
VOORSPELLINGEN 

Anky van Grunsven daarvoor in aanmerking lijkt 

te komen. Zwemster Ranomi Kromowidjojo ziet 

hij een zilveren medaille halen. De zwemmers van 

vaderlandse bodem zullen het sowieso goed doen 

in de Britse hoofdstad. Verder mogen we volgens 

Henk Jan twee gouden medailles bij het roeien en 

zeilen verwachten. In ons land zelf staat er eindelijk 

weer dat allergrootste sportevenement op stapel: 

de Elfstedentocht! Vanwege een extreem koude en 

droge winter vindt het gebeuren waarschijnlijk rond 

15 januari of 15 februari plaats.

TURBULENTIE
Het is ook Henk Jan niet ontgaan: op 21 december 

van het komend jaar lopen de Maya-kalenders af 

als de zon op één lijn staat met de aarde en het hart 

van ons Melkwegstelsel. Henk Jan voorziet dan ook 

turbulentie, met als triest ‘hoogtepunt’ een tsunami 

in het Aziatische deel van de wereld. Bovendien: “De 

zeespiegel stijgt en het energetisch veld van de aarde 

is verstoord. Een supervulkaan in Midden-Amerika 

barst uit. Een aardbeving in Italië. De poolkap smelt 

met zorgwekkende snelheid. Honger is er in Afrika 

altijd, maar in 2012 in extreme mate.” Ondanks 

deze zorgwekkende ontwikkelingen, ziet Henk 

Jan onze tijd niet als een periode van wanhoop. 

Integendeel: we kunnen in korte tijd veel leren. Henk 

Jan: “Astrologisch gezien verruilen we het tijdperk 

van de Vis voor dat van de Waterman. In plaats van 

een voorspelling doe ik liever een oproep tot liefde, 

verdraagzaamheid en verbinding. Alleen zó kunnen 

we alles wat ons te wachten staat aan. We worden 

met onze neus op de feiten gedrukt, maar laten we 

hand in hand ervoor zorgen dat we de 

signalen oppakken en dat liefde en vrede 

zullen overwinnen!” 

Opgetekend: 3 november 2011



‘Eindelijk weer een Elfstedentocht’

Henk Jan Akse 
gebruikt zijn paranor-

male gave om als coach 

anderen bij te staan. 

Daarnaast geeft hij 

healings en readings. 

Tijdens zijn consulten legt 

hij bovendien contact 

met overleden dierbaren. 

(Foto: Rian Stehouwer)

Paragnost Henk Jan Akse voorspelde in 2010 

de komst van ‘een grote angst die de wereld 

in zijn greep houdt’. Zijn gevoel zegt dat dit 

nog altijd staat te gebeuren. De landen die hij daarbij 

voor zijn geestesoog ziet verschijnen, zijn Irak en 

Syrië. In het laatstgenoemde land moet Bashar 

Assad het veld ruimen. Obama, die volgens Henk 

Jan te maken heeft met de dreigende situatie in het 

Midden-Oosten, wordt, na een strijd met Rick Perry 

en Mitt Romney, herkozen.  

VERmOEIdE BEATRIx
Op economisch gebied zal het Nederland in 2012 

nauwelijks beter gaan, zo voorziet Henk Jan. Sterker 

nog: de koopkracht gaat achteruit en de huizenprij-

zen dalen. Aan deze zorgelijke situatie wordt door 

ons kabinet niets gedaan. Desondanks blijft Rutte 

overeind, terwijl de PvdA en het CDA het vertrou-

wen van de kiezer verliezen. Beatrix is moe, zo voelt 

Henk Jan. Ze moet van hem ook op haar gezondheid 

letten. Verder: “Ik voorspelde in 2010 het getal 31 in 

combinatie met een bekendmaking in 2012. Ze zal 

op een 31e - haar 75e verjaardag op 31 januari? - na 

32 jaar dienst haar vertrek aankondigen. Willem 

en Máxima zijn er klaar voor.” Ander koninklijk 

nieuws: de Zweedse prinses Victoria bevalt van een 

meisje en Kate Middleton raakt zwanger van manlief 

prins William. In Nederland kan Angela Schijf een 

dochter tegemoet zien en mogen Sophie Hilbrand 

en Roel van Velzen een zoontje verwachten. En om 

de babyregen te completeren: Beyoncé krijgt een 

jongetje en Kylie Minogue en Kathy Perry raken in 

verwachting. 

ELfSTEdENTOcHT
Na alle ophef over de Gouden Televizier-Ring dit 

jaar, volgt de revanche in 2012 als het programma 

‘The Voice of Holland’, dat dit keer door een dame 

gewonnen zal worden, het felbegeerde kleinood in 

de wacht sleept. Op het Songfestival haalt Nederland 

de finale, om daar in de middenmoot te eindigen. 

Gordon en zijn ‘Los Angeles: The Voices’ boeken in-

ternationaal succes. 2012 is een Olympisch jaar. Dat 

wil zeggen dat de Olympische Zomerspelen 

opnieuw gehouden zullen worden, ditmaal 

in Londen. Henk Jan voorspelt goud voor 

de Nederlandse hockeydames, terwijl ook 
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