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Hvad sker der de næste 10 år 
 

Lande som Brasilien Rusland, Indien, Kina og Sydafrika har i en del år haft en stor økonomisk 

vækst, fordi de handlede med Vesten. Men fordi væksten er gået i stå i Europa og USA, er væksten 

også gået i stå i de nævnte lande. Disse lande er ved at omlægge deres import/eksport, så de i højere 

grad handler med hinanden. Og de satser nu mere på at udvikle deres hjemmemarked. Alle er dog 

interesseret i et globalt marked. Den overordnede udvikling går i retning af, at de rigeste virksom-

heder klarer sig på verdensmarkedet. Og de rigeste mennesker vil i højere grad føle sig som ver-

densborgere – og være ligeglade med nationale forhold. Der vil ske en udjævning af økonomien, 

sådan at nordeuropæiske arbejdere kommer ned på samme økonomiske niveau som i Sydeuropa. Og 

skatterne i de forskellige lande vil bliver mere ens, så det enkelte land kan beholde de virksomhe-

der, som tjener godt på det globale marked. 

 

Kapitalismen kan kun overleve så længe der sker en økonomisk vækst på mindst 3 % for de rige. 

Da væksten for tiden er nær 0, betyder det, at arbejderklassen og samfundenes fattigste skal gå ned i 

økonomisk levefod for at undgå økonomisk sammenbrud i samfundet. Lige nu er det borgerlige 

partier, der strammer vilkårene for de fattigste. På et tidspunkt bliver det for meget for flertallet af 

befolkningen. Og så kommer nogle socialdemokratiske partier og danner regering. De vil gerne 

hjælpe de fattige, men de vil bevare det økonomiske system. De vil derfor gøre alt for at skabe mere 

økonomisk vækst. Men som situationen er i dag, og som det tegner sig de kommende 10 år, vil der 

ikke blive vækst nok. Derfor bliver de nødt til at videreføre en nedskæring af sociale ydelse. De vil 

så ikke gøre det af ideologiske årsagen, men af økonomisk nødvendighed. På den måde vil der ske 

det samme, som er sket igen og igen de sidste 100 år, at det bliver socialdemokraterne, der gennem-

fører de værste nedskæringer.         

 

For at få mennesker i arbejderklassen til at gå på arbejde og acceptere vilkårene, skal der skabes 

frygt og angst. I de næste 10 år vil vi se, at der ikke bare bliver flere og flere mennesker med psyki-

ske lidelser. De vil også få det hårdere. Der vil komme mere og mere medicin og behandling. Men 

den overordnede udvikling vil medføre, at arbejdere blive mere bange og tager sig mere sammen for 

at tilpasse sig systemet. De vil også komme mere og mere af den såkaldte politiske kriminalitet. 

Den enkelte fattige vil forsøge at komme ud af fattigdom ved at stjæle fra samfundet og fra store 

butikker, men også deltage i lyssky handel. Her vil systemet reagere med hårdere straffe, så flere og 

flere kommer i fængsel. Det vil ikke afhjælpe kriminaliteten, men skabe frygt og angst i arbejder-

klassen, så man tilskyndes til at gå på arbejde og acceptere vilkårene. Endelig vil der ske en forrin-

gelse af overførselsindkomster, sådan at arbejdere også tilskyndes til at forblive på et arbejdsmar-

ked, hvor de fattiges løn vil blive mindre i de kommende 10 år.  

 

Der vil komme en stadig større forskel på rige og fattige. Både i ulandene og hos os vil de fattigste 

blive fattigere og de rigeste rigere. Den brede mellemklasse vil bevare deres økonomiske forhold, 

sådan at de bliver passive rent politisk. Hvis de uddanner sig godt og er flittige, vil de få positioner i 

nationale og globale virksomheder og få en god løn. Hvis de ikke uddanner sig og slapper mere af, 

vil de blive fattigere. De vilkår, som gælder for en kapitalist, vil så også gælde for mellemklassen. 

 

USA har et stort militær. Og de bruger det til at styre og kontroller verdens udvikling. Hvis der er et 

land, der udvikler sig i den forkerte retning og for eksempel får en demokratisk valgt regering, der 

går ind for Islam, tyver USA ikke med at angribe landet, myrde eller fordrive regeringen. 

 

Befolkningen i Mellemøsten har i flere generationer været udsat for diktatorer, der er indsat og støt-

tet af USA. Det har medført, at der er kommet så megen frustration og afmagt, at militære friheds-

bevægelser er opstået. I øjeblikket forsøger Vesten at nedkæmpe Islamist stat. Når det er sket, vil 

der komme endnu mere terror i Vesten. Terroren vil fortsætte, indtil Vesten trækker sig ud af Mel-
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lemøsten. Og det vil ske, når man ikke længere er afhængig af olien dér. Men det er man sandsyn-

ligvis stadig de næste 10 år. 

 

Internettet vil udvikle sig, sådan at befolkningen ikke længere vil se samme tv-kanal. Vi vil se de 

nyheder, som interesserer os. Nogle vil se jordskælv og krigshandlinger. Andre vil astrologi og spi-

ritualitet. Nogle vil se toppolitikere. Andre vil se græsrodsbevægelser. Vi vil selv lave film. Og vi 

vil se de film, som vennerne har lavet. Internetrobotter bliver stadig mere avancerede. De kender os 

bedre end os selv. Og der vil komme er massiv markedsføring, der er tilpasset det enkelte menne-

ske. Kendsgerninger vil drukne i propaganda. Og vi vil få kunstige tv-værter og journalister, der er 

skabt af programmører, og som vil få en rolle, der vil ligne det, som guderne havde for 2000 år si-

den. Det bliver nogle bevidsthedsmæssige kræfter, som vi ikke kan overskue, men som vil domine-

re vores underbevidsthed. 

 

De rester, der er tilbage af et bevidst handlende jeg i et menneske, vil forsvinde. I stedet vil vi få 

nogle mig’er, der zapper rundt mellem forskellige bevidstheder, der udfolder sig i forskellige socia-

le situationer. 

 

Uanset om landmændene bruger kunstgødning og gifte mod skadedyr, eller om de undlader og der-

for kalder sig økologiske, går det i retning af, at fødevarerne bliver produceret mere industrielt, og 

at de får færre grundstoffer. Det giver mere og mere astma, allergi, sukkersyge, gigt mm. I naturen 

bliver flere og flere dyr udryddet. Og i jorden forsvinder flere og flere af de bakterier, som er første 

led i fødekæden. Det medfører dels en lang række af alternative dyrkningsmetoder – og dels en 

masse alternative behandlingsformer og alternative kosttilskud. Og der vil i de næste 10 år sandsyn-

lig komme meget mere af alt dette alternative. 

 

Der er 2 protestbevægelser, som sandsynligvis vil vokse de næste 10 år. Den ene er en socialpolitisk 

og venstreorienteret bevægelse, hvor man er forarget over udviklingen, og hvor man kræver forbed-

ringer for de svagest stillede. Det vil næppe ændre ret meget på den økonomiske og sociale situati-

on. Den anden er en religiøs eller spirituel bevægelse, hvor man vil fokusere på det positive og kær-

lige, og hvor man vil tage sig mere af hinanden. 

 

De fleste tror, at penge har en særlig kraft og magt, og at der skal penge til for at lave forandringer. 

Derfor vil der komme stadig flere lokalvalutaer og handelsfællesskaber. Men de vil ikke give nogen 

ændring i udviklingen. 

 

Rundt omkring i provinsen, i det såkaldte udkants-Danmark, på landet vil der opstå flere og flere 

lokalområder, der bliver koblet fra den overordnede udvikling, og hvor mennesker får mulighed for 

at bygge noget nyt og anderledes op. I ghettoer og fattige kvarterer i storbyerne vil der også opstå 

nye muligheder. Meget af det vil sandsynligvis handle om tilpasning – og være aktiviteter, der af-

hjælper de dårligdomme, der opstår hen ad vejen. Men det vil også være her, at noget nyt kan ske. 

Hvis bevidstheden er koblet på alt ovenstående, sker der nok ikke andet end ovenstående. Det nye 

vil kun blive muligt, hvis vores bevidsthed kobler sig på det nye. 
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