zou mogen verwachten op basis van de huidige Big Bang theorie.

9)

Volgens de auteur was geen sprake van slechts één Big Bang doch van 4 – 20 miljard Big Bangs. Iedere Big Bang 
vormt de start van één sterrenstelsel. Die explosies vonden circa 20 miljard jaar geleden vrijwel gelijktijdig plaats. Dat 
te snel roteren van de huidige sterrenstelsels heeft een heel lange voorgeschiedenis en is het gevolg van gravitatie 
energie. Die te snelle rotatie heeft geen relatie met ‘donkere massa/materie‘ of met ‘donkere energie’. Zie daarvoor 
figuur 3, 4, en 6.

10)

Alle elektromagnetische straling en alle kosmische deeltjesstraling wordt voortdurend afgebogen door de elektrische 
en magnetische velden van sterren en sterrenstelsels. Daardoor blijft deze straling steeds voor 100 % binnen de 
heelalbolschil voortbewegen. Het heelal/de heelalbolschil vormt daardoor een volkomen gesloten systeem voor mas-
sa/materie en energie.

11)
Alleen voor gravitatie straling is dat heelal open maar die ‘staling’ bevat als enige absoluut geen enkele vorm van 
massa, deeltjes, elektrische lading, magnetische spin en heeft ook geen (kinetische) energie. Daardoor is  gravitatie 
straling een uiterst ongrijpbaar fysisch fenomeen.

12)

Alle overige elektromagnetische straling berust op majorana deeltjes. Dat zijn echte deeltjes zoals neutrino’s en foto-
nen die zijn opgebouwd uit Higgs deeltjes die deeltjes bezitten een ruimtelijke structuur; zie document F1b. Binnenin 
die deeltjes is een gelijke hoeveelheid massa/antimassa, positieve en negatieve lading, parallelle en anti parallelle 
magnetische spin en kinetische energie/anti kinetische energie aanwezig. Aan de buitenkant van majorana deeltjes 
zijn die grootheden niet meetbaar maar zijn daar ook niet absoluut nul. Alleen de snelheid en de trilling van deze deelt-
jes als geheel is goed meetbaar. Daardoor lijken deze deeltjes zoals fotonen/neutrino’s ogenschijnlijk pure energie te 
zijn wat niet het geval is! 
Alle vormen van deeltjesstraling berust ook op massa, lading, magnetische spin en kinetische energie. 

13)
Alle vormen van elektromagnetische straling en van deeltjesstraling worden binnen de heelalbolschil in de loop van 
miljarden jaren omgevormd tot uitsluitend protonen en elektronen die vervolgens samen opgaan in waterstof dat via 
kernfusie in sterren verder wordt omgevormd tot hogere elementen van het periodiek systeem.

Toelichting figuur 2:
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Figuur 3: Gravitatie
Cos α verklaart de zogenoemde ‘donkere massa’/’donkere materie’
- Het heelal is ballonvormig met een vast centrum C en een straal van circa 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar. 
- Vanwege deze bolvorm van het heelal dient aan alle anno 2014 gebruikte gravitatieformules van Newton, 

Einstein en anderen een factor cosinus α te worden toegevoegd. 
- De kwantitatieve waarde van cosinus α in gravitatieformules varieert tussen +1 en -1 en hangt af van de 

plaats van het object op de heelalbolschil t.o.v. het Melkwegstelsel/de aarde.
- Binnen het Melkwegstelsel cos α = 1,00000; daarbuiten neemt cos α eerst af tot 0 en vervolgens tot maxi-

maal -1.

C = centrum heelal

α
α

α α

Melkwegstelsel + aarde

cos α = -1

cos α = +1

cos α = 0cos α = 0

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava
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C = centrum heelal

α

α

α α

Melkwegstelsel + aarde

=  Heelalbolschil met straal van 2,5 tot 3,5 miljard lichtjaar die uniform bezet is  
met 4 tot 20 miljard sterrenstelsels.
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1) Figuur 3 toont een willekeurige dwarsdoorsnede van deze ballonvormige heelalbolschil met sterrenstelsels. Dit heelal 
heeft een lange voorgeschiedenis die hier in het kort wordt beschreven. 

2)

Aan het eind van het vorige heelal, circa 40 – 45 miljard jaar geleden, kwamen 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten 
vanuit alle richtingen bijeen op het vaste centrum C van het heelal om daar samen op te gaan in één super groot 
Little Bang zwarte gat met een straal van 25 – 50 miljoen km. Dat Little Bang zwarte gat bevatte alle, door gravitatie, 
bijeengebrachte massa/materie en alle kinetische energie van het heelal. In alle zwarte gaten stoten de elektronen-
schillen van de aanwezige zwart gat atomen elkaar wederzijds af.

3)

In alle compacte hemellichamen/zwarte gaten houdt gravitatie die elkaar afstotende zwart gat atomen bijeen. Zwarte 
gaten zijn in feite instabiele hemellichamen. Zolang voldoende gravitatie aanwezig is blijft een zwart gat stabiel en 
blijven zwart gat atomen daarmee ook stabiel en in stand. De voor zwarte gaten minimaal benodigde hoeveelheid 
gravitatie is gedefinieerd als de Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag).

4)

Het huidige heelal is circa 40 – 45 miljard jaar geleden gestart met een super koude Little Bang die bij 0 kelvin is af-
gewikkeld. In de eindfase van het voorafgaande heelal werd rond het centrum C van het heelal een enorm Little Bang 
zwarte gat gevormd. Daarbij viel echter ook alle snelheid t.o.v. C weg en daarmee viel ook alle gravitatie weg en alle 
resterende gravitatie energie.

5)
Pas helemaal aan het eind van de vorming van dat Little Bang zwarte gat zakt de totale gravitatie tot onder de mini-
maal vereiste Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). Het Little Bang zwarte gat werd toen overal gelijktijdig volledig 
instabiel omdat onvoldoende gravitatie aanwezig was om de zwart gat atomen nog langer bijeen te houden.

6)

Tijdens de Little Bang valt dat super zwarte gat eerst uiteen in losse zwart gat atomen die van zichzelf ook instabiel 
zijn en via drie verdere tussenstappen uiteenvallen in een equivalent aantal protonen en elektronen; document G6. 
De heelalcyclus start van voren af aan en start rechtstreeks met een equivalent aantal protonen en elektronen. Deze 
super koude Little Bang kent geen omzetting van massa in energie of omgekeerd!

7)

De bij de Little Bang vrijgekomen protonen en elektronen ordenen zich in mono laagjes van protonen en van elek-
tronen die ruimtelijk nog geen atomen kunnen vormen. Die mono laagjes dijen gedurende circa 5 – 10 miljard jaar 
zonder gravitatie uit met circa 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid c. De heelalcyclus van Uiterwijk Winkel berust op een 
uitdijing van het heelal zonder inflatie!

8)
In deze eerste periode van 5 – 10 miljard jaar dijt het heelal uit in alleen laagjes protonen en elektronen en met een 
snelheid van 1/3e c– 1/2e c. Zolang het atoom ontbreekt zijn gravitatie en gravitatie energie eveneens absoluut af-
wezig! 

9)
Pas 5 – 10 miljard jaar na deze Little Bang en periode zonder atomen/gravitatie/gravitatie energie wordt het waterst-
ofatoom gevormd. Daarmee komt ook meteen het fenomeen gravitatie en dat van gravitatie energie weer terug in het 
heelal.

10)
Op het moment van vorming van het waterstof atoom/molecuul wordt ook kosteloos een enorme hoeveelheid gravi-
tatie energie aan de heelalcyclus toegevoegd. Deze gravitatie energie wordt volledig benut gedurende de heelalcyclus 
en vormt de drijvende kracht achter iedere cyclus van het heelal.

11)

Die gravitatie energie verklaart de door de exacte wetenschappen gezochte ‘donkere energie’! In die eerste periode 
van 5 – 10 miljard jaar heeft de heelalbolschil reeds het grootste deel (> 80 – 90 %) van zijn maximale uitdijing gereal-
iseerd! Sinds de vorming van het atoom en van gravitatie wordt de uitdijing van de heelalbolschil t.o.v. C steeds verder 
maar ook steeds langzamer afgeremd. 

12) Gravitatie en gravitatie energie zijn variabel grootheden. Beide zorgen ervoor dat alle massa/materie en energie circa 
2 – 3 biljoen jaar later weer exact gelijktijdig terug komt op C voor de volgende Little Bang.

13)

De bij de afremming vrijkomende gravitatie energie wordt steeds grotendeels omgezet in rotaties eerst van waterst-
ofgas, later van de steeds groter wordende waterstof bollen en nog veel later na de Big Bangs in de rotaties van de 
huidige sterrenstelsels die daardoor vanuit een ver verleden, en logisch verklaarbaar, veel ‘sneller’ roteren dan je op 
basis van de huidige Big Bang theorie zou mogen verwachten. Dat te ‘snel roteren’ vloeit voort uit gravitatie energie. 
Het heeft niets van doen met de huidige begrippen ‘donkere energie’ en ‘donkere massa’.

14)

Het probleem van de ‘donkere massa/materie’ is reeds vergaand op te lossen door een factor cos α aan de huidige 
gravitatieformules toe te voegen! Dat resulteert in veel meer berekende gravitatie en daarmee in veel meer massa/
materie en kinetische energie in het heelal. De heelalcyclus vult beide begrippen concreet in. Via een mathematisch 
model van de heelalcyclus zijn beide begrippen volledig kwantitatief op te lossen. (Een deel van de uitdijingsenergie 
wordt besteed aan gravitatie energie t.o.v. C).

15) Gravitatie heeft de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil thans inmiddels afgeremd van 1/3e - 1/2e van de lichtsnel-
heid c tot circa 400 - 450 km/s.

16)
Gravitatie remt de verdere uitdijing van de heelalbolschil t.o.v. het centrum C verder af tot uiteindelijk nul. Dat punt 
wordt pas over circa 150 – 250 miljard jaar bereikt! Eerst moet alle waterstof, helium en lithium fuseren en moet het 
gehele sterrenstelsel nog in het centrale zwarte gat zijn opgenomen.

Toelichting figuur 3:
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17)

Daarna gaat de heelalbolschil dan bestaande uit 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten weer inkrimpen richting C en 
wordt alle massa/materie en alle energie van het heelal onder regie van gravitatie weer voor 100% en exact gelijktijdig 
teruggebracht naar C en daar verzameld in het volgende Little Bang zwarte gat voor de volgende Little Bang waarmee 
de nieuwe cyclus van het heelal van start gaat!

18)
Alle elektromagnetische straling wordt in heel geringe mate afgebogen (één graad per 10 - 40 duizend lichtjaar) maar 
blijft daardoor toch 100 % binnen de heelalbolschil voortbewegen en kan niet buiten die heelalbolschil geraken. We 
nemen het heelal ook steeds waar via die heelalbolschil; zie figuur 4a.

19)

Die afbuiging zorgt voor een heelal dat een 100 % gesloten systeem is voor massa/materie en energie.
Door deze afbuiging van licht en ander straling kijken we steeds door de heelalbolschil heen en lijkt dat heelal ogen-
schijnlijk steeds sneller uit te dijen; zie figuur 5. Het heelal dijde vroeger inderdaad steeds sneller uit dan thans het 
geval is. Dat nemen we ook waar via de roodverschuiving. Door die afbuiging van licht zien we een heelal met de 
aarde als het ware steeds in het centrum van het heelal. Dat beeld is prachtig maar die ogenschijnlijk steeds snellere 
uitdijing van het heelal berust helaas op gezichtsbedrog! 

20)

De heelalbolschil dijt vanwege gravitatie juist steeds langzamer uit maar als we via de heelalbolschil terug kijken in 
de tijd lijkt heel bedrieglijk alsof het heelal steeds sneller uitdijt! De heelalbolschil dijde 13,8 miljard jaar geleden circa 
73,8 km/s sneller uit dan thans het geval is en die nog wordt geschat op 400 – 450 km/s. Die thans niet onderkende 
afbuiging van licht en andere straling zorgt voor tal van verkeerde en onjuiste interpretaties van waarnemingen.

21)

De heelalbolschil is homogeen bezet met tussen 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Door die afbuigingen van licht ontstaan 
ook allerlei dubbeltellingen doordat het licht van sterrenstelsels de aarde via verschillende banen en met onderlinge 
tijdverschillen van soms jaren bereikt. De auteur houdt rekening met een factor van circa 20 x aan dubbeltellingen; zo 
niet nog meer. Daardoor nemen we veel meer sterrenstelsels waar (circa 100 – 150 miljard stuks) dan er in werkelijk-
heid aanwezig zijn op de heelalbolschil. De auteur schat het werkelijke aantal thans op ergens tussen 4 – 20 miljard 
sterrenstelsels. Op dat punt moet de modellering heelalcyclus uitkomst brengen.

22)

De heelalbolschil heeft vanuit het centrum C van het heelal bezien thans een gelijke straal van slechts 2,5 – 3,5 
miljard lichtjaar en een omtrek van circa 15 – 25 miljard lichtjaar. Na een mathematische modellering van het heelal en 
de heelalcyclus zijn de twaalf basisparameters van het heelal (document G 3 www.uiterwijkwinkel.eu ) voor ieder van 
de 29 stappen in de heelalcyclus vrij precies te kwantificeren!

23)

Alle vormen van straling berusten op massa, lading, spin en kinetische energie en tonen daardoor een golfkaraker. 
Dat geldt niet voor gravitatie ‘straling’. Van alle denkbare vormen van straling berust uitsluitend gravitatie straling 
op een 100 % afwezigheid van massa, elektrische lading, magnetische spin, kinetische energie en enige vorm van 
golfbeweging. Consequenties: a) gravitatie ‘straling’ kan niet worden afgebogen en verplaatst zich dus steeds puur 
rechtlijnig dwars door het binnen heelal en beweegt zich uiteindelijk voor 100 % naar buiten het heelal, b) gravitatie 
verplaatst het zich met snelheden >> lichtsnelheid c. Vermoedelijk verplaatst gravitatie zich zelfs met een oneindig 
grote snelheid door het heelal, c) gravitatie straling is fysisch niet aantoonbaar; het is er!

24) Door de enorme snelheid verlaat alle gravitatiestraling het heelal direct! In het verleden heeft gravitatie alle eventuele 
neven heelallen samengevoegd tot uiteindelijk één heelal!

25)

Alle andere vormen van deeltjes- en elektromagnetische straling berusten op deeltjes met massa, lading en spin 
en hebben een golf karakter. Die vormen van straling zijn allemaal onverkort gehouden aan de lichtsnelheid c. Alle 
overige vormen van straling worden afgebogen door elektrische en magnetische velden in de heelalbolschil. Door die 
afbuiging van alle andere deeltjes- en elektromagnetische straling vormt de huidige heelalbolschil een 100 % gesloten 
systeem voor massa/materie, lading, magnetische spin en energie!

26)

Gravitatie ontstaat door snelheid van atomen in het heelal en wordt alleen gegenereerd vanuit de ‘schil elektronen’ bij 
zowel alle gewone atomen/isotopen als bij alle zwart gat atomen (≥ Be). De elementen H, He en Li kunnen niet in een 
zwart gat worden opgenomen en moeten rond het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel eerst fuseren tot ≥ Be 
voordat dit wel kan.

27)
Gravitatie is voorshands kwantitatief evenredig met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. C. Bij snelheid van 0 
t.o.v. C is alle gravitatie eveneens absoluut nul. Dit verdwijnen van alle snelheid en daarmee verdwijnen van alle gravi-
tatie vindt plaats in de aanloop naar en net voor de Little Bang van circa 40 – 45 miljard jaar geleden.

28)

Ieder van de huidige 9 – 11 snelheid componenten van de aarde en van andere hemellichamen in het heelal gener-
eert bij de ‘schilelektronen’ van atomen een specifiek aan die snelheid gerelateerde gravitatievector. Alle door de 
‘schilelektronen’ gegenereerde gravitatie bestaat dus uit maar liefst 9 – 11 aparte gravitatie vectoren. Dat geldt over-
igens ook voor de andere fysische en chemische krachten van atomen. Die krachten zijn gerelateerd aan kinetische 
energie en nemen daardoor kwadratisch toe met de snelheid t.o.v. C.

29)

De gravitatieconstante is eveneens een snelheid afhankelijke grootheid die eveneens bestaat uit dezelfde 9 – 11 
onderliggende gravitatie constanten! Het zijn geen echte constanten. Net als de onderliggende gravitatie vectoren 
verandert de gravitatie constante heel langzaam en modelmatig voorspelbaar in de tijd gedurende de cyclus die het 
heelal doorloopt.

30)
Dat geldt ook voor vrijwel alle andere fysische en chemische natuurconstanten. Alleen de natuurconstanten voor elek-
trische lading en magnetische spin van het proton en het elektron zijn de enige echte constanten evenals de lichtsnel-
heid!

31)
Bij twee hemellichamen trekken alleen gelijke gravitatie vectoren elkaar wederzijds aan; niet gelijke gravitatie vectoren 
staan volkomen indifferent t.o.v. elkaar. Dit is verwoord in de algemeen geldende vectorwet van krachten en bindingen 
van Uiterwijk Winkel.
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32)

Gravitatie heeft op zich niets van doen met massa maar is afhankelijk van:
a) het aantal ‘schilelektronen’ in een atoom/hemellichaam en 
b) van de snelheid van het atoom/hemellichaam in het heelal. 
Zie de gravitatieformules van Franklin Roos in document E3 www.uiterwijkwinkel.eu .

33) De onterechte koppeling door Newton en Einstein van massa aan gravitatie heeft geleid tot basale misverstanden en 
tot fundamentele fouten in de basis van de huidige exacte wetenschappen! 

34) Gravitatie heeft verder niets uit te staan met vervorming van tijd en ruimte zoals de relativiteitstheorie aangeeft. Het 
heelal heeft van zichzelf standaard een ballonvorm.

35)

De heelalkloktijd (onze tijd) zit vastgekoppeld aan de heelalcyclus. Alle punten in de heelalbolschil hebben steeds 
exact dezelfde heelalkloktijd als in het centrum C van het heelal. De heelalkloktijd tijd loopt uitsluitend met een con-
stante snelheid vooruit. De heelalkloktijd (onze tijd) kan niet worden afgeremd of worden stilgezet laat staan dat deze 
kan worden teruggedraaid!

36)
Het fundament van de huidige exacte wetenschappen berust een onjuist koppelingen tussen gravitatie met massa, tijd 
en ruimte! De relativiteitstheorie van Einstein heeft een eeuw voldaan. Anno 2014 wordt deze theorie volledig inge-
haald door de heelalcyclus en het mathematisch model daarvan.

37)
Bij toepassen van gravitatie formules is toevoegen van een factor cosinus a verplicht; zie figuur 3. Alleen binnen het 
Melkwegstelsel is cos α = 1,00000. Daarbuiten neemt cosinus α eerst af tot 0 en uiteindelijk verder af tot -1 voor de 
overzijde van de heelalbolschil.

38) Met cos α in de gravitatieformules bevat het heelal veel meer gravitatie en daarmee ook veel meer massa/materie en 
energie dan thans met de huidige formules zonder cos α wordt berekend.

39) Cos α reduceert het massa- en energie tekort van het heelal aanzienlijk.
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Document E3-1 WWW.UITERWIJKWINKEL.EU

Figuur 4a: Gravitatie
Voor ieder van die 4 – 20 miljard sterrenstelsels geldt dezelfde voorgeschiedenis 
van 40 – 45 miljard jaar:

- Snelheid van de uitdijing van de heelalbolschil in relatie tot de heelalcyclus en de heelalkloktijd.
- Dit heelal startte circa 40 – 45 miljard jaar geleden met een super koude, bij 0 kelvin, afgewikkelde Little 

Bang die niet waarneembaar te krijgen is. Ook de periode van 22 – 27 miljard jaar na die Little Bang is 
niet meer waarneembaar te krijgen.

- Via infrarood is vanaf de aarde slechts circa 18 miljard jaar waarneembaar en meetbaar; met licht maar  
maximaal 13,8 miljard jaar en met deeltjesstraling slechts 5 – 10 miljard jaar!

-  Via mathematische modellering van de heelalcyclus is die niet waarneembare, circa 22 – 27 miljard jaar,  
van het begin van de heelalcyclus wel tot in detail in te vullen en daarmee te kwantificeren! 
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= Pure, steeds heter wordende, waterstofbollen totdat Big Bang optreedt.

= Einde uitdijing heelal; alle sterrenstelsels zijn volledig in hun centrale zwarte gat opgenomen.

= Periode met steeds groter, heter en sneller roterende pure waterstofbollen.

= Positie sterrenstelsels in het verleden zoals we die thans vanaf de aarde waarnemen.

= Heelalbolschil met huidige posities van de sterrenstelsels.

= Big Bang + vorming centraal zwart gat circa 20-25 miljard jaar geleden.

= Planckhorizon van circa 18 miljard lichtjaar voor alleen infrarood.

= Waarnemingshorizon heelal vanaf de aarde van maximaal 13,8 miljard lichtjaar voor licht.

= Waarnemingshorizon vanaf de aarde van ca. 8-10 miljard lichtjaar voor deeltjesstraling.

= Voor de uitleg van nummers 1  tot en met 15  zie toelichting.
12



Toelichting belangrijkste stappen heelalcyclus; uitleg van de nummers in figuur 4a, 4b, 5 en 6:

0

Moment met start van het huidige heelal, circa 40 – 45 miljard jaar geleden, met een super koude bij 0 kelvin afge-
wikkelde Little Bang. Met de vorming van het Little Bang zwarte gat aan het eind van het vorige heelal verdween ook 
vrijwel alle ruimte van het vorige heelal en alle snelheid in dat heelal. Daarmee verdween ook alle gravitatie van het 
heelal! Op het moment van de Little Bang zakte de gravitatie onder de minimaal voor de stabiliteit van zwarte gaten 
vereiste Kritische zwart gat gravitatie (Krizgag)! Door het onderschrijden van Krizgag werd het Little Bang zwarte gat 
met daarin aanwezige zwart gat atomen groter dan beryllium allemaal gelijktijdig instabiel. 
Die zwart gat atomen vielen vervolgens in drie stappen verder uiteen in een equivalent aantal protonen en elektronen 
die naast massa uitsluitend hun elementaire elektrische lading en magnetische spin bezitten. 
Bij de Little Bang verdwijnen met alle zwart gat atomen ook alle resterende gravitatie en gravitatie energie van het 
heelal! Nog tijdens de Little Bang ordenen de vrijgekomen losse protonen elektronen zich bij 0 kelvin in mono laagjes 
van afwisselend één proton en één elektron dik. Die 1:1:1:1:1 laagjes dijen na de Little Bang zonder temperatuur en 
gravitatie als gevolg van de elektrische veerspanning alzijdig gelijkmatig uit met 1/3e – 1/2e van de lichtsnelheid t.o.v. C 
(De heelalcyclus kent geen periode met inflatoire uitdijing!). 
Na de Little Bang zwelt het in protonen en elektronen uiteengevallen Little Bang zwarte gat gedurende circa 1.500 jaar 
op tot een exact ronde bol met mono laagjes van afwisselend protonen en elektronen met een dikte van 500 – 750 
lichtjaar voordat een dan eveneens exact ronde holle binnenruimte ontstaat. Vanaf dat moment is sprake van een met 
1/3e c – 1/2e c uitdijende en steeds dunner wordende heelalbolschil! Van deze koude Little Bang en van het opzwel-
len daarna van de heelalbolschil valt niets meer waar te nemen!

1

Periode met het alzijdig volkomen ongehinderd uitdijen van de heelalbolschil t.o.v. C gedurende circa 5 – 10 miljard 
jaar. Door het volledig ontbreken van gravitatie is de uitdijingsnelheid in die periode vrijwel constant. De temperatuur 
is steeds equivalent aan 0 kelvin. Tijdens het uitdijen van de heelalbolschil neemt de dikte van de heelalbolschil af 
van 500 – 750 lichtjaar tot enkele - tientallen km. De laagjes van protonen en elektronen nemen in die periode heel 
langzaam zodanige onderlinge posities in dat ieder proton een eigen elektron kan invangen om samen, heelalwijd 
gelijktijdig, uitsluitend het waterstofatoom/molecuul te vormen. Van deze eerste periode na de Little Bang valt niets 
meer waar te nemen.

2

Moment met het overal gelijktijdig binnen de heelalbolschil vormen van uitsluitend waterstof atomen. Daarmee komt 
gravitatie terug in het heelal. Vanuit het niets wordt volkomen kosteloos een enorme hoeveelheid gravitatie energie 
t.o.v. C toegevoegd aan het heelal en aan de heelalcyclus. Deze gravitatie energie is wat anno 2014 wordt aangeduid 
met ‘donkere energie’. Met het waterstofatoom komt ook temperatuur weer terug in het heelal. Het waterstofatoom 
genereert ook de covalente radicaalkracht wat direct resulteert in de vorming van het waterstofmolecuul en van het 
elektronenpaar. 
Met het elektronenpaar/orbital van waterstof komt de vanderwaalskracht terug in het heelal en daarmee de fysische 
fasetoestanden van gas, vloeistof, vaste stof en plasma. Op het moment van vorming van het waterstofmolecuul 
neemt de temperatuur toe tot enkele duizenden kelvin. Dit gebeuren is vanaf de aarde niet meer waar te nemen.

3

Periode van circa 15 miljard jaar met afkoeling met resp. alleen gasvormig, vloeibaar waterstof. 
Gravitatie remt de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil t.o.v. C sterk af. De daarbij vrijkomende kinetische energie 
kan niet worden omgezet in warmte maar wordt vrijwel volledig omgezet in rotatie snelheid/-energie in een vlak lood-
recht op de uitdijingssnelheid. In de heelalbolschil van puur waterstof ontstaan 4 – 20 miljard rotatiepunten en rotatie-
gebieden die egaal verspreid liggen over de heelalbolschil. (Ieder rotatiegebied resulteert later in één sterrenstelsel).

4

Het waterstof koelt af tot zijn condensatiepunt. Op deze miljarden eerste rotatiepunten hoopt zich daarna vloeibaar 
waterstof en daarmee lokaal gravitatie en gravitatie energie op. Op ieder van die rotatiecentra vormen zich uiteinde-
lijk 4 – 20 miljard super grote, allemaal even grote, roterende waterstofbollen die met de tijd steeds groter worden en 
steeds sneller gaan roteren. Door het aangroeien worden die waterstofbollen in de loop van de tijd ook steeds heter 
en neemt hun temperatuur toe tot vele miljoenen kelvin. Periode met alleen licht en infrarood straling. Die periode met 
steeds heter wordende waterstofbollen is evenmin zichtbaar te krijgen.

5

Moment waar in alle 4 – 20 miljard grote pure waterstofbollen de druk en temperatuur zodanig toeneemt dat in alle 
waterstofbollen vrijwel gelijktijdig spontaan kernfusie optreedt. Ieder hete waterstofbollen resulteert in één Big Bang. 
In totaal was sprake van 4 – 20 miljard Big Bangs egaal verspreid over de heelalbolschil. Die Big Bangs ontstaan 
vanuit pure plasmavormige waterstofbollen en vinden niet plaats vanuit een singulariteit! Deze Big Bangs vonden circa 
20 - 25 miljard na de Little Bang plaats en circa 20 - 25 miljard jaar geleden. Die 4 – 20 miljard Big Bangs zijn ook niet 
meer waarneembaar te krijgen. 
Tijdens die Big Bangs loopt het kernfusieproces direct uit de hand. Circa 13% van het aanwezige waterstof fuseert tot 
elementen >> 56 (ijzer) en vooral tot uranium en hoger. Het centrale deel van het kernfusie gebied transformeert direct 
door tot het centrale zwarte gat zoals dat thans aanwezig is in het centrum van alle sterrenstelsels. Circa 2% van het 
waterstof fuseert tot voornamelijk elementen < Fe en met een klein deel tot uranium. Dit buitenste deel van het kern-
fusiegebied met vooral elementen < Fe wordt door de explosie uitgestoten samen met circa 85% nog niet gefuseerd 
waterstof. Hieruit worden bij afkoeling en condensatie later sterren en planeten gevormd. Bij deze kernfusie explosies 
ontstaan alle elementen/isotopen van het periodiek systeem. Van die miljarden Big Bangs resteren de elementen van 
het periodiek systeem, het centrale zwarte gat en de 3 – 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel. 
Bij die Big Bangs worden ‘schilelektronen’ aan atoomkernen gebonden als ‘kernelektronen’. (De auteur vervangt met 
reden alle neutronen in de atoomkern door één proton en één elektron). 
Die ‘kernelektronen’ genereren geen gravitatie meer! Bij die miljarden Big Bang verdwijnt dus veel gravitatie en 
navenant ook veel gravitatie energie! Met die miljarden Big Bangs verdwijnt circa 1/6e van alle daarvoor aanwezige 
gravitatie en gravitatie energie van het heelal!
Voorafgaand aan die Big Bang explosies is een zodanig structuur ontstaan dat na de Big Bang alle materie geordend 
wordt in een plat vlak zoals bij alle sterrenstelsels het geval is. Dit is meer in detail uitgewerkt in de heelalcyclus; docu-
ment G7 (tekst) en document G8 (figuren). 
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6

Uit die na de Big Bangs in een plat vlak uitgestoten materie vormen zich de 2 - 4 spiraalarmen van het sterrenstelsel 
die ook weer afkoelen tot vloeistoffen en vaste stoffen. Onder invloed van gravitatie worden per Big Bang gebied circa 
300 – 400 miljard hemellichamen gevormd die allemaal sterk radioactieve materialen bevatten. Bij de verder afkoe-
ling van gassen zetten zich daar eerst vloeistoffen en vaste stoffen op af en uiteindelijk ook vloeibaar waterstof en als 
laatste bij enkele kelvin ook vloeibaar helium! 
Bij die 2e condensatie van waterstof vormen zich per Big Bang gebied circa 100 – 200 miljard waterstof/helium bollen 
rond een vaste kern; de pre sterren, gasplaneten en daarnaast nog de kleinere planeten. Tijdens het vormen van die 
waterstofbollen neemt de temperatuur en druk ook weer toe tot het punt van kernfusie. Vanwege de aanwezigheid 
van radioactieve isotopen in de kern van deze hete waterstofbollen start het kernfusie proces reeds in veel kleinere 
waterstofbollen en bij een miljoenen kelvin lagere temperatuur. Daardoor verloopt het kernfusie proces in sterren veel 
rustiger, beheerster en vooral zonder de enorme explosies als bij de Big Bangs! Ieder van die 4 – 20 miljard Big Bang 
gebied resulteert in één eigen sterrenstelsel ieder met 100 – 200 miljard sterren/dubbelsterren en in globaal een zelf-
de aantal gasplaneten met waterstof zonder kernfusie en in een veel kleiner aantal planeten met een dampkring zoals 
de aarde. 

7

De eerste circa 5 – 7 miljard jaar na de Big Bangs koelt het heelal/heelalbolschil als geheel af tot enkele graden kelvin 
wat resulteert in de condensatie van waterstof en die van helium. Dan is nog alleen sprake van infrarood straling 
en niet van licht. Deze vroegst waarneembare condensatie periode is zichtbaar gemaakt met de Planck satelliet die 
deze achtergrondtemperatuur (infrarood) meet en in kaart brengt. Met deze Planck satelliet kunnen we tot maximaal 
circa 18 miljard lichtjaar waarnemen en terugkijken in de tijd. Dat geldt alleen voor infrarood straling! Via infrarood is 
terugkijken in de tijd mogelijk tot slechts circa 5 – 7 miljard lichtjaar na de periode met 4 – 20 miljard Big Bangs! De 
Big Bangs zelf zijn niet waarneembaar te krijgen.

8

Het oudste deel van de heelalbolschil dat via licht visueel zichtbaar is met telescopen start op circa 5 - 7 miljard jaar 
na het moment met de miljarden Big Bangs en 13,8 miljard jaar geleden. Deze verst waarneembare sterrenstelsels 
zijn dan reeds volledig gevormd en hebben 2 – 4 spiraalarmen en bevatten reeds sterren met kernfusie. Vanaf de aar-
de kunnen we met infrarood maximaal circa 18 miljard jaar terugkijken, via licht slechts maximaal 13,8 miljard lichtjaar 
en via deeltjesstraling slechts 5 – 10 miljard jaar. Binnen die circa 18 miljard resp. 13,8 miljard jaar en 5 – 10 miljard 
jaar worden alle vormen van infrarood, licht en deeltjes straling weer terug gevormd tot resp. protonen en elektronen. 
Vanaf de aarde is dat is letterlijk onze maximale waarnemingshorizon! 
Bij infrarood, lichtfotonen en deeltjesstraling is blijkbaar sprake van een maximale verblijftijd in het de heelalbolschil 
voordat ze worden terug gevormd tot protonen/elektronen en vervolgens tot waterstof. Dat gebeurt thans nog volop 
en resulteert in nieuw gevormd waterstof en in de vorming van nieuwe sterren. De straling van licht en infrarood wordt 
letterlijk verwerkt en omgevormd tot nieuwe materie en daarmee is licht en infrarood straling verdwenen.
Licht en andere straling bereikt de aarde niet via rechte lijnen door de heelalbolschil maar via allerlei slingerachtige en 
gekromde banen binnen de heelalbolschil. Dat resulteert ook in dubbeltellingen van sterrenstelsels met een factor van 
circa 5 – 20 maal! 

9

Periode met 4 – 20 miljard sterrenstelsels. Deze periode heeft primair tot doel om alle waterstof, helium en lithium 
via kernfusie te laten fuseren tot beryllium en hoger. Alleen de elementen beryllium en hoger zijn te transformeren tot 
zwart gat atomen en opneembaar in een zwart gat. Waterstof, helium en lithium zijn niet opneembaar in een zwart 
gat. Deze elementen blijven aan de buitenzijde zitten. In de huidige stap 23 moet alle materie en daarmee ook alle 
kinetische energie van een heel sterrenstelsel worden geconcentreerd in het centrale zwarte gat. Ook alle straling van 
sterren moet uiteindelijk weer worden terug gevormd tot protonen/elektronen en tot waterstof en uiteindelijk beryllium 
en hoger. 
Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd door de schilelektronen van atomen. Bij kernfusie worden in deze periode 
‘schilelektronen’ gebonden aan de atoomkern. Daarmee neemt de hoeveelheid gravitatie en de hoeveelheid gravitatie 
energie in het heelal af! Die afname van gravitatie en gravitatie energie is schetsmatig weergegeven in figuur 6.

10

De waarnemingshorizon van kosmische deeltjes bedraagt naar vermoedelijk slechts circa 5 – 10 miljard (licht)jaar. 
Ook die deeltjes worden binnen deze periode terug gevormd tot protonen/elektronen en uiteindelijk tot waterstof. Die 
deeltjes worden veel sneller uit de heelalbolschil verwijderd dan de fotonen van licht en infrarood. Alle sterren stralen 
nu en de komende tientallen miljarden jaren nog een enorme hoeveelheid infrarood, licht en kosmische deeltjes uit. 
De huidige stap 23 van de heelalcyclus zal nog circa 150 – 250 miljard jaar in beslag nemen voordat alle waterstof is 
gefuseerd en het hele sterrenstelsel in zijn eigen centrale zwarte gat opgenomen en daarmee is verdwenen. Dat geldt 
voor ieder van die 4 – 20 miljard sterrenstelsels.

11

Anno 21e eeuw. Het heelal bevindt zich nu op 40 – 45 miljard jaar na de Little Bang. Het heelal zal vanwege gravitatie 
nog 150 – 250 miljard jaar steeds langzamer uitdijen en de aanwezige sterrenstelsels zullen nog sneller gaan roteren. 
Die uitdijing zal dan uiteindelijk overal vrijwel gelijktijdig tot stilstand komen. 
Dan is tevens een einde gekomen aan het kernfusieproces in alle bestaande en in alle nog nieuw te vormen sterren. 
Alle waterstof, helium en lithium van het sterrenstelsel is gefuseerd tot beryllium en hoger. Bij alle 4 – 20 miljard ster-
renstelsels zijn in tussentijd ook alle kleinere lokale zwarte gaten, alle sterren en hun planeten volledig opgenomen in 
dit grote centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. 
Alle door sterren uitgestraalde energie en kosmische deeltjes wordt in de komende tijd weer terug gevormd eerst tot 
protonen/elektronen en vervolgens tot waterstof omgevormd en via kernfusie in sterren weer gefuseerd tot beryllium of 
hoger. Die elementen zijn dan ook weer opgenomen in één van de miljarden centrale zwarte gaten binnen de heelal-
bolschil. Aan het eind van deze periode is het heelal absoluut duister en zonder enige vorm van kosmische straling, 
licht en warmte!
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12

Over 150 – 250 miljard jaar heeft gravitatie de uitdijingsnelheid overal gelijktijdig afgeremd tot nul m/s. De straal van 
de heelalbolschil is dan toegenomen tot maximaal circa 2,5 – 3,5 miljard lichtjaar. De ruimte van het heelal t.o.v. C is 
dus eindig! Van alle sterrenstelsels resteert dan uitsluitend een heel snel roterend centraal zwart gat met een straal 
tussen 30 – 60 duizend km. Alle uitdijingsnelheid/-energie en alle uitdijinggravitatie van het heelal is dan omgezet in 
rotatiesnelheid/-energie en in rotatiegravitatie van dat centrale zwarte gat. Een deel van die uitdijingenergie is omge-
zet in gravitatie energie van de heelalbolschil t.o.v. het centrum C van het heelal! De heelalbolschil is perfect rond en 
is gevuld met uitsluitend 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten die dan maximaal met circa 1/3e– 1/2e van de lichtsnel-
heid c om hun as roteren.

13

Onder invloed van de gelijkgerichte rotatie gravitatie van de centrale zwarte gaten gaat de heelalbolschil met 4 – 20 
miljard centrale gaten vervolgens weer inkrimpen richting centrum C van het heelal. Als enige vorm van ‘straling’ ver-
plaatst gravitatie zich veel sneller dan licht en waarschijnlijk zelfs met een oneindig grote snelheid en steeds rechtlijnig 
door het heelal. Door die eigenschap voert gravitatie de centrale regie tijdens de heelalcyclus. Die regie van gravitatie 
zorgt ervoor dat alle 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten steeds onderling contact houden en daardoor met dezelfde 
snelheid worden teruggeleid naar het centrum C van het heelal. Alle centrale zwarte gaten moeten weer gelijktijdig 
samenkomen bij C voor het laten plaatsvinden van de volgende super koude Little Bang. Niet één centraal zwart gat 
mag ontbreken of met vertraging op C aankomen. Dat zou de heelalcyclus volledig blokkeren. 

De inkrimpsnelheid van de heelalbolschil genereert een inkrimpgravitatie. Die vorm van gravitatie is echter volledig 
tegengesteld gericht aan de aanwezige rotatiesnelheid en rotatiegravitatie van de centrale zwarte gaten. De potentiële 
versnelling in de inkrimpsnelheid wordt daardoor continu afgeremd tot een relatief geringe en constante snelheid van 
circa 0,1 – 0,15 Mm/s. Het inkrimpen van de heelalbolschil vindt dus plaats zonder de zogenoemde Big Crunch! 
Onderweg naar C worden alle 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten met de tijd steeds meer ontdaan van hun hoek-
snelheid en daarmee van hun rotatiegravitatie! Overall neemt daardoor ook de totale gravitatie energie van de gehele 
heelalbolschil t.o.v. C steeds verder af zoals aangegeven in figuur 6.
Door de geringe inkrimpsnelheid neemt die periode van inkrimpen van de heelalbolschil maar liefst circa 2 -3 biljoen 
jaar in beslag! Net voordat deze centrale zwarte gaten elkaar raken moeten deze volledig (100 %) zijn ontdaan van 
hun rotatiesnelheid en bijbehorende rotatiegravitatie. De inkrimpsnelheid en inkrimpgravitatie zorgt er dan voor dat alle 
centrale zwarte gaten steeds boven hun kritische zwart gat gravitatie (Krizgag) blijven en daarmee stabiel blijven. Eén 
voortijdige explosie betekent het einde van de heelalcyclus.

14
Onder de centrale regie van gravitatie komen alle 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten circa 2 – 3 biljoen jaar later 
allemaal gelijktijdig en zonder enige vorm van rotatie weer aan nabij het centrum C om daar eerst samen te smelten 
tot één perfect ronde heelalbolschil met een dikte van circa 50 – 100 duizend km bestaande uit pure zwart gat materie 
en met C steeds precies in het centrum. Die heelalbolschil bestaande uit zwart gat materie krimpt verder in richting C.

15

Als gevolg van de inkrimpsnelheid/-gravitatie wordt de heelalbolschil van zwart gat materie steeds kleiner en dikker en 
verdwijnt de daarbinnen aanwezige lege bolvormige binnenruimte steeds meer. Door het onderling verdringen van de 
zwart gat atomen neemt de inkrimpsnelheid van de heelalbolschil ook steeds verder af. Uiteindelijk ontstaat één groot 
Little Bang zwarte gat met een straal tussen 300 – 400 miljoen km met C steeds precies in het centrum. 
In de allerlaatste fase neemt de inkrimpsnelheid binnen dat Little Bang zwarte gat t.o.v. C af richting nul m/s en gene-
reert dat gigantische zwarte gat steeds minder gravitatie en wordt daardoor steeds instabieler! Uiteindelijk is die holle 
binnenruimte volledig opgevuld. Dan is alle snelheid verdwenen en is daarmee ook alle gravitatie en gravitatie energie 
verdwenen! Dan bereikt het Little Bang zwarte gat zijn kritische zwart gat gravitatie (Krizgag). 
 
Op en rond het centrum C vindt dan de volgende super koude Little Bang plaats waarbij dit gigantische Little Bang 
zwarte gat eerst uiteen valt in losse zwart gat atomen en vervolgens in losse protonen en elektronen. Vanuit C start 
de volgende cyclus van het heelal en daarmee het volgende heelal. Iedere cyclus van het heelal is een vrijwel exacte 
kopie van de voorafgaande cycli en is de blauwdruk voor alle nog komende cycli.
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Figuur 4b: Gravitatie
De inkrimping van de heelalbolschil bestaande uit 4 tot 20 miljard centrale zwarte gaten.
Ieder centraal zwart gat is het restant van één sterrenstelsel.

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava

Melkwegstelsel = zwart gat
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= Centraal zwart gat en restant van één sterrenstelsel

= Little Bang zwarte gat met daarin alle massa, materie en energie bijeen.
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Figuur 5: Gravitatie
Waarnemingshorizonnen vanaf de aarde op de heelalbolschil en zijn voorgeschiedenis:

- Het zicht vanaf de aarde op het heelal wordt vertekend door een geringe afbuiging van fotonen binnen de 
heelal bolschil wat resulteert in virtuele beelden. 

- Die afbuiging bedraagt gemiddeld circa 1 graad per 10 – 40 duizend (licht)jaar. Dat is heel weinig maar 
voldoende voor volkomen vertekende en virtuele beelden van het heelal te krijgen.

-  Naarmate men verder terugkijkt in de tijd des te meer sterrenstelsels worden waargenomen. 
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= vorming  van pure, steeds heter wordende waterstofbollen totdat Big Bang optreedt.

= Voor de uitleg van nummers 1  tot 11  zie toelichting figuur 4a. De nummers 12 , 13

, 14  en 15  zijn toekomst en ontbreken hier.

= Big Bang + vorming centraal zwart gat circa 20-25 miljard jaar geleden.

= Planckhorizon van circa 18 miljard lichtjaar met alleen infrarood.

= Waarnemingshorizon heelal vanaf de aarde van maximaal 13,8 miljard lichtjaar voor fotonen van licht.

= Waarnemingshorizon vanaf de aarde van ca. 8-10 miljard lichtjaar voor deeltjesstraling.

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava
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1) Voor de uitleg van nrs 1  t/m 11  zie de toelichting van figuur 4. De stappen 12 ,  13 , 14 , 15  zijn toekomst 
en moeten nog komen.

2)
De 4 – 20 miljard Big Bangs 5  zijn niet meer zichtbaar te krijgen evenals de voorgaande periode met de aangroei 

van het zelfde aantal supergrote, steeds heter wordende en steeds sneller roterende pure waterstof bollen 3 . Alle 
voorafgaande perioden zijn evenmin zichtbaar te maken.

3) Vanaf de aarde kunnen we maximaal circa 18 miljard jaar terugkijken via infrarood 7 , maximaal 13,8 miljard jaar via 

licht 8  en circa 5 – 10 miljard jaar via deeltjesstraling 10 . 

4) Bij punt 8  nemen we reeds volledig functionerende sterrenstelsel waar. De 4 – 20 miljard Big Bang 4  moeten 
dus circa 5 – 7 miljard jaar eerder hebben plaatsgevonden. Die Big Bangs zijn niet meer waarneembaar te krijgen.

5)

Door de afbuiging van licht nemen we het heelal steeds waar door de heelalbolschil heen. Daardoor nemen we een 
heelal waar dat ogenschijnlijk steeds sneller uitdijt in plaats van dat steeds langzamer uitdijt. Onze waarnemingen 
berusten op virtuele beelden waardoor misvattingen ontstaan. Het heelal dijt in werkelijkheid niet steeds sneller uit 
maar door gravitatie juist steeds langzamer uit.

6) De afbuigingen van licht, infrarood en van deeltjes zorgen voor (volkomen) vertekende en virtuele beelden vanuit het 
heelal. Daar moet iedereen zich goed van bewust zijn.

Toelichting figuur 5:
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Figuur 6: Gravitatie
Verloop van de hoeveelheid gravitatie energie (= donkere energie) gedurende de heelalcyclus: 
Deze gravitatie energie vormt de drijvende kracht van de heelalcyclus.

- Alleen vanuit een steeds bolvormig heelal met C altijd precies in het centrum is sprake van gravitatie  
energie t.o.v. C. 

- Die gravitatie energie is equivalent aan wat anno 2014 wordt aangeduid met ‘donkere energie’. 
 De oorsprong van ‘donkere energie’ is daarmee verklaard en het mysterie volledig helder geworden!

Ontwerp: Berry Uiterwijk Winkel©
Vormgeving: Adarshi Yadava
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De vaste basis kinetische energie heelal
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Uitdijing heelal neemt 200 tot 300 miljard jaar in beslag

De inkrimping heelal neemt 2 tot 3 biljoen jaar in beslag
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1)

Het heelal berust op een vaste basishoeveelheid kinetische energie die zich vooral bevindt op Higgs niveau en in de 
vorm van materie op het niveau van protonen/elektronen en atomen/moleculen en als uitdijingssnelheid gedurende de 
eerste gravitatie loze periode na de Little Bang. Deze vaste hoeveelheid kinetische energie is gelijk voor alle vooraf-
gaande en toekomstige cycli van het heelal!

2)
De eerste 5 – 10 miljard zijn alleen protonen en elektronen aanwezig en ontbreekt het atoom en is daarmee gravitatie 
en ook gravitatie energie volledig afwezig. In die periode is alleen sprake van de vaste basishoeveelheid kinetische 
energie.

3)

Moment met vorming van het waterstof atoom/molecuul. De perfect ronde heelalbolschil heeft dan een straal van 2,5 
– 3,5 miljard lichtjaar rondom C bereikt. Gravitatie wordt uitsluitend gegenereerd door de ‘schilelektronen’ van atomen 
en alleen in combinatie met snelheid van het atoom in het heelal t.o.v. het centrum C. De waterstofatomen/moleculen 
bewegen op dat moment met 1/3e – 1/2e C t.o.v. C en genereren daardoor meteen heel veel gravitatie. Die gravitatie is 
alom gericht op C. Gravitatie remt de  uitdijing sterk af.

4)
Met gravitatie ontstaat vanuit het niets en volkomen kosteloos een enorme hoeveelheid gravitatie energie t.o.v. C. Die 
‘gratis’ verkregen gravitatie energie wordt aan het heelal en aan de heelalcyclus toegevoegd. Deze gravitatie energie 
is equivalent aan wat we anno 2014 aanduiden met ‘donkere energie’!

5)
Bij de 4 – 20 miljard Big Bangs verdwijnt circa 1/6e van de aanwezige gravitatie en gravitatie energie doordat dan heel 
veel ‘schilelektronen’ aan de atoomkernen worden gebonden en daarmee hun vermogen om gravitatie te genereren 
verliezen.

6)

In de periode tot 150 – 250 jaar na de Little Bang fuseert alle waterstof tot hogere elementen. Daarbij worden de 
gravitatie genererende ‘schilelektron’ getransformeerd tot ‘kernelektronen’ die geen gravitatie meer kunnen genereren. 
Gedurende de heelalcyclus verdwijnt via kernfusie in sterren dus steeds meer gravitatie en gravitatie energie van het 
heelal t.o.v. C.

7) Op het punt van maximale uitdijing is nog circa 40 – 50 % van de oorspronkelijke gravitatie en gravitatie energie over. 
Daarna krimpt de heelalbolschil met 4 – 20 miljard centrale zwarte gaten in.

8) Periode met heel langzame inkrimpen van de heelalbolschil. In die inkrimpperiode wordt gravitatie energie gebruikt om 
de versnelling in de inkrimping continu af te remmen tot een constante snelheid van circa 100 – 150 km/sec.

9) Alle centrale zwarte gaten komen onder regie van gravitatie gelijktijdig terug op C om daar samen te smelten tot één 
groot Little Bang zwarte gat. Dan is alle gravitatie energie weer volledig benut.

Toelichting figuur 6:
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