Dato 9. juni 2021

” Clairoskop”
Dit horoskop læst med clairvoyance og kort.
Navn: Dit Navn
I det følgende vil jeg præsentere de væsentligste temaer, udfordringer, gaver og
talenter ud fra dine planeters og andre punkters placering i dit fødselshoroskop.
Overskrifter:
At tage lederskab. Stå ved dig selv. Stor personlig forvandling.
Solen repræsenterer det lys du sender ud i verden.
Solen: Krebsen 11 hus
Krebsen er et kardinalt tegn hvilket betyder, at du har lederkvaliteter. Da du har solen i Krebsen
er det vigtigt for dig at du også har hjertet med. Du har stor empati.

Jorden repræsenterer det du har besluttet dig for at manifestere eller begribe.
Jorden: Stenbukken 6 hus
Jorden ligger altid modsat dit soltegn. Der er en helt særlig dynamik mellem de to tegn Krebsen
og Stenbukken. Den kan udtrykkes som hjemme – ude, mor – far, det du kommer fra - der hvor
du er på vej hen. For mig at se er en af dine mål at manifestere en form for ordentlighed her på
planeten. Forstået som at skabe plads og rammer for menneskelig udvikling.

Månen skinner der, hvor du viser de følsomme sider af dig selv eller der hvor du er bange for at
vise din følsomhed. Det er også her, du kan udvikle den største medfølelse.

Månen: Stenbukken 6 hus
Med månen i Stenbukken har du fået en form for benspænd i forhold til din sensitivitet. Det kan
være at det har taget dig nogle år, helt at forstå din egen følsomhed og måske også anerkende
den. Måske har du oplevet at din familie ikke helt kunne forstå dig og du har prøvet at
kompensere for din følsomhed gennem dit arbejde. Der kan have været fokus på sygdom i din
familie. Måske en overbevisning om at man skal være særligt stærk. Med månen her bliver
lektionen at lære at holde fokus samtidig med at du er åben og følsom. Hara chakra.
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Ascendanten repræsenterer din maske eller det ansigt du viser udadtil.
Ascendanten: Løven 1. hus
Herskerplanet =Solen
Når du hviler i dig selv, har du en naturlig autoritet. Folk bliver tiltrukket af din energi og din
udstråling. Men det kan se ud til at du nogle gange har svært ved at stå frem som dig selv. Måske
tvivler du på dig selv. Fordi du ikke vil hævde dig på andres bekostning. Du er meget etisk
funderet.

Descendenten viser hvordan du udvikler dig i forhold til andre mennesker i partnerskab. Det
kan være arbejdspartnere og ægtefæller. Det er her hvor solen gik ned, da du blev født og viser
derfor også nogle af dine skyggesider.
Descendenten: Vandmanden 7. hus
Vanmanden står for fællesskaber. Vi har nu bevæget os ind i vandmandens tidsalder. Det
betyder at der er ved at ske et fokusskifte. Du er også ved at skifte fokus i dit liv. Du begynder at
kunne se meningen med de udfordringer du har haft i dit liv. Lektionen for dig er at have tillid til
dig selv og begynde at tage lederskab.
Måske har du oplevet at være i parforhold, hvor du lod din partner tage styringen. Måske har du
oplevet det i dit arbejdsliv.

MC (Medium Coeli) betyder Midt Himmel. MC fortæller om dit kald. Dit Dharma.
MC: Vædderen 10. hus
Her kommer lederskabstemaet stærkt igen. Hvis ikke du allerede nu har et lederjob, så ser det ud
til at du er i færd med at manifestere det. Det er især indenfor job, hvor du kan være kreativ, eller
hvor du har mulighed for selv at bestemme over din tid.
Måske arbejder du med mennesker som går på skyggesiden. Jeg hørte sangen ”Lille natsværmer”
af Lars HUG på min indre radio. Du kan prøve at finde teksten på nettet.

IC (Imum Coeli) betyder i bunden af himlen. IC fortæller om dit hjem, dine rødder og din slægt.
IC: Vægten 4. hus
Jeg fornemmer at du grundlæggende har haft en tryg barndom. Måske har din mor haft svært
ved at være der for dig hele tiden. Det kan se ud som om du tidligt har haft en rolle som diplomat
i familien. Måske mellem din mor og din far, men det kan også være mellem din mor og resten af
familien.
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Merkur viser din måde at kommunikere på.
Merkur: Krebsen 11. hus
Du har måske oplevet i dit barndomshjem at der ikke blev talt om følelser. Måske har der været
livlige diskussioner. Men det kan også være at der ikke blev snakket så meget. Måske har dette
skabt et indre ønske i dig om at ville nå ud til verden. Måske har du allerede nu skrevet flere
bøger, eller også er der flere bøger i dig, der venter på at blive skrevet. Det vil især være emner
omkring sensitivitet og følsomhed. Din dybe forståelse for mennesker på skyggesiden.

Venus viser din skønhedssans og begejstring.
Venus: Tyren 10. hus
Med Venus her, vil du let kunne tiltrække penge og manifestere dine drømme. Du har en sikker
stilsans hvilket bliver anerkendt af mange. Men det kan godt se ud til at det du virkeligt ønsker
dig, er enkelthed. Jeg ser en bolig for mig, med få men smukke møbler.
Måske har du indtil nu bearbejdet din relation til din mor, som kan have været meget smuk og
attraktiv, men som har haft sine kampe.

Mars viser din indre styrke.
Mars: Jomfruen 2. hus
Mars her, betyder for dig, at du har en indre motor. Jeg ser at den driver dig mod dine mål. Men
den kan nogle gange ”Koge” over. Især når du møder ligegyldighed eller intolerance. Dit hjerte
banker for de svageste.

Jupiter kan fortælle om din selvtillid og din indre power.
Jupiter: Vandmanden 6. hus
Jeg ser for mig at du begynder at tage lederskab og træder frem på scenen. Det ser ud til at det er
dit tema og grunden til at du valgte at få netop dette Clairoskop. Du er parat. Der er mange der
har brug for den viden som du kan formidle.

Saturn kaldes dit skæbnepunkt. Det er her vil du opleve dine største udfordringer,
begrænsninger og tilbageslag. Saturn fortæller om din virkelighedssans. Herudover kan den også
pege hen på dine tidligere liv.
Saturn: Stenbukken 6. hus
Her har du en dobbelt Saturn, da Stenbukkens planethersker er Saturn. Det er også her jeg ser
de værdier du har haft med hjemmefra. Hvor disciplin var mere vigtig end følelser, men det kan
også have været fra et tidligere liv.
Kunsten for dig nu er at kunne vise lederskab fra hjertet. Det handler også om ydmyghed og her
ser jeg, at du nogle gange kan være alt for ydmyg.
Det kan hjælpe dig at meditere.
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Uranus viser din frihedstrang og dit helt personlige udtryk.
Uranus: Løven 1. hus
Igen er der fokus på lederskab og kreativitet. Uranus i Løven og 1. hus fortæller om stærke
personligheder, der når de får lov kan stråle om kap med solen. Men får de lov?

Neptun viser dine spirituelle og sociale idealer. Din sensitivitet.
Neptun: Skorpionen 4. hus
Med Neptun her, ser det ud til at du har valgt at gå dybt ind i menneskesindet. Jeg ser at den
dybe medfølelse du har for mennesker, kan stamme fra din barndom. Det ser ud til at din
barndom har gjort dig til en banebryder.

Pluto er planeten for genfødsel. Den fortæller, hvor du har mulighed for at få en ny chance.
Pluto: Jomfruen 2. hus
Temaet her omkring Pluto for dig, handler om at tjene. Hvem vil du helst tjene og hvad?

Chiron er planeten for den sårede healer. Hvor den er, fortæller dig om din dybeste smerte,
men også, hvor du selv har mulighed for at bringe lindring og healing.
Chiron: Fisken 8. hus
Du er meget sensitiv og måske har du brugt mange år og mange timer på at nå en form for
afklaring med det. Måske kæmpet med misbrug. Det behøver ikke være dig. det kan også være
familiemedlemmer eller partnere. Men dette arbejde har givet dig en dyb forståelse for verdens
skyggesider.

Black Moon Lilith kan give dig et indblik i din mørkeste karma.
Black Moon Lilith: Løven 1. hus
Dette er ikke en planet men et punkt på himlen. Din skyggeside. Det er tankevækkende at du har
valgt at have din skygge her på det, som i virkeligheden er dit smukkeste træk.
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Lykkepunktet kan fortælle dig, hvor du har mulighed for at opnå den største velstand og
lykkefølelse.
Lykkepunktet: Vandmanden 7. hus
Du vil gennem denne konstellation lære, at du ikke finder lykken før du har fundet din egen
styrke og du begynder at tage lederskab. Måske har du søgt at finde lykken gennem en partner.
Men det har lært dig at se dybt ind i menneskesjælen. Denne viden kan du bruge til at skabe
harmoni omkring dig og det vil gøre dig lykkelig.

Vertex er punktet for din soulmate-connection. Her vil du finde ud af, hvad din soulmate
trigger i dig, for at du kan udvikle dig.
Vertex: Skytten 5. hus
Måske er din soulmate Skytte, men mere sandsynligt er det, at din soulmate hjælper dig med at
fremme din kreativitet og din høje idealer. Din partner vil kunne inspirere dig til at træde ud af
skyggen og dele din viden, men det er vigtigt at du har humoren og glæden med.

Horoskoptype:
Sprøjtet – betyder at du har mange interesser og talenter.
Nordlige Måneknude viser det område, hvor du har mulighed for at opnå den allerstørste
vækst.
Nordlige Måneknude: Løven 2. hus
Den nordlige måneknude ligner en port. Det er denne port som du kan træde igennem med det
liv du har valgt. Endnu engang er der fokus på dig og din stærke udstråling. Du vil kunne
inspirere andre til at leve et godt liv. Med værdier og gennem kreativitet.

Sydlige Måneknude viser det område, hvor du har brug for at give slip. Den viser din
karmiske gæld. Kan også repræsentere den evige cyklus af gentagelser.
Sydlige Måneknude: Vandmanden 8. hus
Opgaven er at lade dine lektioner fra din fortid. (nutidige eller tidligere liv) opløses, så du kun
har læringen tilbage.
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