Clairoskopiske læsninger for uge 21 – 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. 24. – 30. maj 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Saturn. Saturn er i retrograd i denne uge, hvilket betyder
at der er fokus på arbejde og struktur. Du kan læse i dit tegn hvilket arbejde du har foran
dig i denne uge.
Vi vil i den kommende uge, kunne opleve en super fuldmåne i Skyttens tegn. Det betyder
at vi kollektivt vil kunne blive konfronteret med aspekter i vores liv som handler om den
måde vi oplever verden på. Læs dit tegn for at se hvad det kan betyde for dig.
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 kort fra sættet ”Work Your Light – Oracle
Cards” af Rebecca Campbell.
Læs mere om Clairoskoper og bestil en personlig læsning her

Vædder

Det føles som om der er to store temaer oppe at vende for dig i denne uge. Det første er
familie det andet er selvtillid. Hvis du har eller har haft nogle negative oplevelser omkring
disse to temaer ser det ud til at du gennem denne uge får mulighed for at arbejde med
dem og nå til nogle helt nye erkendelser. Det er ikke sikkert, det vil blive let. Måske har du
følt det længe. Men det er som om du er ved at træde ud på en helt ny sti. Hvad vil du
have med dig på din nye rejse? Det ser ud til at du gennem dit Saturn arbejde med at finde
ind til en ny arbejdsdisciplin, vil opleve en større glæde og mere ro omkring dig selv. Din
fuldmåne sætter fokus på de tanker du har om dig selv og andre. Med din fine spirituelle
kontakt vil du have adgang til en dyb visdom som vil kunne guide dig til at tage de mest
harmoniske beslutninger.
Dit kort: ”The Crumbling” Dette kort supplerer smukt dit budskab for denne uge. Se blot
det fantastiske eventyr som venter. Tillad energierne hjælpe dig med at give slip på det
som ikke længere tjener dig.

Tyr

For dig i denne uge, ser det ud til at det største fokus handler om struktur i forbindelse
med arbejde. Det kan være at du er i gang med at finde arbejde eller du bliver måske
tilbudt arbejde, samtidig ser det ud til, at du selv har tusindvis af ideer. Men hvordan skal
det hele kunne hænge sammen? Saturn beder dig om at begynde at lægge en plan for,
hvad du gerne vil og begynde at følge denne plan. Fuldmånen beder dig kigge på din
opfattelse af penge, især de penge som kommer fra andre (fonde, gaver, offentlige ydelser)
Måske har du brug for at åbne dit sind for, at der kan komme penge til dig fra uventede
kanter.
Det ser ud til at du vil kunne opleve en form for gennembrud. Som om du vil kunne se
nogle af dine ideer i et nyt lys. Måske gennem en drøm. Noget som kommer til dig med
visdom og overflod.
Dit kort: ”Lemuria” Dette kort beder dig tro på, at alt hvad du gør, har en indflydelse. Det
kan være du nogle gange glemmer, at du er en del af et større netværk, som arbejder for at
bringe mere glæde og kærlighed til jorden. Dette kort beder dig om at standse op et
øjeblik. Føl forbindelsen. Anerkend dit arbejde. Mange af os arbejder flittigt om natten i
vores drømme. Alt dit arbejde bliver anerkendt.

Tvilling

I denne uge kan Saturn have to forskellige indflydelser på dig. Den kan guide dig til at
begynde at omsætte din viden til praksis eller modsat til at studere. Med månen i Skytten
vil temaet blive understreget. Hvis du er en typisk Tvilling, læser du formentlig alle de
bøger og tager alle de kurser du kan komme i nærheden af. Du sidder aldrig stille. Viden
er godt og du får helt sikkert en masse nyttig og vigtig viden, men… Det er også vigtigt at
videreformidle din viden eller bruge den i praksis. Det er det som Saturn står for. At få
energierne ned på jorden.
At begynde at studere gælder for dig som af en eller anden grund, måske fordi du ikke
tror på dig selv, aldrig tog en uddannelse. For dig er der mulighed for at Saturn vil guide
dig til et studie, hvor du føler at du får luft under vingerne. Der er mange muligheder. Jeg
ser nogle gange hos mine klienter, hvordan negative oplevelser i skolen, præger deres
opfattelse af deres evne til at studere. De har måske været skoletrætte, blevet drillet, haft
svært ved at følge med. Men når vi bliver guidet af vores indre stemme, er det et tegn på
at vi er parate til at åbne for læring igen, især fordi vi vil kunne opleve at vi er i stand til at
tage imod læringen og at det er sjovt at lære noget nyt.
Så enten vil du opleve at du på en eller anden måde skal i gang med at ”arbejde” med din
viden eller du vil opleve at det arbejde du har, ikke længere tilfredsstiller dig og du lader
dig guide af din indre stemme til at søge mere viden og dermed et andet arbejde.
Dit kort: ”Don’t Dim to Fit in” I tråd med ugens budskab handler dette kort om dig og dit
lys. Lader du det stråle frit og ubesværet eller gemmer du dig bag nogle gamle
undskyldninger. Jeg kender fra mig. selv, hvordan jagten på endnu et kursus eller endnu
en bog, en slags ”når jeg har taget dette kursus, så” energi, bliver til en
overspringshandling. Og resultatet ender med at jeg ikke når frem fordi der altid er endnu
et kursus eller endnu en bog. Ligesom det modsatte, ikke at ville uddanne sig eller læse
bøger kan være et udtryk for den samme flugt. Og tilbage til kortet ikke at lade sit indre
lys stråle så stærkt som det er muligt.

Krebs

I denne uge er der fokus på selvudvikling. Fuldmånen hjælper dig med at danne et klart
billede over det du gerne vil med dit liv. Det kan også være du får indsigt i hvad du kan
gøre for at bringe mere velvære ind i dit liv. Du er inde i en omvæltende periode. Men i
denne uge vil den ikke føles så voldsomt på din krop. Det er stadig vigtigt, du giver dig
tid til at være i rum med dig selv. Måske opdager du et nyt sted, hvor du kan gå hen og
finde ro. Måske er det en skov, men det kan også være et sted hvor der er levn fra fortiden,
ved en gravhøj eller en stensætning.
Det ser ud til at stedet vil hjælpe dig og du vil genopdage nogle tanker om hvordan du
kan skabe bedre rammer omkring dig selv eller i forhold til dit arbejde. Måske får du
nogle helt nye ideer.
Dit kort: ”Akasha” Det kan være at du har været lidt skræmt af din følsomhed. Det er ikke
utænkeligt at det nogle gange har været svært at være så sensitiv, som du er. Du har
måske inde i dig en følelse af, at hvis du følger din sensitivitet, ved du ikke hvor du ender.
Men det ser ud til at hvis du gør, vil du opleve at få forbindelse med det sted, i dig hvor
du har adgang til uendelig visdom og glæde.

Løve

For dig vil Saturn sætte fokus på begrebet partnerskab og fuldmånen sætter lys på de
tanker du kan have omkring dette emne. Hvad er de vigtigste elementer når du tænker på
et velfungerende partnerskab? Er det om glæde og gensidig tiltrækning? Om der er plads
til leg og kreativitet? Om du har rum til at være dig og give udtryk for hvem du er?
Nå du stiller dig selv disse spørgsmål, vil det også påvirke den måde du ser på dig selv.
Giver du selv plads til at være dig? giver du dig selv plads til at være kreativ?
Det ser ud til at vil kunne opleve nogle hyggelige stunder i samvær med dine venner eller
din tribe (dem som du er forbundne med på et sjælsplan) men det kan være at du
glemmer at give dig selv et rum hvori du kan genfinde din indre ro og balance. Det ser ud
til at hvis du ikke er opmærksom vil ugen flyve afsted og du vil have det som der
manglede noget undervejs. Det kan være en god ide at meditere. Det kan være åndedræts,
refleksions, vandre i naturen eller kreativitets -meditationer
Dit kort: ”Mirror” Det 7. hus. Huset for partnerskab kaldes også skyggehuset, da det er
der hvor solen gik ned, da du blev født. Man siger også at vores partner er med til at sætte
lys på vores skygger. Som udgangspunkt er alt som trigger dig en del af et større
skyggearbejde. Brug disse triggere til at lære dig selv bedre at kende og dermed finde
hjem til dig selv.

Jomfru

Har du tænkt at et rigtigt arbejde skulle give en fast indkomst og sikkerhed? Måske har du
været eller også er du meget pligtopfyldende. Det er alt samme meget godt, især hvis du
er glad for det du laver. Men hvis du går og spekulerer på hvordan livet ville være, hvis
du fulgte dit hjerte. Er det måske tiden nu til at mærke efter, hvad du virkeligt ønsker dig.
Begrebet tjeneste er dit ord i denne uge. Hvad tjener du? Hvad tjener dig? hvordan tjener
du bedst? Måske vil denne uges fuldmåne sætte lys på nogle tanker omkring din familie.
Måske har du overtaget nogle værdier fra dem som ikke længere tjener dig.
Det kan se ud til at du vil møde et menneske som vil få dig til at tænke i helt nye baner.
Måske en kommende partner, hvis dette er aktuelt for dig. Det kan også være at din
partner og dig er i en helt ny fase i jeres forhold, også selvom du har kendt ham eller
hende længe. En fase hvor I opdager nye sider af jeres relation til gensidig inspiration.
Dit kort: ”The Great Gathering” soultribe står der på kortet, men det kan også være at du
får flere og flere spirituelle oplevelser. Det kan være du ser energimanifestationer, som
lysglimt, alfer, afdøde eller skygger.
Det kan være en god ide at tale med andre ligesindede om dine oplevelser.

Vægt

Budskabet til dig i denne uge handler om at finde glæden igen. Det kan være du har glemt
den. Måske har det været svært, men det føles som om du genfinder noget du har været
glad for. Måske tager du noget op igen. Det kan være noget du havde stor glæde af
engang, men som du ikke har gjort i mange år. Måske har du allerede nu en ide til hvad
det kan være. Ellers kan du på onsdag sammen med fuldmånen bede om, at det som ikke
længere tjener dig og det som holder dig tilbage fra at leve et liv med glæde, humor og
kreativitet, vil lette sit tag og svæve ud i universet ved månens hjælp.
Selvom Saturn kaldes den alvorlige planet, så bringer netop healingen fra Saturn mere
plads til glæde og overskud, fordi den bringer mere struktur til din hverdag. Skaber plads
til at skabe.
Med det vil du også kunne opleve at energien omkring dig vil føles mere enkel og mere
inspirerende.
Dit kort: ”Inner Temple” Du har altid haft en smuk adgang til dit indre visdomstempel.
Herfra har du delt din viden med din omverden. Måske har du kæmpet med at får
anerkendelse. Men der er ved at ske et skifte, så dit bidrag til verden vil blive værdsat.

Skorpion

Det ser ud til at Saturn og fuldmånen har besluttet sig for at sætte lys på dit forhold til din
familie eller slægt og deres forhold til penge og værdier. Måske har du ubevidst overtaget
deres frygt for at tjene penge. Deres dogmer omkring velstand og indkomst. Og det ser ud
til at disse overbevisninger stadigt præger dig. Måske begynder det med at du føler
irritation over nogen eller noget. Du kan bruge denne irritation som springbræt til at gå
dybere ind i en forståelse af dine personlige overbevisninger.
Måske kunne du bruge nogle kreative teknikker i dit arbejde. Det kan være at skrive eller
tegne dine følelser ud.
Dit kort: ”Dance With Life” det enkle budskab er her, lad energierne bevæge dig, dans
hvis du kan og åbn dit hjerte for kærligheden som strømmer.
Du er en smuk sjæl fyldt med ynde. Verden har brug for dit lys.

Skytte

I denne uge får Saturn dig til at tænke over hvordan du formidler din viden med verden
og hvordan du bruger din energi. Fuldmånen sætter lys på dig og den måde du træder
frem i verden på. Hvis du på nogen måde har tænkt, at du ikke er værdifuld eller at du
ikke har noget at bidrage, så vil månen i Skytten i dit tegn, hjælpe dig med at se, hvor
mange kvaliteter du har og hvor meget du bidrager med. Mennesker omkring dig vil
anerkende dig, ikke kun for din udstråling, men også for det du bringer til dem. Det ser
ud til at dette skifte ikke er kommet af sig selv. Du har arbejdet hårdt på at udvikle dig
selv. Det ser også ud til at du kan se frem til en dejlig uge i selskab med dem du elsker.
Dit kort: ”The Ever Unfolding Rose” Rosen kan være et symbol på dit hjerte som åbner sig
for de nye indstrømninger. Den smerte du måske har oplevet i forbindelse med relationer
til andre som måske har fået dig til at lukke dit hjerte for at beskytte det, er ved at blive
healet. Tillad healingen og mærk kærligheden strømme frit.

Stenbuk

Det ser ud til at fuldmånen vil have dig til at fokusere mere på din sensitivitet, og Saturn
beder dig om at se på de følelser du har omkring værdier. Hvad er ægte rigdom for dig?
Måske tror du ikke rigtigt at disse to sider kan forenes. Det kan se ud til, at du vil kunne
risikere at støde ind i modstand med din partner. Det kan være din livspartner, men det
kan også være din samarbejdspartner. Det ser ud til I har svært ved at blive enige om et
emne, som betyder mere for dig end for din partner. Rådet er at forsøge med en dialog.
Lyt til din partner, giv ham eller hende plads til at forklare sine synspunkter og vent med
at svare, til du har alle detaljerne.
Det kan være at du har haft for travlt og har overset et par detaljer. Gennem dialogen vil I
være i stand til at nå en fælles platform eller et sted hvorfra I kan komme videre.
Dit kort: ”Align Your Life” du kan bede om hjælp til at finde den mest harmoniske måde
til at opnå denne tilpasning eller justering af dine energier. Vi kan for eksempel opleve at
støde ind i ting, når vi er ude af balance. Det vil føles som om vores aura flagrer.
Vi oplever ofte denne form for ubalance, når vi kommer ud i stressede situationer.
Metoden til at komme hjem i dig selv, er blandt andet gennem sanselige oplevelser,
healing og meditation.

Vandmand

Man siger at de ydre rammer kan fortælle om de indre tilstande. Så hvis det roder hos dig,
kan det fortælle om en uro inde i dig. Den proces som Saturn og fuldmånen sætter i værk i
denne uge, handler netop om at finde roden til denne uro og gøre op med den. Det føles
som en powerfuld proces men det ser ud til, at du alle de redskaber der skal til og at du vil
opleve en varig og smuk forvandling.
Det ser især ud til at du finder en dyb forløsning igennem dine sanselige oplevelser og
gennem din kreativitet. Måske får du hul på en skaberåre som du har holdt skjult. En
guldåre af kreativitet. Tro på dig selv. Giv dine drømme vinger og lad dem bringe dig et
rigere liv.
Dit kort: ”Soul Family” som der står på kortet. Hvis du føler at du ikke kan finde vejen
alene, så bed om hjælp. Der er mange som gerne vil hjælpe dig videre. Ikke blot blandt
dine fysiske engle og venner, men også blandt dine guider og dit åndeteam.

Fisk

De energier som har været gældende for dig gennem det sidste lange stykke tid påvirker
dig stadigt, du er ved at finde din egen indre styrke i din sensitivitet. Det kan være en
hård proces, fordi der er nogle valg som må tages. Det kan være, at du er ved at
gennemtænke hvad du bruger dit liv på og hvad der virkeligt giver mening for dig. Det
ser især ud til, at du spekulerer på begrebet arbejde. Hvilke associationer, får du når du
tænker på arbejde? Handler det om pligt? Om slid? Omhu? Hvordan vil du bruge din
energi? Giver det mening, det du arbejder med nu?
Du vil måske kunne opleve en form for forvirring i denne uge. Det er som om du har
svært ved at stå ved dig selv. Måske er det noget udefra som trigger dette, men mest
sandsynligt, er det en indre proces, hvor du er ved at finde dit ståsted, hvilket får mig til at
springe direkte over til…
Dit kort: ”You’re Already Doing It” genfind dit ”True North” wow der er så meget power
her. Tro på dig selv og det du gør. Du har mulighed for at skabe dit drømmeliv. Din
sensitivitet er din styrke og dit pejlemærke.

