Clairoskopiske læsninger for uge 16, 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 d. 19. til d. 25. april 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Neptun.
Jeg har også valgt at trække et kort fra sættet ”Whispers of Love” af Angela Hartfield.
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.

Vædder

Den kommende uge kan byde på lidt blandede oplevelser. På den ene side vil du få mere
anerkendelse og du vil have lyst til at træde frem. Men på den anden side, er du også mere
sensitiv og vil derfor have et større behov for at være i din egen verden, uden for megen
uro. Det ser ud til du vil få dine ønsker opfyldt. Især først på ugen ser det ud til at du
formår at skabe et sanseligt rum for dig selv. Du vil også kunne opleve at stå mellem
følelsen af at have et behov for større frihed, samtidig med at du mærker et behov for
mere omsorg.
Dit kort: ”The Heart of the Matter” Et lille barn drømmer om de mest fantastiske eventyr.
Budskabet er at du allerede nu har alt hvad du skal bruge for at skabe dit drømmeliv. Kig
på billedet. Hvad træder frem? Mærk efter, hvad denne scene betyder for dig.

Tyr

Det ser ud til at du får travlt i denne uge, så derfor er det vigtigt du afsætter tid til
selvforkælelse. Hvad har du brug for? Frisk luft? Ro? Massage? At sidde med din
yndlingsdrik og læse en god bog?
Du vil blive mindet om hvor hurtigt du kan manifestere, derfor er det også vigtig at du
giver dig tid til at mærke efter hvad du virkeligt ønsker dig. Jeg kommer til at tænke på
sangen af John Lennon ”Instant Karma” Hør den her. Jeg tror du her i løbet af ugen bliver
mere og mere bevidst om dine valg og vil derfor også kunne opleve større succes.
Dit kort: ”Be Authentic” på kortet sidder en person og sender musikalske vibrationer til sit
underbevidste (Månen). Over personen stråler solen og sætter lys på dine talenter og
gaver. Du har mulighed for at opnå en større fred med dig selv.

Tvilling

I denne uge vil du føle dig mere sensitiv end du plejer. Samtidig vil du også kunne mærke
at dine clairvoyante evner forstærkes. Hvis du ikke allerede bruger orakelkort, kunne det
være en ide at begynde at bruge dem, da de er som telefonrør til dine guider. Du kunne
trække et kort om morgenen som hjælp til at forstå dagens energier. Men det behøver ikke
være orakelkort, der findes mange andre orakelsystemer: teblade, kort, sten, runer,
terninger, krystalkugler, skyer…
Hvis du kigger på det kort jeg trak til dig, ser du en kvinde ”læse” i en konkylie.
Budskabet til dig er: Stå ved dig selv og tro på dig selv. Du vil kunne få anerkendelse for
dine fine budskaber, hvis du skulle vælge at dele dine erkendelser med andre.
Dit kort: ”Appreciate this Moment” kvinden på kortet har smykket sig med strandskaller,
som symboliserer at hun har kontakt med sine følelser. Giv dig selv tid til at mærke dine
egne følelser og brug gerne tid på fordybelse.

Krebs

Denne uge står i oprydningens tegn. Både udvendigt og indvendigt. Det kan godt være
det føles som hårdt arbejde, men det ser ud til at tiden alligevel vil flyve hurtigt, fordi dine
venner eller familie bakker dig op og opmuntrer dig. Det lader til at dette arbejde er en del
af en større proces du har besluttet at gå i gang med. Hold ud. Du kan eventuelt skrive de
sange ned, du lægger mærke til og som ”kommer” til dig enten over radioen, anlægget
eller i dit hoved. Derpå kunne du slå dem op på nettet og se om der var et budskab til dig
gemt i teksten. Det ser ud til at du har mulighed for at få nogle fine indsigter denne uge.
Dit kort: ”Be in the Present and Dream of the Future” Da jeg skrev teksten til dig, ville jeg
gerne finde en sang som passede til dig også. Men jeg kunne kun høre sangen ”Instant
Karma” som jeg ”hørte” da jeg skrev teksten til Tyren. Men nu hvor jeg kigger på dit kort,
kan jeg jo se ordene: We all shine on, like the moon and the stars and the sun…

Løve

Denne uge bliver måske lidt udfordrende for dig. Det ser ud til at du er ved at åbne dit
hjerte for helt nye impulser. Det kan skabe krusninger i forhold til det liv du lever nu. I
forhold til dine nærmeste og til dem du omgås, fordi du nærmest forandrer dig fra dag til
dag. Det kan også være i forhold til dig selv og dit eget selvbillede. Hvem er du? Er der
noget du fortæller om dig selv som ikke længere passer? Det vil være en god ide at give
dig selv tid til at lytte til dig selv. Selvom du som løve kan stråle med selvtillid, har du
måske glemt at mærke efter helt inde i dig selv, og sat din partner op på en piedestal. Men
i denne uge vil du kunne mærke hvordan I kan nærme jer hinanden på en mere
harmonisk måde. Hvis du ikke har en partner, vil ugen give dig et billede af den partner
som du virkelig ønsker og du vil på denne måde bedre kunne tiltrække ham eller hende.
Dit kort: ”Consider your Foundation” på kortet står et par og kigger på et hus. Foran dem
svæver englene og alferne. Måske har du brug for at mærke efter hvad du har og hvad du
ønsker. At kunne se gennem drømme og illusioner.

Jomfru

Det ser ud til at museerne i Danmark åbner d. 21. april. Måske har du lyst til at tage på
museumsbøg, eller fylde dit liv med kunst i denne uge? Om ikke andet blive fyldt med
inspiration fra billedernes verden. Det ser også ud til at du i forbindelse med dit arbejde, et
projekt eller en ide træder ud af skyggen og får anerkendelse for dit mod eller din styrke.
Måske er dette også en indre anerkendelse af dig selv. Hvor du opdager helt nye sider af
dig selv.
Endelig ser det ud til at du vil opleve en healing i det område af dit liv som handler om
partnerskab. Måske kommer du tættere på din partner. Eller hvis du er single få en dybere
forståelse af hvorfor I endnu ikke er sammen.
Dit kort: ”Look to Your Inner Strength” Fra kvindens hoved springer tanker ud som
iskrystaller, måske er de negative, måske er de bekymringer, måske bare forstyrrende.
Men i krystalkuglen ser hun sig selv dansende, fri og i et med universet. Og som et frø kan
hun plante denne vision i en frugtbar sky.

Vægt

I denne uge er der fokus på nærhed. Det ser også ud til at blive en uge med større
kreativitet. Du trives og du vil kunne opleve mere ro og glæde i din krop. Med Mars i dit 9
og senere på ugen dit 10 hus vil du kunne opleve at din intention forstærkes og med dette
opleve succes på flere områder. Det vil opleves som om det du sender en energipil efter,
vil lykkes for dig. En uge med plads til latter og nærvær.
Dit kort: ”The Only Thing that is Real is Love” i dig har du adgang til den allerstørste
visdom. Du behøver blot at lukke dine øjne for at komme i kontakt med den. Lad denne
visdom guide dig og del dine visioner med din verden.

Skorpion

Temaet for dig i denne uge er familie. For nogle er familie det sted hvor vi kan føle os
trygge og elskede, for andre kan det være det sted, hvor vi har følt os forkerte, ikke
elskede eller set.
Hvordan ser en lykkelig familie ud for dig? Prøv at lægge mærke til hvad der kommer til
dig. Måske kan du skrive det ned eller tegne det. Du vil derefter have mulighed for at
opleve netop mere nærvær og glæde i dine nære relationer.
En familie kan være en gruppe af mennesker som vi føler slægtsskab med. Det behøver
ikke være vores biologiske familie, ligesom det heller ikke behøver at være mennesker. Da
man kan føle slægtsskab med sine kæledyr også.
Jeg sender lys til dig på din healingsvej. Jeg har selv haft glæde af at bruge
”Familieopstilling” til at finde større ro. Men find din egen vej. Naturen er en af de største
healere også for dig, især i denne uge.
Dit kort: ”Treasure Your Loved Ones”. Det er lidt magisk at netop dette kort kom frem til
dig i denne uge.

Skytte

I denne ser det ud til at du skifter gear, farten sænkes og der falder mere ro på din energi.
Måske begynder du at studere eller meditere. Det ser ud til at du kan rejse langt ud med
dine tanker og dit sind. Der er samtidig fokus på healing i denne uge for dig. ikke blot helt
personligt men også i forhold til din familie. Måske vil nogle af de erkendelser som du har
fået bringe healing til dine nærmeste eller måske genfinder du din egen indre healer til
glæde for dig selv og andre. Men husk at give dig selv tid og skab øjeblikke i dit liv med
plads til nydelse.
Dit kort: ”Love Makes the Difference” en kvinde rejser på et fantasirumskib ud i universet,
både det indre og det ydre. Med sig har hun gode minder om dybt nærvær, om det så blot
var for et kort øjeblik, har hun dette minde med som en dyrebar skat, hun kan bruge til at
navigere efter.

Stenbuk

Måske er du optaget af nogle helt nye ideer i denne uge, måske har du så travlt at du
glemmer dine nærmeste. Eller måske bliver du optaget af små projekter i dit hjem så du
helt glemmer tid og sted. Alt dette kan føre til at der bliver lidt uro omkring dig. måske
også i forhold til din partner som kan føle sig lidt overset.
Det ser ud til at ugen bringer mulighed for øget indkomst eller succes. De er derfor ekstra
vigtigt at du husker at værdsætte dem som er i din nærhed. Selvom du måske tænker
kærlige tanker, vil dine nærmeste også gerne høre dig sige dem højt.
Del dine tanker.
Dit kort: ”Slow Down” når vi standser op, skaber vi et rum for kommunikation med vores
åndeteam, vores højere selv og dybe visdom. Samtidig skaber vi også plads til at livets
gaver kan udfolde sig.

Vandmand

Som vandmand er du altid på jagt efter nye spændende oplevelser. Det ser ud til at du får
travlt i denne uge. Måske med at organisere og skabe plads. Det ser ud til at du længes
efter at tilbringe mere tid med dine nærmeste, men at du samtidig nærmest bliver trukket
ud i ydrebanen. Men hvis du kigger på kortet som jeg trak til dig, kan det være at årsagen
til disse energier er forelskelse. Hvis ikke i en partner, så måske i livet, et barnebarn, et
kæledyr, i foråret…
Måske vil du fordybe dig i tanker om værdi. Du er som udgangspunkt allerede elsket.
Hvad gør du for dig selv og andre som giver ægte værdi?
Dit kort: ”True Love” lad kærligheden fylde dig.

Fisk

Der er fokus på dine sanser. Ikke blot dine fysiske sanser, men også dine klarsanser. Du er
ekstra sensitiv i denne uge. Derfor er det ekstra vigtigt at du har omsorg for dig selv. At
du gør noget som føles godt for dig selv. Det kan være at tage et langt bad, at modtage
massage, hvis det kan lade sig gøre. Eller give dig selv massage med en velduftende olie.
Du vil kunne modtage en fin anerkendelse, især omkring din sensitivitet. Måske er du i
færd med en større hjerteåbning, som sender inspiration ud i din omgangskreds.
Rådet til dig er: stå ved din sensitivitet, det er til stor inspiration for andre.
Dit kort: ”Do Something for Someone” at elske sig selv, præcis som man er, kan være en af
de største gaver man kan give andre. Eller som Prince synger: Style is loving yourself ’til
everyone else does to”

