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‘Acht keer goud op de Zomerspelen’
Terwijl het roemruchte jaar 2012

maar wij concentreren ons hierbij op de sportieve

heb het sterke gevoel dat in Italië het leed nog niet

inmiddels halverwege is, legt

kant van dit evenement. Opvallend daarbij is dat

geleden is. Een desastreuze aardbeving die boven

zowel Linda als Henk Jan het getal acht voor hun

de zeven op de schaal van Richter uitstijgt, gaat, zo

geestesoog zien verschijnen als ze zich concentre-

vrees ik, toeslaan. Daarnaast voorspel ik een tsuna-

ren op het aantal gouden medailles voor Nederland.

mi in het Aziatische deel van de wereld, de uitbar-

meerde paragnosten vragen

Laatstgenoemde voorziet de hoogste glorie voor

sting van een supervulkaan in Midden-Amerika en

de hockeydames en voor deelnemers aan het

overstromingen in Duitsland en Oostenrijk. Ook zie

voor met betrekking tot de ‘tweede helft’.

zwemmen, roeien, zeilen en dressuur (Adelinde

ik een groot vuur of licht vanuit de ruimte richting

Cornelissen). Zwemster Ranomi Kromowidjojo

aarde koersen. De schade is enorm en het verdriet

behaalt zilver en ook een Nederlandse estafet-

groot. Linda ziet een aardbeving in Turkije en ern-

teploeg mag het podium betreden. Linda is al even

stige bosbranden in Zuid-Italië. Enkele andere ‘losse’

Linda Bolman

specifiek in haar voorspellingen: “Op het onderdeel

voorspellingen die zij doet: een ernstig ongeval in

is als paragnost en medium

zwemmen zie ik een vrouw die tweemaal het ere-

het wielrennen waarbij een motor en de kleur groen

oprichtster van de praktijk

metaal op haar naam schrijft. Maar ook de dames

betrokken zijn, een crash met een vliegtuig van een

‘De Hoop van Pandora’ en

estafetteploeg valt in de prijzen. Bij de mannen

bekende vliegmaatschappij in september (“ik zie de

van het ‘Gaia College’. Aan

zie ik een judoka op het ereplatform plaatsnemen.

kleuren oranje, wit en groen”) en een groot ongeval

dat laatste instituut geeft ze

ParaVisie enkele gerenom-

Want er staat ons nogal wat te wachten: diverse grote sportevenementen, waaronder
de Olympische Zomerspelen, verkiezingen in Amerika en Nederland en de voortdurende
conflicten in het Midden-Oosten. Hoe gaat dit alles aflopen? Productie: Niels Brummelman

Op het gebied van turnen doet Nederland het ook

in het midden van het land waarbij meerdere auto’s

ook les. Linda is bovendien

llereerst gaat onze aandacht uit naar de

Amerikaanse verkiezingen

goed. In ieder geval eenmaal goud voor een man-

betrokken zijn (“ik zie hierbij een tunnel of brug”).

een van de initiatiefnemers

verkiezingen op eigen bodem. Na de val

Naar het buitenland dan. In Amerika staan voor 2

nelijke turner. De Nederlandse zeildames zullen

Henk Jan voorspelt het overlijden van een belangrijk

van de stichting ‘Gaia-

van het kabinet Rutte I is de kiezer op 12

november aanstaande presidentsverkiezingen op

het eveneens fenomenaal doen. Bij het schermen

persoon in ons land, waarbij de letter ‘J’ heel sterk

mediums’.

september aanstaande aan het woord. Welke partijen

de rol. Zeer waarschijnlijk zullen deze gaan tussen

staat ons nog een spannende finale te wachten,

bij hem naar voren komt: “Nederland in rouw”. In

spinnen garen bij deze gang van zaken? Medium

de zittende Democraat Obama en zijn uitdager, de

waarbij Nederland helaas net aan het kortste eind

het buitenland, maar nog wel binnen Europa, vindt

Willem voorspelt een verrassende uitslag: “Kijk niet

Republikein Mitt Romney. Henk Jan, die vorig jaar

zal trekken. Negen zilveren plakken gaan ‘we’

volgens diezelfde Henk Jan een ongeluk plaats met

raar op als de PVV van Geert Wilders de grootste

al de strijd tussen Obama en Romney voorzag (zie

binnenslepen.” Willem geeft toe dat hij vanwege

een (rode?) sneltrein.

partij wordt. De PvdA en het CDA raken in een vrije

‘ParaVisie’ november 2011 - red.), geeft aan dat

gebrek aan interesse zich maar moeilijk in sport

val, terwijl de SP en de VVD ongeveer even groot

zijns inziens Obama na een nipte overwinning nog

verdiepen kan. Desondanks voorspelt hij: “De me-
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zullen worden. Qua formatie ligt een nieuwe vorm

eens vier jaar mag regeren. Linda is het met hem

dailles vallen in ieder geval bij hockey (goud voor

Henk Jan sluit zijn voorspellingsronde het liefst

Willem Biemans

van ‘Paars’ voor de hand, aangezien de PVV uit de

eens, maar Willem heeft een ander scenario voor

de dames), paardensport (mogelijk goud op dres-

met positief nieuws af. Wat hem betreft is er genoeg

oftewel medium Willem,

gratie is. Als antwoord op het huidige anti-Europese

ogen: “Romney wint en zal tevens verantwoordelijk

suur) en zwemmen (enkele bronzen plakken).” Dat

ellende de revue gepasseerd. “Glennis Grace scoort

is 67 en afkomstig uit

sentiment koersen de nieuwe machthebbers op een

zijn voor een versnelde teloorgang van Amerika als

andere grote sportevenement van deze zomer, de

een nieuwe nummer één hit. Brigitte Heitzer

Sas van Gent. Vanaf zijn

kleinere Europese Unie, waarbij de nadruk op Noord-

wereldmacht ten faveure van China.” Wie in 2012

Tour de France, is volgens Linda net als vorig jaar

krijgt een meisje, net als Plien van Bennekom. Jim

twintigste is hij intensief

Europa komt te liggen. Tegen het einde van 2012

volgens Henk Jan definitief het veld moet ruimen

waarschijnlijk een prooi voor de Australiër Cadel

Bakkum en Bettina kunnen een jongen tegemoet

en bewust met het

voorspel ik het volledige uiteenvallen van de huidige

is de Syrische president Assad. Zijn misdaden

Evans. Op de voet gevolgd door de Luxemburgse

zien en dat geldt ook voor Rudolph van Veen. Groot

Henk Jan Akse

paranormale bezig.

Unie.” De verwachtingen van Linda Bolman wijken

tegen de menselijkheid blijven niet onbestraft.

broertjes Schleck. Op sportgebied mogen we ons

succes voor Peter van der Vorst. Nederland haalt

ex-deelnemer aan ‘Het

niet heel erg van die van Willem af. Ook zij voorziet

Over misdaden gesproken: Linda heeft het over

volgens Henk Jan opmaken voor een grote surprise.

eindelijk weer eens de finale van het Songfestival.

Zesde Zintuig’, gebruikt zijn

stevige verkiezingsuitslagen van de VVD en de SP

een aanslag in Frankrijk in de nazomer en een

Want: een Elfstedentocht na ijzige koude in oktober

Een politicus komt uit de kast. Een vrouw wint

gave om als coach anderen

en een mindere van het CDA. De PVV verliest wel

verijdelde aanslag in Duitsland, terwijl Henk Jan

en november!

wederom ‘The Voice of Holland’. Telefoneren wordt

bij te staan. Hij is werkzaam

wat stemmen, maar uiteindelijk valt de schade voor

‘ontploffingen in een wereldstad’ voorziet die hem

bijna gratis. Er komt een revolutionair zuinige, hele

als medium met een parag-

Wilders mee. De formatie zal gefocust zijn op opties

aan 11 september 2001 doen denken...

Natuurgeweld

goedkope auto op de markt. Een vogelsoort die in

nostische inslag en opgeleid

Ook dit jaar hebben we al het nodige natuurgeweld

Nederland nooit voorkwam, wordt gespot. En aan

door José Gosschalk en Paul

A

waarbij de linkse politiek ruim vertegenwoordigd is.
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Henk Jan Akse verwacht een ‘ongewone’ formatie,

Olympische Zomerspelen

mogen aanschouwen, waaronder aardbevingen in

het einde van de zomer wordt het nog tropisch heet.

Jacobs. Henk Jan is eigenaar

nadat met name de SP en de PVV een goede verkie-

Van 27 juli tot en met 12 augustus vinden in

Noord-Italië (voorspeld door Henk Jan in de novem-

Er is dus ook voor heel veel mensen licht. En be-

van mediumplein.nl en lid

zingsuitslag hebben neergezet en het CDA de klappen

Londen de Olympische Zomerspelen plaats. De

bereditie 2011 van ‘ParaVisie’ - red). Het zwaarste

denk dat het grootste licht altijd in je hart zit. Daar

van de spirituele beroeps-

opvangt van het kortstondige huwelijk met de PVV.

veiligheidsmaatregelen zijn alvast draconisch,

staat ons echter nog te wachten. Henk Jan: “Ik

kan geen voorspelling iets aan veranderen!” 

vereniging SNU.
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