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Golven: type onderzoek

• Hier gepresenteerde onderzoeken:
kwantitatief

• Onderzoek “Golven”:  kwalitatief
• Cycli tussen de mysterieplaneten Uranus,

Neptunus en Pluto (in combinatie met een
Saturnus- & een Jupitergolf) worden in
verband gebracht met historische
gebeurtenissen en gebruikt om prognoses
te maken van toekomstige ontwikkelingen.



Doolaard heeft zijn cyclische aanpak getoetst met:

1. onderzoek naar oorlog en vrede met als uitkomst
hoe erger de oorlogen hoe sterker het planetair
cyclisch verband dus hoe makkelijker te voorzien;

2. onderzoek naar de lange-termijn-koers van de
Dow Jones in relatie tot de Saturnusgolf.
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Golven: opzet in grote lijnen

• Uitgangspunt: Uranus, Neptunus en Pluto.
Daarnaast ook Saturnus en Jupiter.

• Cyclus begint met samenstand (conjunctie)
van twee planeten. De snelste verwijdert zich
van de langzame totdat ze recht tegenover
elkaar komen te staan (oppositie): uitgaand.

• Vervolgens beweegt de snelle planeet weer
naar de langzame toe voor nieuwe
conjunctie: ingaand.
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Golven: opzet in grote lijnen

Uitgaand versus ingaand:

Uitgaand: aanstormende
golf, voert van alles mee

Ingaand: terugtrekkende
golf, meeste spoelt weer
terug in zee



Golven: opzet in grote lijnen

568 vC

577 vC
begin

huidige cyclus
1e ronde

Elke ca. 493 jaar: conjunctie Pluto-Neptunus, altijd
in 1e helft Tweelingen.
Elke bijna 4000 jaar: Uranus voegt zich bij deze con
junctie, zie cirkels hierboven.

568 vC

3369
begin

nieuwe cyclus
1e ronde

11o 15o
12o
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568 vC

577 vC
begin

huidige cyclus
begin 1e ronde

568 vC
83 vC

huidige cyclus
begin 2e ronde

2o

5o11o 15o

568 vC

1892
huidige cyclus

begin 6e ronde

9o

3o

135o

30o

Begin 3e ronde:    412; Ura 270o ingaand  vrk Nep/Plu
Begin 4e ronde: 905; Ura 240o ingaande 3hk Nep/Plu
Begin 5e ronde: 1399; Ura 180o oppositie Nep/Plu

Begin 6e ronde:  1892; Ura 135o uitgaand 1,5 vrk Nep/Plu
Begin 7e ronde: 2384; Ura   90o uitgaand vrk Nep/Plu
Begin 8e ronde: 2877; Ura   45o uitgaand 0,5 vrk Nep/Plu

Begin nieuwe cyclus: 3369



Golven: opzet in grote lijnen

Doolaard werkt verder met een Uranus-, een Saturnus- en een
Jupitergolf. In combinatie met de Pluto-Neptunuscyclus leveren
deze een duidelijk model voor de beschavingsgeschiedenis.

In deze korte bijdrage kan ik daar niet verder op ingaan. Voor
nadere informatie zie de bronnenlijst.

Andere golven



Golven: Resultaten

Praktisch: er is historisch materiaal

Inhoudelijk: Hier begint het. Tussen 570 en 550 waren
wereldwijd grote mensen actief als Pythagoras,
Zarathoestra, Boeddha, Confucius, Lao-Tse, Magavira,
Deutero Jesaja.

Waarom start in 577 vC?



Golven: Resultaten
De grote conjuncties

Tijd Belangrijkste gebeurtenissen

I 577vC – 83vC Griekse cultuur, Hellenisme

II 83vC-412 Romeinse cultuur; geboorte Chr.dom; grote volksverhuizing;
val Rome

III 412-905 Donkere ME; opkomst Moslimcultuur

IV 905-1399 Hoge ME; Heilige Roomse Rijk; Kruistochten; Gotiek; Zwarte
Dood; 100-jr. oorlog

V 1399-1892 Nieuwe gesch.; Renaissance; Godsdienstoorlogen;
Verlichting; Industriële Revolutie

VI 1892-2384 Nieuwste gesch.; wereldcrisis; wereldoorlogen; emancipatie
individu; internationale gemeenschap



Golven: Resultaten

Tijdens een Pluto-Neptunuscyclus zijn er perioden waarin
er langdurig een sextiel is tussen Pluto en Neptunus (60o).
Sinds 1943 is er een dergelijk sextiel, dat duurt tot 2036.

I: Gouden eeuw van Pericles, hoogtepunt klassieke
periode van de Grieken

II: Keizerrijk Rome
III: Verwoesting Rome, maar bloei tijdens Theoderik de

Grote in Italië; ook fraaie kunst en handschriften
(Merovingen, Brits, Iers)

IV: Ottoonse Renaissance. Hoogtepunt Romaanse kunst
V: Hoogtepunt Italiaanse Renaissance

Langdurig sextiel Neptunus en Pluto



Golven: Resultaten

Met behulp van de verschillende golven kunnen prognoses
worden gemaakt over toekomstige ontwikkelingen.

In 1986 voorziet Doolaard bv.:
Parallel Renaissance (o.a. boekdrukkunst) en “Renaissance”
vanaf ca. 1993 (o.a. massamedia, informatica).
In 1997 worden bepaalde planetaire krachten actief, die een
belangrijke impuls vormen voor mentaliteitsverandering in de
volgende periode, bijvoorbeeld op het gebied van het milieu.

Je kunt dus ontwikkelingen voorspellen. Het voorspelde kan
worden gecontroleerd als de tijd daar is.

Prognoses maken
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Golven: bijlage 1

Korte karakteristiek van de drie mysterieplaneten:

Uranus: inzicht, bewustzijn, kijk, alertheid
ondersteund door zintuigen; rationalisme, humanisme,
emancipatie, onafhankelijkheid, bevrijding.

Neptunus: innerlijk gevoel, bezieling, liefde, geest,
inspiratie, universaliteit, solidariteit, dromen, de
massa, de verdrukten.

Pluto: innerlijke kracht, levensdrift, erotiek, macht,
individualisme.



Golven: bijlage 2

Korte karakteristiek van Jupiter en Saturnus:

Jupiter: groei & bloei; uitgaand: zaaien; ingaand:
oogsten.

Saturnus: orde; uitgaand: leren, reguleren,
structureren, besturen, bouwen; ingaand: afleren,
dereguleren, herstructureren, ontmantelen,
restaureren.
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