Clairoskopiske læsninger for uge 19 – 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. 10. – 16. maj 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Pluto
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.
Jeg har i denne uge valgt en sten til hver læsning. Du kan bruge stenen til at forstærke de
positive energier som ugen bringer med sig.
Hvis du ikke har stenen eller ikke har mulighed for at anskaffe dig den, kan du i stedet
bruge billedet.
På tirsdag er nymånen i Tyren, hvilket skulle øge din evne til at manifestere dine ønsker.
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.
Hvordan finder jeg min ascendant AC og min måne?
Hvis du kender dit fødselstidspunkt, kan du gå ind på www.astro.com
På billedet her står ascendanten i vægten og Månen i Fisken.

Vædder

Måske er du i gang med en større forvandlingsproces i forhold til den måde du arbejder
på. Måske har du førhen oplevet tyngde og modstand. Det ser ud til at du nu har
mulighed for at komme ind i et vibrerende arbejdsflow, hvor du oplever, at du får mere
fra hånden, på en mere harmonisk og legende måde. Det synes at hænge sammen med en
dyb healing som er ved at finde vej til dit system. Hvor du finder mere ro i dig selv. Det
kan være at du et par gange i løbet af ugen vil tænke over begreber som normalitet,
normer og familieværdier. Måske er du ved at skabe din egen familie og har brug for at
mærke efter hvad du virkeligt ønsker dig.
I denne uge vil det være en god ide at begynde at skrive, da dine ord vil strømme som
klart kildevand fyldt med poesi og skønhed. Måske kan du skrive om din familie.
Din sten: Kunzit. Denne sten vil hjælpe dig i denne forvandlingsproces, da den hjælper
med at løfte din energi, så du lettere kan stå ved dig selv og føle dig elsket. Brug den
eventuelt i forbindelse med dit arbejde.

Tyr

I denne uge er der en stor risiko for, at du hurtigt vil kunne blive irritabel. Du har ikke så
meget tålmodighed. Især fordi du i denne uge tænker langt. Så det er ikke altid dine
omgivelser kan følge med. Med nymånen i Tyren og med Venus vil du til gengæld kunne
opleve ”instant” manifestation. Det vil kunne opleves som om du får dine ønsker opfyldt
fra den ene dag til den anden. Med dette følger også en større bevidsthed. Hvad ønsker du
dig helt inderst inde?
Det ser ud til, at du også vil kunne opleve at få en større anerkendelse for et stykke
arbejde, måske noget som du helt havde glemt, men som pludseligt dukker op på
overfladen igen. Læg mærke til hvad det er. Det kan nemlig give dig nogle nye ideer til
nye projekter.
Din sten: Lapis Lazuli. Med denne sten vil kunne opleve at blive forgyldt. Det er en særlig
forvandling, hvor det arbejde du har gjort, bliver anerkendt på en ny måde og den energi
du bruger vil føles mere enkel.

Tvilling

Jeg oplever at du har gennemlevet et smerteligt et forvandlingsforløb. Måske har du haft
fysiske smerter, måske har de været følelsesmæssige. Du har givet slip på en hel del
tyngde. Men det ser ud til at du er på vej ind i en mere fredlig periode med større
selvværd. Med denne energi vil du også opleve at blive mere målrettet. Det vil
gennemstrømme dine handlinger og vil påvirke ikke kun den måde du oplever verden på
men også den måde verden oplever dig på. Hvilket kan betyde at der bliver bud efter dig.
Din sten: Heliotrop. Med denne sten vil du opleve at få hjælp til healing af traumer. Som
jeg ser det har mange sensitive mennesker traumer, fordi vi har oplevet ikke at blive mødt
i vores oplevelser af verden. Men med denne sten får du mulighed for at opleve balance i
dit system. En form for indre viden som retter ryggen og styrker dit fundament.

Krebs

Hvis du er single, er det måske i denne uge du møder et menneske som får dit hjerte til at
slå lidt hurtigere. Hvis du allerede har en partner, ser det ud til at I har mulighed for at
finde helt nye kvaliteter hos hinanden. Men det kan også være at du er ved at tage en
drastisk beslutning om at leve et mere enkelt liv og du derfor vælger at gå fra et forhold,
som ikke længere giver dig følelsen af kærlighed og respekt.
Det er Plutos forvandlingsenergi som er på spil men en ting er sikkert, forandringerne er
nødvendige.
Det vil være godt for dig at give dig selv tid til dig selv. Da du vil kunne opleve at være
mere sensitiv i denne uge. Det vil være som om der er direkte adgang til det store lager af
universel visdom. Hvis du ikke er vant til at meditere, vil gåture eller kreativt arbejde
være en god måde at finde ro og balance på.

Din sten: karneol. Denne sten vil hjælpe dig med at udtrykke din kreativitet. Den kan også
hjælpe dig hvis du har brug for at føle dig tryg med en ny partner. Den hjælper med at
løfte din energi til mere livsglæde og power.

Løve

Måske har du lyst til at gemme dig i denne uge. Måske føles det som om der er alt for
megen uro omkring dig. Det kan hænge sammen med at du er ved at træde ind i en ny
fase i dit liv. Det kan føles sårbart og du føler dig måske udsat. Men jo mere du tillader
forvandlingen jo mere vil du opleve at få den helt rigtige opmærksomhed fra dine
omgivelser. Som om de kan se igennem det kaos du befinder dig i og lige ind i dit smukke
hjerte. Det vil opleves som om dit indre lys begynder at strømme ud igennem dig og
hjælpe dig med at opnå en følelse af mere ro og selvtillid. Jeg har lyst til at bringe en
fortælling om skuespilleren Ebbe Rode, fortalt af min veninde, som også er Løve.
Ebbe Rode blev engang i et interview spurgt, hvad han gjorde, når han modtog en dårlig
anmeldelse.
”Jeg sætter mig og drikker en god kop kaffe.
Hvad gør De så når De modtager en god anmeldelse?
Jeg sætter mig ned og drikker en god kop kaffe.”
Det er denne energi jeg oplever for dig i denne uge. At du får lettere ved at bringe dig selv
i balance.
Din sten: Citrin. Citrinen er en god sten at bruge når du har brug for et større rum
omkring dig. Den hjælper med at øge din manifestationspower og til at fremme din
livsglæde.

Jomfru

Der er en forvandling i gang og for dig handler det i høj grad om at du ved hvad der gør
dig rigtig glad og du ved hvordan du kan bringe de glædelige oplevelser ind i dit liv. Eller
også er du lige ved at være der. Som om du er ved at smide en gammel grå vinterfrakke
og gøre dig klar til at træde ud i foråret. Det kan se ud som om du også træder ud og ind i
nye kredse, med nye mennesker og hvis det er aktuelt en ny kæreste. Der er i hvert fald lys
på netop disse aspekter. Det kan dog se ud til at du samtidig har et større behov for at
være hjemme hos dig selv. Måske er du ved at lave dit hjem om til din arbejdsplads. Hvis
du er, ser det ud til at de udadvendte energier jeg ser, vil bringe verden hjem til dig.
Din sten: Zirkon. Du vil med denne sten kunne finde den ro der skal til for at føre dine
visioner ud i verden. Eller som jeg ser det, få verden hjem til dig. Den vil kunne hjælpe dig
med at føle en større grounding og til at modne dine ideer og visioner.’

Vægt

Har du været bekymret for din familie? Har du spekuleret på om de trives? Det ser ud til
at du får lidt afklaring i denne uge. Det vil måske også frigøre en god portion energi, som
du kan bruge på andre områder. Det vil kunne føles som du får mere styrke. Men
samtidig ser det også ud til at du får mulighed for at fordybe dig indenfor et specielt
område, muligvis indenfor emnerne kunst, filosofi eller skønhed.
Det kan være at det bliver så spændende at du ligefrem får lyst til at tage på en større
rejse. Om ikke andet så på en indre rejse.
Din sten: Herkimer Diamant. Herkimer diamanten har en helt særlig energi. Den hjælper
med at give slip på det som ikke længere tjener dig. Den kan hjælpe dig med at finde
større klarhed, som du kan bruge til at stå ved dig selv, dine valg og dine beslutninger.

Skorpion

Rejselysten er begyndt at blomstre i dig. måske er den helt bogstavelig. Måske har du lyst
til eller også har du lige booket en rejse til et helt særligt sted. Men det kan også være at
rejselysten vender indad. Ind til din egen indre og kreative verden. Det ser i hvert fald ud
til at du kommer til at sprudle med nye ideer i denne uge.
Hele ugen se fin og harmonisk ud. Det ser ikke ud til at der er de store udsving. Hvis der
skulle dukke noget op. Kan det være fordi du har et større behov for at være i rolige
omgivelser uden for megen uro.
Din sten: Apache Tåre. Denne sten skulle kunne bringe trøst og lindring for en gammel
sorg. Den kan hjælpe med tilgivelse og med at lindre fortidens smerte.

Skytte

Der brænder en helt særlig ild i dig i denne uge. Det vil føles som en blanding mellem
passion og indignation. Altså du vil føle, at du har noget at fortælle til verden og du vil
have energien til at udtrykke det. Det ser ud til at du kommer længst ved at udtrykke dig
gennem dit kreative arbejde. Det kan have mange udtryksformer. Mærk efter hvad der
giver mening for dig. Det vil også hjælpe dig hvis du tager udgangspunkt i al den
skønhed du omgiver dig med. Det kan være i dit helt nære liv. Men det kan også være det
smukke i livet generelt.
Det ser også ud til at du vil kunne opleve held med at manifestere. Som om du er ved at få
en helt ny forståelse. Måske er du ved at slippe et åg som du har taget med dig fra din
slægt. Måske vil denne begivenhed endda sende energibølger ud til din familie, som vil
kunne opleve et løft i deres energi også.
Din sten: Blå Apatit. Kan hjælpe dig med at cleare dine chakraer og rense dit energifelt.
Bringe mere lys til dig og hjælpe dig med at overkomme irritation. På denne måde vil du
kunne føle mere ro og større healing.

Stenbuk

Den største forvandling i denne uge vil du opdage, findes i den måde du kommunikerer
på. Især når du taler om dig selv, enten højt overfor andre eller med din indre stemme. Det
er især i forhold til den evige kritiker som hele tiden kan finde noget at kritisere. Det ser
ud til du endelig er ved at finde en ny måde at tale om dig selv på. Med mere selvrespekt.
Det betyder også at du begynder at få mere tillid til dig selv og til at være dig. præcis som
du er. Du begynder også at sige fra, hvis du oplever at andre taler negativt. Der er
selvfølgelig forskel på at være kritisk og på at tale negativt. Det kan nogle gange være
nødvendigt at sige fra og sætte grænser. Endda overfor dig selv. Når du for eksempel skal
igangsætte en større vaneændring. Men nogle gange forbliver vi i det negative spor og
glemmer helt at se hvor langt vi virkeligt er kommet.
Din sten: Solsten. Denne sten stråler med glimmer i alle solens farver og minder dig om
din forbindelse med din egen indre sol. Den giver en følelse af frihed og bringer store
overraskelser med sig. Jeg oplever at der er mulighed for, at du bliver kronet i løbet af

ugen. Det betyder at du vil kunne opleve at få en særlig anerkendelse på et område, hvor
du har opnået en helt speciel viden.

Vandmand

For dig er temaet i denne uge større flow. At være i flow betyder at du vil opleve at være
på rette sted til rette tid og at de opgaver du har, foran dig bliver løst på den mest kreative
eller enkle måde, med mere glæde og overskud. Det kan være fordi du i løbet af ugen får
skruet op for din intuition og til forskel fra før i tiden, har du mere ro i din krop til at lytte
og til at reagere.
Det vil være som om du bliver mere kreativ og samtidig vil du også kunne opleve at være
mindre perfektionistisk. Ikke at du bliver sjusket. Men du arbejder i flowet og får mere fra
hånden.
Din sten: Ild Agat. Denne sten kan hjælpe dig med at begynde at tjene penge på den sjove
måde. Du vil være i stand til at genkende de gode ideer og føre dem ud i livet med passion
og glæde.

Fisk

Jeg læste forleden, at af alle tegn i hele dyrekredsen, var Fisken den mest omgængelige. De
har en ”go with flow” attitude som betyder at de er nemme at snakke med og nemme at
åbne sig overfor.
Det kan være at du nogle gange bliver overvældet af andre mennesker på grund af din
følsomhed, men du er også altid nysgerrig efter at lære nye mennesker og opleve nye sider
af den menneskelige psyke, at kende.
I denne uge vil du kunne glæde dig over at være centrum for opmærksomheden på den
mest positive måde. Det kan være fordi du stråler som solen, eller på grund af din
kreativitet. Det ser også ud til at du vil kunne nyde nogle gode stunder med din familie,
måske nogle fridage eller feriedage.
Din sten: Flourit. Den tendens som har fulgt dig nogle uger nu, handler om din intuition
og din sensitivitet. Denne sten kan hjælpe dig med at finde balance i din udvikling, sådan
at du føler mere glæde ved at bruge dine fine evner. Den hjælper dig også med at have
mere tillid til din intuition eller til at udvikle den.

