
DE WERELD-SITUATIE  - REVOLUTIE OF WIJSHEID? - HOE VERDER?

De huidige catastrofale wereldsituatie en de tijdgeest

Wat betreft de huidige wereldsituatie en de uitgerolde dystopische 

tirannie, die steeds erger en kwalijker lijkt te worden, met haar 

krankzinnige en absurde maatregelen, haar leugens, het medische 

experiment, de dreigende verplichte vaccinaties [=genocide]...:

Sommige mensen worden er moedeloos van, omdat deze massa-

psychose, deze horror-nachtmerrie maar door blijft gaan...

Sommigen geloven niet meer in de politiek, en denken dat 'het van 

onder af moet gebeuren'.

Dat is ook meestal zo, veranderingen komen altijd eerst vanuit de 

burgers en niet vanuit de politiek.

Dus van onder af, niet van boven af….

De politiek komt meestal als laatste….

Daarom lijkt het er volgens sommigen wel op dat de enige uitweg die 

ons nog rest een gewelddadige revolutie [van onder af] zou zijn....

Ik zelf hoop echter op de inspiratie van de aartsengel Zachariel, dat 

is immers de tijdgeest sinds 1989 volgens Emil Pales.

Zachariel = Jupiter, dat is de planeet die staat voor het wijsheidsvolle

logische denken en het gezond verstand !

(wat vreemd genoeg helaas alom lijkt te ontbreken….)

Ik hoop dan altijd maar weer dat de mensen gevoelig zijn als men ze 

aanspreekt op hun logische [Jupiter-] denken....
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Daarom heb ik vele brieven naar de politici geschreven om ze op een 

vriendelijke manier aan te spreken op hun redelijkheid en hun 

logische gezonde verstand. 

Helaas steeds zonder resultaat.

Alleen het Forum voor Democratie lijkt nog een beetje gezond 

verstand te bezitten...

Zie o.a. de briljante en treffende toespraken van Gideon van Meieren 

in de 2e kamer, -die zegt precies waar het op staat!

(hij is 33 jaar, een cruciale leeftijd!)

 

De Planeten-tijdgeest-aartsengelen

Wat betreft de invloed van de planeten-aartsengel-tijdgeesten:

Er zijn 2 soorten invloeden, namelijk, een ritme van 354 jaar, het 

ritme waar Rudolf Steiner het over heeft. 

Volgens Steiner [o.a. gebaseerd op Trithemius von Sponnheim] begon

bv. in 1879 een Michaels-Zonne-tijdperk van 354 jaar.

Daarvoor was er tussen 1525-1879 een Maan-Gabriel-tijdperk. 

Tussen 1171-1525 was er een Mars-Samael-tijdperk.

[in die periode viel de Mongolenstorm, de kruistochten, de 100-jarige

oorlog, de pest-epidemie, de gotiek met alle puntvormen, de punt-

schoenen en de punthoeden, het was ook de riddertijd met alle 

steekspelen en riddertournooien etc.]

Naast dit ritme van 354 jaar van een aartsengel-tijdperk, heeft de 

Slowaakse antroposofische onderzoeker, Emil Pales, ook een ander 

planeten-tijdgeest-ritme ontdekt, namelijk een ritme van 72 jaar. 
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Dat betekent: Steeds één graad verschuiving in het platonisch 

wereldjaar…. 

Hoe zit dat?

Er zijn steeds 30 graden in een wereldmaand = één cultuur-periode, 

en 360 graden in een platonisch wereldjaar. [ca 26.000 jr.]

Een wereldmaand [=één cultuur-periode] duurt 2160 jaar, daarin 

zitten dan 30 ‘werelddagen’ [graden] van 72 jaar….

Dit heeft Pales uitgewerkt in een uitgebreide studie.

Helaas in het Slowaaks….

In het Duits is er echter een soort uittreksel van deze uitgebreide 

studie gemaakt, het boekje:

DIE SIEBEN ERZENGEL

Zie:

https://www.amazon.nl/Die-sieben-Erzengel-Inspiration-

Kulturgeschichte/dp/3850522830 

Als men dat boekje bestudeert, dan is het werkelijk verbijsterend hoe 

enorm goed vooral dat ritme van die 72 jaren kloppen!

Beide ritmes hebben hun werking, maar vanuit het ritme van 354 jaar

kan men bv. niet de verschijnselen verklaren van de westerse kunst-

perioden, zoals Renaissance, Barok, Verlichting, Romantiek, 

modernisme etc. en dat kan juist wel met de ritmes van 72 jaren!

In die 72-jaar-periodes is van de invloed van de planeten-tijdgeest-

aartsengelen heel veel te merken op het gebied van de kunst, de 

mode, de gedragingen, de politiek, de denkwijze, etc.

Dat is heel frappant, dat kan je zien aan het overzicht in de 2e helft 

van deze brochure / dit artikel.
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In de 2e helft v.d. brochure laat ik zien hoe frappant de werking is van 

de aartsengelen in het verleden. [in met name het 72-jaars-ritme]

Daaraan kan je duidelijk de MARS-Samael-invloed in de 15e eeuw zien

[1413-1485, en ervoor] o.a. de 100-jarige oorlog, de tataren-despotie 

in Rusland [1240-1448] , de val van Constantinopel in 1453 etc.

Daaraan kan je duidelijk zien hoe door de invloed van JUPITER - 

Zachariel rond 1500 de Renaissance ontstaat. [1485-1557]

Hoe door de invloed van SATURNUS-Orifiel rond 1600 het 

puritanisme, Calvinisme, de contra-reformatie, de godsdienst-

oorlogen, het fanatisme/dogmatisme ontstaan. [1557-1629]

Hoe door de MAAN-Gabriel-invloed in de 17e eeuw de Barok ontstaat 

met de pruikenmode, de verwijfdheid, Rubens, etc.  [1629-1701]

Hoe door de MERCURIUS-Rafael-invloed de 18e eeuwse Verlichting en

het Rationalisme [en de rococo] ontstaat. [1701-1773] 

Hoe door de VENUS-Anael-invloed de [vroeg-] Romantiek ontstaat. 

[1773-1845]  [tijdperk van dichters en lied-componisten etc.]

Hoe door de ZON-Michael-invloed [+ de Maan-invloed] de Hoog-

romantiek en het Realisme ontstaat [=ook maan].  [1845-1879]

Hoe door de dubbele ZONNE-Michaelswerking de antroposofie, de 

laat-romantiek, symbolisme, art nouveau, Impressionisme en de 

duizelingwekkende jaren van 1879-1917 worden geïnspireerd.

Hoe door de MARS-Samael-invloed [1917-89] de nieuwe zakelijkheid, 

futurisme, expressionisme, modernisme, avantgardekunst, nazisme, 

fascisme, bolsjewisme, 1e & 2e WO, koude oorlog etc. ontstaat.  

Hoe door de JUPITER-Zachariel-invloed vanaf 1989 de val van de 

muur en het verenigd Europa ontstaan. 

Al deze samenhangen zijn zo frappant dat ze niet te ontkennen vallen.

                                                                          ZIE DE 2E HELFT VAN DE BROCHURE !!
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Daar zie je een opsomming van de frappante samenhang tussen de 

kunst-perioden en de 72-jaars-ritmen.

-----

De huidige tijd – Michael en Zachariel / Zon en Jupiter

Met Michael en Zachariel als tijdgeesten zou er nu op dit moment 

anno 2021 [volgens de denkwijze van Pales] eigenlijk juist een 

bloeiende periode van wijsheidsvol denken, hoogstaande kunst, en 

regeringen door wijze vorsten moeten zijn, met vorsten zoals koning 

Arthur, Karel de grote en Karel V in eerdere Zachariel-tijdperken…

De vorige 72-jarige Zachariel-periode was namelijk rond 1500, [1485-

1551]  de zeer hoogstaande Renaissance-periode, de tijd van 

Michelangelo, Leonardo en Raffael....

Het was de tijd van de grote Renaissance-geniën zoals 

Leonardo da Vinci.

De tijd van de Uomo Universalis...

Dat is typerend voor een Jupiter-impuls: Universele kennis en 

wijsheid, het vermogen om de grote samenhangen te zien. 

Een hedendaags voorbeeld van een Uomo Universalis was bv. de 

universeel wijze en geniale Willem Frederik Veltman....

[hij gaf les op de Vrije school in Frans, kunstgeschiedenis, godsdienst, 

muziekgeschiedenis, biologie, schreef en regisseerde toneelstukken, 

schreef tientallen boeken, over zeer verschillende onderwerpen, gaf 

overal voordrachten, etc. ]

W. F. Veltman was het die direct na het begin van het Zachariel-

Jupiter-tijdperk in 1989 de typische Zachariel-Jupiter-Europa-impuls 

initieerde van het Europa-huis...
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Of denk aan de Europa-boeken van Harrie Salman, een typische 

Zachariel-Jupiter-wijsgeer 

Jupiter staat bovendien voor 'het grote geluk', de 'Fortuna major'!

Eerdere Jupiter-perioden waren bloeiperioden van welvaart, vrede en

geluk! (de Renaissance en de Karolingische Renaissance bv.]

Jupiter= Jovis, joviaal, joy, jolijt, vrolijkheid!

Luister eens naar het deel 'Jupiter' uit 'the planets' van Holst !

‘The bringer of Joy’!

De brenger van vreugde / vrolijkheid!

Dus we zouden eigenlijk in een periode moeten leven van geluk, 

vreugde, voorspoed, rijkdom, redelijkheid en wijsheid....

2020 – de invloed van Saturnus (en Pluto)

Helaas is daar nu niet veel van te merken, het tegendeel is het geval, 

na de conjunctie van Pluto met Saturnus in Steenbok in 2020 lijkt het 

eerder op een sterke invloed van de ongeluks-planeet Saturnus, de 

'infortuna major',  'het grote ongeluk', samen met, en negatief 

versterkt door de vernietigende en verschrikkelijke planeet Pluto….!!!

De meest fatale planetenstand die maar te bedenken is!

Die conjunctie wijst ook op een hele sterke invloed van de draak, 

Mammon, het ahrimanische fatum [satan-saturnus...].

Dat is momenteel oppermachtig...

Die astrologische invloed van die conjunctie was natuurlijk maar 

tijdelijk, en is nu al voorbij, maar het lijkt wel alsof deze fatale invloed 

iets op gang heeft gebracht wat maar door blijft denderen, als een 
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soort gigantische stoomtrein die eenmaal op gang gebracht is en die 

niet meer te stoppen is….

Oproep aan Zachariel

Zachariel lijkt momenteel niet zo sterk de tijdgeest te beïnvloeden...

Maar als je kijkt naar de 2e helft van deze brochure, dan zie je dat 

deze aartsengel-planeten-invloed in eerdere perioden juist enorm 

sterk is, dus het is een raadsel waarom Zachariel [Jupiter] (en ook 

Michael) momenteel maar zo weinig invloed lijkt (lijken) te hebben. …

Daarom denk ik dat wij als bewuste, wakkere mensen ons tot 

Zachariel-Jupiter moeten richten en moeten bidden en mediteren en 

vragen of hij zijn invloed op de mensheid wil versterken.

De Zachariel-meditatie

Om die reden heb ik een Zachariel-Jupiter-meditatie gemaakt om 

Zachariel-Jupiter op te roepen meer zijn invloed te laten gelden en de

mensen tot wijsheidsvol redelijk denken te inspireren...

Ik hoop dat vele mensen deze spreuk willen mediteren....

Volgens de visie van Lynne McTaggart in ‘Het Intentie-experiment’ 

en volgens vele andere toonaangevende denkers van de nieuwe 

spirituele beweging, (zoals bv. Christina von Dreien) heeft een 

groepsmeditatie zeker een werking op de wereld. 

------------------------------

De Zachariel-spreuk gaat aldus:

 ---------------------------
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Jupiter-Zachariel

Laat in ons

Een wijze koning opstaan.

Een koning Arthur,

Een Karel de Grote

Een wijze leider,

Een Uomo Universalis,

Een Adelaar-denker

Met het grote overzicht

Jupiter-Zachariel

Voer ons in een tijdperk

Van vrede en gerechtigheid

Van welvaart en geluk

-------------------------------------

Koning Arthur is een Zachariel-archetype, koning Arthur is het beeld 

van de wijze koning die op een wijze en rechtvaardige manier de 

chaos in het land beëindigt en vrede en gerechtigheid brengt...

Peter Baars van ‘De Gulden Middenweg’, een typische ‘Koning-

Arthur-Zachariel-figuur’ in mijn ogen, roept in zijn prachtige en 

krachtige, wijsheidsvolle toespraken op om iedere woensdag tussen 

13 uur en 13.05 uur 5 minuten te mediteren en te denken aan een 

mooie, rechtvaardige, gelukkige wereld.

Dat lijkt me ook een mooi moment om wekelijks deze Zachariel-

meditatie te mediteren....

Kijk bv. eens naar zijn laatste, 160e toespraak !

zie:

https://youtu.be/UL4VWCCEq4I 
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VOORBEELDEN VAN PLANETEN-AARTSENGELEN IN DE 

GESCHIEDENIS EN DE KUNSTPERIODEN:

DE 72-JARIGE PERIODEN, GECOMBINEERD MET DE 354-JARIGE 

INVLOEDEN:

1413 - Begin Vissen-bewustzijnsziele-periode

Mars/Samael: 1413-1485 [Mars/Ares = God van de oorlog]
[+mars-samael  1171-1525] 
Vroeg-Renaissance/Laat-Gotiek; 
1453: Boekdrukkunst;
Dubbele Mars-periode!
Mars-invloed: Honderd-jarige oorlog: 1337 tot 1453; 
de Oorlog van Lancaster (1415–1429)  verval van de Plantagenets 
(1429–1453) na de verschijning van Jeanne d'Arc (1412–1431).
1240-1448: Rusland onder Mongoolse Tatarenheerschappij.
Beleg en val van Constantinopel: 29 mei 1453;

Jupiter/Zachariel: 1485-1557: [Zeus=Oppergod, koningsfiguur]

[leeftijdsfase van de Koninklijke wijze leider: 49-56]

Renaissance-periode; Periode van de Uomo Universalis: 

Leonardo da Vinci; Michelangelo, Raffael;

Bouw aan de st. Pieter; 

Koepel-kathedralen; [O-vormen, O=Jupiter]

Keizer Karel V: [heerste 1516-56] impuls naar een verenigd Europa; 

Grootste wereldrijk sinds Karel de Grote [de Kroning van Karel de 

Grote (800) was tijdens een groot Zachariel-tijdperk! 463-817] .

Ontdekkingsreizen, Columbus; verovering Amerika;

Magallhaes: Maakt 1e reis om de aarde! 1519-1522;

Vokaal-polyfonie; Motetten en madrigalen; Hofmuziek, dansen;
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Reformatie, Luther en Calvijn; De 95 thesen - 1517; 

- zelfstandig Bijbelonderzoek; 

Grote culturele bloei, de witte Loire-kastelen, Chambord e.d.

[1485-1525+mars - 1171-1525] - [1525-1557+maan 1525-1879]

Saturnus/Orifiel: 1557-1629 [+maan]: 

[God van de tijd, ouderdom, ziekte, dood, noodlot, geheugen, 

conservatisme; religiositeit, maar ook filosofische diepgang]

[leeftijdsfase: Ouderdom]

Strenge Stoïcijnse en Spartaanse levensopvattingen; fanatisme; 

dogmatisme; 

Phillips II, saturnale godsdienstfanaticus, inquisiteur; 1556-1598;

Opkomst van de contrareformatie; Concilie van Trente 1545-63;

Opkomst Jezuïtisme; 

De strenge polyfonie van Palestrina; Streng religieuze muziek.

Opkomst strenge, dogmatische vormen van protestantisme: 

Het puritanisme in Engeland komt op na 1575;

Strengheid en fanatisme, strikte zondagsheiliging;

De Pilgrimfathers gaan in 1609 naar Nederland; Zij vertrekken in 1620

naar Amerika; [het continent van Saturnus !!!]

Het Calvinisme in Nederland krijgt door de synode van Dordrecht 

1618-19 het strenge saturnale ‘zwarte kousen-kerk’-karakter; 

Godsdienst-oorlogen:

·Inquisitie; Godsdienstfanatisme; protestanten op de brandstapel!

-Begin van de 80-jarige oorlog [1668] en de 30-jarige oorlog [1618];

-De meest fanatieke en grootscheepse heksenverbrandingen; 

·Pestepidemieën; o.a. pestepidemie in Noord-Italië (1575-1577)

-De Nederlandse school met sombere, zwarte/donkerbruine 

schilderijen; Schutterstukken [Van Hals] ; Rembrandt; 

Mode van kragen en hooggesloten zwarte kleding; preutsheid; 
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Maan/Gabriel: 1629-1701 [+maan] – 17e eeuw

[Godin van de jacht en de natuur, vrouwelijkheid, geboorte, 

erfelijkheid, voortplanting etc.]

[Leeftijdsfase 0-7 jr. – baby en kleuter ]

Dubbele Maan-periode!! 

Maan=vrouw/zee/ronde vormen….

Mode van mannen met pruiken, jurken, poeders en parfum! 

Barok-periode: Ronde vormen, zeegolven, schelpen, krullen; 

‘baby’-engeltjes, ‘cherubijntjes’ [baby=maanfase]; 

-De ronde dikke Rubensvrouwen; bladeren-ornamentiek; 

Fonteinen met de God van de zee, Neptunes; 

-Barokmuziek met het ‘fortspinnungstypus’, 

muziek als een zee/rivier, die maar door blijft stromen [Bach!] ; 

Mercurius/Rafael: 1701-1773 [+maan] 18e eeuw

[Bode der Goden; snelle intelligentie; slimheid; humor; ratio; 

snelheid]

[leeftijdsfase: 7-14, kinderleeftijd]

Verlichtings-periode; Aufklärung; Rationalisme; 

Humor, speelsheid, rococokunst;  bv. het gele kasteel ‘sans souci’, 

‘zonder zorgen’, met de speelse grappige beelden [Potsdam];

Scarlatti, Haydn, Mozart, de zonen van Bach; Stamiz; 

-Het presto-tempo, luchtige, sanguinische, speelse, mercuriale 

muziek met veel humor! Doet ook kinderlijk aan….

- Genre: de komische opera; [bv.: Nozze di Figaro-Mozart]

humoristische schilderkunst; luchtigheid; 

Slimme conversatie-kunst, entertainment… 

Venus/Anael: 1773-1845 [+maan]

[Godin van de liefde, inspiratie voor schoonheid, poëzie, muziek]

[leeftijdsfase: 14-21, pubertijd en adolescentie] 

Vroeg-Romantiek: Sturm und drang; 
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Hoogbloei van de dichtkunst; Romantische liefdes- en natuurpoëzie;

Veel jong gestorven verliefde dichters en componisten, (vaak nog in 

de Venus-periode…) gestorven aan een ‘gebroken hart’… 

Goethe: ‘Das Leiden des jungen Werthers’; (+zelfmoordgolf…!!)

-Lake poets: Shelley, Keats, Byron, Wordsworth;

-De Duitse dichters: Goethe, Schiller, Novalis; Eichendorf; Klopstock, 

Herder, Müller; Hölderling; Brentano; ETA Hoffmann; H. Heine; Lenau;

Adalbert Stifter; Möricke; Rückert; ea

-Natuurliefde; Beethoven: Pastorale symfonie; Webern: Freischütz;

Schubert, Schumann: Romantische liedkunst; Het verlangen…;

Het: ‘Dort wo du nicht bist ist das Glück’; (De zwerver verliefd...)

Berlioz: symphonie fantastique; (verliefdheids-waanzin…)

Romantische pianomuziek, lyrische stukken, nocturnes, preludes: 

Chopin, Schubert; Schumann, Mendelssohn; Liszt; 

Romantische schilderkunst, romantische landschappen:

Turner, C D Friedrich, Schinkel;

Revoluties, Franse en Amerikaanse revolutie; Napoleon-tijd; 

[venus = pubertijd = rebelsheid]; 

Vrouwelijke romanschrijfsters: Jane Austen, de gezusters Bronté !!

Biedermeier-tijd;

Zon/Michael: 1845-1917 

Realisme en Hoog- en laat-romantiek

[Apollo: Zonnegod; met de muzen, brenger van beschaving en 

cultuur; evenwicht en harmonie, stralend; Christus als zonnegod]

[leeftijdsfase: 21-42; de volwassene, leeftijd van de grootste vitaliteit, 

hoogtepunt van het leven…. – 30-33= cruciaal midden tussen 21-42]
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In 2 fasen:

1/ Zon/Michael: 1845-1879 [=+maan]:

Hoogromantiek (=ook voortzetting Venus-invloed); Realisme (Maan)

De Romantische muziek wordt echter ‘volwassen’ (+grootse allure!):

Liszt, Brahms, Bruckner, Grieg, Tsjaikowsky, Dvorack, Saint Seans, 

grote symfonieën, symphonische gedichten; pianoconcerten e.d.

(strijd tussen licht en duisternis in symfonieën, slot= Overwinning!)

Grote opera’s: Wagner, Verdi, Moussorgsky, Borodin;

-Realisme in de literatuur; (=ook invloed Maan & Ahriman)

-Realisme in de schilderkunst; (=ook invloed Maan & Ahriman) 

-Pre-Rafaelieten (= meer voortzetting Venus-impuls…)

-Opkomst spiritisme; 1848; Detective story; Sherlock Holmes;

Het was een zeer creatieve periode, kunst en muziek: grote allure!;

Volgens Steiner:

-Tijd van Michaels hemelse strijd tussen 1841-1979 daardoor

Hoogvlucht van de materialistische wetenschapsontwikkeling: 

o.a. Darwin, Marx, doordat de door Michael uit de hemel verdreven 

geesten der duisternis toegang krijgen tot het denken van de mensen 

[= ook maan-invloed; -ook: traditionalisme, neostijlen, ‘Filistertum’].

Opkomst nationalisme en folklorisme; Victoriaanse tijdperk; 

2/ Zon/Michael: 1879-1917 [=+zon/Michael!]:

Laatromantiek; Bell epoque ! Impressionisme; Folklorisme;

 Art Nouveau / Jugenstil ; Symbolisme; 

Een dubbele Michael-zonne-periode! 

Dit is de periode dat de grootste hoeveelheid genieën ooit op aarde 

waren, een periode van verbazingwekkende creativiteit !!!

- De ‘duizelingwekkende jaren’ !!! (1900-1917)

Een sterk werkende Spirituele Michaels-impuls in die tijd!! :

Blavatsky - Theosofie; Opkomst mystieke interesses;

Steiner – Antroposofie, mystieke- en kunst-impulsen; 1900-13 
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– 1e Goetheanum ; antroposofische kunst – mysteriedrama’s; 

Art Nouveau / Jugendstil:  Horta; Guimard; Mucha;

Gaudi; organische architectuur;

-Ballet Russe: Diaghilew: Fokin; Nijinsky, Vuurvogel, Sacre etc. ;

-Debussy, Ravel; vroege Strawinsky; Vroege Bartok;

Sibelius; Elgar, Vaughan Williams, Holst, Scriabin, Rimsky Korsakow; 

De Falla; Nielsen; Szymanowsky; Puccini, [Verisme]; Rachmaninow; 

Mahler; Schreker; Korngold; Richard Strauss; vroege Prokofief; 

Zemlynsky; vroege Schoenberg-Berg-Webern (Laat-romantiek, 

expressionisme, vrije atonaliteit; Gurrelieder, Verklärte Nacht etc.)

De 80-ers, opleving en hoogbloei van de Nederlandse literatuur !!!: 

Willem Kloos, Frederik van Eeden (Kleine Johannes), J. Perk e.a.

Louis Couperus; (vroege) A Roland Holst;

Het symbolisme, bv. : Jan Toorop; 

Vroeg-expressionisme: Edw. Munch; Van Gogh

Mars/Samael: 1917-1989 [+zon]: [God van de oorlog]

[42-49 – midlife-crisis; strijdend naar de top….]

Nieuwe zakelijkheid; modernisme; avantgarde-kunst;

-----

Marsimpulsen in de politiek:

1e en 2e wereldoorlog; + koude oorlog;

Hardheid; stoerheid; knokploegen; fascisme; SA/SS; Mussolini;

Nazisme; Hitler; Communisme: Lenin; Stalin; Bolsjewisme; 

Mao & Mao’s culturele revolutie; Polpot – ‘Rode Khmer’;

Pinochet; Videla; Idi Amin; Soeharto; 

-Studenten-revoluties; krakers-revolutie; 

Rode politiek; rode vrouwen; Opzij; ‘alles went behalve een vent’; 

-Stakingen; Arbeiders-strijd voor rechtvaardigheid;
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Marsimpulsen in de Kunst:

Nieuwe zakelijkheid-literatuur: Bordewijk, ijzer-staal-en-beton-stijl - 

Bint, Ronkende beesten, Karakter;   - Elschot;   -Menno ter Braak;

Neoclassicisme: Strawinsky ; Groupe des six; 

Musicals (Kurt Weil/B.Brecht) ; Jazz; Big Band;  Gershwin;

Varèse; emancipatie slagwerk; elektronica; geluidsmuziek;

Machinemuziek: bv. : Futurisme; Honneger: Rugby, Pacific 231; 

De IJzergieterij-Mossolow; 

Sjostakowitsj; Prokofief;  Oestvolskaja;

Orff: Carmina Burana; 

Architectuur: Art Deco; Rietveld; Berlage; 

Moderne, zakelijke architectuur, 4-kantvormen;

Empire state building; Chrysler building;

Sociaal realisme; Stalinistische architectuur;

Arnold Breker; nazi-architectuur; spierballenkunst;

Schönberg; Berg; Webern: 12-toonsmuziek; 

Avant garde muziek: extreem dissonant; Stockhausen; Boulez;

Totaal-serialisme; allerlei extreme experimenten;

Revolutionaire kunst, die gewelddadig wil breken met alle tradities;

Dada; Italiaanse futuristen; Picasso; surrealisme, kubisme, 

Expressionisme; action painting; ‘Entartete Kunst’:

Moderne musea vol met lelijke klieder-schilderijen; 

Popmuziek; rock muziek; punk; hardrock; etc.

Louis Andriessen: De Staat, de Materie, Hoketus etc.;   

Cornelis de Bont: Bloed; karkas; Bint; 

(Haagse school = Minimal-music-stamp-muziek)

Hollywood; actie-films; spektakelfilms; Ben Hur; Spartacus; 

Cowboyfilms; moordmysteries; 

Grote ontwikkeling in de techniek: televisie, ijskast, stofzuiger etc.
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 Steiner: praktische impulsen, bv. Driegeleding, vrije school, 

BD-landbouw, geneeskunde; heilpedagogie; etc.

2e Goetheanum van ‘gewapend beton’… [Mars-gebouw….!!]

Jupiter/Zachariel: 1989-2061 [+zon]:

[49-56, leeftijd van milde wijsheid, de wijze leiders…]

Jupiter=Zeus, ontvoerde [als Stier] het Meisje ‘Europa’ en bracht haar 

naar Kreta waar Europa begon…

Jupiter = Europa. [verenigd Europa….]

1989: Einde koude oorlog; Val van de muur; Einde Sowjetunie;

Einde vh Bolsjewisme; [72 jr. gedurende het marstijdperk!]

Ontstaan van verenigd Europa; 

Einde van Europese oorlogen, tijdperk van samenwerking;

Oprichting Europahuis door WF Veltman [Jupiter-type!]; 

De Europa-boeken van Harrie Salman; 

-9e Beethoven – Europees volkslied -

[Beethoven = volgens Zagwijn Jupiter-componist!]; 

Saturnus/Orifiel; : 2061-2133 [+zon]

Mogelijk duistere crisis-tijd…

(incarnatie ahriman? Werelddictatuur?)

Marc van Delft

15-12-2021

www.marcvandelft.nl 

marcvandelft@gmail.com 
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