
Hydrino Energie, de Energie van de Nabije Toekomst 
 
Inleiding 

Laten we eens aannemen dat onze klimaatsverandering door de CO2 uitstoot wordt 
veroorzaakt – wat helemaal niet zo zeker is – dan bestaat thans een oplossing met een 
100% milieuvriendelijke oplossing, die nu na 25 jaar onderzoek gereed is voor commer-
ciële introductie. We hebben gehoord van Nikola Tesla en Albert Einstein. De derde is 
Randell Mills. Die heeft ontdekt dat de ‘dark matter’ in het universum een vorm van 
waterstof is, en dat geeft hier op aarde de sleutel voor de oplossing van het CO2 probleem. 
Zijn research werd al die tijd met privékapitaal ondersteund waartoe inmiddels honder-
den miljoenen dollars zijn gespendeerd. 
 
In de praktijk zal anderhalve liter waterstof met deze methode een auto een actieradius 
geven van 1700 kilometer. Deze hoeft niet eens in flessen te worden opgeslagen, wat 
weer bijzondere problemen met zich zou meebrengen, maar het kan in zogenaamde solid 
state batterijen worden opgeslagen die langzaam via de hitte van laserstralen wordt vrij-
gegeven om vervolgens te worden omgezet in hydrino. Voor de opslag van waterstof, 
zie: plasmakinetics.com 
 
Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal bestaande uit 1 proton en 1 
elektron. Indien waterstof in zijn atoomconfiguratie wordt gecomprimeerd, waartoe con-
ventionele technieken worden toegepast (dus geen high-tec), dan geeft het gemiddeld 
200x meer energie af dan bij de verbranding van waterstof, hetgeen zich uit in de vorm 
van licht die vervolgens kan worden omgezet in elektrische energie. Niet zo verbazing-
wekkend dat de techniek eenvoudig is want dark matter maakt 84% uit van alle materie 
in het universum. Dus zo moeilijk moest dat niet zijn. Randell Mills noemt deze nieuwe 
vorm van materie geen dark matter, maar hydrino. De hydrino is ultrastabiel. Omdat het 
ultralicht is en inert (gaat geen chemische verbindingen aan) stijgt het op in de opperste 
luchtlagen om vervolgens te worden uitgestoten in het heelal. Dit is vergelijkbaar met 
helium, het tweede meest voorkomende element in het heelal, maar hier op aarde een 
uiterst zeldzaam element.  
 
Het een en ander wordt uitgelegd op brilliantlightpower.com, maar omdat de uitleg op 
die website moeilijk te ontcijferen is, is de materie in het onderhavige artikel begrijpelijk 
gemaakt voor iemand die op de middelbare school natuurkunde heeft gestudeerd. Het is 
belangrijk om ook de onderliggende theorie te begrijpen omdat de beweringen te fantas-
tisch klinken om waar te zijn. Indien men begrijpt hoe het werkt is men ook bereid te 
aanvaarden dat het waar is. 
 
Hieronder volgt de uitleg over de principes waarmee Randell Mills zijn ontdekkingen 
heeft gedaan. We moeten ons daartoe eerst verdiepen in de reden van het onstaan van de 
quantummechanica waardoor een tweedeling in de wetenschap is ontstaan, de gewone 
natuurkunde en de quantummechanische die in totaal andere werelden schijnen te 
bestaan terwijl we toch te maken hebben met een en dezelfde realiteit. Mills wist deze 
tweedeling op te heffen. Een boude bewering. Gelieve verder te lezen. 
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Het Quantummechanische Denken 
Het atoomtijdperk in het wetenschappelijk onderzoek begon in 1887 met de constructie 
van de kathodestraalbuis met elektroden aan beide uiteinden van de buis, gemaakt door 
Joseph Thomson, wat ons de ontdekking van het elektron opleverde. Met deze machine 
produceerde Thomson vage sporen van verlicht, geïoniseerd gas, in een onvolmaakt 
vacuüm, die hij in een magnetisch veld boog. Met zijn buigexperimenten toonde hij aan 
dat de massa van de deeltjes duizenden malen kleiner was dan verwacht, en hij conclu-
deerde terecht dat dit subatomaire deeltjes waren, die al spoedig elektronen werden 
genoemd. De volgende belangrijke stap vond plaats in 1911, toen Geiger, Rutherford en 
Marsden deeltjes door een ultradunne goudfolie schoten, die tot hun verbazing onder 
sterke hoeken afbogen, wat het bewijs leverde dat er een zware geconcentreerde massa 
in het atoom was: de kern. Er was nu een duidelijk beeld van een kern met elektronen 
die eromheen cirkelen, maar volgens de wetten van het elektromagnetisme zou een 
negatief geladen deeltje dat een versnelling ondergaat energie moeten afgeven en in een 
fractie van een seconde in de kern vallen. Maar dat gebeurde niet – gelukkig maar, en dit 
vormde wetenschappelijk een enorm probleem. Uitgaande van het artikel uit 1912 van 
Charles Darwin (kleinzoon van de beroemde Darwin) over de rol van elektronen, en 
geïnspireerd door de bevindingen van Max Planck, stelde Niels Bohr, omdat hij geen 
andere een oplossing wist ter verklaring van de stabiliteit van het atoom, dat er een 
grondtoestand bestaat in het waterstofatoom, een kleinste baan met hogere banen op 
vaste intervallen daaromheen van waaruit een aangeslagen elektron energie uitstraalt, en 
die daarom snel terugvalt naar de grondtoestand. De grondtoestand was een axiomatische 
stelling zonder uitleg. Die energieverschillen tussen de banen werden quanta genoemd, 
maar het was pas in zijn artikel uit 1921 dat hij aantoonde dat de chemische eigen-
schappen van de opeenvolgende elementen grotendeels werden bepaald door het aantal 
elektronen in de buitenste banen van de atomen. Dit werd de basis voor wat nu bekend 
staat als de oude quantumtheorie. 

 
In 1920 stelde Wolfgang Pauli op een bijeenkomst van de 86e Vergadering van de Vereni-
ging van Duitse Wetenschappers en Artsen in Bad Nauheim: “Geen van de vroegere 
theorieën, zelfs niet de theorie van Einstein, is er tot nu toe in geslaagd het probleem van 
de elementaire elektrische quanta op een bevredigende manier op te lossen; daarom is het 
wenselijk om naar een diepere reden voor dit falen te zoeken.” Pauli en anderen trokken 
de geldigheid van de conventionele wetenschappelijke benadering in twijfel en erkenden 
dat de aximatische grondtoestand van het atoom een onbevredigend oplossing bood, 
waar Bohr het volledig mee eens was. Bohrs model had bovendien het probleem dat de 
frequentie van het licht die werd uitgezonden als het elektron naar een baan met lagere 
energietoestand viel, niet goed overeenkwam met de berekende harmonische waarden. 
Er was een drastische aanpak nodig. Een oplossing kwam op tafel dankzij Heisenberg 
die in 1925 een baanbrekend artikel publiceerde. In de daaropvolgende artikelen samen 
met Max Born en Pascual Jordan, in datzelfde jaar, werd zijn matrixformulering van de 
quantummechanica aanzienlijk uitgewerkt. Heisenberg ontving in 1932 de Nobelprijs 
voor natuurkunde “voor de creatie van de quantummechanica”. 
 
Wat is quantummechanica precies? Eigenlijk is het een vage term en vertegenwoordigt 
het een drastische afwijking van de klassieke fysica. De relaties, lees wiskunde, bepalen 
de essentie, en de realiteit die daarachter ligt wordt als ondergeschikt beschouwd. Het is 
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een syntactisch spel. Syntaxis geeft woordkeuze aan, komt overeen met nummer en tijd, 
en het plaatsen van woorden en woordgroepen in de juiste volgorde, in dit geval door te 
kijken naar de waarden die door experimenten verkregen zijn. Klassieke natuurkunde is 
semantisch omdat het ‘ook’ sterk geïnteresseerd is in de betekenis der termen; het wordt 
gedreven door het feit dat theoretische termen een weerspiegeling van de werkelijkheid 
zijn en als zodanig voorspellende waarde hebben voor nog onontdekte bevindingen. In 
veel gevallen maakt dit het mogelijk nieuwe fenomenen te verklaren, veel meer dan met 
de quantummechanica. Het stelt in staat om een model te bouwen dat een enorme hoe-
veelheid kennis op een bepaald gebied samenbrengt. De quantummechanica geeft echter 
een overvloed aan theorieën die vaker wel dan niet van toepassing zijn op zeer beperkte 
gebieden, en toepasselijk blijven totdat een nieuwe wiskundige formule de dag ziet. De 
quantummechanica heeft tot een tweeledige benadering geleid, een voor onze macrosco-
pische omgeving en een andere op atomair niveau die totaal gedissocieerd is, alsof het 
een niet uit het ander zou volgen. 
 
Brett Holverstott vertelt in zijn boek over het leven en werk van Randell Mills (p. 42): 

«« Natuurkundigen verwijderden de natuurkunde uit hun wiskunde en deze 
benadering werd zelfs omhelsd door hen die de klassieke elektronentheorie hadden 
ontwikkeld; Bohr zelf was een snelle en blijvende bekeerling. Waarom kwam 
dit idee zo overtuigend over? Natuurkundigen waren met de theorie op een dood 
spoor beland, maar konden ook zonder een duidelijke theoretische onderbouwing 
doorwerken. Nieuwe gegevens, zoals spectraallijnen voor atomen, kunnen meestal 
worden begrepen met eenvoudige formules die zijn afgeleid van experimenten, 
niet op basis van een theorie. Tegen 1925 [het geboortejaar van de quantum-
mechanica] bestond een schat aan meetgegevens. Als een rekenschema kon 
volstaan, waarom zou je dan een natuurkundig mechanisme moeten aannemen? »» 

 
Hoe kwam het dat deze verandering zo snel tot uiting kwam? Zulks was niet mogelijk 
geweest zonder de Oostenrijkse natuurkundige en filosoof Ernst Mach. Hij deed belangrijk 
natuurkundig onderzoek, maar hier concentreren wij ons op zijn filosofieën. Door zijn 
kritische kanttekeningen op Newtons theorieën over ruimte en tijd was hij een voorloper 
van Einsteins relativiteitstheorie, maar Einstein nam later afstand van zijn filosofische 
ideeën. Mach was een uitgesproken Atheïst en Marxist. Zijn filosofieën zijn vooral terug 
te vinden in “The Science of Mechanics – A critical and historical exposition of its 
principles” uit 1893, waar Einstein aanvankelijk mee accoord ging, en ook “Über Orien-
tierungsempfindungen” (De Analyse van Sensaties) uit 1897. 
 
De jonge Ernst Mach, nog maar vijftien jaar oud, vond in zijn vaders bibliotheek de 
Prolegomena van Kant, en wel 70 jaar na zijn publicatie. Daarin zegt Kant: “Dingen als 
objecten van onze zintuigen die buiten ons bestaan, zijn een gegeven, maar we weten niets 
van wat ze wezenlijk zijn, want alleen hun verschijningsvormen zijn ons bekend, dat wil 
zeggen, voorstellingen die ze in ons veroorzaken door de beïnvloeding van onze zintuigen.” 
In zijn autobiografische schets vertelt Mach: “Het maakte een krachtige en onuitspreke-
lijke indruk op mij, zoals ik daarna nooit meer heb ervaren in een van mijn filosofische 
lezingen.” Het neokantianisme was onderdeel geworden van het courante wetenschap-
pelijke denken in Duitsland en aldus vond Machs neokantianisme een vruchtbare grond 
in Göttingen, Berlijn, en de Kaiser Wilhelm-instituten, waar de bakermat zou komen van 
nieuwe fysica. In “The Science of Mechanics” postuleert Mach:  
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«« Als we spreken over oorzaak en gevolg besteden we onwillekeurig aandacht 
aan die elementen die nodig zijn voor de reproductie van die facetten welke voor 
ons van belang zijn. In de natuur bestaat geen oorzaak noch gevolg; de natuur 
heeft slechts een individueel bestaan; de natuur ‘is’ er gewoon. (…) Veel van de 
gezaghebbende waarde van bepaalde ideeën over oorzaak en gevolg komt voort uit 
het feit dat ze ‘instinctief’ en zonder bewuste inspanning werden geformuleerd, en 
dat we ons er duidelijk van bewust zijn dat we persoonlijk niets hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming ervan. »» (p. 483) 

 
Dit betekent dat de causaliteit uitsluitend door de wiskundige methode moest worden 
ontdekt. Dat nu werd beschouwd als de hoogste wijsheid. Andere toonaangevende 
filosofen volgden hetzelfde spoor, zoals Bertrand Russel, die in 1907 in “Discovering 
Mathematics” schreef: “We zijn geneigd de premissen te geloven omdat we kunnen zien 
dat hun consequenties waar zijn, in plaats van de consequenties te geloven omdat we weten 
dat de premissen kloppen [de theoretische veronderstellingen].” En in 1927 in “An 
Outline of Philosophy” (hfst. 15): “Natuurkunde is wiskundig, niet omdat we zoveel weten 
over de materiële wereld, maar omdat we er zo weinig van weten: het zijn alleen zijn 
wiskundige eigenschappen die we kunnen herleiden.” 
 
Kort na het lezen van de Prolegomena besloot Mach dat de rol van ‘het ding op zich’ in 
Kants filosofie overbodig was. Kant, zo zei hij, geloofde misschien dat de substantie (of 
het substratum) van de wereld ontoegankelijk is, maar hij geloofde nog steeds dat het 
bestaat. Het was voor hem een soort universele gemene deler van veranderingen in vorm, 
kleur en compositie. Mach interpreteerde atomen als een wiskundig ‘model’ om de 
mentale reproductie van feiten te vergemakkelijken, en slechts een vervolg op het 
construeren van wat hij ‘directe beschrijvingen’ noemde van verschijnselen zodat we het 
niet-waarneembare terzijde kunnen laten, waarbij alleen de wiskundige vergelijkingen 
en relaties overblijven hetgeen de objectieve discipline levert om te verklaren en voor-
spellen. Dit lijkt een zeer efficiënte manier van denken, maar in de praktijk, na bijna een 
eeuw quantummechanica, ondanks incidentele successen, is het om voor de hand 
liggende reden een doodlopende weg gebleken: want hoe de (ongrijpbare) werkelijkheid 
ontdekken indien deze zelf ten principale ontoegankelijk wordt geacht? 
 
Uit het voorgaande, en voor mensen die vertrouwd zijn met de quantummechanica, is de 
stelling dat de quantummechanica op een dood spoor zit, op zijn zachtst gezegd niet 
overtuigend. Om een goede zaak te maken zou ik te ver in detail moeten gaan. Gelukkig 
hebben we het boek uit 2016 van Brett Holverstott: “Randell Mills and the Search for 
Hydrino Energy”. Op de achterkant staat geschreven: “Een boeiende en fascinerende kijk 
op zowel de geschiedenis van de wetenschap als wat er heden ten dage gebeurt.” Er is ook 
de opmerking van Kert Davies van het “Climate Investigations Center” (klimaat onder-
zoekscentrum), waar ik geheel achter sta: “Een monumentale inspanning… tegelijk een 
verhandeling over wetenschapsgeschiedenis en een zakelijke detective story… dat 
verandert niets aan de intense complexiteit van het wetenschappelijke materiaal voor het 
achtergronddrama.” 
 

 
- 
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Randell Mills’ Model van het Atoom en wat daarop volgt…  

• Uittreksels uit het boek van Brett Holverstott:  
 “Randell Mills and the Search for Hydrino Energy” # 2016 

 
(Hfst. 4 pp. 52-65): Mills’ inspanning vertrok vanaf het punt waar Niels Bohr het had 
laten afweten – wegens de stralingsproblematiek. Slechts een stroompje eenzame stem-
men, verspreid over de twintigste eeuw, sprak nog over deze problematiek; de auteurs 
verontschuldigden zich vaak in hun publicaties voor het oprakelen van een impopulair 
onderwerp ondanks dat ze vooruitgang boekten. 

Zolang het elektron een punt is [waar men eerst vanuitging], ‘moest’ het [energie] 
uitstralen, en toch kon het elektron niet uitstralen [want dan zou het atoom ophouden te 
bestaan]. Het idee van een punt ging diep want was eenvoudig om mee te werken. Maar 
er zijn wat problemen met puntladingen, problemen waar we nog altijd mee worstelen. 
Omdat een punt geen volume kent, piekt de ladingsdichtheid in het midden tot in het 
oneindige. Als dat gebeurt neemt ook de theoretische energie toe die nodig is om te 
voorkomen dat al die negatieve lading zichzelf uit elkaar blaast (de zogenaamde ‘zelf-
energie’). Alhoewel we dit kunnen oplossen met een mathematische kunstgreep, de 
Dirac-deltafunctie, waarbij de waarde eindig blijft, is dit allesbehalve bevredigend. 

Slechts als de lading in een ‘singulariteit’ verdwijnt, een punt van oneindig kleine 
omvang, lijkt het probleem opgelost. Maar sommige theoretici zijn van mening dat dit 
alleen dient om het probleem onder het tapijt te vegen. Van belang is dat het elektrische 
veld van een punt naar alle richtingen tegelijk uitspreidt, een scenario dat natuurkundigen 
van zich afschudden en ongedefinieerd noemen. 

Het elektron heeft ook de eigenschap van een impulsmoment (spin) en een magnetisch 
moment wat het gevolg is van zijn draaiende lading. Een punt kan draaien, maar aan-
gezien alle massa en lading zich in een punt bevinden, kan het geen impulsmoment 
hebben. Zonder bewegende lading kan het geen magnetisch veld hebben. Om een 
magnetisch veld te hebben moet er een afstand zijn die niet nul is, gerekend vanaf het 
rotatiecentrum. Zich bewust zijnde van deze problemen wezen de natuurkundigen punt-
ladingen af en begonnen het op één na beste ding te verkennen: ‘bolvormige schalen’. 

Bolvormige schalen hebben een intuïtieve aantrekkingskracht op natuurkundigen. Ze 
zijn makkelijk om mee te werken. Ze zijn bolsymmetrisch en hebben volume en 
oppervlakte, wat betekent dat elke lading die op de buitenkant van de bol wordt uitge-
smeerd, een goed gedefinieerd elektrisch veld heeft, zelfs als de ladingsdichtheid aan het 
oppervlak piekt. De meeste natuurkundige principes worden goed geïllustreerd met 
bollen of bolvormige schalen; de Zwitserse astrofysicus Zwicky beledigde een collega 
door hem “een bolvormige klootzak” te noemen, “een klootzak hoe je hem ook bekijkt.” 

(…) Toen het elektron werd ontdekt, was de natuurkunde al bekend om tot het begrip 
te komen dat bolvormige schalen, zelfs als ze uit een accelererende massa bestaan, geen 
straling hoeven uit te stoten. [Niet-accelererende massa’s volgen een rechte lijn.] We 
kunnen speculeren dat als de belangstelling voor klassieke modellen had aangehouden, 
dit begrip van straling, zoals door George Goedecke in 1964 geformuleerd, veel eerder 
tot stand zou zijn gekomen. Maar de quantummechanica had het natuurkundige denken 
in zijn greep. (George Goedecke: “Classically Radiatonless Motions and Possible 
Implications for Quantum Theory” # 1964) 

Al snel werd de theoretische uitwerking van de stabiliteit van de materie terzijde 
geschoven. Het elektron zou volgens de klassieke benadering uitputtend zijn verkend; 
derhalve was de discussieruimte een lege zaal geworden waarin de occasionele contri-
buant decennia later alleen nog maar de weerkaatsing van zijn eigen stem hoorde. 

Naarmate de decennia verstreken, liepen elektrotechniek en quantumtheorie steeds 
verder uiteen. De ingenieurs beseften niet dat ze met echte natuurkunde bezig waren, 
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terwijl quantumtheoretici niet bereid waren toe te geven dat de atoomtheorie de ver-
keerde afslag had genomen. Ze geloofden nog steeds dat de problemen van het bohr-
model ‘in principe’ onoverkomelijk waren.  

Hermann Haus was een ingenieur en niet erg geïnteresseerd in atoomtheorie. Hij deed 
onderzoek naar de theorie achter de vrije elektronenlaser. Hij hield daar een lezing over 
voor zijn afstudeerklas en noemde toen zijn publicatie uit 1986 over straling. Een van 
zijn studenten toonde belangstelling; Haus overhandigde hem een exemplaar: “On the 
radiation from point charges”. Deze student heette Randell Mills...  

Mills begon geobsedeerd te raken door wat hij van Haus had gehoord. Net als eerdere 
theoretici die aan het klassieke elektronenmodel werkten voelde Millls zich aangetrokken 
tot het idee dat het elektron een bolvormig omhulsel was in plaats van een punt. Maar 
Mills probeerde iets anders: hij centreerde de schil op het proton, iets waar [vreemd 
genoeg] nog nooit serieus over was nagedacht. 

(…) Mills wist dat het elektron geen punt kon zijn omdat het dan zou uitstralen op 
zijn baan langs het cirkelvormige traject. Maar als hij de trajecten van het elektron uit-
spreidde om een continue bol te vormen [indien bij elkaar opgeteld], zou de wiskunde er 
ongeveer hetzelfde uitzien en zou er geen stralingsverlies meer zijn. (…) [Dat resulteerde 
in een wirwar van draden die met ongelooflijke snelheid rondom werden gesponnen.] 
Aldus ontstond een ‘uitgebreide continue elektronenschil’, met een straal die identiek 
is aan de ons bekende bohrafstand van het waterstofatoom.1) (…) Omdat [in het krach-
tenveld] de bol gecentreerd was op het proton, hield het proton het elektron stevig aan 
zichzelf gekluisterd. (…) Door het patroon van draailussen op de bol een wiskundige 
beschrijving te geven, kon Mills ook het impulsmoment van het elektron en zijn onge-
bruikelijke gedrag in een magnetisch veld verklaren.  

(…) Toen Mills de energieën berekende van de cirkelbanen in aangeslagen toestand, 
vond hij dezelfde die het bohrmodel had ontdekt; dezelfde die het quantummechanische 
model had ontdekt; dezelfde die Rydberg in de eerste jaren van de twintigste eeuw had 
waargenomen in de spectraallijnen van waterstof. Mills bevestigde onze beste voorspel-
lingen van het waterstofatoom, maar nu met het allereerste intern consistente model uit-
gaande van de klassieke fysica. 

“Ik was enorm opgewonden”, vertelde Mills in 1994 aan de BBC, “en er waren tijden 
dat ik naar huis reed en dacht: oh god, ik ben de enige ter wereld die deze oplossing echt 
kent. Ik moet mijn vriend bellen en het hem vertellen. Wat zou er gebeuren als ik onderweg 
een dodelijk ongeluk kreeg en niemand dit voor de volgende honderd jaar zou ontdekken?” 

(…) Mills’ model berekende niet alleen de grondtoestand en de aangeslagen toestan-
den van waterstof, maar berekende ook de grondtoestand van helium correct; iets dat de 
quantummechanica na een eeuw arbeid nog steeds niet nauwkeurig vermocht te doen. 

(…) Mills had een winnende strategie ontdekt. Na verloop van tijd zou het worden 
uitgebreid waarbij atomen en moleculen moeiteloos in zijn vergelijkingen zouden passen, 
waarmee de overbelaste steigers van de quantummechanica werden vervangen. 

(Hfst. 8 pp. 139-145): Mills had het elektron in het waterstofatoom gemodelleerd als 
een uitgespreid dun membraan van bewegende lading, een bolvormige schil die de kern 
omgeeft die stabiel blijft voor straling, zelfs terwijl de stromen die door de bol navigeren 
in een constante conditie van acceleratie verkeren.  

 
 

1)  Het moet gezegd dat dit alleen mogelijk is als we een geheugeneffect in de realiteit 
toekennen van de ‘draden’ die gesponnen worden, dat in een fractie van een seconde tot 
nul afneemt of abrupt eindigt na bijvoorbeeld een triljoenste van een seconde (om door 
nieuwe effecten te worden vervangen); dit is niet vergelijkbaar met het probleem van de 
bohrafstand omdat zo’n effect, indien ooit ontdekt, geen plaats heeft in de ons bekende 
berekeningen, maar is niettemin impliciet voor “de uitgebreide continue distributie”. 
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(…) Het grote falen van de quantummechanica is dat het er niet in is geslaagd om een 
juiste beschrijving te geven van de interacties tussen elektronen via de krachten die er-
voor zorgen dat ze zich in het atoom organiseren. [Neem bijvoorbeeld helium, een relatief 
eenvoudig molecuul, dat in het periodieke systeem van elementen direct na waterstof 
komt.] Beide elektronen in het heliumatoom vormen een paar dat dezelfde baan bezet. 
Alhoewel beide elektronen uit negatieve lading bestaan en elkaar daarom afstoten, 
schermt de lading van het binnenste elektron die van de kern slechts gedeeltelijk af, zodat 
het tweede elektron nog steeds een resterende positieve lading ondervindt. En de elek-
tronen trekken elkaar magnetisch aan door hun impulsmomenten, net als twee elektrici-
teitslussen waarin ze elkaar aantrekken als ze in tegengestelde richting bewegen. Deze 
aantrekkingskracht helpt ze samen te komen in een enkele schil, …het ene elektron op 
een oneindig kleine grotere afstand dan het andere. [?] 

(…) Mills vergelijking is een eenvoudige krachtbalansvergelijking met drie termen, 
één voor de aantrekking tussen het proton en het elektron, één voor de uitwendige 
bewegingstraagheid van het elektron en één voor de diamagnetische aantrekking tussen 
de impulsmomenten van het elektron. De oplossing kwam exact overeen met de energe-
tische grondtoestand van helium (Mills 2008/2015, hfst. 7), [die de quantummechanica 
gedurende een eeuw intensieve arbeid nog onvoldoende had weten op te lossen].  

Oplossingen vloeien als vanzelf voort uit een goede theorie en openbaren wat oude 
theorieën vaak zijn: omslachtig, opgeblazen en ineffectief. In de quantumchemie wordt 
bijvoorbeeld de mate waarin een binnenste elektron de lading van de kern op de buitenste 
elektronen afschermt ‘effectieve kernlading’ genoemd, gedefinieerd door op zichzelf 
staande proefondervindelijke regels, die in 1930 door John Slater werden geïntroduceerd 
en de ‘Slater rules’ heten. Deze regels houden in dat elektronen de kern met ongeveer 
35% afschermen, tenzij we het over helium hebben, in welk geval we een speciale uit-
zondering maken: 30% [waar geen fundamentele uitleg aan wordt gegeven].  

De ‘Slater rules’ zijn een zoethoudertje waarvan de regels willekeurig mogen worden 
gemanipuleerd om tot juiste antwoorden te komen. Op het gebied van theoretische bereke-
ningen moet niets vanzelfsprekend worden beschouwd. We streven naar een duidelijke 
natuurkundige logica bij elke opeenvolgende stap, geen regels die uitsluitend gevoed 
worden door de gezochte uitkomsten. Als [conform de quantummechanische berekenin-
gen] elektronen overlappende wolken van elektronendichtheid vormen, zijn de concep-
tuele en wiskundige complicaties ontmoedigend en rest ons niets anders dan vuistregels. 
Maar Mills elektronmodel produceert een regel die heel duidelijk en eenvoudig is: elk 
elektron schermt één proton volledig af voor alle daarbuiten liggende elektronen, en dat 
is alles. Een extra reden om van planetoïde bollen te houden.  

Mills’ vergelijkingen kunnen niet alleen de ionisatie-energie van de grondtoestand 
van helium berekenen maar ook van de aangeslagen toestanden, die de quantummecha-
nica pas onlangs met enige nauwkeurigheid heeft berekend. Helium heeft niet één maar 
twee elektronen die naar grotere banen kunnen worden aangeslagen. Net als bij waterstof 
bestaan er honderden van deze aangeslagen energieën, en die zijn bekend.  

Theoretici hebben tijdens hun quantumberekeningen altijd het gevoel gehad dat ze 
tussen Scylla en Charybdis navigeerden. Als het elektron als een quantumobject wordt 
beschouwd, is het een uitgewaaierd gebied van elektronendichtheid dat andere elektronen 
op mysterieuze manieren overlapt. Maar klassiek beschouwd, als een deeltje, moesten de 
theoretici een ‘drielichamen’ probleem oplossen: twee elektronen plus een kern, die alle 
drie op elkaar reageren. Drielichamen problemen hoeven geen duidelijke analytische 
oplossing te hebben. Meestal is een computer nodig om dergelijke problemen in kleine 
stapjes op te lossen. Bereken de krachten, verplaats de voorwerpen iets, bereken de krach-
ten opnieuw, enzovoort. De lichamen kunnen voor altijd om elkaar heen draaien zonder 
bij de initiële toestand terug te komen.  

De op elkaar gestapelde schillen van Mills versimpelen dit proces tot een kracht-
vergelijking langs één dimensie, langs een rechte lijn, alsof de drie deeltjes samen op een 
spies zitten, zodat ze alleen langs de spies omhoog of omlaag kunnen bewegen.  
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Element nr twee, helium, is hier op aarde uiterst zeldzaam vanwege zijn extreme licht-
heid waardoor het de neiging heeft om uit de bovenste atmosferische lagen te ontsnappen, 
maar het is na waterstof het meest voorkomende element in het universum. Dit komt 
omdat het een bijproduct is van het primaire verbrandingsproces in een ster of zon. Kern-
fusie van waterstof tot helium vindt reeds in een ster plaats half zo groot als onze zon. 
Wegens zijn chemische inertie is dit als laatste in de reeks elementen ontdekt en het was 
een van de moeilijkste om te isoleren. Helium, afgeleid van helios (zon), werd inderdaad 
voor het eerst in het zonnespectrum waargenomen voordat het op aarde werd gevonden. 
(Hydrino, compacter en veel inerter, bleek nog moeilijker te vinden!)  

De diamagnetische kracht die de twee elektronen bijeen houdt, is zo sterk dat helium 
een zeer kleine elektronenschil vormt, ongeveer half zo groot als van het waterstofatoom. 
Dit sterke omhulsel betekent dat helium niet graag een elektron afgeeft om zich met een 
andere atoom te binden en daarom is het element inert. Het is om deze reden dat helium 
de verste rechterkolom van het periodiek systeem der elementen inneemt, dat het deelt 
met neon, argon, krypton, xenon en radon, gezamenlijk de edelgassen, die alle een zeer 
stabiele, gevulde buitenste bol van elektronen hebben.  

Het volgende atoom in het periodiek systeem, lithium, heeft drie protonen en drie 
elektronen, waarvan twee elektronen geriefelijk verenigd zijn. Het derde elektron vormt 
een nieuwe en verder verwijderd concentrische omhulsel, net als de andere alkalimetalen 
in het periodiek systeem. Dit elektron is makkelijk te ontvreemden; in de natuur lijken 
de alkalimetalen het liever kwijt dan rijk te zijn, en dan ontstaat een positief geladen ion 
die in combinatie met een negatief geladen anion tot zoutvorming leidt.  

Beryllium, het volgende atoom, nr 4, voegt nog een elektron toe aan de buitenste schil. 
Het atoom erna, boor, vormt weer een extra omhulsel, maar niet zoals de andere: het 
heeft ‘geen’ uniform verdeelde lading op het oppervlak. Het heeft gebieden met een hoge 
en lage ladingsdichtheid die symmetrische patronen vormen: sferische harmonischen. Er 
is een oneindige reeks harmonische modi – de eenvoudigste met twee trillingsvlakken, 
de tweede met vier vlakken, de volgende, tien, enzovoort – beschreven door vergelijkin-
gen die ook de quantumtheorie gebruikt. (Sferische harmonische variaties in ladings-
dichtheid komen ook tot stand in aangeslagen toestanden.)  

(…) De structuur van de atomaire schillen binnen het periodiek systeem is expe-
rimenteel bewezen. Sferische harmonischen waren ook reeds bekend. De quantum-
mechanica gebruikt ze om kenmerken van chemische reactiviteit te voorspellen. In plaats 
van driedimensionale ruimtelijke patronen van waarschijnlijkheidsdichtheid, ontleend 
aan de quantummechanica, gebruikt Mills sferische harmonischen die variaties uitbeel-
den in ladingsdichtheid die zich op het ‘oppervlak’ van een omhulsel bevinden. 

Een ander onderscheid is dat de quantummechanica naast de ‘angulaire’ variaties in 
dichtheid, die afhankelijk zijn van het impulsmoment, daarnevens ‘radiale’ variaties in 
dichtheid toepast die aan wijziging onderhevig zijn, geprojecteerd vanuit het centrum 
naar buiten toe, [aldus een elektronenwolk vormend die uit een waarschijnlijkheidsdis-
tributie bestaat waarin het elektron kan worden gesitueerd]. Deze radiale functies worden 
niet in het Millsiaanse model gebruikt; in plaats daarvan definieert het buitenste omhulsel 
een precieze grootte voor elk atoom. Wederom elimineert Mills’ theorie vuistregels. 

Het Pauli uitsluitingsprincipe stelt dat tezelfdertijd twee elektronen niet eenzelfde 
‘quantumtoestand’ kunnen bezitten, c.q. dezelfde atomaire orbitale subschil samen met 
hetzelfde sferische harmonische patroon en hetzelfde impulsmoment. Waarom? Omdat, 
zoals Mills aantoont, de natuur dit als een energetisch ongunstige positie verwerpt. 

De Hund-regel geeft de volgorde weer waarin elektronen de verschillende atomaire 
schillen vullen. Volgens Mills is daar geen regel voor nodig en is dit pure elektrodynamica 
waarin elektronen altijd de laagst [beschikbare] energieconfiguratie innemen.  

Met zijn nieuwe theorie configureerde Mills begin jaren negentig in sneltreinvaart de 
structuur van boor, koolstof, stikstof, zuurstof, fluor, neon, natrium, magnesium, alumi-
nium, silicium, fosfor, zwavel, chloor, argon, kalium en calcium – calcium heeft 20 elek-
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tronen. (Mills 2015/ 2005, hfst. 10) Hij berekende in het periodiek systeem tot aan cal-
cium de benodigde energie om elk elektron afzonderlijk van zijn atoom, plus kationen 
(positief geladen ionen), te bevrijden. Zijn honderden oplossingen kwamen met een 
fantastische nauwkeurigheid overeen met de experimentele waarnemingen, tot gewoon-
lijk 5 significante cijfers, wat binnen de experimentele onzekerheid valt.  

De enige limiet die impliciet was in de eenvoudige vergelijkingen van Mills was de 
voortzetting van de foutenmarge als gevolg van de experimentele metingen van de 
fysieke constanten der natuur. Des te nauwkeuriger de fundamentele constanten, des te 
nauwkeuriger zullen onze berekeningen zijn.  

De resultaten waren zo precies dat Mills van statistici te horen kreeg dat het onmo-
gelijk was de observaties zo perfect te benaderen op basis van pure wiskunde. De resul-
taten waren zogezegd ‘statistisch indicatief’ voor de juistheid van zijn methode. 

Ik ging aan de slag om zijn oplossingen te rangschikken in het allereerste periodiek 
systeem dat de ware relatieve afmetingen en structuren van de atomen afbeeldt; een 
presentatie die in onze scheikundeboeken zal komen voor... nou ja, ‘voor altijd’. (…) 

Mills’ benadering was in tegenstelling tot de quantumtheorie ook compatibel met de 
speciale relativiteitstheorie. Als je omhoog klimt in het periodiek systeem beginnen de 
magnetische velden van alle buitenste elektronenschillen de binnenste samen te persen. 
(…) Om hun totale angulaire momentum te behouden moeten de elektronen [in die com-
pactere schillen] sneller draaien. Voor zware elementen wordt het impulsmoment relati-
vistisch. Wanneer hiervoor gecorrigeerd ‘verbeteren’ Mills’ resultaten zelfs nog margi-
naal. Dit is wat je van een goede theorie mag verwachten. Shrödinger zelf verwachtte dat 
een goede theorie van het atoom verenigbaar zou zijn met de relativiteitstheorie; hij wist 
dat de Shrödinger-vergelijking dat niet was en is daar nooit blij mee geweest.  

Met zo’n enorm succes waarom stopte Mills bij calcium? Hij was tenslotte op dreef. 
Hij had alle elementen kunnen blijven doornemen, maar hij had de voorraad experi-
mentele gegevens die de research tot dan toe had verzameld grotendeels uitgeput. Als hij 
het 40-elektronenatoom zou oplossen, zou hij zijn 40 ionisatie-energieën alleen kunnen 
vergelijken met slechts enkele gerapporteerde getallen. Het heeft weinig zin rekensom-
men te maken, tenzij je experimentele gegevens hebt om ze daaraan te toetsen. En hij 
was zo ver voorbij het rekenkunndig potentieel van de quantummechanica geraakt dat 
verdergaan voor theoretici het equivalent zou zijn van water naar de zee dragen.  

(…) Toen het besef tot mij doordrong dat Mills misschien gelijk had, niet alleen over 
de hydrino,*) maar over al het andere, betekende dit dat zijn werk heel veel belangrijker is 
dan wat elders in de wereld van wetenschap en techniek gebeurt. Met dit besef begon ik 
mij ongemakkelijk te voelen vanwege de contraire mening van de meerderheid, en er 
knaagde een sluipende twijfel dat ik iets vanzelfsprekend over het hoofd had gezien. Toch 
lijkt het door de quantumtheorie beschreven alternatief irreëel. Ik geloof dat de natuur 
fundamenteel eenvoudig en herkenbaar is met een verbazingwekkende geometrische 
ordening op elk niveau, wat Einstein eens ‘de perfecte structuur’ noemde.  
 
------ 
 
*)  Randell Mills voorspelde het bestaan van hydrino’s – gecompacteerde waterstof-
configuraties, die stralingsvrij zijn maar bij hun totstandkoming enorme hoeveelheden 
energie afgeven aan bepaalde nauwkeurig gedefinieerde katalysatoren. Het moet energie 
vrijgeven, want een kleinere omtrek beveelt een lagere energietoestand; de hoogste 
afgifte wordt bereikt in de eerste fase naar de helft, of ½; de andere fasen zijn slechts 
incrementeel (1/3, ¼, 1/5, etc.). Gemiddeld komt bij de creatie van een hydrino, in 
vergelijking met de verbranding van waterstof, 200x meer energie vrij in de vorm van 
licht. Het licht wordt omgezet in elektriciteit door de reeds beschikbare fotovoltaïsche 
cellen. Deze ontdekking heeft tot een nieuwe energiebron geleid, die na meer dan een 
kwart eeuw onderzoek aan zijn commerciële introductie toe is. Het heeft ook geleid tot 
spannende nieuwe hydrinomaterialen. Mills heeft naar alle waarschijnlijkheid het geheim 
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ontdekt van de overweldigende hoeveelheid ‘zwarte materie’ in het heelal die uit hydri-
no’s zou kunnen bestaan. 

 Randell Mills berekende de ware grondtoestand van het atoom, een baan met een 
straal van 1/137 e van de Bohr-straal, want dan is de snelheid van het elektron bijna gelijk 
aan de lichtsnelheid. (Mills 2015, hfst. 28) Een kleinere straal (1/138) betekent voor het 
elektron een hogere snelheid dan de lichtsnelheid, wat onmogelijk is. Dit houdt verband 
met de fijne structuurconstante of de constante van Sommerfeld van 0,007297 (of 
1/137,035), aangeduid met het symbool alfa, die kan worden uitgedrukt als een com-
binatie van andere constanten en overal lijkt op te duiken. Er gebeurt iets magisch bij 
deze straal: de rustmassa van het elektron wordt dan 511 keV (kilo-elektronvolt), net als 
de magnetische veldenergie en de energie berekend door de Planck-Einstein-vergelij-
king (met een golflengte die overeenkomt met de circulerende lading op de bol), en ten 
slotte komt het overeen met de elektron-positron-annihilatie-emissie zoals waargeno-
men in onze melkweg. 

 Rondom de atoomkern verspringt een elektron van quantummoment naar quan-
tummoment binnen een torus en creëert daarmee een ultrafijn weefsel, een energie-schil, 
die volgens een vergelijking van de beroemde natuurkundige Hermann Haus van het 
Massachusetts Institute of Technology stralingsneutraal is op basis van “the conser-
vation of angular momentum”, dus zonder energieverlies. Dit heeft Professor Ph. M. 
Kanarev verder uitgewerkt in “Model of the Electron” (Apeiron Physics Journal Vol. 7 Nr. 
3-4, July-Oct 2000). Daarin stelt hij (p. 192): “[De geometrische beweging van het 
roterende] elektron heeft de vorm van een roterende holle torus. De structuur blijkt 
stabiel door de beschikbaarheid van twee rotaties [die loodrecht op elkaar staan].” 
 
 
 

- 
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Mills’ Grote Alomvattende Theorie der Klassieke Natuurkunde  

Dr. Randell L. Mills heeft een methode ontdekt waarin alle klassieke natuurwetten op 
iedere schaal standhouden (de Maxwell vergelijkingen, Newtons wetten en de speciale- 
en algemene relativiteitstheorie). Hij schaart zich hierbij in de rangen van de waarlijk 
grote natuurkundigen in de geschiedenis. In zijn “Theory Overview” zegt hij daarover: 
(Zie: http://brilliantlightpower.com/theory-overview/): 

«« Wat velen van de eerste moderne natuurkundigen zoals Einstein, Schrödinger 
en De Broglie – net als zoveel andere chemici en natuurkundigen sinds de 
introductie van de quantumtheorie en de overvloed van navolgende theorieën – 
als de ultieme natuurkundige realiteit zagen kan worden gelogenstraft. Het 
nieuwe paradigma is de constatering dat conform de “Mills Theorie” er GEEN 
THEORIEËN van de natuurkunde of chemie bestaan. Er bestaan alleen de 
eenvoudige wetten van de newtonmechanica, de electriciteitsvergelijkingen 
van Maxwell, die van het magnetisme en de elektrodynamica, alsook de 
fundamentele constanten der natuur. Wetten zijn GEEN THEORIEËN. Ze zijn 
direct vastgesteld, noodzakelijk en compleet, en verklaren op iedere schaal alle 
natuurkundige waarnemingen. Het Universum is deterministisch en fisiek en 
de onderliggende resulterende fenomenen kunnen daarin worden beschreven  

 

 

middels overeenkomstige exacte vergelijkingen, in plaats van dat het Universum 
een onbepaalde manifestatie van waarschijnlijkheidswiskunde is. Er is geen 
speciale- noch algemene relativiteitstheorie [hier verschil ik van mening], geen 
quantummechanica theorie, geen quantuminformatie theorie, geen quantum-
elektrodynamica theorie, geen extradimensionele theorie, geen quantumverweven-
heidstheorie, geen theorie van diracmechanica, geen theorie van quantum chromo-
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dynamica, geen Standaard Model theorie, geen oerknaltheorie, geen inflatie-
theorie, geen zwarte energie theorie, geen snaartheorie, geen supersymmetrische 
theorie, geen quantum zwaartekrachtstheorie, geen Heitler-London theorie, geen 
Hartree-Fock theorie, geen dichtheids functionele theorie, geen BSC theorie, 
enzovoorts enzovoorts. Er bestaan geen veronderstelde principes of regels zoals 
het Heisenberg onzekerheidsprincipe, het Einstein equivalentie principe van 
inertiaraamwerken, het Pauli uitsluitingsprincipe, het Hawking onzekerheids-
principe of de Hund regel. Theorema zoals dat van de Zeno No Go zijn niet op 
de werkelijkheid gebaseerd. Alle observeerbare waarden van quarks tot kosmos 
over alle 85 orden van grootheid worden direct door de wetten van het Universum 
voorspeld in op zichzelf staande analytische uitdrukkingen die uitsluitend gebruik 
maken van de fundamentele constanten. [Einsteins Algemene Relativiteit begon 
als een theorie en evolueerde naar een theorema nadat de Sackarov constante 
was ingevoerd, want sindsdien voldeed Einsteins Algemene Relativiteit aan alle 
waarnemingsvereisten.] 
 In het atoom accelereren de elektronen constant in een atoombaan rondom 
het proton. Maar de klassieke natuurkunde onderwijst dat accelererende ladingen 
energie uitstralen, wat ertoe zou moeten leiden dat het elektron in een fractie 
van een seconde in de kern spiraalt. Dit essentiële probleem van de stabiliteit 
van het atoom was een van de voornaamste obstakels waarmee de natuurkundigen 
in het begin van de 20e eeuw werden geconfronteerd. Hun onvermogen hier een 
oplossing voor te vinden leidde tot de totstandkoming van de quantumtheorie.  
 Mills loste de structuur van het elektron op met behulp van de wetten van de 
klassieke natuurkunde, en wel zo dat de elektronbanen stabiel zijn betreffende 
de uitstraling (zie noot 11). Dit stelde Mills in staat om met een nieuwe atoom-
theorie te komen die uitsluitend op de klassieke natuurkunde was gebaseerd. 
Anders dan met andere pogingen in de 20e eeuw was het resultaat niet slechts 
een ‘verborgen-variabelen’ interpretatie van het quantumformalisme, maar een 
vanaf de grond opbouwen van de atoomtheorie. Dit nieuwe model van het atoom 
voorspelde het theoretische bestaan van de hydrino, of energietoestanden van het 
waterstofatoom die beneden de -13,6 eV energietoestand van atomair waterstof 
bestaan, de bron vormend van ‘Briljant Lichtvermogen’ (brilliantlightpower.com). 
Zijn alomvattende theorie van de klassieke natuurkunde is geen ‘verborgen-
variabelen’ interpretatie van het formalisme van de quantummechanica maar is 
in plaats daarvan een nieuwe klassieke theorie die op de Maxwell vergelijkingen 
is gebaseerd en op Newtons wetten.  »» 

 
––––––––– 
 
Om meer te weten te komen van Mills’ theorie en over hoe duizenden experimentele 
waarden kunnen worden opgelost die buiten het bereik van de vroegere theorie lagen, zie 
daartoe zijn boek “The Grand Unified Theory of Classical Physics (GUT-CP)”, wat down-
loadable is op http://brilliantlightpower.com/book/ 
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