Clairoskopiske læsninger for uge 18 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. 3. maj til d. 9. maj 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Chiron.
Jeg har også trukket et kort fra sættet ”AngelDreams” af Doreen Virtue.
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.
Læs mere om Clairoskoper og bestil en personlig læsning på min hjemmeside.

Vædder

Du har været i gang med et større oprydningsarbejde, måske har du ligefrem kunnet
mærke det helt fysisk på din krop. Det ser ud til at du er ved at være igennem. Måske er
der stadig lidt uro tilbage. Måske din familie trækker i dig og beder om din hjælp. Du må
mærke efter, hvor meget energi du har, så du ikke bliver alt for overvældet. Men det ser
også ud til at der kommer mere energi i næste uge og en større ro. Du hviler mere i dig
selv og det ser også ud til, at der kommer flere ressourcer til dig.
Dit kort: ”Red” Måske har det oprydningsarbejde, du har været igennem relateret sig til
dit rodchakra. Det handler om din evne til at stå fast og ved dig selv. Der skulle falde mere
ro på energierne i løbet af den nærmeste tid.

Tyr

Den første sætning som kom til mig til denne uges læsning var: at ryste fjerene. Nu hvor
jeg sidder og renskriver prøver jeg at mærke efter hvad det kan betyde. Det kan være at
du blot skal bruge lidt tid til at gøre dig klar til endnu en opgave? Det kan være at du har
været fysisk ude af kurs, men er ved at være tilbage på sporet. Jeg føler helt sikkert en
styrke og en fornyet energi. Det er som at se en svane fyldt med ynde og power.
Med denne energi følger nye muligheder. Det ser især ud til at der kan komme op til flere
interessante opgaver til dig i løbet af den nærmeste fremtid. Husk også at finde tid til
fordybelse, så du på denne måde holder kontakten til din intuition levende.
Dit kort: ”Moonstone” Det magiske ved orakelkort er, at de ofte er præcise i deres
budskaber. Du kan bruge en Månesten, hvis du har brug hjælp til at holde kontakten din
intuition. Den kan også hjælpe dig med at falde til ro. Måske var sidste uges fuldmåne lidt
hård for dig. Jeg sender dig lys og healing.

Tvilling

Sidste uges oprydningstema går igen i denne uge. Men i denne uge er det som om du
begynder at kunne se nogle nye sammenhænge og få et større overblik. Måske har det
været som om du før havde svært ved at finde hoved eller hale i dine ideer, fordi du har
været, som den engelske talemåde siger: All over the place.
Med disse nye indsigter ser det også ud til, at du vil være i stand til at bringe dine ideer ud
til en større omgangskreds. Hvor du før måske oplevede ikke at blive forstået, ser det nu
ud til at du skinner mere klart igennem. Jeg får lyst til at sige som de stjerner og planeter
du er begyndt at studere, for det ser ud til at du får lyst til at dykke ned i astrologien eller
astronomien eller måske har du bare trang til at stå under en smuk stjernehimmel og
drømme dig ud i universet?
Dit kort: ”Dolphin” Fri! Wow. Universet ønsker virkeligt for dig, at du må mærke den
power du har adgang til, når du giver slip på dine mentale bekymringer.

Krebs

Det ser ud til at der er noget at fejre i denne uge, eller også får du usædvanligt mange
invitationer til større begivenheder. Men det overordnede tema for dig i denne uge er
selvtillid. Hvad vil det sige at have selvtillid? Du plejer at være den klippe som alle kan
støtte sig op ad. Men hvad har klippen selv brug for? Måske handler det om at turde at stå
frem med alle dine sider også dine mere sensitive og følsomme.
Især i forbindelse med dit arbejde vil denne nye energi stråle igennem dig. Sig ja til
forvandlingen og du vil kunne skabe et rum med plads til mere glæde og ja – fest.
Dit kort: ”Selenite” Det smukke ved selenit er, at det er utroligt powerfuldt og skrøbeligt
på samme tid. Selenit kan bruges til at rense alle andre krystaller med. Du kan også lægge
en selenit under din seng for ekstra beskyttelse, hvis du føler at energierne, selvom de er
positive, bliver lidt for voldsomme.

Løve

Det ser ud til at du er på vej ind i en transformationsuge af de store. Som jeg ser det, sker
denne proces over tid, og kan mærkes både kropsligt og følelsesmæssigt.
Nogle gange kan det opleves som om man er mere elektrisk og har lettere ved at blive
irritabel. Og nogle gange har man lyst til at gemme sig under dynen. Så selv om ugen også
byder på dejlige stunder med din partner (i kærlighed eller arbejde). Ser det ud til at du
har svært ved at nyde det. Fordi der er noget som presser sig på. Det er noget som beder
dig om at sætte dig ned og lytte. Giv dig selv tid til den forvandling som er ved at ske for
dig lige nu.
Dit kort: ”Obsidian” Stenen obsidian hjælper med at sætte grænser. Du er højst
sandsynligt et medie, det betyder at du er grænseløs. Det vil sige du kan mærke energier
alle steder fra. Ikke kun blandt de levende. Når man er grænseløs, kan det være svært at
mærke sine egne og andre menneskers grænser. Derfor er stenen obsidian god at have.
Den hjælper med at sætte sunde grænser. Du kan også bruge en flintesten. Den virker på
samme måde.
Du kan altid bede om hjælp, hvis du føler at det hele bliver lidt for voldsomt. Men det ser
ud til at gaven i netop denne transformation for dig, er at du kommer til at blomstre op på
ny. Du får adgang til en mere let og positiv energi.

Jomfru

For dig vil sidste uges transformationsenergi fortsætte ind i den nye uge. Forskellen på
denne og sidste uge vil være følelsen. I denne uge vil du kunne komme til at opleve, at du
har lettere ved at blive irriteret. Det kan være fordi du er ved at gennemgå en dyb
forvandling, næsten som et hamskifte. Hvor du måske oplever alt omkring dig mere
intensivt.
Men snart er du igennem og med det vil du også kunne opleve mere held og flere
fredfyldte stunder med dine nærmeste. Måske vil I filosofere over hvordan man kan skabe
en mere harmonisk verden med større rigdom for alle.
Dit kort: ”Autumn” det ser ud til at du er på vej ind i en gave sæson. Som om du går ind i
din fødselsdagsmåned (selvom det først er til september) men glæd dig over alle de gaver
som strømmer til dig. Måske vil du opleve, at du får opfyldt nogle af de ønsker du havde
for andre.

Vægt

Endnu en dejlig uge til dig kære Vægt. Du kan vælge frit om du vil svømme mod mere
travlhed, med flere ideer og større kreativitet eller mod mere ro og nydelse. Bare at sidde i
Venus have og tage imod de gaver som kommer.
En ting er helt sikkert ugen giver dig mulighed for nydelse, glæde og for healing. Men
også for at fremme din karriere, måske tage det spring som er nødvendigt for at skabe dit
drømmeliv.
Måske kommer der nogle helt uventede tilbud til dig.
Dit kort: ”Dolphin” jeg kunne ikke lade være med at grine da jeg klikkede ind på dit kort.
Det er det store svømmetema. Delfinen siger, nyd dit liv, leg og hold fast i din dybe
visdom.

Skorpion

Din uge kunne være begyndelsen på et eventyr. Det kan være dit største ønske er at
tilbringe mere tid sammen med dem du elsker. Men før det kan lade sig gøre må du gå
’grueligt’ meget igennem. Som i et ægte eventyr vil alt dog ende godt til sidst. Og du vil
hele vejen igennem være beskyttet og hjulpet. Din eventyrlige rejse vil føre dig tilbage til
din fortid, hvor du vil have mulighed for at komme i kontakt med dine rødder. Det kan
også være at du skal igennem et større organiseringsarbejde. Det kan være at du helt
konkret skal i gang med en større oprydning, det kan også være at du er i gang med at
skabe mere plads i dit liv. Det ser i hvert fald ud til at du får travlt.
Endelig kan du være i gang med at få kontakt med nogle helt nye sider i dig selv. Som
handler om din evne til at få kontakt med dem som går på den anden side. Din evne som
medie.
Dit kort: ”Obsidian” Obsidian samt flintesten er gode til at beskytte dig og til at passe på
dig i netop de energier, som du vil kunne opleve i denne uge. Hvor du har brug for at stå
ved dig selv, mens du står i en turbulent oprydningsenergi.

Skytte

Du vil kunne opleve situationer, hvor du vil have lettere ved at blive irritabel i denne uge.
Det skyldes højst sandsynligt, at du er ved at åbne for dine klarsanser. Det kan føles som
om hele systemet bliver rusket op. Men da du også er i gang med en indre
oprydningsproces, ser det ud til at du hurtigt vil komme dig. Du vil kunne bruge din tid
på at klargøre et rum, hvor du kan være kreativ. Det kan være det første skridt, det næste
er at give dig selv lov til at være kreativ. Hvad brænder du for? Dette får mig til at gå
direkte over i…
Dit kort: ”Kitchen” kreativitet har mange udtryk, men fælles for dem alle er de udspringer
fra samme kilde. Jeg ser det som en energi, der strømmer gennem hænderne og ud i
materialet. Det kan være billeder, skulpturer, haver, mad, healing ja næsten hvad som
helst.
Det ser også ud til at det du får skabt nu, vil kunne give dig større anerkendelse.

Stenbuk

Hvor er dit hoved? Det ser ud til at du i denne uge har svært ved at være til stede her og
nu. At dine tanker sender dig på lange rejser ud i verden eller ind i en verden med luksus
og overflod. Måske vil denne åndsfraværelse skabe ubalance i forhold til dine partnere.
Der kan opstå små skænderier, hvis de vil have dig til at tage stilling til helt banale
hverdagsting. Men som jeg ser det, er du på en indre eventyrrejse og målet for din rejse er
at finde hjem i dig selv, så tillad dig selv at drømme.
Det ser også ud til at du vil komme langt og vil have noget at fejre her i løbet af ugen,
måske en ekstra indkomst.
Dit kort: ”Premonition (varsler)” Det ser ud til at du er ”ude” og hente informationer og
klarbudskaber på dine drømmerejser. Hvis det kan lade sig gøre, så vil det være en god
ide at nedskrive eller tegne dine tanker, så kan du kan altid vende tilbage til dem.

Vandmand

Din uge kan lyde som en drøm. Du er af natur kreativ og noget af en enegænger, som
gerne vil have at verden bliver et bedre sted. Men du går ikke så meget op i formerne.
Men inderst inde kan der ligge et frø af en drøm. Et frø som er ved at spire nu. Du kan
måske se dig selv i et smukt hjem omgivet af smukke ting, som alle har deres plads. Der er
ro og balance i det hjem. Ligesom der er ro og balance i dit sind og i dine omgivelser. Som
om du endelig har fundet nøglen og ved hvor du vil hen.
Hvis dette giver mening, så prøv at mærke efter i dig selv, hvad harmoni betyder for dig.
Det ser nemlig ud til at du vil være i stand til at manifestere dine drømme, da du ikke kun
har den naturlige charme men også en øget selvtillid.
Dit kort: ”Kitchen” Brug din kreativitet til at forestille dig dit drømmeliv. På denne måde
vil du lettere kunne manifestere det.

Fisk

Yes kære fisk, du rider på en bølge lige nu. Hop op og tag imod. Måske kan du i løbet af
ugen føle dig træt, men det ser ud til at det er en del af en større healing, som er ved at
finde sted. Tillad dig at følge din egen energi og lad ikke andre presse dig. Du kan
genfinde din energi gennem din kreativitet. Måske gennem bøger, har du en bog du gerne
vil skrive? Det ser ud til at dit tema er at lære at hvile i dig selv og i din egen sensitivitet.
Dit kort: ”Summer” dette kort må siges at være et lykkekort. Men helt praktisk er der også
et tip til dig, havvand er den bedste kur mod oversensitivitet. Hvis du ikke kan komme til
havet, er saltvand også godt. Du kan måske lave dig et fodbad med salt i.

