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Henk Jan Akse
Nadat medium Henk Jan 

Akse op vierjarige leeftijd 

een bijnadood-ervaring 

had, is zijn paranormale 

begaafdheid zich gaan 

ontwikkelen. Sinds enkele 

jaren gebruikt hij zijn gave 

om als coach anderen bij te 

staan. Daarnaast geeft hij 

readings en healings. Het 

is de eerste keer dat Henk 

Jan voorspellingen voor 

ParaVisie doet.

‘Hele land plat 
na weeralarm’

Het eerste wat bij medium Henk Jan Akse 

naar voren komt, is dat een grote angst de 

wereld in zijn greep zal houden. Het staat 

in verband met een confrontatie tussen Amerika en 

een ander land. Het is niet helemaal duidelijk wat het 

betreft, maar het draait vooral om macht. Het medium 

hoopt dat de landen er samen op een goede manier 

uitkomen. Maar er gebeurt meer in de wereld. “Er zal 

een enorme overstroming plaatsvinden in een Chinees 

gebied”, aldus Henk Jan. “Honderden doden zijn het 

gevolg en noodhulp komt van alle kanten. Ook Europa 

krijgt met tal van overstromingen te maken. In ons 

land wordt viermaal een weeralarm afgekondigd, 

waarbij twee keer het hele land plat ligt. Vanaf de 

lente wordt het al bloedheet, dus de zomer begint 

vroeg.”

Groeiende criminAliteit 
In Nederland ziet Henk Jan ontploffingen en een 

enorme brand in het zuiden. “We zullen allemaal 

geschokt zijn door de enorme omvang ervan.” Een 

nieuwe trend is dat mensen steeds meer naar bui-

tengebieden trekken. Helaas zal dit ook gelden voor 

de criminaliteit. Deze verplaatst zich naar gebieden, 

waar mensen alleen of vrijstaand wonen. Ook worden 

ouderen nog vaker slachtoffer van laffe daders. Henk 

Jan: “De huizenmarkt stabiliseert aan het einde van 

2010. De economie leeft langzaam op, met een kleine 

terugslag halverwege het jaar. We geven ons geld 

weer sneller uit en het vertrouwen in de economie 

stijgt, maar het vertrouwen in het kabinet daalt. 

Wilders blijft stemmen winnen en zijn partij zal nog 

groter worden. Toch wil eigenlijk niemand met hem 

samenwerken.  In bedrijven wordt steeds creatiever 

omgegaan met het behouden van mensen. Deeltijd 

werken, onbetaald verlof en kortere werkdagen 

zullen daarvoor zorgen.” Aan het einde van het jaar 

komt er een vaccin dat de kans op besmetting met 

HIV bijna kan voorkomen. In Afrika wordt een grote 

actie omtrent AIDS gestart, waarmee de levens van 

duizenden baby’s kunnen worden gered. Er komt 

tevens een grote doorbraak in het bestrijden van 

kanker. De data 15 juni en 15 september komen naar 

voren als belangrijke dagen waarop groot wereld-

nieuws te verwachten is.

viJf medAilles
Qua voetbal haalt het Nederlandse team de kwartfi-

nale van het WK. Italië gaat er met de winst vandoor. 

Wat betreft het koningshuis zal Beatrix niet aftreden 

in 2010. Het getal 31 komt naar voren. “Voor mijn 

gevoel houdt het in dat ze op haar verjaardag, 31 ja-

nuari, aankondigt dat ze gaat aftreden in 2012. Voor 

Máxima zie ik geen zwangerschappen. Een opmerke-

lijk voorval bij andere vorstenhuizen is de verloving 

van prins William van Engeland. Daarnaast zie ik een 

relletje dat te maken heeft met geld bij een vorsten-

huis in een koud land.” Nederland wint volgens Henk 

Jan op de Olympische Winterspelen vijf medailles, 

waarvan er twee goud zijn. Het Songfestival wordt 

gewonnen door Zweden en Nederland gooit redelijk 

hoge ogen met een liedje dat wordt gezongen door 

een dame met donkerblond haar. Wendy van Dijk en 

Tooske Ragas bevallen beiden van een meisje. Katja 

Römer-Schuurman krijgt een jongen. Op tv zal er een 

spraakmakend programma verschijnen, waarover het 

hele land wekenlang praat. Een bekende Nederlander 

uit de entertainmentwereld raakt betrokken bij een 

ernstig ongeluk. Jolanthe en Wesley kondigen hun 

verloving aan. Henk Jan: “Op de data 10-10-10 en 

20-10-2010 verwacht ik, zoals ik het kan zien, geen 

opmerkelijke zaken in de wereld. Wat ik wel zie, en 

ook hoop voor het nieuwe jaar, is dat mensen wat 

verdraagzamer naar elkaar zullen zijn; een duidelijke 

verandering in het bewustzijn. Respect en hulp voor 

elkaar om dit leven mooier en beter te maken. Het 

begint allemaal bij jezelf! Ik wens iedereen daarom 

een jaar vol liefde, kracht en zelfreflectie toe.”

Henk Jan akse • Opgetekend: 16 november 2009
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