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Slik tror de år
2016 blir!
Dette spurte vi om:

Verden
1. Hvilke land og områder i verden vil få økt
internasjonalt fokus fremover?
2. Hvilke diskusjonsområder og konflikter vil
utarte og hvordan?
3. Hvordan vil det gå med arbeidsledigheten
i ulike land? Hva slags tiltak vil bli gjort for
å forbedre denne situasjonen?
4. Hvordan kommer verden til å håndtere
flyktningkrisen? Da tenker jeg spesielt på
mottakerlandene og land hvor de søker asyl.
5. Hva vil skje i Syria? Hvordan vil
borgerkrigen arte seg?
6. Hvilke land vil få mest bistand fra Norge i
2016, og hvorfor?
Norge
7. Hva blir regjeringens største
satsingsområder i 2016? Hvilke områder
av samfunnet får mest økonomisk opptur og
gjennomslag?
8. Hva vil bli Norges største politiske
diskusjons- og konfliktområder i 2016?
9. Hvordan vil Norge håndtere flyktningene
som kommer? Blir det endringer i
asylpolitikken?
10. Hvordan blir det økonomiske klimaet i
Norge? Hvordan blir boligpriser og renter?
11. Hvilke områder innen helse- og
omsorgssektoren får mer fokus og mer penger?
12. Hvordan kommer vi til å satse på miljø?
Hva slags miljøtiltak vil Norge gjøre?
13. Hvilke endringer blir det i helsevesenet
på områdene alternativ, helhetlig og integrert
behandling?
14. Hvem tror du vil bli spesielt synlig i
mediebildet? Og hvorfor?

Klarsynte Anni Sennov fra Danmark oppfordrer
Norge til å samarbeide enda mer på tvers
av landegrenser, spesielt på området nye
oppfinnelser som vil gagne menneskeheten. Vi
vil få økt fokus på manglende omsorg, incest og
misbruk av barn, spår hun.
− I de kommende 5 til 10 år vil land som Norge, USA, SørAfrika, Australia og Japan bli ekstra synlige i verdensbildet med
ulike former for oppfinnelser som vil gagne menneskeheten og
miljøet overalt på jorden. Energimessig fungerer Norge som en
flaskehals for denne utviklingen akkurat nå, fordi ønsket om å
involvere seg internasjonalt kolliderer med ønsket om å være
norsk og gjøre alt på den norske måten. Norge bør bestemme seg
for å samarbeide på tvers av landegrensene i stedet for å isolere
seg. Ellers vil det få konsekvenser senere slik at andre land ikke
ønsker å samarbeide med Norge, advarer Anni Sennov. Hun er
klarsynt rådgiver, forfatter, foredragsholder og grunnleggeren av
AuraTransformasjon.

Vil tenke over sitt liv

Flyktningsituasjonen er veldig aktuell i Europa nå, og også videre
inn i 2016.
− Denne ukontrollerte situasjonen provoserer mennesker i hele
Europa til å begynne å tenke over hva de egentlig vil med sitt liv.
For tenk hvis det var de selv som trengte hjelp og ikke kunne få
den. Samtidig presser det europeiske regjeringer til å begynne å
sette grenser for hvor mye økonomisk støtte man kan få når man
kommer uanmeldt inn i en samfunnsøkonomi, som har til formål
å tilgodese landets egne innbyggere.
− Flyktningstrømmen vil avta, men først når flere europeiske
land velger å begrense hjelpen til de flyktninger som kommer hit,
for i stedet å støtte lokalt i de land som trenger hjelp. Tyskland
kommer i den forbindelsen til å ta egne initiativer for å finne en
løsning som er bra for dem, da de har gammel karma som de må
balansere fra 2. verdenskrig, sier Sennov.

Et kreativt år

− Hvordan vil det gå med arbeidsledigheten i ulike land? Hva slags
tiltak vil bli gjort for å forbedre situasjonen?

::Tekst: Elisabeth Hægeland Reynolds, elisabeth@mediumforlag.no
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Norge må samarbeide!
Klarsynte
Anni Sennov

− 2016 blir et år med fokus på å tenke ekstra kreativt,
mens 2015 var et år hvor man holdt seg på den sikre veien.
Derfor vil mange nye prosjekter se dagens lys og masse
nye arbeidsplasser vil bli skapt, spesielt av iverksettere
og entreprenører. Likevel må man ikke være naiv og tro
på alt man ser og hører, da det dessverre ikke er mulig å
gjennomføre alle disse nye, spennende prosjektene i 2016.
Så det blir to skritt frem og ett tilbake, men i 2017 vil det
bli skapt ekstra mange nye arbeidsplasser, spår Sennov.

Syria og flyktningkrise

Mange er spent på hvordan borgerkrigen vil arte seg i Syria.
− Den islamske stat (IS) prøver å få makten i mange
muslimske land. Men de vil begynne å få motstand fra folk
i egne rekker, de som kun samarbeider med IS fordi de er
redde for å bli drept hvis de ikke gjør det. I Syria kan ikke
IS kontrollere president Assad, fordi han er annerledes. Han
er mentalt avsporet og veldig uforutsigbar. Det er ikke IS,
de er fanatiske. Derfor vil borgerkrigen fortsette, men IS vil
ikke få så stor makt i Syria som de ønsker, sier Sennov.
− Hvordan vil verden håndtere flyktningkrisen?
− Da det fortrinnsvis er ressurssterke flyktninger som
slipper ut av krigsrammede områder, har de fleste et ønske
om å engasjere seg i å hjelpe sitt eget folk når de har sikret
seg sin egen overlevelse. De vil da bli inspirerte av sitt
vertslands måte å håndtere kriser og problemer på. Dessuten
vil mange privatpersoner i mottakerlandene begynne å
engasjere seg i å hjelpe folk i Syria og andre kriserammede
land uten å reise dit selv. Slik får disse menneskene noe
livsviktig å bruke livet sitt på, hvilket øker deres livskvalitet.

Flyktninger må være åpne

Sennov tror at Norge vil hjelpe flyktninger som kommer til
landet til å bli integrert på en positiv måte, til gagn for både
flyktningene og Norge.
− Da det dessverre ikke er mange økonomiske ressurser til
rådighet, kommer integreringen til å ta utgangspunkt i den
norske energien og den norske måten å gjøre tingene på.
Det betyr at flyktningene må være ekstra åpne for å tilpasse
seg det norske tenkesettet, fordi de har valgt å komme til
Norge, sier hun.

Det skjulte kommer frem

Et av de største politiske temaene for Norge i 2016 tror hun

vil bli en diskusjon om hvor ekstreme tanker man får lov å
ha uten at omgivelsene griper inn.
− Denne diskusjonen er en fortsettelse av Breivik-saken,
som ikke har nådd sitt absolutte høydepunkt ennå. Det
vil nemlig fortsatt være medier og forlag som forsøker å
tjene masse penger på å publisere innsideinformasjon om
Breiviks liv og oppvekst, og dette vil overskride det generelle
etiske tenkesettet i Norge. Men det vil også få mange andre
til å fortelle om sitt liv og dele sine hemmeligheter med
den norske befolkningen. Så i 2016 kommer det mange
sannheter frem som ikke tidligere har tålt å se dagens lys,
spår Sennov.
− Den norske naturen er utrolig vakker. Men det skjer
riktig mange ting bak lukkede dører i mange norske hjem
som ikke er vakre. Og i 2016 blir det ekstra synlighet på alt
som ikke er slik det skal være. «Vis meg hvem du virkelig er»
og «synlighet» er viktige nøkkelord i Norge i 2016. Det vil
i den forbindelse bli satt søkelys på emner som manglende
omsorg, incest og misbruk av barn, som dessverre er mer
vanlig i Norge enn mange tror.

Kreativitet og ansvarlighet

− Hva blir regjeringens største satsingsområder i 2016? Hvilke
områder av samfunnet får økonomisk opptur og gjennomslag?
− Mennesker som tenker utenfor boksen, vil klare seg
ekstra godt i 2016. Stor kreativitet samt medmenneskelig
ansvarlighet belønnes med ekstra økonomisk støtte
fra regjeringen. Forskning innen helse, miljø, fokus
på personlig helse, velvære og økologi vil få ekstra
oppmerksomhet i mediene og i samfunnet. Dessuten vil
bruk av alternativ energi i samfunnet begynne å få mer
oppmerksomhet, sier Sennov.
Anni Sennovs nettside: annisennov.com
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Et år for retning, mål og mening
I år 2016 er vi i Skyttens tegn, og Saturn Mørkt i Syria
står i Skyttens tegn. Skytten handler om I Syria ser det dessverre mørkt ut. Mange land har
involvert seg i borgerkrigen i Syria og ønsker en løsning,
å finne retning, mål, fokus og frihet,
men partene ser ikke ut til å bli enige.
ifølge astrolog Gisle Henden. Han spår
− De er på ulike sider med Russland, Syria, Irak og
blant annet at England er på vei ut
Iran på den ene siden. Og så er det en hel haug med
av EU, og at Tyskland og Sverige blir
opprørsstyrker og andre midt imellom. Det handler om
mål og retning. Krigen er ikke over i morgen, sier Henden.
landene som får flest flyktninger.
Høsten 2015 gikk Saturn inn i Skyttens tegn, og
der blir den i to og et halvt år. Frem til våren 2018 vil
alle Skyttens temaer få økt fokus, ifølge astrologien.
Skytten handler om å finne retning, mål og mening,
noe som gjenspeiles blant annet i flykningkrisen og
det som vil skje i norsk økonomi. Skytten handler
om utlandet og lange reiser, mens Saturn handler om
grenser.
− Saturn i Skytten gir gode muligheter til å tenke i
store perspektiver, finne riktig vei og anvende visdom.
Saturn vektlegger et alvor rundt Skyttens temaer,
sier Henden, som er grunnlegger og daglig leder av
Astrologiskolen Herkules og Herkules Kabbala Skole.
Han har hatt praksis som astrolog fra 1988 og satt ni
år i styret for Norsk Astrologisk Forening.

Mye motstand og prøvelser

Saturns innflytelse vil påvirke Norge og verden med
mye motstand og prøvelser, både økonomisk sett og
med tanke på flykninger og integrering. Det gjelder
også det økonomiske klimaet i Norge.
− Vi vil få vesentlig arbeidsledighet, vesentlig
dårligere inntektsgrunnlag og svekket kjøpekraft på
grunn av svekket krone. Norge blir tvunget til å tenke
på hva som skal skje etter oljen. Vi må gi slipp på det
vår generasjon har støttet seg til. Folk mister jobbene,
ikke bare i oljeindustrien. Skatteinntektene faller,
og det får mange ringvirkninger. Det blir mindre til
gode formål, ikke minst til flykninger, sier Henden. –
Flyktninger får vi inn i stor skala.

Flyktningkrise og grenser

Retning er et stort tema i Europa nå, spesielt angående
alle flykningene som trenger et nytt hjem så lenge
borgerkrigen i Syria jager dem fra sitt hjemland.
− Det bygges grenser rundt Europa for å stoppe
de langveisfarende, som i manges øyne har en
fundamentalistisk tro. Det handler om frykt og
konflikt som vi ser i Europa, hvor Øst-Europa har
en helt annen vilje til å integrere flykninger enn for
eksempel Tyskland. Flyktninger reiser til Tyskland
og Sverige, for de er de rikeste landene i verden, sier
Henden.
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England ut av EU?

Henden ser at Storbritannias statsminister David Cameron
ønsker å si farvel til EU.
− Cameron er ikke enig i den retningen andre ledere i
Europa staker ut. Storbritannia vil melde seg ut av EU.
De skal jo til valg, og det er sannsynlig at de melder seg ut
av EU fordi de er uenig i retningen EU går i. Det samme
skjer i USA med klimapolitikken. Presidentkandidatene i
USA er ikke like grønne som for eksempel Tyskland.

Økt miljøfokus

Saturn i Skytten oppfordrer oss til å se etter andre energikilder enn olje. Skytten handler om å reise lett gjennom
livet uten å legge igjen for store karbonavtrykk.
− Vi får en mulighet til å løsrive oss fra gamle måter
å leve livet på, slik at vi finner mening og visdom. Det
er ofte smertefullt og konfliktfylt å løsrive seg fra gamle
personlige vaner, som oljeøkonomi. Skytten handler om å
finne fokus, retning og tenke fremover. Skytten er et av de
mest visjonære tegnene, og Saturn i Skytten handler om
langsiktige perspektiv, sier Henden.
Et av de viktigste politisk diskusjonstemaene for Norge
i 2016 tror han blir: Hva skal vi leve av etter oljen?
Foreløpig er vi ikke enige om noe svar, men han tror
Miljøpartiet De Grønne har et godt svar. De skiller seg fra
andre partier ved å si at problemene våre ikke kan løses
med større økonomisk vekst. I stedet oppfordrer partiet
alle til å bruke mindre.

Utvikling på tre plan

Saturns inntog i Skytten fra høsten 2015 til våren 2018
følger tre utviklingsplan, ifølge astrolgen. Det første er et
personlig plan symbolisert med en kentaur, det andre er et
sjelelig plan symbolisert med en bueskytter, og det tredje
er et åndelig plan med selve buen og pilen som symbol.

Personlig plan: Kentauren

Skyttens personlige plan er symbolisert med kentauren,
som er halvt menneske og halvt hest. Underkroppen er
hesten som bestemmer hvor veien skal gå.
− Mer primitive, instinktive og dyriske disposisjoner i
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Astrolog
Gisle Henden
menneskenaturen vil legge sterke føringer på livet vi lever.
Dette er gjenspeilet i dag ved at mange ledere håper at
forbruket skal ta seg opp igjen, for å sikre arbeidsplasser
og skatteinntekt. Økt forbruk gir økt sysselsetting, sier
Henden.
Kentauren illustrerer en jordbundet sjel.
− Kentauren handler om å søke frihet fra personlige
problemer og dyriske instinkter, slik borgerkrigen i Syria
gjenspeiler. Det handler om å finne mål, fokus og retning.
Dette kommer frem i reisevirksomhet, hvor man ser mot
utlandet for å finne mål og mening. Vi ser det tydelig i
flykningkrisen, hvor folk reiser både til fots, til sykkel og
med båt til det forente Europa. Mange, spesielt ledere
i Øst-Europa, antyder at det er mange økonomiske
flykninger. De vil i stor grad til Tyskland og Sverige. De vil
ikke engang stoppe i Danmark, tror astrologen.
− Flyktningene reiser fra en vanskelig situasjon med krig,
vold og blind fundamentalistisk tro. Det er eksempler
der den dyriske menneskenaturen kommer til uttrykk.
Menneskene søker frihet fra land de selv en gang har
bygget opp og vært med på å ødelegge, sier Henden.
Det primitive ved kentauren gjenspeiles også i at mange
er sykelig opptatt av å eie ting. Enkelte syklister er så redd
for å miste den at de sover med den i sengen, påpeker
Henden.
− Sykkelen er vår tids hest. Mange har dyre sykler, og de
betyr mye for folk. Vi skal slå naboen i Birkebeineren og
være best i alt.

Sjelelig plan: Bueskytteren

På et sjelelig plan er Skytten symbolisert med en bueskytter. Det er en som sitter på en hest med pil og bue. Her er
det mennesker som styrer på sin hvite hest. Den hvite hesten symboliserer en opplyst personlighet, sjelens tempel.
Bueskytteren er selve sjelen.
− Bueskytteren har styring over det dyriske og har
frigjort seg fra det primitive. Det er interessant at Putin, en
av de mektigste i verden, ofte er avbildet på hesteryggen.
Han er veldig dagsaktuell siden han har involvert seg i
Syria.
Bueskytteren har målet i sikte. Da har man funnet et
meningsbærende innhold i livet, som er definert av sjelen.
− For de fleste handler dette om jordisk guds og gull, eller
jobb og familie. Det handler også om overgangen fra fossil
til grønn energi. I USA er det store spørsmål ved dette, fordi
presidentkandidatene ikke er like grønne i kantene. De har
ikke fokus på miljø, sier Henden.
Det andre går ut på å løfte blikket fra det personlige til det
transpersonlige planet. Et gammelt norsk ordtak sier: «Dit

ein ser, kjem ein.» Det handler om å finne sin sjels fokus og
mål i dette livet på en klar og tydelig måte. Stadig flere blir
opptatt av denne dimensjonen av livet, spår Henden.

Åndelig tema: Pil og bue

Det åndelige eller spirituelle planet av Skytten er symbolisert med selve buen og pilen som sikter oppover mot
himmelen.
− Med en gang vi peker oppover, peker vi fra kunnskap
til visdom, fra det fysiske til det metafysiske, fra mikrotil makrokosmos. Saturn i Skytten vil i høyeste grad
gi næring til denne type aspirasjon og livsanskuelse.
Kunnskap handler om den ytre, verdslige, objektive,
konkrete og naturvitenskapelige virkelighet, som skallet på
et egg. Visdom handler om den indre, subjektive, sjelelige
og åndsvitenskapelige dimensjonen, som selve kyllingen.
På den måten blir man i stand til å skille mellom tro
og viten, sant og usant, virkelig og uvirkelig. Dette er
temaer som er veldig fremme i debatten. Hvis man ser
nøyere etter i Europa, er det veldig mange som er opptatt
av islamsk tro, hvor de er redde for at sharia-lovene skal
oppfattes som viktigere enn norske lover, franske lover
eller danske lover.
Gisle Henden er daglig leder av Astrologiskolen Herkules:
www.astrologi.no
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En mer utfordrende
verdenssituasjon
Økt liberalisering, mer krig og vold, økt
arbeidsledighet og trange nedgangstider
både i Norge og verden er noe av det
tarotisten Tonelise Rugaas ser for seg i
2016.

− Jeg tror verdenssituasjonen blir enda mer utfordrende,
og at økonomien i Norge går mot en større kollaps og
devaluering. I slike tilfeller er det viktig at folk ikke
stiller seg opp mot hverandre i frykt, sier tarotist Tonelise
Rugaas. Hun har brukt tarotkort og klarsyn for å svare på
hvordan 2016 vil bli.
Denne 2000 år gamle teksten av Hermes Trismestigos
fra Smaragdtavlen synes hun blir enda mer aktuell nå:
«Det som finnes ovenfor finnes under, og det som er under
korresponderer til det som er ovenfor, for å muliggjøre
miraklet vi kaller enhet. Og akkurat som alt som finnes
stammer fra denne enhet, slik stammer også alt som er skapt
fra samme enhet, gjennom transformasjon. Far er Solen,
mor er Månen. Vinden bærer alt som er ett frem, og jorden
gir næring til dette ene som er alt. Slik dannes Universet, og
herfra følger meget forunderlig, for dette er mønsteret. Slik
opererer kosmos og alt er ett.»

Kvanteskifte i USA

− Den amerikanske valgkampen får enorm oppmerksomhet. Det kan gå mot et kvanteskifte i amerikansk
politikk etter at Obama åpnet døren på gløtt til en mer
liberalistisk politisk ideologi. Folk flest er åpne for ytterligere liberalisme. Samtidig protesterer den populistiske
høyresiden, sier Rugaas. Samtidig ser hun at verdensøkonomien forandrer seg.
− India sniker seg forbi Kina økonomisk. Sør-Amerika
og USA opplever vekst. Folk fortsetter å flykte fra
krigssoner. I Europa krangles det. Det forhandles under
bordet mellom stormaktene om Irak og Syria. Vi er
nærmere en internasjonalisering og opptrapping av krigen
enn folk er klar over.

Stigende arbeidsledighet

− Arbeidsledigheten fortsetter og stige, og i deler av
Europa blir det normalen at halvparten av unge går uten
arbeid. India, Indonesia, Brasil og Canada er unntak.
Ingenting blir gjort for å forbedre situasjonen. Det at
utdannelse blir dyrere og vanskeligere å skaffe seg i mange
europeiske land, hjelper ikke på situasjonen der. USA
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kan være et ytterligere unntak. Der kan arbeidsledigheten
synke, men stigende dollarkurs mot fortsatt synkende kronekurs gjør at dette ikke er hjelpsomt her på bjerget. Det
blir enda enklere å starte for seg selv, og dette er en løsning
for mange i den mer privilegerte delen av verden. Dessverre ser ikke dette ut til å gjelde Skandinavia.

Økt migrasjon og Egypt i fokus

− Klimaendringer sørger for opptrapping av konflikt og
økt migrasjon. Akselerasjonen av disse fører til mer krig og
vold. Vi får føle følgene av en til klimakatastrofe. Mangelen på vann kommer mer fram i media etter å ha vært
underrapportert i mange år. Flyktningsituasjonen og angst
for terror overskygger mediebildet helt til verdenssituasjonen begynner å implodere. Egypt kommer i søkelyset,
og det har med terror å gjøre. Noen storbanker endrer
politikk.
− Hvordan kommer verden til å håndtere
flyktningkrisen?
− De flese europeiske ledere fortsetter å nøle. De fleste
mottakerlandene for flyktninger er selv u-land, noe som
fortsetter. Europeiske land fortsetter å fraskrive seg sitt
globale ansvar for å gi hjelp og beskyttelse. Det blir flere
flyktninger i verden og de fleste er internt fordrevne, og
slik fortsetter det. I media overskygger «flyktningkrisen»
nyheter om at økonomien er i ferd med å kollapse i Norge.

Svart for Syria

− Jeg krysser fingre for at det ikke smeller ytterligere i Syria. IS (den islamske stat) er kun en liten del av problemet,
og hvordan det internasjonale samfunn håndterer Assad
og borgerkrigen avgjør utviklingen. Stormaktene med
interesser i Syria kan smelle sammen. I mellomtiden gjøres
ingenting for å øke forståelsen av at situasjonen Syria er
et resultat av klimaendring og tørke. Situasjonen kan fort
eskalere, advarer Rugaas.
Dessverre ser hun at bistanden til fattige blir mindre,
samtidig som humanitær bistand og miljøbistand øker.
Midlene fordeles til ulike prosjekter rundt i verden. Ellers
ser hun at Norge blir en av verdens ledende bistandsytere.

Trangere økonomi i Norge

Norsk økonomi går på en smell, spår tarotisten.
− Krona synker ytterligere, slik at deler av det offentlige
må klare seg uten økonomisk opptur. Det blir også
mindre penger til kunst og kultur. Regjeringen vil fortsatt
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Tarotist
Tonelise Rugaas
privatisere, men motstanden mot dette øker i folket. Folk
blir også gradvis klar over at lønningene deres og verdien
på eiendommen deres har blitt redusert med 40 prosent på
tre år uten at de har lagt merke til det.
− Oljeindustrien og teknologisk industri merker fortsatt
klar tilbakegang. Arbeidsledigheten øker, og det blir en
frustrasjon i folket. Folk blir redde for forandringene, og et
manglende perspektiv når det gjelder velstand blir tydelig.
Folk settes opp mot hverandre, og forskjellene mellom
folk øker. Boligprisene går ned eller stabiliserer seg, til
og med i områder der de er kunstig høye. Renta settes
ytterligere ned. Folk reiser mindre, og forbruket flater ut
eller synker. Fokus på internasjonal terror bremses av fokus
på nasjonale nyheter skissert ovenfor.

Upopulær regjering

− Regjeringen blir ytterligere upopulær, og en merkbar
bevegelse mot venstresiden fortsetter, sammen med en
ekstrem vridning mot høyre i visse miljøer. Samarbeidet
innad i regjeringen blir mer og mer anstrengt, og det blir
utskiftninger av en høyt profilert politiker. Miljøsaken blir
viktig.
Men flyktningene som kommer til Norge, blir
nedprioritert, spår Rugaas.
− Det er tverrpolitisk enighet om å gjøre det vanskelig
for flyktninger å få beskyttelse i Norge. Vi ser ingen
endring i en allerede streng asylpolitikk. Rasismen øker i
deler av folket, sier hun.

Økt miljøfokus lokalt

I Norge kommer miljøsaker mer på agendaen lokalt, spår
tarotisten.
− Et politisk skifte kan føre til økt bensinpris.
Miljøpartiet De Grønne (MDG) blir mektigere og dette
merkes i byene, der bompenger og bilfri-by-konseptet
utvikles. Mer enn noe annet vil Norge gi bistand til
miljøtiltak på verdensbasis mer enn det som er tilfellet nå,
da et økende antall krigssituasjoner har sitt opphav i klima
og miljøendringer.

Mindre til helhetlig helse

Innen helse- og omsorgssektoren i Norge ser hun at det
gis mer midler til forskning, men ikke til naturlige eller
helhetlige behandlingsformer. Ellers merker ikke folk
flest noe ytterligere fokus på økte ressurser innen helse og
omsorg. Forholdet mellom såkalt alternativ behandling

og skolemedisin blir fortsatt anstrengt, og muligens vil vi
se ytterligere innstramninger.
− Bidrag til forskningsprosjekter på dette området
blir det færre av, og det ser ut som at både helsevesen
og helhetlig eller alternativ behandling fortsetter å
utvikle seg parallelt, men ikke integrert. Færre vil
ha råd til å benytte seg av integrert behandling, og
det blir en trend å dra utenlands for å oppsøke slike
behandlingsformer. Vi går mot en krangel om dette i
media. Alternativmiljøet splittes ytterligere. Færre går på
messer, men flere «vanlige» folk blir interessert i private,
alternative behandlingsformer.
− Hvem tror du vil bli spesielt synlig i mediebildet? Og
hvorfor?
− Det vil jeg ikke uttale meg om, men i Norge får den
sittende regjeringen gjennomgå, og en elsket TV-stjerne
avgår ved døden, avslutter Rugaas.
Tonelise Rugaas på nett: www.tonelise.net
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En klarsynt, en saksynt, en tarotist og en

Økt bistandspress på Norge
Norge må ta imot flere flykninger, USA
går sterkere inn mot IS i Syria, en stor
naturkatastrofe vil ramme Sørøst-Asia,
og narkotikakrigen i Latin-Amerika vil få
mer fokus i Europa. Dette er noe av det
samfunnsdebattant Gunnar Tjomlid ser
for seg vil skje i 2016.

krisen vil det komme forslag om et felles europeisk
arbeidskort som gjør at arbeidsgivere kan ha dag-tildag- eller korttidsansettelser av arbeidsinnvandrere eller
flyktninger.

Norge må ta imot flere

− Norge vil måtte følge nye direktiver gitt av EØS-avtalen som blant annet vil medføre økt press på Norge om å
ta imot flere flyktninger. Det vil videre føre til en debatt
Ifølge forfatteren Gunnar Tjomlid vil
om hvorvidt Norge bør senke standarden for integreflyktningdebatten fortsatt prege 2016, med en opphetet
ringstiltak for å kunne håndtere flere flyktninger, samt
politisk debatt rundt hvor mange flyktninger vi skal
om vi bør ha mer fokus på kortvaslippe inn.
rig beskyttelse med krav om retur,
− Vi vil se at flyktningkrisen gir
sier analytikeren.
«I media overskygger
økt fokus til land som Libanon,
Samtidig tror han at
«flyktningkrisen» nyheter om
Hellas og Tyrkia grunnet nye
grenselandene ved Syria blir mindre
at økonomien er i ferd med å
konflikter og større press på
presset.
kollapse i Norge.»
myndighetene. Narkotikakrigen i
− Det vil bli iverksatt tiltak som
Latin-Amerika, spesielt i Mexico,
Tonelise Rugaas,
gjør at presset på Italia, Tyrkia
vil få mer fokus i europeiske
tarotist og klarsynt
og Hellas lettes, spesielt med
medier. En stor naturkatastrofe
hensyn til Dublin-avtalen. Vi vil
i Sørøst-Asia vil igjen kreve
se økt teknologisk innovasjon, for
«Vi vil se at gamle sykdommer
internasjonal hjelp og vil prege
eksempel mobil-apper, for å gjøre
blomstrer opp grunnet lav
nyhetsbildet i flere uker, sier
asylsøknader, identifisering og
vaksinasjonsdekning hos
Tjomlid. Han er blogger,
familiegjenforeninger enklere.
enkelte innvandrergrupper.»
foredragsholder og forfatter. I 2013
Gunnar Tjomlid, saksynt
vant han prisen for «Årets sterke
mening» i VIXEN Blog Awards,
USA sterkere inn mot IS
«Norge bør bestemme seg
og gjennom sitt samarbeid med
− Russlands rolle i Syria-konflikten
Nettavisen har han en av Norges
vil endre seg, og vi vil se større
for å samarbeide på tvers av
mest leste blogger. På bloggen
maktbruk fra den kanten. USA vil
landegrensene i stedet for å
sin «Saksynt» skriver han mye om
engasjere seg sterkere i kampen mot
isolere seg. Ellers vil det få
vitenskap og kritisk tenkning.
IS etter presidentvalget. Situasjokonsekvenser senere slik at
− I Norge vil vi se en stor debatt
nen internt i Syria vil roe seg noe,
andre land ikke ønsker å
om kommunesammenslåing.
men det bryter ut borgerkrig i Lisamarbeide med Norge.»
Aktiv dødshjelp og legalisering
banon. Vi vil også se endringer i IS
Anni Sennov, klarsynt
av narkotiske stoffer vil bli
sin interne struktur og propaganda.
mer sentrale deler av politiske
Bistandsbudsjettet i Norge vil
«Norge blir tvunget til å tenke
diskusjoner.
økes for å håndtere flykningkrisen,
på hva som skal skje etter oljen. tror Tjomlid.
− Deler av dette er øremerket
Vi må gi slipp på det vår
Store omveltninger i EU
Syria
og Irak. Regjeringens fokus
generasjon har støttet seg til.»
− Flyktningstrømmen vil føre til
på
land
som Afghanistan, Palestina
Gisle Henden, astrolog
omveltninger i EU-samarbeidet.
og Sør-Sudan vil videreføres, i
Vi vil se at gamle sykdommer
tillegg til Somalia, Mali, Etiopia
blomstrer opp grunnet lav vaksiog Myanmar. Ukraina og Sierra Leone vil motta mer
nasjonsdekning hos enkelte innvandrergrupper. Antibio- bistand enn før.
tikaresistens vil øke i omfang i vår del av verden, og det
vil bli mye fokus på utfordringene dette gir. Vi vil se at et
tysk innvandringskritisk parti styrkes, noe som fører til
Stabil økonomi
protester og voldelige konflikter, sier Tjomlid.
I Norge vil samferdsel, kunnskap, forskning og utvikling
Han spår også økte utfordringer med arbeidsledighet
være satsingsområder, noe som vil stimulere til vekst i
i land som Tyskland, Tyrkia og Polen. For å løse
privat næringsliv, spår Tjomlid.
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og en astrolog “spår” hvordan 2016 blir:

Saksynt
Gunnar Tjomlid

− Et viktig fokus vil være å legge til rette for å skape
flere arbeidsplasser. Mer midler til vedlikehold av
bygninger, styrking av forsvaret og mer penger til
helsevesenet vil også være sentralt.
− Boligprisene vil falle i alle deler av landet, unntatt
i Oslo. Renta vil ikke stige før i andre halvår 2016.
Oljeprisene vil øke noe utover i 2016 og fortsatt gi
Norge en relativt stabil økonomi.

Et grønt skifte

Tjomlid tror at fokus på et grønt skifte vil få gjennomslag i Norge.
− Vi vil se innføring av et bilfritt sentrum i Oslo.
Jernbanen vil få mer midler for å styrke miljøvennlig
transport. Det vil være mye fokus på miljøtiltak i den
tredje verden, blant annet bevaring av skog. Forskning
innen miljøvennlig energi vil også få økte midler.

Helse og omsorg får mer

I Norge vil det bli økt satsing på helse og omsorg generelt i 2016, tror Tjomlid. Men alternativbransjen kan få
strengere krav.
− Det vil bli avsatt mer penger til ME-forskning, og vi
vil se en ny debatt om alternativ behandling, mye grunnet

MDG sin økte rolle i norsk politikk. Debatten om dyre
medisiner til få pasienter, for eksempel mot sjeldne
krefttyper, vil få mye fokus, spår analytikeren.
− Vi vil se et ønske om mer alternativ behandling i
helsevesenet, noe som vil føre til en motreaksjon og
innføring av strengere krav til godkjenning og regulering
av alternativbransjen. Flere saker med grov feilbehandling
innen alternativbransjen vil også bidra til et ønske
om strengere oppfølging av lovverket rundt alternativ
behandling, sier Tjomlid. Han er selv kjent for sin kritikk
av påstander fra aktører innen alternativbransjen.

Vold mot antirasister

− Hvem tror du vil bli spesielt synlige i mediebildet? Og
hvorfor?
− En volds- eller terrorhandling mot antirasister
eller mot en innvandringspositiv politiker
utført av en innvandringsmotstander vil få mye
medieoppmerksomhet. Vi vil også se en skandale
knyttet til en sentral politiker, noe som fører til at
en regjeringstopp må gå av. En kjent og kjær figur i
alternativmiljøet vil gå bort, avslutter Tjomlid.
Gunnar Tjomlids blogg: www.saksynt.no.
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