Clairoskopiske læsninger for uge 15 - 2021

Disse generelle clairoskopiske læsninger tager udgangspunkt i de tre planeter Venus,
Mars og Jupiter. Venus for kærligheden, Mars for din styrke og Jupiter for lykkeheld.
Energierne er gældende fra fra d. 12. – 18. april 2021.
Som bonus planet, trak jeg kortet Uranus, som står for din personlige stil og det som gør at
netop du skiller dig ud.
Du kan læse teksten til det tegn du er født i (dit soltegn) du kan også læse teksten til din
ascendant samt til det tegn hvor din måne står i.
I denne uge har jeg valgt at trække et kort fra sættet ”Gateway – Oracle cards” af Denise
Linn.

Vædder

I denne uge ser det ud til, at du har besluttet dig for at være dig. Du vil kunne opleve en
fornyet selvtillid, som hænger sammen med at du står mere ved dig selv. Helt enkelt lyder
rådet. Tro på dig selv og vær ikke bange for at stå op for dig selv. Under Jupiters og Mars
indflydelse vil ugen kunne bringe livlige diskussioner og bringe dine tanker helt ud i
verdensrummet. Måske vil der også dukke nogle uventede penge op.
Kort: ”Standing Firm” Jeg er nobel, modig og stærk. Som der står på kortet. Det er også
ord man kan sætte på dig vædder. Tro på dig selv.

Tyr

I denne uge vil du stråle som en diamant og det er ikke kun dine nærmeste som ser det.
Du stråler fordi du kan se skønheden i selv de mindste ting omkring dig. i blomsterne,
stenene på stranden, skyerne på himlen, i øjnene på dem du elsker. Ja i livet omkring dig.
Det er som om du henter energi fra en uendelig kilde. Brug energien til at skabe de
forandringer som du ønsker dig. Måske vil du opleve hvordan dit arbejde føles lettere.
Ikke fordi du har fået mindre ansvar, men fordi Jupiter giver dig medvind. Uranus vil
sende sine stråler til dine mere oprørske sider. Det behøver ikke at være negativt. Måske
vil du finde nogle helt nye ideer her.
Kort: ”Flying Free” Jeg udfolder mine vinger, står der på kortet. For mig relaterer dette
kort til din englenatur. Den kan hjælpe dig gennem ugen.

Tvilling

Transformation er overskriften for dig i denne uge. Det kan give sig til udtryk på flere
måder. Måske vil du opleve at være lidt ved siden af dig selv, fordi du er ekstra sensitiv.
Måske vil du føle at dine venner lever et mere spændende liv end dig. Måske vil du
opleve at du møder modstand som om du støder panden mod muren, igen og igen. Til dig
lyder rådet: Kig op. Til stjernerne og derpå: Kig ind. Ind i dig selv. Se hvor fantastisk du
allerede er.
Herfra sender jeg dig et tæppe af lys som kan bringe dig fornyet energi.
Kort: ”Emerging into Grace” Jeg lader min sjæl blive opfyldt med ynde. Ynde eller grace
er et smukt ord. Det betyder at du tillader transformationen, men den kommer til at ske
harmonisk eller med ynde.

Krebs

Som krebs ligger det nærmest i dine gener at være noget for andre. Og det er du god til.
Men i denne uge vil du opleve at stå i et dilemma, der handler om, hvordan du kan give
dig selv mere tid. Måske har du en familie som kræver din energi, måske dine venner eller
dit arbejde. Det er i denne uge mere vigtigt end nogensinde at du giver dig selv tid, da du
vil kunne opleve en slags indre hvirvelvind. Som om lampens ånd er i gang med et
kæmpe oprydningsarbejde inden i dig. Hold ud. For lampens ånd har også gaver med til
dig. Det kan være uventede penge. Men det kan også være en ny følelse af at være mere
”Ligeglad” med hvad andre tænker.
Kort: ”Planting Seeds” de frø du planter nu, vil bringe dig stor glæde og overflod.

Løve

Måske vil du opleve at være særligt drømmende i denne uge, ikke bare om natten men
også gennem dagdrømme. Måske drømmer du om en bedre verden. Selv om dette for
nogen, vil opleves som om du gemmer dig fra verden, er det kun et løvehvil. Indtil du
atter er parat til at træde frem og stråle som kun du kan. Stråle med fornyet energi, der
ikke kun påvirker dine nærmeste relationer men også dit arbejdsliv (for mig er arbejde
relateret til det man bidrager med, og alle kan bidrage med noget unikt)
Kort:”Coming into Power” Træd ind i din power. Mærk hvordan du er forbundet med
jorden og himlen, som på billedet.

Jomfru

I denne uge vil du måske have så travlt med nogle helt nye ideer, at du næsten ikke har tid
til at sidde stille. Det kan også være at der bare er usædvanligt mange arbejdsopgaver
foran dig. Måske drømmer du om at kunne sidde i en stille have eller et særligt sted i
naturen og meditere. Du har i denne uge en helt særlig forbindelse til det store lager af
fælles viden og visdom. Du vil helt sikkert få op til flere visioner om hvordan verden
kunne indrettes og blive til et bedre sted. Kunsten er at lade disse idealer strømme gennem
dine hænder og forplante sig i dit daglige arbejde.
Kort: ”Manifesting Dreams” Dine drømme bliver til virkelighed. Det kommer til dig, ikke
på grund af held, men fordi du har manifesteret dem.

Vægt

Det lader til at den medvind som du har oplevet i de sidste par uger, fortsætter ind i denne
uge også. I begyndelsen af ugen vil du muligvis få brug for din medfødte diplomatiske
sans. Men som ugen skrider frem vil du mærke en større ro. Nyd det. Med denne ro vil du
bedre kunne bruge din tankekraft til at manifestere dine ønsker. Det ser ud til at ugen
byder på skønne overraskelser. Det kan være anerkendelse. Men det lader også til at der er
gaver på vej til dig.
Kort: ”Mending Bridges” Broer skaber forbindelser og healer din fortid. Hjælper dig med
tilgivelse. Mærk hvordan tilgivelsens gave fylder dig med kærlighed.

Skorpion

Det ser ud til at ugen for dig står i oprydningens tegn. Det kan både være en indre
oprydning. Måske er du i gang med at kigge på din fortid, din slægts historie eller dine
forfædre. Men det kan også være en fysisk oprydning i dit hjem. Det er nogle dybe lag
som er ved at blive healet op og i processen vil du opdage nogle helt nye sider i dig. Jeg
sanser, at det handler om nogle spirituelle forbindelser fra din fortid. Måske handler de
om tidligere liv. Jeg fornemmer at dette arbejde vil bringe dig tættere på en partner eller
din partner.
Kort: ”Sharing of Yourself” Jo mere du giver af dig selv, jo mere vil du få. Dette er
generøsitetens gave.

Skytte
Du har altid haft dyb medfølelse for dine medmennesker. Der ligger dybt i dig, et ønske
om en verden med en større nænsomhed mod mennesker og natur. Det ser ud til at der
bliver skruet op for din medfølelse i løbet af ugen. Måske bliver du opmærksom på nogle
områder i verden, eller måske er du allerede optaget af et sted hvor mennesker, dyr eller
naturen er i krise. Det giver en tone af alvor til ugen, men det er også med til at give dig
tanker om hvordan man kan indrette verden og gøre den til et bedre sted. Det er vigtigt
du giver dig selv tid til at være et med dig selv. Det kan være gennem meditation eller
gåture i naturen. Men når du føler denne jordforbindelse vil du kunne dele dine tanker og
bringe din inspiration videre ud i dit netværk.
Verden har brug for mange gode ideer.
Kort: ”Expecting Miracles” Lad miraklerne ske i og omkring dig.

Stenbuk

En af de sætninger som kom til mig, til dig var: gaver fra fortiden. Måske er det helt
konkret en gave eller noget som dukker op i dit liv der kommer fra din fortid (familiearv,
noget du har skabt som barn eller ung, en familie værdigenstand som pludselig kommer
op til overfladen). Men et kan også være på det psykologiske plan, hvor du pludselig
bliver bevidst om nogle sammenhænge og opdager gaven i dine erfaringer.
For dig ligger ugens største opgave i at skelne mellem nydelse og afslapning eller
dovenskab. Hvor går grænsen? Du vil muligvis også blive begavet med uventede penge.
Uranus budskab til dig i denne uge er: Vær dig selv!
Kort: ”Letting Go” Dette kort taler mere om at tillade livets flow end at give slip. Måske er
det netop det som er din opgave i denne uge at følge energien og dit naturlige flow.

Vandmand

På den ene side drømmer du om at være hjemme, læse en god bog, se en god film eller
bare slappe af sammen med dem du elsker (mand, kone, børn, forældre, venner, hund,
kat, hest… En familie kan have mange former) Måske drikke din yndlingsdrik og nyde
foråret. Men på den anden side bobler en udelængsel så dybt i dig, at du måske har svært
ved at sidde stille. Du drømmer måske om at komme ud, i byen, i verden eller bare et eller
andet sted med plads til nye eventyr. Måske opfinder du en ”Corona” sikker rejsemetode.
Det ser i hvert fald ud til, at du har mulighed for at høste en god anerkendelse i løbet af
den kommende uge.
Kort: ”Opening to Love” Kortet sender dig nøglen til ugens udfordring. Vær parat til at
følge dit hjerte.

Fisk

Dine kommunikationsevner står til at få et boost i denne uge. Ikke bare dine talegaver men
alt omkring din kommunikation. Det ser ud til at et eller andet får dig til at dykke ned i
din families historie. Som om du vil helt ned til rødderne. Under vejs ser det ud til, at du
finder nogle helt særlige indsigter og din intuition vil blive endnu mere fintunet.
Helt enkelt lyder rådet til dig: kommuniker, mundligt og skriftligt på alle tænkelige
måder.
Kort: ”Cherishing Self” på kortet kan du se noget der minder om et fødselsdagsbord, med
god mad, drikkevarer lidt sødt og en overraskelse. Vær åben for at blive fejret i denne
uge… hvis andre ikke gør det, kan du altid gøre det selv

