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G13 De 11 bewegingsvectoren binnen de driedimensionale ruimte en mono-tijd heelal   www.uiterwijkwinkel.eu  

Dd 29 januari 2020 

11 BEWEGINGSVECTOREN ATOMEN / STRINGS / SNAREN 

BINNEN DE 3D RUIMTE EN TIJD HEELAL  

 

-) Het heelal doorloopt een vaste, energie-neutrale, cyclus van thans 29 stappen / fasen in 

2 – 3 biljoen (1012) jaar en mogelijk meer. Die vaste cyclus heelal is mathematisch te 

modelleren en dan tot in detail te kwantificeren. Documenten G7 (tekst) & G8 (figuren). 

 

-) Het heelal bestaat uit een dunne heelalbolschil / HBS van maximaal één sterrenstelsel 

dik met een straal van thans circa 3,5 – 4,5 miljard lichtjaar. Die schil is opgedeeld in 4 – 

20 miljoen identieke clusters ieder gevuld met 2 – 4 duizend sterrenstelsels. Het heelal is 

een gigantische ballon met één vast centrum C. We zien dat heelal via de HBS met de 

aarde ogenschijnlijk in het centrum van dat heelal. Zie figuren 36q en 36r van G8. 

 

-) Het heelal zelf als geheel berust op een driedimensionaal 3D assenstelsel met vast 

centrum C als absoluut nulpunt. Ieder punt in die heelalbolschil, maar ook alle punten 

daarbinnen en daarbuiten zijn via slechts drie coördinaten te benoemen! 

 

-) Binnen die 3D ruimte van het heelal / heelalbolschil zijn binnen ieder cluster thans 

dezelfde 11 snelheden / identieke bewegingsvectoren aanwezig. Ter plaatse van ieder 

cluster is het heelal te beschouwen als een licht gebold en nagenoeg ‘plat’ vlak.  

Op de uniforme uitdijingssnelheid na bestaan de overige 10 bewegingsvectoren uit 

rotatiebewegingen van cirkels / ellipsen die allemaal gesitueerd zijn binnen dat lokaal 

heel licht gebogen ‘platte’ vlak van de heelalbolschil. 
 

-) De effecten van die 11 snelheden vindt men zowel kwalitatief als kwantitatief terug in 

alle atomen in het heelal; dus ook in alle meetinstrumenten op aarde. Dankzij die 

snelheden genereren atomen gravitatie, fysische en chemische krachten en bindingen.  

 

-) Die effecten van die 11 snelheden op meetinstrumenten komen vooral kwantitatief tot 

uiting bij precieze metingen die plaatsvinden nabij het absolute nulpunt. Geldt ook bij 

metingen van koude locaties in het heelal die zich nabij het absolute nulpunt bevinden. 

 

-) De 11 dimensies in de snaar / string theorie zijn equivalent te stellen aan deze 11 

bewegingen van atomen in het heelal (en die van alle meetapparatuur). Op het niveau 

van snaren / strings is geen sprake van 11 dimensies doch slechts van drie dimensies. 

 

-) Overal in het heelal, ook binnen de waarnemingshorizon van zwarte gaten, geldt voor 

alle aanwezige gewone en zwart gat materie exact dezelfde lineair voortschrijdende 

heelalkloktijd. Binnen het heelal zijn verschillen in heelalkloktijd niet mogelijk! G12. 

  

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel *), **), ***) 

 

Met dank aan: 

*)      Franklin Roos voor zijn kritische opmerkingen en adviezen, 

**)    Adarshi Yadava voor zijn prachtige figuren in document G8, G12 en G13 

***)  Auteursrechten A6 www.uiterwijkwinkel.eu . 
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*1)  INLEIDING: 

 

De snaar / string theorie onderkent op het allerlaagste niveau elementaire deeltjes met massa 

en energie maar liefst 10 – 11 dimensies van kinetische energie en daarmee 10 – 11 

verschillende snelheidsvectoren.  

Die 10 – 11 verschillende dimensies / snelheden zijn afgeleid uit: a) kwalitatieve en 

kwantitatieve metingen in deeltjesversnellers, b) via metingen met astrofysische instrumenten 

en c) bij metingen in apparatuur die plaatsvinden nabij het absolute nulpunt. 

 

De auteur stelt dit theoretische string / snaar niveau min of meer equivalent aan het niveau 

van het Higgs massadeeltje dat in 2012 - 2015 bij CERN gevonden is bij botsingen van 

protonen in de HADRON collider. Bij CERN is echter sprake van slechts één Higgs (proton) 

massadeeltje. Tot heden (2020) is het spiegelbeeldig antiproton Higgs deeltje nog steeds niet 

gevonden.  

Voor het vinden van beide super-symmetrische massadeeltjes van het elektron moet nog 

aparte onderzoeksapparatuur worden gebouwd.   

 

-) Voor de auteur is het heelal gebaseerd op slechts 4 Higgs deeltjes, snaren, strings: 

In document F1a 2014 met figuren www.uiterwijkwinkel.eu heeft de auteur afgeleid dat in 

het heelal het allerlaagste niveau van materie bestaat uit protonen(p) / elektronen(e) en 

neutronen (1p + 1e).  

Op het laagste niveau moet deze materie zijn opgebouwd uit slechts 4 verschillende Higgs 

massadeeltjes die twee aan twee super-symmetrisch zijn en elkaars 100% spiegelbeeld. 

Vanwege kinetische energie roteren die Higgs / snaren / strings om hun maximaal 3 mogelijke 

rotatieassen. Die rotaties klok mee of klok tegen resulteert in 3 vervormingen van deze Higgs, 

snaren, strings.  

Om die drie vervormingen tegen te gaan genereren die Higgs, snaren strings de volgende 

eigenschappen: 1) massa of antimassa, 2) positieve of negatieve elektrische lading, 3) 

parallelle of anti-parallelle magnetische spin en 4) een ruimtelijk volume.  

Die 100% spiegelbeeldige Higgs, snaren, strings kunnen niet met elkaar annihileren!  

Massa is niet equivalent aan energie! Op Higgs niveau is geen E = mc2 mogelijk! Figuren 1 – 

6 F1a 2014. 

 

De auteur onderscheidt een heelal gebaseerd op: 

- a1) twee super-symmetrische Higgs, snaren, strings als enige elementaire bouwstenen van  

         het proton / antiproton en   

- a2) twee super-symmetrische Higgs, snaren, strings als enige elementaire bouwstenen van  

        het elektron / anti-elektron  

Met deze 4 elementaire Higgs zijn alle onderdelen van het Standaard Model op te bouwen! 

 

-) Verdere opbouw van materie vanuit Higgs, strings, snaren:  

- b) De opbouw van Majorana deeltjes (neutrino’s en fotonen) is uitgewerkt in document F1b  

       + figuren.  

- c) Document F1c + figuren beschrijft de opbouw van quarks en van het (anti)proton /  

       (anti)elektron en de overgang van massa → materie / antimaterie. Alleen equivalente  

       materie en antimaterie kunnen met elkaar annihileren via E = mc2! 

- d) De opbouw vanuit waterstof van de elementen van het heelalwijd geldende Periodiek  

       Systeem der elementen en hun krachten is weergeven in document in F1d +figuren.  

- e) De vorming van zwart gat atomen en hun krachten in document F1e + figuren en  

- f) Die van anti-atomen en hun krachten in document C4. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Op basis van die 4 Higgs berust alle materie in het heelal dwingend uit protonen, elektronen 

en neutronen. Overal in het heelal en binnen de HBS geldt startend vanuit kernfusie van 

waterstof exact hetzelfde Periodiek Systeem der elementen. Daarmee is stelsel van 

elementaire krachten, fysische en chemische krachten en bindingen ook heelalwijd gelijk.  

 

 

*2) PROBLEEMSTELLING: 

 

Volgens de auteur zijn de bovengenoemde onderscheiden 4 Higgs deeltjes op dat niveau 

onderhevig aan slechts 3 verschillende vormen van rotatie! Die 3 rotaties staan onderling 

loodrecht op elkaar. Figuren 1 - 6 document F1a 2014 www.uiterwijkwinkel.eu . 

 

Anders dan de snaar / string theorie verondersteld zijn die 4 onderscheiden Higgs deeltjes / 

snaren / strings op dat laagste niveau van massa / materie zelf niet onderhevig aan maar liefst 

circa 11 snelheden / dimensies bestaande uit: 1) tijd, 2), 3), 4) lengte / breedte / hoogte en 5) – 

11) nader nog te definiëren snelheidsvectoren. Waar komen die, ongetwijfeld, kwalitatief en 

kwantitatief gemeten dimensies vandaan? Wat stellen die dimensies eigenlijk voor?  

 

 

*3) VRAAGSTELLING: 

  

De vraag is nu op het allerlaagste Higgs, snaar, string niveau sprake is: 

a) Van een slechts drie dimensionale rotatie van alle Higgs deeltjes rondom hun 

lengteas, breedte-as en hoogte-as in plaats van een 11 dimensionale beweging?   

b) Dat die 11 gemeten bewegingen / rotaties / dimensies niet aanwezig zijn op het niveau 

van Higgs, snaren en strings maar pas op het veel hogere niveau van atomen / 

moleculen? Dat het 11 bewegingen betreft waaraan alle atomen in het heelal 

onderhevig zijn; mogelijk zelfs tot op het niveau van het heelal? 

c) Laten die 11 bewegingen van atomen in het heelal ieder hun eigen voetprint achter op 

alle atomen en specifiek op de atomen van de gebruikte meetapparatuur.  

d) Komen die 11 bewegingen in het heelal / voetprints steeds sterker tot uiting bij 

metingen naarmate deze metingen; 1) steeds nauwkeuriger worden en 2) deze steeds 

dichter nabij het absolute nulpunt plaats vinden, 

e) Zijn die gemeten 11 dimensies in de snaar / strings theorie in feite deze 11 snelheden 

van alle atomen in meetapparatuur binnen het heelal?  

f) Zo ja, moeten die 11 dimensies dan in feite worden beschouwd als soort van 

‘meetfouten’ c.q. als verkeerde interpretaties en onjuiste uitleg van metingen?  

 

 

 

*4) ANALYSE SNELHEDEN VIA MACRO BESCHOUWING HEELAL: 

 

In documenten G7 & G8 heeft de auteur de energie-neutrale cyclus beschreven die het heelal 

eindeloos herhaalt in 29 stappen en in een periode van 2 – 3 biljoen jaar of meer voor één 

cyclus. We leven thans in het oneindigste heelal / heelalcyclus +1. Het heelal doorloopt steeds 

dezelfde cyclus.  

De huidige wetenschap gaat uit dat het heelal 13,8 miljard jaar geleden is gestart met een 

super hete Big Bang. Men kan immers slechts 13,8 miljard lichtjaar van dat heelal waarnemen 

omdat fotonen terug gevormd worden tot protonen, elektronen en waterstof!  

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Het huidige heelal is echter reeds circa 40 – 45 miljard jaar geleden gestart met een 

superkoude Little Bang (document G6) die bij 0 kelvin plaatsvond en vanuit één supergroot 

zwart gat ontstond. In het voorafgaande heelal had gravitatie alle massa, materie en alle 

kinetische energie van dat heelal verzameld in dat Little Bang zwarte gat. Het heelal is een 

100% gesloten systeem voor massa, materie en kinetische energie (Zie 9 heelalwetten in 

document G4).  

Aan het eind van iedere cyclus vormt gravitatie dat Little Bang zwarte gat met een straal van 

circa 25 – 50 miljoen km steeds opnieuw rondom het vaste centrum C. Dat centrum C blijft  

steeds exact in het midden van dat zwarte gat en van het heelal aanwezig en blijft daar 

gesitueerd gedurende de gehele cyclus van het heelal.  

Dat Little Bang zwarte gat bevat alle massa, materie en kinetische energie van het heelal dat 

door gravitatie in de voorafgaande periode bijeen is gebracht.  

 

 

4.1 ALLE VORMEN VAN ZWARTE GATEN ZIJN UITERST INSTABIEL: 

In dat Little Bang zwarte gat stoten de elektronenschillen van de aanwezige zwart gat atomen  

elkaar wederzijds af via hun elektrisch en magnetische veerspanning (F1d) net als bij gassen 

het geval is maar dan veel krachtiger! Alle vormen van compacte hemellichamen / zwarte 

gaten zijn daardoor standaard allemaal uiterst instabiel!  

Alleen aanwezigheid van voldoende gravitatie (> Kritische zwart gat gravitatie / Krizgag) 

houdt die afstotende krachten / veerspanning in bedwang en houdt deze elkaar afstotende 

zwart gat atomen opgesloten / gevangen binnen dat zwarte gat en binnen dit super koude (2,7 

K) Little Bang zwarte gat.  

Die elektrische / magnetische veerspanning tussen zwart gat atomen onderling voorkomt 

overigens ook dat een zwart gat verder kan ineenstorten tot een singulariteit! De singulariteit 

van Penrose is fysisch onmogelijk! 

 

In de eindfase van vorming van dat gigantische superkoude Little Bang zwarte gat (G6) 

verliest dat zwarte gat uiteindelijk alle vormen van snelheid. Met snelheid richting nul nemen 

daarmee ook alle vormen van gravitatie en van gravitatie-energie af richting nul. Gravitatie zit 

niet gekoppeld aan massa maar aan snelheid van atomen. Documenten E3 en E3-1.  

 

 

 

4.2 DE SUPERKOUD BIJ 0 K AFGEWIKKELDE LITTLE BANG;  

     VORMING VAN UITSLUITEND PROTONEN / ELEKTRONEN; GEEN E = MC2: 

Bij voldoende verlies van snelheid en dus van gravitatie bereiken alle vormen van compacte 

hemellichamen / zwarte gaten hun Kritische zwart gat gravitatie of Krizgag. Op dat moment 

wordt de onderlinge elektrische en magnetische afstoting / veerspanning tussen zwart gat 

atomen groter dan de gravitatie die de zwart gat atomen tot dan toe bijeen / gevangen hield 

binnen het zwarte gat.  

 

Dat Little Bang zwarte gat wordt dan instabiel en valt uiteen in zwart gat atomen die zonder 

de bescherming van voldoende gravitatie eveneens instabiel zijn. Document F1e + figuren. 

Alle zwart gat atomen vallen vervolgens in een aantal stappen uiteen in uitsluitend een 

equivalent aantal protonen / elektronen. Deze Little Bang verloopt niet volgens E = mc2!  

Die protonen / elektronen ordenen zich nog tijdens deze Little Bang en bij 0 kelvin in mono-

laagjes van afwisselend één proton / één elektron dik. Document G6 en figuren 1 – 30 G8.  

 



 
5 

 

-) Elektrische veerspanning zorgt voor uitdijen nieuwe heelal zonder inflatie:  

De aanwezige elektrische en magnetische veerspanning binnenin deze mono-laagjes protonen 

en de magnetische veerspanning tussen die mono-laagjes onderling zorgt voor uitdijing van 

het nieuwe heelal vanaf de buitenzijde van het voormalige ‘Little Bang zwarte gat’. Dat 

gebeurt in de vorm van superkoude mono-laagjes protonen / elektronen die met circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid c uitdijen vanaf de buitenzijde van het voormalige ‘Little Bang’ 

zwarte gat. Daarmee start de uitdijing van het volgende of afgelopen heelal zonder inflatie.  

 

De protonen bewegen in een rechte lijn vanaf C; de elektronen bewegen met de nagenoeg de 

lichtsnelheid c in cirkelvormige banen met C in het centrum die loodrecht staan op de 

uitdijingssnelheid. Zie Figuur 20 G8. 

  

-) Afwikkeling koude Little Bang neemt eeuwen in beslag: 

Deze uitdijing van protonen/ elektronen start zonder atomen en daarmee zonder gravitatie / 

gravitatie-energie en ook zonder temperatuur. Dat afpellen in mono-laagjes protonen / 

elektronen en daarmee de gehele Little Bang neemt circa 1.300 – 1.500 jaar in beslag voordat 

uiteindelijk een holle binnenruimte ontstaat en pas dan sprake is van een uitdijende 

heelalbolschil. 

 

 

4.3 VORMING VAN WATERSTOF, GRAVITATIE EN GRAVITATIE-ENERGIE: 

Na 5 – 10 miljard jaar uitdijen van die mono-laagjes protonen / elektronen en dus zonder 

atomen en gravitatie heeft zich een dunne perfect ronde heelalbolschil gevormd met een straal 

van minimaal circa 3,5 – 4,0 miljard lichtjaar bestaande uit mono-laagjes protonen/elektronen.  

Tijdens het uitdijen is binnen die mono-laagjes sprake van een steeds toenemende afstand 

tussen de aanwezige losse protonen en elektronen. Dat resulteert mogelijk in een geringe 

afname van de uitdijingssnelheid.   

 

Op zeker moment is voldoende ruimte ontstaan tussen individuele protonen en elektronen 

zodanig dat ieder proton een eigen ‘schil’-elektron kan invangen en dat dan doet. Daarbij 

wordt, heelalwijd tegelijkertijd, uitsluitend het eenvoudigste waterstofatoom gevormd en geen 

enkel ander element / atoom / isotoop. (G6 + figuren 19 - 32) 

 

-) Kosteloos gravitatie en een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. C aan    

    de heelalcyclus toegevoegd: 

Dat waterstof atoom / molecuul genereert weer gravitatie en daarmee ook gravitatie-energie 

t.o.v. centrum C en verder temperatuur. Vanuit het niets wordt kosteloos een gigantische 

hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. C aan de heelalcyclus toegevoegd. Dat is in feite de 

oorsprong van de zo gezochte ‘donkere’ energie in het heel0al.  

 

-) Gravitatie remt uitdijing heelal af; omzetten uitdijingssnelheid in rotatiesnelheid: 

Vanaf dat moment (35 – 40 miljard jaar geleden) zet gravitatie een rem op de uitdijings-

snelheid van het heelal / heelalbolschil. De daarbij vrijkomende energie wordt omgezet in 

rotatie snelheid / energie op allerlei (10) verschillende niveaus van rotatie. In totaal 

onderscheidt de auteur thans 10 rotatieniveaus schematisch weergeven in figuren 63e en 63f 

van G8. Die 10 rotatiesnelheden zijn allemaal volledig gesitueerd binnen de heelalbolschil! 

 

Dat omzetten van uitdijingssnelheid in die rotatiesnelheden begon echter reeds 30 – 35 

miljard jaar geleden. De thans aanwezige sterrenstelsels roteren dus ook veel sneller om hun 

as dan mogelijk is op basis van de Big Bang theorie die slechts 13,8 miljard jaar beslaat.  
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Vanwege die grotere snelheden genereren alle ‘schil’-elektronen van atomen ook (veel) meer 

gravitatie dan thans door de wetenschap aangenomen vanwege de daar gangbare vaste en 

onjuiste koppeling tussen gravitatie en massa.  

Verder maken de waargenomen rotatiesnelheden maken onderdeel uit van een veel groter 

stelsel van snelheden die ieder voor zich hun eigen gravitatie-vector genereren. De 

waargenomen snelheden zijn correct en hebben niets van doen met ‘donkere’ materie. Die 

snelheden zijn gekoppeld aan een kwantitatief veel grotere gravitatie! 

 

 

4.4 DE DRIE DIMENSIES VAN HET HEELAL: 

Het heelal heeft thans de vorm van een dunne perfect ronde heelalbolschil (HBS) moet 

hebben met een straal van circa 3,5 – 4,5 miljard lichtjaar met het centrum C steeds precies 

in het midden. Door de afbuiging van licht in het waterstof / helium aanwezig binnen de 

heelalbolschil en via de H2/He gaslenzen van sterrenstelsels (geen gravitatie lenzen!) nemen 

we het heelal heel anders waar. Niet in de vorm van een heelalbolschil maar meer met de 

aarde in het centrum van het heelal!  

Die heelalbolschil / HBS / ballon is thans maximaal één sterrenstelsel dik en dijt overal met 

dezelfde snelheid van circa 450 km/s uit t.o.v. C. Figuren 36d en 36e G12. 

 

Tussen de sterrenstelsels is de heelalbolschil slechts tot enkele licht minuten - lichturen dik en 

gevuld met extreem lage concentraties puur waterstof. Ter plaatse van sterrenstelsels zijn ook 

He, Li en andere hogere elementen aanwezig afkomstig van de Big Bangs tijdens de start van 

de sterrenstelsels die circa 15 – 20 miljard jaar geleden plaatsvonden.  

 

Die heelal bolschil is thans onderverdeeld in circa 4 – 20 miljoen nagenoeg identieke 

facetgebieden / clusters ieder gevuld met circa 2 – 4 duizend sterrenstelsels. 

 

-) Heelal heeft één vast centrum C en driedimensionaal stelsel met drie assen:  

Die heelalbolschil kent slechts één centrum C. Het heelal als geheel berust op een 

driedimensionaal assenstelsel met lengteas, breedte-as en hoogte-as met centrum C van het 

heelal als gemeenschappelijke oorsprong / nulpunt. Dat nulpunt ligt vast. De richting van deze 

3 assen vanuit C is éénmalig vrij te kiezen. Alle locaties / posities in het heelal 

(heelalbolschil, daarbinnen en daarbuiten) zijn daarna met drie cijfers / coördinaten te 

karakteriseren! (Deze keuze van C heeft consequenties voor de Riemann tensor)  

  

Vanwege gravitatie wordt de uitdijingssnelheid van die HBS steeds verder afgeremd. De 

daarbij vrijkomende energie wordt reeds sinds 35 – 40 miljard jaar geleden omgezet in 

rotatiesnelheid / energie van alle aanwezige sterrenstelsels. Die sterrenstelsels roteren 

daardoor veel sneller om hun as en genereren meer gravitatie dan mogelijk is op basis van de 

huidig gangbare Big Bang theorie die 13,8 miljard jaar geleden zou hebben plaatsgevonden.  

 

 

4.5 OVERAL IN HET HEELAL GELDT EXACT DEZELFDE HEELALKLOKTIJD: 

Tijd startte circa 40 – 45 miljard jaar geleden gelijktijdig met de super koud bij 0 kelvin 

afgewikkelde Little Bang en start van het volgende heelal. In de heelalbolschil, daarbinnen en 

daarbuiten geldt in het gehele heelal overal steeds exact dezelfde lineair voortschrijdende 

heelalkloktijd. Binnen het heelal en de heelalbolschil zijn verschillen in de heelalkloktijd 

principieel onmogelijk. Die overal exact gelijke heelalkloktijd (HKT) geldt ook overal 

binnenin zwarte gaten!  
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4.5.1 VERSCHIL IN SNELHEID ATOOMKLOKKEN RESULTEERT IN VERSCHIL 

GEMETEN TIJD: 

Twee exact gelijke atoomklokken geven tijdverschillen aan zodra dergelijke identiek klokken 

onderhevig zijn aan verschillende snelheden in het heelal / aarde. Door verschillen in snelheid 

treden bij alle atomen in beide klokken geringe kwantitatieve veranderingen / verschillen op 

in alle fysische en chemische krachten en hun bindingen. Dat resulteert in verschillen in de 

door beide klokken gemeten tijd en vormen de basis van GPS systemen!  

Dat zijn geen absolute verschillen in de heelalkloktijd! De werkelijke heelalkloktijd valt 

immers voor ons niet rechtstreeks te meten. Die is alleen modelmatig af te leiden via het 

mathematisch model van het heelal en zijn cyclus. De visie van de auteur op tijd (en ruimte) 

in G12 heeft (vergaande) consequenties voor alle wetenschappelijke publicaties en visies die 

op voorhand zijn uitgegaan van de mogelijkheid van het vervormen van tijd en/of van ruimte 

zoals Einstein formuleerde in de relativiteitstheorie. 

 

 

4.6 DE 11 SNELHEIDSVECTOREN BINNEN DE HEELALBOLSCHIL: 

 

4.6.1 DE UITDIJINGSSNELHEID VAN DE HEELALBOLSCHIL: 

Gedurende de eerste 5 – 10 miljard jaar dijde de heelalbolschil uit met circa 1/3e – 1/2e van de 

lichtsnelheid c in mono-laagjes van protonen en elektronen. Dus zonder atomen, gravitatie en 

zonder inflatie. In die eerste atoom-loze periode werd die uitdijing niet of nauwelijks 

afgeremd en bleef deze binnen de kaders van de lichtsnelheid. In die periode wordt de 

uitdijings-snelheid als constant verondersteld.  

 

Zo’n 35 – 40 miljard jaar geleden ving ieder proton een eigen ‘schil’-elektron in. Gelijktijdig 

werd heelalwijd het waterstof atoom / molecuul gevormd. Met het waterstof ontstond naast 

onder andere fysische en chemische krachten ook gravitatie en temperatuur in de 

heelalbolschil zoals uitgewerkt in document F1d.  

Tevens werd vanuit het niets kosteloos een gigantische hoeveelheid gravitatie-energie t.o.v. 

het centrum C aan de heelalbolschil / het heelal toegevoegd! Dit is de zogenoemde ‘donkere’ 

energie en vormt de drijvende kracht achter de op zich energie-neutrale cyclus van het heelal.  

 

Sindsdien remt gravitatie de uitdijing van de heelalbolschil overal in gelijke mate af.  

De daarbij vrijkomende energie kan niet worden omgezet in warmte! Alleen voor een klein 

deels in nieuwe gravitatie-energie t.o.v. C.  

Voor het grootste deel wordt deze vrijkomende energie echter omgezet in nieuw vormen van 

rotatiesnelheid die lokaal loodrecht staan op de uitdijingssnelheid van de heelalbolschil. 

Thans zijn circa 10 verschillende ellipsvormige rotatiesnelheden op allerlei niveaus te 

onderscheiden die  allemaal volledig gesitueerd binnen de heelalbolschil en die allemaal 

loodrecht staan op de uitdijingssnelheid!  

  

Die thans circa 10 niveaus van rotaties zijn circa 35 – 40 miljard jaar geleden gestart op het 

niveau van het waterstofatoom / molecuul. In de loop van de miljarden jaren zijn die rotatie 

uitgegroeid naar steeds grotere cirkels / ellipsvormige bewegingen / snelheden met een steeds 

grotere afmeting en straal. Op ieder hoger niveau is de straal tientallen malen groter. 

 

Van die 10 ellipsvormige rotatiesnelheden binnen de heelalbolschil zijn:  

-)  5 – 6 stuks aanwezig binnen het niveau van individuele sterrenstelsels, 

-)  4 – 5 stuks aanwezig binnen de clusters van 2 – 4 duizend sterrenstelsels. 
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4.6.1.1  EINDE UITDIJING HEELAL / HEELALBOLSCHI: 

Die ellipsvormige bewegingen van hemellichamen en sterrenstelsels binnen de heelalbolschil 

resulteren in allerlei botsingen op allerlei niveaus. Over 350 – 450 miljard jaar heeft gravitatie 

de uitdijingsnelheid van de heelalbolschil gereduceerd tot nul.  

Dan zijn de uitdijingssnelheid en de thans negen rotatiesnelheden via botsingen 

samengevoegd tot uiteindelijk slechts één rotatiesnelheid van het centrale cluster zwarte gat 

dat alle massa, materie en kinetische energie omvat van 2 – 4 duizend sterrenstelsels in het 

cluster.  

Alle centrale cluster zwarte gaten bezitten naar verhouding evenveel massa en kinetische 

energie. Hun rotatieassen staan allemaal exact gericht op centrum C van het ballonvormige 

heelal. Deze cluster zwarte gaten vertonen onderling geen enkele vorm van rotatiebeweging.   

 

Bij die voorafgaande botsingen tussen zwarte gaten en tussen sterrenstelsels onderling 

verdwijnt steeds minimaal één van die 9 rotatiesnelheden. Binnen ieder cluster zullen de 

komende vele tientallen miljarden jaren nog tienduizenden, LIGO/ Virgo waarneembare, 

botsingen plaatsvinden voordat alle huidige 10 snelheden zijn opgegaan in die als enige 

resterende rotatiesnelheid van het centrale cluster zwarte gat. 

 

 

4.6.2  DE 4 - 5  ROTATIESNELHEDEN OP NIVEAU VAN CLUSTERS VAN 

STERRENSTELSELS:  

Zo’n 5 – 10 miljard jaar na de Little Bang vormen protonen en elektronen samen een atoom 

en ontstaat het waterstof atoom/ molecuul en daarmee ook gravitatie. Die gravitatie remt de 

uitdijingssnelheid van de heelalbolschil af. Dat resulteert in thans circa 9 bewegingen binnen 

de heelalbolschil in de vorm van nagenoeg cirkels tot ellipsen.  

In de heelalbolschil starten die rotaties op dan laagste niveau van H atomen / H2 moleculen. 

Dat afremmen resulteert met de tijd in rotaties binnen het waterstof gas in de vorm van gelijke 

ellipsen die zich bevinden op een steeds hoger niveaus binnen alle 4 – 20 miljoen gelijke 

identieke clusters. Op ieder hoger niveau is de straal van de ellips tientallen malen groter. 

 

In de loop van miljarden jaren koelt dat waterstofgas in de heelalbolschil ook steeds verder af 

totdat het condensatiepunt wordt bereikt bij circa 20 kelvin. Op dat moment gaat dit gas over 

in een vloeistof. Dan wordt de gravitatie lokaal groter dan de gasdruk. Entropie verdwijnt. 

Gaswolken storten daarna ineen tot eerst kleine en later tot steeds groter wordende roterende 

bollen van puur vloeibaar waterstof.  

Als gevolg van die ellipsvormige bewegingen op verschillende niveaus vinden een gigantisch 

aantal botsingen plaats tussen die kleine waterstofbolletjes waardoor een aantal van die 

waterstofbollen steeds groter worden en waarvan de temperatuur steeds verder toeneemt tot 

miljoenen kelvin. Gravitatie houdt dan dat hete pure waterstof gas / plasma bijeen / gevangen.  

 

Via botsingen en gravitatie ontstaan binnen ieder cluster uiteindelijk circa 2 – 4 duizend 

supergrote, identieke roterende en super hete, door gravitatie bijeen gehouden, gelijkvormige 

waterstofbollen die allemaal op weg naar een spontane en gelijktijdig plaatsvindende super 

heet afgewikkelde Big Bang. Radio actief materiaal is nog afwezig. Daardoor start de 

kernfusie in de waterstofbollen eerst bij een veel hogere druk en temperatuur dan de later het 

geval is bij het vormen van sterren. Ieder van die Big Bangs markeert de geboorte van één 

sterrenstelsel. Bij de kernfusie in de centrale bol ontstaat daar meteen ook het centrale zwarte 

gat van het sterrenstelsel.  
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Uit de tevens ontstane 2 – 4 kleinere niet roterende neven waterstofbollen of Roemers 

ontstaan de spiraalarmen van het sterrenstelsel. Tijdens deze Big Bangs treedt in deze 

Roemers geen kernfusie op.  

Tijdens die Big Bangs wordt zowel het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel gevormd als 

de 2 – 4 spiraalarmen van het toekomstige sterrenstelsel. Heelalwijd vinden die Big Bangs 

nagenoeg exact gelijktijdig (heelalkloktijd!) plaats!  

 

-) Alle vormen van elektromagnetische, kosmische en deeltjesstraling verplaatst zich 

uitsluitend via de heelalbolschil en met maximaal de lichtsnelheid: 

Alle straling van fotonen, kosmische straling en deeltjesstraling die bij deze Big Bangs 

vrijkomt kunnen zich uitsluitend verplaatsen binnen de materie (vooral H2) aanwezig in die 

dunne heelalbolschil en kan zich uitsluitend daar voortbewegen. Die straling kan zich niet 

verplaatsen via de absolute vacuümruimte ter weerszijden de heelalbolschil. Dit resulteert ook 

in een 100% gesloten heelal voor massa, materie en kinetische energie! Deze vormen van 

straling zijn allemaal gehouden aan de lichtsnelheid c. 

 

-) Voor gravitatie en tijd, voorshands de enige niet-elektromagnetische vormen van 

‘straling’, gelden die beperkingen niet; gravitatie en tijd verplaatsten zich alzijdig en 

met snelheden >>> de lichtsnelheid c: 

Alleen voor gravitatie en tijd gelden die beperkingen niet. Gravitatie verplaatst zich alzijdig 

vanuit de ‘schil’-elektronen van atomen ook via de het absoluut binnen- en buiten-vacuüm 

van het heelal! Vanwege deze verdunning is gravitatie als kracht zo extreem zwak!  

 

Tijd verplaatst zijn lineair vanuit centrum C van het heelal met eveneens oneindig grote 

snelheid. Overal in het heelal geldt daarom steeds exact dezelfde heelalkloktijd ook binnen 

zwarte gaten! 

 

-) Na die Big Bangs is de heelalbolschil miljarden jaren super heet: 

Die fotonen gevangen binnen de heelalbolschil houden deze miljarden jaren extreem heet. Die 

uitgestoten fotonen van licht en infrarood en deeltjes/ kosmische straling worden echter 

binnen een periode van 13,8 miljard jaar allemaal weer terug gevormd tot protonen, 

elektronen en uiteindelijk tot nieuw waterstof. Pas daarna kan de heelalbolschil afkoelen.  

Binnen iedere cluster ontstaan als gevolg van gravitatie gelijktijdig tussen de 2 – 4 duizend 

sterrenstelsels ieder met 2 – 4 spiraalarmen en rond een eigen centrale zwarte gat.  

 

Sterren ontstaan pas nadat die, bij de Big Bangs uitgestoten fotonen, binnen 13,8 miljard jaar 

weer zijn omgezet in materie; protonen, elektronen en waterstof. Pas daarna kan het plasma in 

de heelalbolschil afkoelen en transformeren in gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. Die 

afkoeling en vorming van vloeistoffen en vaste stoffen vindt stapsgewijs plaats met waterstof 

en helium als laatsten en die koelen niet verder dan tot vloeistof. De gasdruk / entropie in de 

HBS verdwijnt met de volledige condensatie van H2 / He. 

 

Binnen iedere cluster zijn die 2 – 4 duizend sterrenstelsels op macroschaal allemaal 

onderhevig aan dezelfde circa 4 - 5 verschillende ellips achtige bewegingen V(r1) – V(r5). 

Die bewegingen / snelheden V(r1) – V(r5) zijn schematisch weergegeven in Figuren 63d en 

63e document G8. Op ieder hoger niveau wordt de straal van de ellips een factor tientallen 

tot honderden malen groter; vrijwel niet te vatten in figuren. 

Die bewegingen garandeerden in het verleden en garanderen ook in de toekomst allerlei 

botsingen tussen alle sterrenstelsels onderling. De komende 350 – 450 miljard jaar remt 

gravitatie de uitdijingssnelheid van de HBS steeds verder af tot nul.  
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Voor alle clusters van 2 – 4 duizend sterrenstelsels resulteren die botsingen erin dat slechts 

één centraal cluster zwarte gat met slechts één rotatiesnelheid overblijft. Alle rotatieassen van 

die centrale cluster zwarte gaten staan precies gericht op centrum C. 

Thans ondergaan alle atomen in ieder van die 4 – 20 miljoen clusters naast een gelijke 

uitdijingssnelheid overal dezelfde 4 – 5 ellipsbewegingen V(r1) – V(r5) binnen ieder cluster.  

 

 

4.6.3   5–6  ROTATIESNELHEDEN ATOMEN BINNEN ALLE STERRENSTELSELS:  

 

Voordat die miljarden Big Bangs van sterrenstelsels circa 15 - 20  miljard jaar geleden 

plaatsvonden was sprake van miljarden identiek snel roterende centrale super hete 

waterstofbollen (R1A) ieder met een hoeveelheid puur waterstof gelijk aan honderden  

miljarden sterren.  

Rondom iedere centrale bol (R1A) roteerden 2 – 4 kleinere en minder hete pure 

waterstofbollen of Roemers in het lokale vlak van de lokale heelalbolschil. Die 2 – 4 

Roemers zelf roteren niet om hun as! Het hele stelsel is via gravitatie met elkaar in 

evenwicht. Die miljarden identieke centrale waterstof bollen en 2 – 4 Roemers worden steeds 

groter en heter. 

 

In die grote centrale hete pure waterstof bollen start op zeker moment gelijktijdig kernfusie. 

Daarbij worden ‘schil’-elektronen van atomen gebonden aan de atoomkern. Daarbij komt 

enorm veel energie vrij in de vorm van fotonen. Als gevolg van die kernfusie verliest die 

centrale waterstof bol tijdens de ze Big Bang naar schatting circa 13 – 15 % van zijn 

aanwezige gravitatie. In de Roemers treedt geen kernfusie op. Door het verlies aan gravitatie 

in die centrale bol worden deze 2 – 4 Roemers tijdens deze Big Bangs weggeslingerd in het 

vlak van de heelalbolschil. Deze Roemers verdampen door de hitte afkomstig van de Big 

Bang die via de HBS wordt aangeleverd en daarbinnen geconcentreerd blijft. Figuur 36o G8. 

 

-) Centrale gefuseerde bol stort ineen tot centraal zwarte gat sterrenstelsel: 

In de centrale bol storten de elektronen schillen van de gevormde elementen ≥ Be tijdens deze 

Big Bang vervolgens ineen richting hun atoomkern. De zojuist gevormde gewone atomen ≥ 

Be verschrompelen daarbij volledig tot zwart gat atomen. Het centrale deel van het fusie 

gebied stort daardoor ineen tot het snel roterende centrale zwarte gat van het komende 

sterrenstelsel. Het grootste deel van het snel roterende waterstof van de grote centrale bol 

(circa 85 %) fuseert echter niet en wordt weggeblazen vooral in het vlak van de rotatierichting 

c.q. in het vlak van de lokale heelalbolschil samen met het buitenste deel van het fusiegebied. 

Figuren 42 – 54 G8. Bij die Big Bangs worden alle elementen van het Periodiek Systeem 

gevormd. 

Door het verlies aan gravitatie in de grote centrale binnen bol wordt het evenwicht verbroken 

en worden de 2 – 4 nevenbollen weggeslingerd in het vlak van de licht gekromde 

heelalbolschil.  

 

Door de enorme hoeveelheid vrijkomende energie van de Big Bang verdampen deze neven 

waterstofbollen/Roemers volledig tot plasma’s. De gravitatie van deze Roemers trekt echter 

de uitgestoten materie ook weer terug in het vlak van de heelalbolschil.  

 

Dat hele proces van deze Big Bangs staat beschreven in fase 16 heelalcyclus (G7 (tekst) + 

G8  (> 130 figuren) en is geschetst in de figuren 42 – 54 van document G8.  
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Gelijktijdig met deze Big Bangs van sterrenstelsels ontstonden dus zowel het centrale zwarte 

gat van het komende sterrenstelsel als de 2 – 4 spiraal armen van het sterrenstelsel vanuit de 

weggeslingerde en tot plasma verdampte 2-4 Roemers. 

 

Alle straling en deeltjes blijven de komende maximaal circa 13,8 miljard jaar voortbewegen 

binnen de heelalbolschil totdat deze fotonen en deeltjes zijn terug gevormd tot protonen, 

elektronen en waterstof. Pas dan kan het plasma in de HBS verder afkoelen tot een pasteuze 

vaste stoffen en uiteindelijk ook afkoelen tot de verschillende condensatiepunten van gassen. 

Daarbij gaat de gasdruk en entropie verloren en gaan deze gassen over in vloeistoffen.  

 

Intussen wordt de uitdijingssnelheid van de HBS nog steeds verder afgeremd en omgezet in 

rotaties van de in ontwikkeling zijnde sterrenstelsels (rotatie centrale zwarte gat + 2-4 

spiraalarmen). Het betreft onder andere de rotatie van het sterrenstelsel zelf V(r1) en die 

van de spiraalarmen daarbinnen V(r6). Figuren 63d en 63f. Daarna koelt het waterstofgas 

en uiteindelijk ook het tijdens die Big Bangs gevormde heliumgas af tot de condensatiepunten 

van circa 20 kelvin voor waterstof respectievelijk tot circa 3 kelvin voor helium. 

  

Bij die condensatie van plasma’s tot vloeistoffen ontstaan een grote variëteit aan zonnestelsels 

met daarbinnen een grote variatie aan rotaties V(r7) van naburige zonnestelsels onderling. 

Alle sterren zijn onderhevig aan een eigen rotatie V(r8). Alle aanwezige planeten en manen 

zijn onderhevig aan hun eigen rotaties V(r9) om hun ster en de eigen rotatie van de 

planeet zelf V(r10). Binnen alle sterrenstelsels zijn zo minimaal 6 vormen van rotaties te 

onderscheiden. Figuren 63d en 63f. 

 

-) In totaal 9 – 10 verschillende rotatiebewegingen binnen de heelalbolschil: 

Alle atomen binnen het heelal zijn thans naast de uitdijingssnelheid onderhevig aan maar 

liefst minimaal 9 - 10 rotatiebewegingen. Ieder van die 10 – 11 bewegingen op zich laat zijn 

specifieke eigen voetprint achter in de banen van alle ‘schil’-elektronen van alle aanwezige 

atomen!    

Dit aantal van 10 – 11 bewegingen van atomen in het heelal is gelijk aan het aantal 

veronderstelde dimensies in de snaar / string theorie! Maar zit niet op dat niveau!  

 

 

*5) DISCUSSIE: 

In dit document wordt het heelal voorgesteld als een gigantisch grote ballon met een straal 

van 4 – 4,5 miljard lichtjaar en met de dikte van maximaal slechts één sterrenstelsel. Tussen 

die sterrenstelsels is die heelalbolschil extreem dun van enkele lichturen / lichtdagen en  

bestaande uit een extreem lage concentratie van puur waterstof gas. Nabij de sterrenstelsels 

bestaat dat uit een mix van waterstof, helium, lithium en ionen van hogere elementen.  

 

Die heelal-ballonschil heeft één vast centrum C. Vanuit centrum C bezien geldt een 

driedimensionaal stelsel. Ieder locatie / punt in dat heelal en van die heelalbolschil is te 

beschrijven via slechts drie coördinaten! De tensoren moeten wellicht worden aangepast. 

 

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat binnen die vorm van een heelalbolschil ieder 

atoom maar liefst 10 verschillende rotatiebewegingen kan ondergaan. Met de 

uitdijingssnelheid betreft het maar liefst 11 verschillende bewegingen / snelheden. 

 

De effecten / voet prints van die 11 bewegingen in het heelal op de ‘schil’-elektronen van 

atomen komen steeds duidelijker tot uiting naarmate a) metingen nauwkeurige worden en b) 
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deze nabij het absolute nulpunt worden uitgevoerd. Dan meet men steeds nadrukkelijker de 

effecten van die 11 bewegingen in het heelal op de atomen en met name die van de atomen 

aanwezig in de meetapparatuur. Men meet dan niet de dimensies van de snaren / strings zelf.    

 

 

*6) CONCLUSIES: 

1) Alle atomen in het heelal / de heelalbolschil zijn thans onderhevig aan circa 11 

verschillende bewegingen / snelheden: a) één uitdijingssnelheid en 9 – 10 loodrecht daarop 

staande rotatiebewegingen die allemaal plaatsvinden binnen de licht gekromde heelalbolschil 

en dus gesitueerd binnen de drie dimensies van het heelal.  

 

2) Van die 9 – 10 rotatiesnelheden zijn 5 – 6 gesitueerd binnen alle sterrenstelsels.  

Circa 4 – 5 verschillende rotatiesnelheden zijn gesitueerd binnen alle identieke clusters van 2 

– 4 duizend sterrenstelsels. Figuren 63e en 63f van G8. 

 

3) Die bewegingen zijn gekenmerkt doordat ze een ellipsachtige vorm hebben waarvan de 

straal steeds groter wordt. Iedere rotatiebeweging past volledig binnen het vlak van de 

beweging op het daarop volgende hogere niveau. 

 

4) Binnen alle sterrenstelsels zijn die 5 – 6 bewegingen zodanig afgestemd dat alle sterren en 

hun planeten met elkaar in botsing komen en uiteindelijk over 350 – 450 miljard jaar allemaal 

verzwolgen zijn door het centrale zwarte gat van het sterrenstelsel. 

 

5) Binnen alle 4  - 20 miljoen identieke clusters ieder met 2 – 4 duizend sterrenstelsels gelden  

4 – 5 bewegingen op nog veel grotere schaal. Die bewegingen / snelheden zijn zodanig dat 

alle 2 – 4 duizend sterrenstelsels steeds met elkaar in botsing komen. Voor alle clusters 

resulteert dat uiteindelijk in één centraal cluster zwarte gat. Alle centrale cluster zwarte gaten 

zijn gelijk van vorm / eigenschappen en roteren allemaal in de zelfde richting met circa 1/3e – 

1/2e van de lichtsnelheid c.  

 

6) Dat aantal van 11 gemeten snelheden is gelijk aan het aantal in de exacte Wetenschap 

veronderstelde 10 – 11 dimensies in de snaar / string theorie. 

 

7) Over 350 – 450 miljard jaar komt een eind aan de uitdijing van de heelalbolschil die dan 

bestaat uit 4 -20 miljoen centrale cluster zwarte gaten. Alle centrale cluster zwarte gaten 

hebben evenveel massa, materie en kinetische energie. 

 

8) Onder invloed van gravitatie krimpt de heelalbolschil daarna weer in richting centrum C   

waar 2 – 3 biljoen jaar later opnieuw het nieuwe Little Bang zwart gat wordt gevormd en de 

volgende Little Bang plaatsvindt. Dan start de volgende exact gelijke cyclus van het heelal. 
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