Clairoskopiske læsninger for uge 20 – 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. 17. – 23. maj 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Månen.
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 har i denne uge valgt at supplere med en korttrækning fra sættet ”Oracle of the
Hidden Worlds” af Lucy Cavendish.
Læs mere om Clairoskoper og bestil en personlig læsning på min hjemmeside.

Vædder

Det ser ud til at du er ekstra sensitiv i denne uge. Det kan give sig til udtryk som irritation.
En metode til at finde indre ro, er at forbinde dig med et træ. Det kan være du har et helt
personligt træ. Men det kan også være en indre følelse. Vi er alle forbundne med livets
træ.
Du kan også se på det kort jeg trak til dig i denne uge og forbinde dig med dette træ. Sæt
dig og mærk træets energi. Lad dit åndedræt falde til ro og sid nu et øjeblik eller indtil du
mærker at der falder ro over din krop.
Det kan være en ide at arbejde med orakelkort i denne uge, da du kan opleve at få dyb
kontakt med din intuition. Hvis det er muligt, vil det også være en god ide at skrive dine
tanker ned. Det ser ud til at der i denne uge er ved at ske en forvandling i forhold til dine
familierelationer. Det kan være du begynder at se dig selv og din familie i et nyt lys. Det
som måske i mange år har været en stor smerte, kan nu blive forvandlet til en styrke i dig.
Måske det ligefrem giver dig ideer til at starte en virksomhed (family business).
Dit kort: ”Tree of Souls” Langt ud’ i skoven lå et lille bjerg. Denne børnesang kom til mig
da jeg tunede ind på kortet. Sangen handler om følelsen af at være et med naturen og alle
dens mirakler. På kortet fører en magisk indgang dig ind til det bjerg, hvor du kan blive
forbundet med livets mirakler.

Tyr

I denne uge har du mulighed for at komme i kontakt med din indre shaman. Den indre
power som guider dig til mere styrke og overskud. Et overskud ikke bare af energi, men
også af værdier. Det kan være penge, men det kan også være det du omgiver dig med. Det
kan også være at du i denne uge vil skabe kunst eller værker som vil få stor værdi.
Det kan se ud til, at du vil kunne flyve højt og få nogle vilde ideer. Måske vil andre ikke
kunne følge med og det kan måske gøre dig lidt utålmodig. Men hvis du kanaliserer din
energi over i dit arbejde eller de projekter du er i gang med, vil du opleve at irritationen
kan blive forvandlet til råstyrke.
Dit kort: ”The Green Man” Dette kort er et magisk kort som fortæller om din indre styrke.
Styrken ligger i at tillade, at energierne bevæger sig gennem dig og acceptere at de skifter
form. Ligesom i naturen hvor de lysegrønne blade lige nu, fortæller skaberkraft og
fornyelse.

Tvilling

Jeg oplever at der på et kollektiv plan er et skifte i gang som påvirker os alle. Men lige
netop for dig i denne uge vil dette skifte kunne føles opløftende. Det vil føles som
medvind. Det jeg oplever, er at du finder tilbage til din kerne og genfinder nogle skatte og
en dyb viden, du måske havde glemt alt om. Selvom de øjeblikke, hvor du får disse
oplevelser, kan være korte og flygtige, vil de føles så smukke og stærke, at du ikke kan
undgå at mærke den forandring de bringer med sig. Du vil kunne mærke det som øget
energi og du vil kunne opleve, at det påvirker den måde du sanser verden på. Du vil
kunne få flere positive oplevelser, mere anerkendelse og mere glæde.
Dit kort: ”The Tree of Illumination” Dette kort viser et billede af et lysende træ, det kan
være et billede på din indre visdom og forbindelsen med dit højere selv.
Budskabet til dig er at give dig selv tid til at nyde skønheden omkring dig.

Krebs

Overskriften for dig i denne uge er sensitivitet. Forstået på den måde at du begynder at
lukke mere op for dine sensitive sider og anerkender dine oplevelser. Det kan være at du
har oplevet at få sympatismerter når du har talt med nogle som havde smerter. Det kan
være at du har oplevet at blive totalt drænet for energi, når du har været ude blandt andre
mennesker. Det ser ud til, at du på en måde bliver mere stærk i din følsomhed. Du får
mere selvtillid og får måske mod til at dele dine spirituelle oplevelser med andre.
Dit kort: ”The Hidden Worlds” Jeg elsker når kort og læsning går hånd i hånd. Kortet her
fortæller om din evne til at se klart. Du er clairvoyant og hvert fald meget sensitiv. Måske
har du lukket ned for dine evner, fordi de har givet dig nogle skræmmende oplevelser.
Måske husker du slet ikke at du har lukket dem ned. Men det ser ud til at du vil kunne
åbne op for dem igen på den smukkeste måde. Du kan begynde med at lukke mere natur
ind i dit liv. Det kan være at lave en lille altankasse eller blomsteropstilling. Men det kan
også være at begynde at lave et blomsterbed, hvis du har en have. Du vil kunne få kontakt
med alferne på denne måde.

Løve

Det ser ud til at du er ved at gennemgå en større forvandling i denne uge. Det ligner en
transformation hvor du går fra en følelse af skrøbelighed og usikkerhed til en følelse af at
have fundet din kerne. Det er en powerfuld forvandling som giver dig et helt nyt
perspektiv. Det vil få dig til at stråle og du kan ikke undgå at få beundrende blikke. Nyd
det.
Dit kort: ”Mountain Goddess” Hvad er et bjerg? Hvad betyder bjerge for dig? Hvordan
kan du få kontakt med din bjergenergi i din hverdag? Du kan bruge dette kort til en kort
meditation. Sæt dig og mærk bjergets gudinde. Lad hende bringe dig ro. Måske sender
hun dig budskaber. Vær blot åben og lyt til hendes smukke vejledning,
Du kan også bruge kortet til at genfinde din indre power og dit indre bjerg. Bjerget er et
stærkt symbol på dyb og ældgammel visdom.

Jomfru

Det tyder på at det gennerelle team i denne uge er øget sensitivitet. Det gælder også for
dig. Selv om du måske er vant til at have en praktisk tilgang også til det spirituelle, ser det
ud til, at du er ved at overgive dig til den fine, men powerfulde intuition, som du har
direkte adgang til. Mens jeg skrev dette, begyndte det at klø mellem mine to øjenbryn. I
mit tredje øje. Så der vil kunne komme nogle ekstra sensoriske oplevelser til dig i denne
uge. Måske som klarsyn, klarhørelse eller klarfølelse.
Det kan være du hører ord i dit hoved, når du taler med andre. Du kan prøve at blive
bevidst om hvad der kommer til dig i løbet af ugen. Du kan også begynde at skrive dine
oplevelser ned.
Det ser også ud til, at du har fået skabt, eller er ved at skabe et sted, hvorfra du kan sidde
og meditere, eller arbejde med din spiritualitet. Det ser ud til at det bliver dit helt eget
sted. Hvis ikke, vil det være en god ide at skabe sådan et sted. Et sted hvorfra, du kan få
fyldt dit energidepoter op igen, hvilket du kan have brug for i denne uge, da du på grund
af din øgede sensitivitet kan være særligt udsat for stresspåvirkninger.
Dit Kort: ”Tree of Souls” dette magiske kort til dig giver dig et billede på netop sådan et
sted, hvor du kan ”gå” hen og få opfyldt dine energidepoter. Du kan bruge kortet til en
kort meditation. Eller du kan skabe et fysisk rum som giver dig den samme energi. Jeg ser
at det er vigtigt du har grønne levende planter omkring dig.

Vægt

Den energi som vil være dominerende for dig i denne uge, har en helt særlig følelse af
harmoni med sig. Den vil kunne føles som en form for klarhed og ro. Jeg ser det som at gå
ind på et bibliotek med bøger ordnede i reoler. Hvis du før, kunne have svært ved at få
overblik, vil det nu føles som om brikkerne falder på plads og du kan se mere klart. Du vil
kunne se hvad du har brug for og du vil kunne opleve at få mere energi. Det ser ud til at
du vil sprudle af gode ideer og du vil elske at blive inspireret gennem smukke billeder
eller den skønhed som omgiver dig.
Det er som om energierne siger giv dig hen til foråret og lad dig inspirere.
Dit kort: ”The Hidden Worlds” budskabet til dig i denne uge er del dine oplevelser med
andre. Der er brug for din helt særlige måde at se verden på. Du har et helt særligt blik for
det forunderlige i verden.

Skorpion

I denne uge ser det ud til, at du kan overkomme mere end du plejer. Som om din energi er
løftet. Det ser ud til at du er synkroniseret med sidste uges nymåne og er i gang med at
skabe et rum hvorfra du kan sende dine ønsker ud i verden. Du er måske gået i gang med
at studere eller også er du i gang med at lave undervisningsmateriale. Måske er du som
jeg i gang med et selvstudie som senere kan blive til en bog eller et onlineforløb. Måske er
du ved at ændre den måde du arbejder på, sådan at der kommer mere glæde ind i din
hverdag, dine studier og dine gerninger.
Det ser ud til at ugen byder på nye erkendelser, fra dit højere selv og fra nye og gamle
bøger.
Dit kort: ”Open Like the Lotus” Lotusblomsten er et af de smukkeste billeder på hjertet. Jo
mere vi åbner vores hjerter, jo lettere vil vi kunne opleve magien omkring os. Det er jo helt
enkelt det eneste vi behøver at gøre. Det ser ud til at dit hjerte er parat til at modtage
kærlighed og overflod.

Skytte

Det skifte som begyndte allerede for nogle uger siden, vil stadig påvirke dig i denne uge.
Som de andre tegn i dyrekredsen, er du også mere sensitiv i denne uge. Det kan betyde, at
du vil have nogle mere levende drømme, måske mere urolige. Jeg ser det som gamle
energier der er ved at blive ryddet op eller renset ud. Med denne indre oprydning følger
også mere klarhed og det ser ud til, en følelse af større selvtillid finder vej, sammen med
en følelse af mere ro.
Din uge ser ud til at blive fyldt med familielykke og har du en partner, kan det se ud til, I
sammen oplever fornyet kærlighed.
Dit kort: ”Homeward Traveller” Wow når jeg ser på kortet, får jeg helt gåsehud. Det som
er ved at ske for dig, er at du er ved at vende hjem. De lys du ser på billedet kan
repræsentere fragmenter af din sjæl som er ved at finde hjem til dig. De kan også
repræsentere din slægt, dine aner og forfædre som vender hjem. På denne måde vil din
energi føles mere hel og du vil lettere kunne stå ved dig selv.

Stenbuk

For dig er der forandringer i sigte. Det ser ud til at de største forandringer vil være på
partnerskabsområdet, især hvis der er noget i dine relationer som ikke længere tjener dig.
Men det ser også ud til at du og din partner finder på noget at lave sammen. Måske små
projekter eller rejser. Det kan også være større projekter, som eksempelvis at starte en
virksomhed. Her behøver det ikke være med din romantiske partner, da du også vil
kunne indgå et partnerskab med en god ven.
Temaet for din uge er forskønnelse. Du har med Venus i ryggen gode chancer for at skabe
noget smukt i denne uge.
Dit kort: ”Skyfire” Hold fast i din positive udvikling. Det arbejde du gør og har gjort,
bliver værdsat og påskønnet. Det er vigtigt at føler denne værdsættelse dybt i dit hjerte og
anerkender dig selv. Lad ikke andre overbevise dig om det modsatte.

Vandmand

Der er to måske modsatrettede energier i luften til dig kære Vandmand. Det ene er rod det
andet er orden.
Jeg vil tro, at du plejer at kunne trives i alle slags miljøer og at du bruger din intelligens til
at holde orden i din verden. Det er ikke sikkert andre kan se denne orden men den er
virkelig for dig. (Kun tåber rydder op, genier behersker kaos) Men i denne uge ser det ud
til at du får impulser til at begynde et større organiseringsarbejde. Det kan være helt
konkret; måske fordi du skal flytte eller om rokere, eller fordi du skal hjælpe nogle andre.
Men det kan også være en indre proces. Resultatet af dette arbejde vil kunne føles både
udefra og indefra. Jeg føler det som en klar bjergluft, skarp og ren.
Med denne klarhed vil du kunne tage en velfortjent pause give dig selv lov til at nyde livet
og foråret som fylder luften med fornyet energi.
Dit kort: ”The Angel Gate” Jeg mærker tilstedeværelsen af dine engle, lad dem komme
nær dig og lad dem hjælpe dig med at gøre de forandringer som du er ved at gennemgå
harmoniske og fylde dig med god energi.

Fisk

Det største tema for dig i denne uge er glædelige familiebegivenheder. Måske skal du fejre
Pinsen med din familie eller dine sjælevenner.
Du er opfyldt af foråret og den gode energi som følger med og du vil kunne opleve at
hvile mere i dig selv. Som om din energi bliver inde i dig og ikke bare strømmer ud som
en træt ballon.
På det skema jeg har udfyldt over alle tegnene, har jeg i hånden skrevet – hviler i dig selv
– men jeg læser det hele tiden som – healer dig selv. Det ser ud til at du er på vej ind i en
mere harmonisk periode. I denne uge går lykkeplaneten Jupiter også ind i dit tegn fiskene,
så det er ikke utænkeligt, at det giver dig en hel del medvind.
Ligesom for nogle af de andre tegn, ser det også ud til at du er på vej til at fortage et større
oprydningsarbejde. Måske ved du allerede nu, hvad det er, men det kan også være at det
er noget du endnu ikke kan se. Men det følger med glædelige begivenheder.
Dit kort: ”The Tree of Illumination” Som jeg ser det er der bevægelser i gang for en større
overraskelse til dig i denne uge. Hvor den er og hvad den bringer, kan jeg ikke se og
selvfølgelig vil det være forskelligt fra person til person. Men det føles som en skat, for
nogle vil det være noget du har ønsket dig, for nogle kan det være en forfremmelse eller et
job, for nogle en glemt skattet ejendel som dukker op eller et fund i en genbrugsbutik. For
nogle vil det kunne være en helt ny ide til noget du vil kunne sætte i gang med det samme
og for andre vil det være at møde ham eller hende, som får dit hjerte til at ringe. Men vær
åben overfor hvad det kan være.

