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SJÆLLAND

Maskefald og lys forude

Vi deler os ind i to strømninger i samfundet, i dansk politik kan der ske det helt store maskefald
og lyset får endelig plads. Det er noget af det, vi kan forvente af 2023 ifølge clairvoyant, Karina
Conradi.

Clairvoyant, Karina Conradi, giver sit bud på 2023. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen
Foto: Jørgen Chr. Jørgensen
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Jeg mødes med Karina Conradi en mørk og kold novemberdag. Selvom vejret rusker udenfor, er
der en stemning af ro og varme på hendes klinik i Roskilde. Vi sætter os til rette i de bløde stole,
og jeg begynder at stille mine spørgsmål.

HVORDAN ARBEJDER KARINA CONRADI?

Frygt og ro

Ligesom Anne Skare Nielsen, forudser Karina Conradi også, at samfundet deler sig op i forskellige
strømninger, hvor der både vil være en for frygtenergien og en for fællesskabet.

Masser af juleinspiration i Sjællandske Mediers nye julemagasin

Frygtstrømningen vil blive fodret af alt det, vi ofte bliver præsenteret for i medierne –
naturkatastrofer, krig og økonomiske kriser.

Karina Conradi er clairvoyant og kan skabe forbindelse til universet, hvor hun blandt andet
får billeder og stemninger retur. Dem kan hun bruge til at give os et pejlemærke om, hvad
vi kan forvente af 2023. Selvom Karina Conradi får billeder om 2023, kan vi godt sidde til
næste år og mene, at der er skete nogle meget vigtige ting, som vi ikke fik besked om. Det
skyldes, at vi får det, universet mener, at vi skal vide.

Læs også: 

https://www.sn.dk/furesoe-kommune/masser-af-juleinspiration-i-sjaellandske-mediers-nye-julemagasin/
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– Det vil være folk i denne gruppe, som kommer til at råbe højst. De har behov for at råbe op om,
at det går dårligt, at de har behov for økonomisk hjælp og lignende, fortæller Karina Conradi.

Den anden strømning er en forlængelse af indsigter, som folk fik under Corona-nedlukningerne.
Her vil fokus være på indre værdier, familie, venner, god tid og fleksibilitet. Der vil være en stor
nysgerrighed for nye måder at leve på og en stor søgning mod fællesskabet. Denne strømning vil
dog ikke fylde lige så meget i den offentlige debat.

Jul på den gamle Egegaard

– Man vil ikke høre lige så meget til denne strømning, da de ikke har behov for at råbe højt. Det
er ganske stille roligt, at de vælger at leve deres liv anderledes, fortæller Karina Conradi.

Det vil kræve stor mod fra Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen at lægge gamle krige bag sig og
arbejde sammen, men de har en stor mulighed lige nu. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Maskefald i dansk politik

Læs også: 

https://www.sn.dk/naestved-kommune/jul-paa-den-gamle-egegaard/
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I dansk politik kan der ske store fremskridt. Det skyldes, at der bliver givet slip på de gamle
fløjkrige, og det vil give ro og plads til at samarbejde.

Julens hjemmebag prioriteres i år højere end normalt

– Jeg får at vide, at lige nu har partierne virkelig mulighed for at udøve mirakler, hvis fløjene tør
at udvise hinanden den nødvendige tillid, fortæller Karina Conradi og fortsætter:

– Både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen skal indgå nogle store kompromiser, men
de begynder at kunne se værdien i at arbejde sammen.

Det vil kræve et stort mod fra politikerne, og det vil især være de langsigtede initiativer, som
nyder godt af samarbejdet. Centralt for deres politik bliver at skabe et samfund, hvor det er godt
at være menneske.

Julekærligheden er alle vegne

– Det er, som om der opstår noget magisk, hvis de tør at lægge egoerne fra sig. Jeg får en rolig
og tillidsfuld fornemmelse, hvor samarbejdet er det centrale, og partierne bruger kræfterne på
gode initiativer i stedet for at rakke hinanden ned, fortæller Karina Conradi og fortsætter:

– Tænk, hvad det kan blive til – hvis de tør!

Læs også: 

Læs også: 

https://www.sn.dk/stevns-kommune/julens-hjemmebag-prioriteres-i-aar-hoejere-end-normalt/
https://www.sn.dk/slagelse-kommune/julekaerligheden-er-alle-vegne/
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Lige nu har politikerne mulighed for at bryde gamle magtkampe og udrette mirakler. Hvis de tør. Foto:
Jørgen Chr. Jørgensen

Alle mand på dæk

Det stærke samarbejde, bliver der brug for til en særlig situation i Afrika.

Låge 22: Nissehuer

– Jeg får et billede af Afrika, hvor jorden er helt gold og udtørret. Det er helt tomt og vinden
hyler. Ellers er der fuldstændig stilhed, fortæller Karina Conradi.

Situationen vil skabe bekymring i Danmark og det vil skabe travlhed på Christiansborg.

– Jeg får en ”alle mand på dæk”-følelse, og politisk skal der træffes beslutninger og allokeres
midler, fortæller Karina Conradi.

Læs også: 

https://www.sn.dk/vordingborg-kommune/laage-22-nissehuer/
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Lyset �år endelig mere plads efter nogle år med den ene krise efter den anden. Foto: Jørgen Chr.
Jørgensen

Lys forude

Til sidst vil jeg bare høre dig, om der er andet vi skal vide?

– Der er håb forude. Jeg ser en stribe lys, der løber ligesom vand og bliver større og større. Håbet
og lyset begynder at få plads i 2023 efter nogle år med krig og krise, slutter Karina Conradi.

Juleræs – for et godt formål

RELATEREDE ARTIKLER

SJÆLLAND |

- Hvis samfunds-BH’en forsvinder, falder det hele jo til jorden.

SJÆLLAND |

- Befolkningen skal have en stor cadeau

Læs også: 





https://www.sn.dk/alleroed-kommune/juleraes-for-et-godt-formaal/
https://www.sn.dk/sjaelland/
https://www.sn.dk/sjaelland/hvis-samfunds-bhen-forsvinder-falder-det-hele-jo-til-jorden/
https://www.sn.dk/sjaelland/
https://www.sn.dk/sjaelland/befolkningen-skal-have-en-stor-cadeau/
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SORØ

Kreative kusiner skaber bæredygtig juleglæde

MEST LÆSTE

ROSKILDE | 112

Død kvinde identificeret

ROSKILDE | 112

Død kvindes identitet er formentlig klarlagt denne dag

NÆSTVED

Legetøjsforhandler knækket af corona: Butikken fortsætter med ny ejer

LÆS MERE

Flere historier fra sn.dk

KØGE |  

Ejer og ansat bytter roller hos populær café


GENTOFTE

Biblioteket anbefaler: En bog for dem, der interesserer sig for
alt mellem klima og myter

HALSNÆS |  

Knud Rasmussens sidste skib er brændt


https://www.sn.dk/soroe-kommune/
https://www.sn.dk/soroe-kommune/kreative-kusiner-skaber-baeredygtig-juleglaede/
https://www.sn.dk/roskilde-kommune/
https://www.sn.dk/112/
https://www.sn.dk/roskilde-kommune/doed-kvinde-identificeret/
https://www.sn.dk/roskilde-kommune/
https://www.sn.dk/112/
https://www.sn.dk/roskilde-kommune/doed-kvindes-identitet-er-formentlig-klar-i-morgen/
https://www.sn.dk/naestved-kommune/
https://www.sn.dk/naestved-kommune/legetoejsforhandler-knaekket-af-corona-butikken-fortsaetter-med-ny-ejer/
https://www.sn.dk/koege-kommune/
https://www.sn.dk/koege-kommune/ejer-og-ansat-bytter-roller-2/
https://www.sn.dk/gentofte-kommune/
https://www.sn.dk/gentofte-kommune/biblioteket-anbefaler-en-bog-for-dem-der-interesserer-sig-for-alt-mellem-klima-og-myter/
https://www.sn.dk/halsnaes-kommune/
https://www.sn.dk/halsnaes-kommune/knud-rasmussens-sidste-skib-er-braendt/
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FREDERIKSSUND |  NYHED

Bibliotek med hjertevarme: Kom og feel good

HILLERØD |  KIRKE

Sig farvel til præst

https://www.sn.dk/nyhed/
https://www.sn.dk/frederikssund-kommune/
https://www.sn.dk/frederikssund-kommune/bibliotek-med-hjertevarme-kom-og-feel-good/
https://www.sn.dk/frederikssund-kommune/bibliotek-med-hjertevarme-kom-og-feel-good/
https://www.sn.dk/oplev/kirke-oplev/
https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/
https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/sig-farvel-til-praest/
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ODSHERRED |  NYHED |  

Nedlukninger og opture


ROSKILDE |  112

https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/sig-farvel-til-praest/
https://www.sn.dk/nyhed/
https://www.sn.dk/odsherred-kommune/
https://www.sn.dk/odsherred-kommune/nedlukninger-og-opture/
https://www.sn.dk/odsherred-kommune/nedlukninger-og-opture/
https://www.sn.dk/112/
https://www.sn.dk/roskilde-kommune/
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Død kvinde identificeret

HILLERØD |  112

Kørte gennem landsby og skød fyrværkeri ud af vinduerne

https://www.sn.dk/roskilde-kommune/doed-kvinde-identificeret/
https://www.sn.dk/roskilde-kommune/doed-kvinde-identificeret/
https://www.sn.dk/112/
https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/
https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/koerte-gennem-landsby-og-skoed-fyrvaerkeri-ud-af-vinduerne/
https://www.sn.dk/hilleroed-kommune/koerte-gennem-landsby-og-skoed-fyrvaerkeri-ud-af-vinduerne/
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NÆSTVED |  BYGGERI |  

Året der gik: Den lange vej til Fårebakkerne


https://www.sn.dk/erhverv/byggeri-erhverv/
https://www.sn.dk/naestved-kommune/
https://www.sn.dk/naestved-kommune/aaret-der-gik-den-lange-vej-til-faarebakkerne/
https://www.sn.dk/naestved-kommune/aaret-der-gik-den-lange-vej-til-faarebakkerne/

