
Ons heelal is waarschijnlijk een enorm zwart gat
door Henk Druiven op september 26, 2018 

Zoals ik uitleg in mijn Alternatief voor de Oerknaltheorie kan de roodverschuiving van ver 
gelegen sterrenstelsels worden verklaard doordat het inertiaalstelsel van dat stelsel 
gedraaid is t.o.v. van ons eigen inertiaalstelsel.
Dat lijkt een gewaagde veronderstelling maar het zelfde effect treedt op nabij de 
waarnemingshorizon van een zwart gat. Ook daar treedt door de gravitatie van het zwarte 
gat een roodverschuiving op. (Zie hier)

Doordat de straal van de waarnemingshorizon lineair toeneemt met de massa neemt deze
sneller toe dan je misschien zou verwachten.

rss=2
GM

c2
≈2,95 M

M zon

km

De diameter van een zwart gat met de massa van de aarde bedraagt 17 mm. Stel dat de 
aarde twee keer groter is dan is een zwart gat met dat gewicht al acht keer groter en heeft 
dan een diameter van 17 x 8 = 136 mm.
De zon heeft een diameter van 1.400.000 km, de aarde heeft een diameter van 12.757 
km. De zon heeft dus een diameter die bijna 110 maal zo groot is als de aarde. Een zwart 
gat met de massa van de zon heeft, zoals je uit de vergelijking kan zien, een diameter van 
bijna 6 km en dat is al 353.000 groter dan een zwart gat met de massa van de aarde.
Een zwart gat met de massa gelijk aan ons eigen sterrenstelsel heeft al een diameter 
groter dan ons zonnestelsel.

Het ‘toeval’ wil nu dat als je alle massa van ons waarneembare heelal in een zwart gat 
stort deze een diameter heeft gelijk aan, jawel, de diameter van ons waarneembare heelal.

De theorie lost het horizonprobleem op: de ster die instort en een zwart gat vormt moet tijd
genoeg hebben gehad om in zijn kern een uniforme temperatuur te bereiken. Ook het 
monopoolprobleem veegt de theorie van tafel.

Bron: Leven we in een zwart gat?

• Elk zwart gat bevat een nieuw universum   
• Is ons universum ontstaan vanuit een “hyper zwart gat”?   
• Is ons heelal mogelijk het inwendige van een zwart gat en is daarbij een soort vorm   

als de sombreronevel mogelijk? 

 

• Our Universe Resides In the Center of a Black Hole, New Theory Predicts  
• Black holes are a passage to another universe, says Stephen Hawking   
• An Alternate Universe: Our Cosmos May Have Been Spawned by a Hypermassive   

Black Hole 
• Our Universe May Be a Giant Hologram   
• Is our universe at the bottom of a black hole?   
• Was our universe created by a four-dimensional black hole?   
• Our Universe was born from black hole in 4D Universe, astonishing theory suggests  

http://www.thescinewsreporter.com/2018/05/our-universe-resides-in-center-of-black.html
https://www.express.co.uk/news/science/726632/big-bang-universe-black-hole-singularity
https://io9.gizmodo.com/was-our-universe-created-by-a-four-dimensional-black-ho-1320660418
https://canyoustandthetruth.com/2010-12-16-23-47-40/
http://discovermagazine.com/2011/jun/03-our-universe-may-be-a-giant-hologram
https://futurism.com/an-alternate-universe-our-cosmos-may-have-began-in-a-hypermassive-black-hole/
https://futurism.com/an-alternate-universe-our-cosmos-may-have-began-in-a-hypermassive-black-hole/
https://www.independent.co.uk/news/science/black-holes-are-a-passage-to-another-universe-says-stephen-hawking-10471397.html
https://vragen.wetenschapsagenda.nl/vraag/is-ons-heelal-mogelijk-het-inwendige-van-een-zwart-gat-en-is-daarbij-een-soort-vorm-als-de
https://vragen.wetenschapsagenda.nl/vraag/is-ons-heelal-mogelijk-het-inwendige-van-een-zwart-gat-en-is-daarbij-een-soort-vorm-als-de
https://www.astroblogs.nl/2013/09/17/is-ons-universum-ontstaan-vanuit-een-hyper-zwart-gat/
https://www.ninefornews.nl/zwart-gat-bevat-nieuw-universum/
https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/leven-we-in-een-zwart-gat/
https://www.scientias.nl/vergeet-oerknal-universum-ontstond-mogelijk-zwart-gat/
https://www.scientias.nl/vergeet-oerknal-universum-ontstond-mogelijk-zwart-gat/
https://www.scientias.nl/vergeet-oerknal-universum-ontstond-mogelijk-zwart-gat/
http://www.allesoversterrenkunde.nl/!/actueel/nieuws/_detail/gli/ook-nabij-superzwaar-zwart-gat-houdt-algemene-rela/
https://alternatiefoerknaltheorie.nl/
https://alternatiefoerknaltheorie.nl/ons-heelal-is-waarschijnlijk-een-enorm-zwart-gat/


• Every Black Hole Contains a New Universe   
• Are We Living in a Black Hole?   

Als ons heelal zich als een zwart gat gedraagt dan is de rand van ons waarneembare 
heelal gelijk aan de waarnemingshorizon van een zwarte gat. En bij beide is de limiet van 
roodverschuiving gelijk.

Een voorwerp (ster) dat de waarnemingshorizon van een zwart gat nadert heeft een grote 
roodverschuiving waardoor het lijkt dat het voorwerp zich met bijna de lichtsnelheid van 
ons verwijdert. We weten echter dat voor een waarnemer het voorwerp nooit verder komt 
dan de waarnemingshorizon.

Ons heelal lijkt zich dus gedragen naar de wetten van een zwart gat, zoals we kennen uit 
onze omgeving. Nu we toch aan het speculeren zijn; mogelijk leven wij op de 
waarnemingshorizon van een vierdimensionaal zwart gat. De waarnemingshorizon is dan 
een driedimensionale bolvormige doorsnede van vier dimensies.

https://news.nationalgeographic.com/news/2014/02/140218-black-hole-blast-explains-big-bang/
https://www.insidescience.org/news/every-black-hole-contains-new-universe
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