
VOORSPELLINGEN

meer ruimte om haar taken waar te nemen. Friso’s 

situatie blijft onveranderd slecht. Het verdrietige is 

dat ik bij hem geen ‘licht’ meer zie. Reden temeer voor 

Beatrix om in 2014 te stoppen.” Henk Jan sluit met 

het volgende zijn voorspellingen af: “De verstoorde 

wereldenergie blijft lastig te interpreteren op dit 

moment. Voor mijn gevoel staan er gebeurtenissen 

op stapel die heftig zijn en veel impact hebben. We 

mogen het echter niet ons leven laten verstoren. Elke 

dag is er weer eentje om van te genieten en om blij te 

zijn met wat je hebt. Kijk eens om je heen naar kleine, 

mooie dingen die dichterbij zijn dan de meeste zaken 

die er in de wereld staan te gebeuren. Ik hoop op hulp 

voor elkaar en van boven om al deze voorspellingen 

het hoofd te bieden. Verstoorde energie van de aarde is 

niet hetzelfde als verstoorde energie van de mensheid. 

Wij kunnen te allen tijde de keuze maken om voor de 

liefde en menselijkheid te kiezen. Laten we lief zijn 

voor elkaar en elkaar bij de hand pakken. Want dat 

hebben we nu het hardst nodig.”

Ontvangen: 15 november 2012

Medium Henk Jan Akse begint met duidelijk 

te maken dat de zon, de aarde en het 

centrum van de Melkweg op één lijn komen 

te staan. “Je merkt dit door de verstoorde energie die nu 

al de wereld parten speelt. De orkaan Sandy, de ergste 

regenval in honderdvijftig jaar in Venetië, stroomsto-

ringen en het uitvallen van computersystemen zijn 

daar tekenen van. Er komen verschillende signalen bij 

mij door en hoe graag ik ook overwegend goed nieuws 

wil brengen: we staan aan de vooravond van heftige 

gebeurtenissen.”

VuuRBAL RICHTING AARDE
Volgens Henk Jan blijft het niet bij de recente heftige 

natuurverschijnselen. “Er komt schokkend natuurge-

weld aan. Ik krijg te zien dat complete steden onder 

water staan, wederom in Italië en Spanje en ook in 

Amerika en Nederland. Aardbevingen zullen hele 

steden in Roemenië, Italië en Turkije platleggen. In 

Zuid-Amerika zie ik dat een tornado een grote stad 

nagenoeg van de kaart veegt. Veel water in Azië met 

een ‘tsunami-achtige’ omvang en ook Sumatra en Sri 

Lanka krijgen het zwaar te verduren. Verder zie ik een 

‘vuurbal’ richting de aarde komen. Het kan een komeet 

of vliegtuig zijn, maar de schade is in ieder geval enorm 

en er vallen veel slachtoffers. Alles kleurt rood op de 

plek waar dit gevaarte op de aarde terechtkomt. In 

Parijs zie ik vuur bij de Eiffeltoren, die getroffen kan 

worden door ontploffingen.” 

zOON VOOR JORAN VAN DER SLOOT
Ook ons eigen land wordt volgens het medium niet 

bespaard. “Wij krijgen eveneens te maken met heftige 

regenval. Langs de kust zie ik dorpen volstaan met 

water. Het doet aan de watersnoodramp in 1953 

denken. Qua winter wordt het een vrij normale periode, 

met een paar extreme uitschieters qua koude. Dit zal 

alleen eind januari slechts een week of twee à drie 

aanhouden. De Elfstedentocht vindt niet plaats.” Ook 

op andere gebieden blijft het in ons land enigszins 

troosteloos: “De werkloosheid stijgt tot recordhoogte. 

De huizenprijzen blijven licht dalen en er zijn veel 

gedwongen huizenverkopen. De VVD en PvdA gaan 

door met hervormen en hun populariteit daalt daardoor 

tot onder het nulpunt. Andere partijen grijpen hun kans 

om stemmen te winnen en standpunten door te voeren. 

Het kabinet trilt op zijn grondvesten. In Nederland 

voorzie ik geen enkele vooruitgang in onze crisis met 

dit kabinet. Maar ook in de door ons omringende lan-

den neemt de crisis extreme vormen aan. Overal wordt 

gestaakt en mensen zijn erg negatief gestemd.” Maar is 

er dan totaal geen positief nieuws te melden? “Ja hoor, 

gelukkig is er ook zonnig nieuws”, geeft Henk Jan aan. 

“Zanger Thomas Berge zal een meisje krijgen, evenals 

acteur Cas Jansen. Acteurskoppel Daan Schuurmans en 

Bracha van Doesburgh krijgen een jongen, evenals ac-

trice Josefine van Asdonk. En Joran van der Sloot wordt 

vader van een jongen.” Er is nog meer op het gebied van 

shownieuws te vermelden: “De finale van het Eurovisie 

Songfestival gaat tussen Rusland en Ierland. Wij halen 

na jaren weer de finale met Anouk en eindigen daar 

in de middenmoot, op plaats twaalf of dertien. De 

Gouden Televizier-Ring gaat in 2013 naar Wie is de mol? 

en dat is met name te danken aan de spraakmakende 

deelnemers!” 

VERSTOORDE ENERGIE
Drie dagen voordat op 18 november de zaak rond de 

moord op Marianne Vaatstra werd opgelost, had Henk 

Jan zijn voorspellingen bij ParaVisie ingeleverd. Dit gaf 

hij daarin aan: “Ik zie een oude moordzaak opgelost 

worden door ingenieus werk. Deze zaak doet veel 

stof opwaaien en geeft ons het geloof in gerechtig-

heid terug.” Wellicht volgen er dit jaar vergelijkbare 

oplossingen in moordzaken... Op het gebied van het 

koningshuis voorziet Henk Jan het volgende. “Beatrix 

zit het jaar 2013 uit. Mijn gevoel zegt dat ze daarna 

ophoudt. Ze geeft Willem-Alexander en Máxima steeds 

Vuur bij de 
Eiffeltoren

De economische crisis is ongetwijfeld hét 

onderwerp van het afgelopen jaar geweest. 

Medium Mireille van Rijn vermoedt dat het 

ook in 2013 aan actualiteit weinig zal inboeten. Maar er 

gloort hoop: “In het laatste kwartaal van dit jaar vindt 

een ommekeer plaats. De werkelijke groei voorzie ik 

echter pas voor het tweede en derde kwartaal in 2014. 

Europa zal sterker, machtiger en gezonder uit deze crisis 

tevoorschijn komen.” Ondanks ruzie in politiek Den 

Haag, waarbij Geert Wilders een hoofdrol zal spelen, 

denkt Mireille dat het ook met Nederland wel goed gaat 

komen. De strenge bezuinigingen zullen even slikken 

zijn en gaan zelfs forse protesten veroorzaken, maar 

uiteindelijk leidt de moeizame periode, mede vanwege 

een financiële meevaller in februari of maart, tot een 

socialer Nederland. ‘Onze’ economie zal ook een impuls 

krijgen als gevolg van een negatieve aanleiding: enorme 

wateroverlast in Amerika of Afrika. Maar ook elders is 

het weer raak: “Australië kampt met water, modder en 

aardbevingen. En ook in Italië en Griekenland rommelt 

de aarde weer. Moeder Aarde is nog steeds in verzet!”

STEGEmAN
Het voorbije jaar is niet 

gemakkelijk geweest voor 

het koninklijk huis. Over het 

skiongeluk van prins Friso 

zegt Mireille: “Op 

het moment dat deze 

tragedie bekend werd, 

konden ik en sommige van 

mijn collega’s contact met zijn 

ziel maken. Dat betekent dat zijn ziel al 

los was van het lichaam en de eenheid tussen 

ziel, lichaam en bewustzijn definitief verbroken was. Hij 

is alleen nog niet overgegaan omdat mensen emotio-

neel aan hem hangen en hij kunstmatig in leven wordt 

gehouden. Mochten ze hem kunnen laten ontwaken, 

dan zal hij niet zijn wie hij was. Maar nogmaals, dat zie 

ik niet meer gebeuren.” Ondanks haar verdriet houdt 

Beatrix het volgens Mireille nog tot eind 2013 vol op de 

troon. Dan volgt de aankondiging van haar abdicatie in 

2014. Mireille: “Koningin Beatrix heeft een ijzeren wil 

en ze leeft voor haar land en roeping als koningin. Dat 

laat zij niet zomaar los. Ook dit is haar overlevingme-

chanisme.” Over sterfgevallen laat Mireille zich niet uit. 

Dat druist tegen haar ethiek als medium in. Wel wijst 

ze op de gezondheid van de Dalai Lama en op gevaar 

voor onderzoeksjournalist Alberto Stegeman: “Iemand 

wil met hem afrekenen.” Meer over de donkere kanten 

des levens: “Er komen weer ontuchtzaken aan het licht, 

een heel netwerk wordt ontmanteld. Ook zien nieuwe 

bankschandalen het daglicht. Er volgen oneervolle 

ontslagen.” 

ELfSTEDENTOCHT!
Luchtigere zaken dan. De Gouden Televizier-Ring gaat 

dit jaar naar een nieuw programma dat op moment 

van schrijven nog niet op de buis is, Anouk eindigt 

bij de eerste drie op het Eurovisie Songfestival en 

wordt mogelijk zelfs winnares. En in februari mogen 

we ons eindelijk weer eens verheugen op een heuse 

Elfstedentocht. Mireille: “In 2013 komen de laatste 

leugens naar buiten en kunnen we met een schone lei 

beginnen. Er zal onder de mensen meer saamhorigheid 

en samenwerking zijn.”

Ontvangen: 12 november 2012

Succes Anouk op Songfestival

mireille van Rijn 
is psychic medium, voor de 

voorspellingen werkt zij 

samen met haar gidsen.

Henk Jan Akse 
is medium en personal 

coach en geeft paranor-

maal advies.

 

‘Ik zie een 
vuurbal 
richting de 
aarde komen. 
De schade is 
enorm en er 
vallen veel 
slachtoffers’ 
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