Clairoskopiske læsninger for uge 17 – 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. 26. april – d. 2. maj.
Som bonusplanet, trak jeg kortet Månen. Mens jeg blandede mine planetkort, tænkte jeg
på månen, pludselig faldt et kort ud. Det var månen. Og netop på tirsdag er det fuldmåne.
Fuldmånen markerer slutningen på en periode, og giver dig mulighed for at give slip på
det som ikke længere tjener dig. Fuldmånen står i tegnet Skorpionen og det betyder at du
nu har mulighed for en dyb indre oprydning.
Du kan læse i dit sol tegn, hvad denne oprydning indebærer.
Jeg har også trukket et kort fra ”Moonology – Oracle Cards” af Yasmin Boland. Det er helt
tilfældigt at der er så mange gentagelser. De er trukket elektronisk fra en app på min ipad.
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 din måne står i.
Da det er generelle læsninger, kan du mærke efter hvad der giver genklang i dit hjerte og
give slip på det som ikke giver mening.
Jeg tilbyder også personlige læsninger. Gå på opdagelse i alt hvad jeg tilbyder på min
hjemmeside.

Vædder

Denne fuldmåne bringer mulighed for en indre oprydning af dine dybeste traumer og sår.
Som om du endelig er parat til at give slip. Det kan være negative overbevisninger som
har præget dit liv, men som du nu endelig kan se på med helt nye øjne. Lykkeligvis vil
både Venus og Jupiter fylde dit liv med glæde og overflod. Det ser ud til at jo mere du
giver slip, jo mere energi får du og jo bedre bliver dine relationer. Du vil have et helt
særligt overskud til dine nærmeste. Og samtidig vil du blive beriget med kærlighed og
gode overraskelser.
Dit kort: ”Full Moon in Libra” kortet forstærker tendensen, jo mere du giver slip jo bedre
bliver dine relationer.

Tyr

Den oprydning du har mulighed for at opleve i forbindelse med den kommende
fuldmåne, handler om dine følelser omkring partnerskab. Måske fra dine egne oplevelser,
måske din families eller dine forældres.
Hvis du er i et parforhold, vil I kunne nå hinanden på et dybere plan. Jeres kærlighed og
forståelse for hinanden vil blomstre og I vil kunne nyde en fin intimitet. Hvis du stadig
leder efter en partner, vil du med fuldmånens hjælp lære at acceptere dig selv på en helt
ny måde. Venus vil sende lys til dig som vil få dig til at gløde og du vil kunne stråle som
om du var forelsket, hvem ved måske går du hen og forelsker dig.
Dit kort: ”Fullmoon in Aquarius” Den succes du kan opleve i denne uge, ikke blot i
forbindelse med dit partnerskab, men også på andre områder, kan alle relateres til det
arbejde du har gjort og den følelse du har opnået. Følelsen af dyb selvaccept. Du kan elske
dig selv præcis som du er.

Tvilling

Har du brug for at blive mere organiseret? Det kan være, du ikke kan finde ud af, hvordan
du skal bringe alle dine ideer til virkelighed. Det kan også være du går rundt og døjer med
nogle småskavanker eller lunkent humør. Med fuldmånens hjælp, vil du kunne
påbegynde det ”oprydningsarbejde” som er nødvendigt for at du kan opnå healing på de
nævnte områder.
Det ser ud til at blive en fantastisk uge, hvor du kommer i dybere kontakt med din
manifestationsenergi. Du har direkte adgang til det store fælles lager af visdom. Har du
brug for ekstra balance, ser det ud til at krystallerne vil kunne hjælpe dig. det vil være
individuelt fra person til person, hvilke krystaller der vil være gode at bruge. Men
Labradorit kan hjælpe dig i din transformation.
Dit kort: ”Fullmoon i Capricorn” Det jeg elsker allermest ved disse læsninger, er
synkroniciteten, At jeg får tegnene på flere måder. Denne fuldmåne kan opleves som
kulminationen på en hård periode. Så der skulle være gode muligheder for mere glæde og
ro.

Krebs

Livet er mere end arbejde, prøver fuldmånen at fortælle dig denne uge. Det kan være du
har glemt at nyde dit liv, eller du har været lidt for alvorlig. Du har været igennem en stor
transformation. Måske har du skiftet livsstil, hvilket kan have været hårdt for dig og noget
af en prøvelse. Men hvad kan gøre dig rigtig glad? Hvad nyder du at bruge din tid på?
Det kan være kreative sysler, musik eller naturen. Prøv at mærke efter og prøv så, at give
dig selv mindst en af disse oplevelser i denne uge.
Planeterne arbejder for dig i denne uge. De giver mulighed for behagelige møder, større
selvtillid og flere penge. En uge fyldt med gaver. Måske kommer nogle af gaverne som
smukke indsigter.
Dit Kort: ”New Moon in Pisces” med nymånen i fiskens energi, denne fuldmåneuge, får
du mere power til at skabe de nødvendige forandringer. Men den største styrke finder du
i dig selv. Gennem din intuition.

Løve

Drømmer du om en ny arbejdsplads? Måske ønsker du forandring på din arbejdsplads?
Det kan være du ønsker dig mere plads til at udfolde dig kreativt? Sådan som tingene ser
ud lige nu, kan godt være skyld i frustrationer. Du kan have det som om du ikke har plads
til de store armbevægelser. Men du har ikke blot Jupiters lykkeenergi med dig i denne
uge, som du kan se på dit kort, får du også ekstra held med dig. Så det ser ud til, at du vil
kunne få et eller flere ønsker til at gå i opfyldelse i løbet af ugen.
Vær dog opmærksom på fuldmånen som sætter lys på din forhistorie, dine rødder og din
slægt. Det vil være her, du vil kunne komme til at bruge mest af din tid.
Dit kort: ”New Moon in Sagittarius” Denne nymåne tiltrækker glædelige begivenheder og
opfylder dine ønsker. Samt hjælper dig med at overkomme de udfordringer som
fuldmånen i Skorpionen skulle bringe frem.

Jomfru

Denne fuldmåne kan godt komme til at virke overvældende, da den går ind og forstærker
dine følelser. Ikke sådan, at du ikke kan håndtere dem, men måske er det lidt uvant for
dig. Jeg ser det som månen der trækker i havet. På samme måde, kan du komme til at
opleve helt nye sider af dig selv. Men det ser også ud til at du vil opleve et større behov for
at dele disse følelser med andre. At du tillader dig selv at være mere sårbar i andres
selskab. På din arbejdsplads vil du kunne opleve at være centrum for dine kollegers
opmærksomhed. Det ser ud til at du endelig har modet til at træde frem og stille krav eller
til at fortælle om dine ideer. Måske drømmer du om at skabe et sted hvor børn eller
barnlige sjæle kan finde ro og healing. Måske vil du finde dyb inspiration i børnebøger
eller i selskab med børn.
Dit kort: ”Blue Moon” Man kan sige once in a blue moon om en begivenhed der er så
sjælden, at det næsten er umuligt. Det ser ud til at du har mulighed for at opleve sådan en
begivenhed i denne uge. En lykkelig begivenhed som skaber varige forandringer.

Vægt

Det ser ud til at denne fuldmåne vil bringe dig i forårsrengøringshumør. Eller i hvert fald
kan du have lyst til at gennemgå nogle gamle bunker og få mere styr på det du ejer. Måske
vil du på denne måde kunne genopleve de gyldne øjeblikke du allerede har oplevet. Men
det ser også ud til at ugen bringer mulighed for mere berømmelse, anerkendelse og gaver.
Måske vil det ske som en reaktion på dit oprydningsarbejde. Fordi loven om tiltrækning
siger, at når du rydder op i det gamle, gør du plads til det nye. Et er helt sikkert, dette
arbejde vil kunne bringe dig glæde og gode oplevelser.
Dit kort: ”New Moon in Gemini” denne energi passer godt til denne uges fuldmåne, da alt
er kommunikation.

Skorpion

Måske har du stadig nogle antagelser om hvem du er, som ikke længere passer med
virkeligheden. Måske har du tanker om dig selv, som begrænser dig? Du kender helt
sikkert til ord som, det kan man ikke, det er jeg ikke dygtig nok til eller det nytter ikke
noget alligevel. Det ser ud til at denne uges fuldmåne vil hjælpe dig med at rydde op i
nogle af disse tanker og give nye indsigter i dig selv. Det er muligt, at det bliver noget af
en udfordring for dig. Det kan føles som om hele dit system er ude af balance. Men det er
fordi du er i en ny og uvant læringssituation. Lige pludselig er du igennem og du vil føle
mere glæde og ro.
På de andre områder i dit liv ser det ud til, at du vil opleve mere harmoni. Som om hele
universet ønsker at du bruger din energi på at give slip på de negative overbevisninger.
Dit kort: ”Blue Moon” Brug denne energi til at holde fast i dine visioner og tro på dig selv.

Skytte

Det ser ud til, at du i denne uge får mulighed for at give slip på den frygt, min nevø kalder
”spøgelsesskræk” Lade universet løfte den væk og bringe en større fred i din krop. Det jeg
mener er at mange går rundt med en energiradar som opfanger energier alle steder fra.
Det kan være fra de mennesker du omgås, naturen samt fra dem som er gået over på den
anden side. Men hvis du ikke er bevidst om, at det er det som sker, kan det bringe stress i
dit system. Fuldmånen vil hjælpe dig. Samtidig ser det ud til at du bliver hjulpet af de
andre planeter. Der er stor healing til dig. Det kan være du beslutter dig for at skabe mere
plads til dig selv. Det kan også være du er i gang med en større oprydningsproces, hvor
du dag for dag, får mere og mere mod. Jeg ser at du skaber et rum hvorfra du kan
modtage de klare budskaber.
Dit kort: ”New Moon in Sagittarius” Det er lidt magisk. Dette kort er dit lykkekort. Tro på
dig selv og tag imod den healing som kommer til dig.

Stenbuk

Med denne uges fuldmåne får du mulighed for at gå i dybden med dine forventninger til
andre mennesker, dine venner og dem du omgås. De har måske skuffet dig eller du føler
at de ikke rigtigt anerkender dig. Men det ser ud til, at du ikke længere bliver så påvirket,
at du har lettere ved at give slip og mærke en dybere ro i dig selv.
I forhold til samarbejde ser det ud til, at du ikke har så megen tålmodighed. Men det ser
ikke ud til at skabe de store konflikter, især fordi ugen også bringer fokus på glæde og
nydelse samt uventede penge eller gaver.
Så alt i alt ser det ud til at blive en dejlig uge for dig.
Dit kort: ”New Moon in Pisces” Meditation og fordybelse vil være blandt de bedste
metoder for dig gennem denne fuldmåne transformation. Der findes mange forskellige
teknikker. Jeg kan anbefale: hjertemeditation, vejrtrækningsmeditation samt fredfyldte
gåture.

Vandmand

Fuldmånen sætter fokus på arbejde. Det kan være arbejdsforhold, arbejdsrelationer,
ansvar og ambitioner. Hvor ser du dig selv om et år? Hvor vil du gerne være? Lever dit
arbejde op til det? Hvis du er ude af det traditionelle arbejdsmarked, giver fuldmånen dig
mulighed for at se på andre områder i dit liv som handler om hvad du giver og det ansvar
du tager. Denne proces kan godt være udfordrende, men du har alle de nødvendige
ressourcer.
Måske oplever du et øget behov for at passe på din krop i denne uge. Men samtidig vil du
også opleve en større lykkefølelse i dig selv, som påvirker dine nærmeste relationer. Og
som vil bringe dig fred og glæde.
Dit kort: ”Full Moon in Gemini” denne energi vil kunne bringe mange aha oplevelser til
dig i denne uge. Erkendelser som vil kunne berige dit liv.

Fisk

Af alle tegnene i dyrekredsen, er du nok blandt de allermest sensitive og du har måske følt
verdens forandringer helt fysisk i din krop. Måske har du reageret ved at trække dig ind i
dig selv. I din egen lille hule. Men nu kalder fuldmånen og beder dig om at se ud i verden
igen. Se på alle de muligheder verden kan give.
Det ser ud til at foråret løfter din energi og du vil slet ikke kunne lade være med at være
kreativ. Du vil kunne opleve at gå ind i et dybt flow, glemme alt om tid og sted. Samtidig
vil du også kunne opleve at få dybere kontakt med dit åndeteam, der elsker at guide dig i
din kreative proces.
Kom i gang synger de.
Dit kort: ”New Moon in Scorpio” wow… dette kort handler præcis om det skifte du er ved
at opleve nu. Du vil i denne transformationsproces opleve at du får større mod til at stå
frem som dig med din smukke stærke sensitivitet.

