Clairoskopiske læsninger for uge 22 – 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 mandag d. 31. maj til søndag d. 6. juni.
Som bonus planet, trak jeg kortet Jorden. Jorden i dit horoskop er det modsatte tegn af dit
soltegn. Det vil sige, hvis du er født i Tyrens tegn er dit jordtegn Skorpionen. Se hvad det
betyder for dig i din læsning herunder.
Lige nu er solen i tegnet Tvilling, det vil sige at jorden er i Skytten. Det betyder at der
kollektivt er fokus på kommunikation og viden. Hvordan formidler vi viden og hvordan
forholder vi os til de informationer, vi bliver præsenteret for.
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 Gaia Oracle af Tony Carmine Salerno.
Læs mere om Clairoskoper og bestil en personlig læsning her

Vædder

Det store tema for dig i denne uge er spiritualitet. Det ser ud til at din intuition er ved at få
en opgradering. Samtidigt vil du kunne opleve at din evne til at manifestere vil blive
forstærket. Måske skulle du sætte dig ned og skrive en ønskeseddel til universet, med alt
det du ønsker dig her og nu og se hvor mange af dine ønsker du vil kunne realisere
indenfor kort tid. Det ser også ud til at du vil kunne opleve en ændring i dine
familieværdier. Hvis du har oplevet konflikter, eller hvis du har længtes efter at opleve
harmoni, vil denne uges energier kunne hjælpe dig til at opnå en større klarhed. Du får
hjælp til dette både fra blide Venus og stærke Mars. Dit jordtegn er Vægten. Vægten står
for harmoni og diplomati, samt partnerskab. Derfor vil det være muligt at opnå en større
ro på disse områder i denne uge.
Dit kort: ”Amethyst” Det ser ud til at du vil komme til at stå stærkere med din intuition.
Måske er du ved at lære at stå i dig selv. Måske er du ved at indføre en daglig meditations
praksis, eller du giver dig selv tid til at kommunikere med dit åndeteam eller også vil det
være en god ide, hvis du begynder at få det ind i dine daglige rutiner.

Tyr

Det ser ud til at der er ved at ske et stort skifte i dit liv. Det handler om måden du ser dig
selv og om en dybere accept af dig selv. Det ser ud til at du er på vej til en slags hamskifte,
hvor du giver slip på nogle tunge energier fra din fortid, som kan bringe mere medvind
ind i dit liv, foruden hjælp til at løfte din energi, hvis eller når du lander i et ”mørkt hul” af
triste tanker. Det er en form for indre styrke og klarhed. Med denne energi følger en ny
bevidsthed, hvor der vil være fokus på gaver. Det kan være fysiske gaver, men det kan
også være de gaver du selv er i besiddelse af, dine kreative evner og talenter. Dit jordtegn
er Skorpionen. Det betyder at du har et ønske om at gå på opdagelse i menneskesindet.
Det er også tegnet for hemmeligheder og for dyb visdom.
Dit kort: ”Lost Love” dette kort passer til ugens tema. Med den nye bevidsthed finder også
en healing sted, som vil kunne påvirke dine dybeste traumer eller sår. Tillad healingen at
finde sted. Tøv ikke med at bede andre om hjælp, hvis du har brug for det. Men det er
også vigtigt at du skaber plads i dit liv til at være i dit eget selskab.

Tvilling

Overskriften for dig i denne uge er balance. Du vil opleve at du bliver bedre til at finde ro
og opnå centrering i dig selv. Det er som om der kommer mere fokus, ikke blot i dig selv
men også på dine talenter. Du har mange evner. Måske har du ikke opdaget dem alle
endnu. Men måske har du haft svært ved at fokusere, fordi du har så mange evner og ikke
har haft redskaber til at sortere og vide hvilken vej der var den bedste vej at gå. Måske har
du oplevet at det vrimler med gode ideer og det har været svært at vælge. Med denne nye
energi vil du lettere kunne finde ind til kernen og være i stand til at følge det naturlige
flow. Derfra, hvor du bliver løftet energimæssigt hver gang. Dette vil også kunne opleves
som et løft i din indkomst, fordi du går med strømmen og tillader gaverne at strømme ind
i dit liv.
Men vigtigst af alt ser det ud til, du vil opnå en stærkere fundering af dine tanker. Dit
jordtegn er Skytten. Den dynamik der findes mellem dit soltegn og dit jordtegn handler
om kommunikation og tanker. Hvor du måske som tvilling, nogle gange er lidt for hurtig,
eller kommer til at sprede din energi, kan Skytten sidde og gruble i dagevis. Men finder
du balancen mellem disse to ydrepunkter vil du have et smukt udgangspunkt for dit
daglige arbejde.
Dit kort: ”Yin Yang” Yin Yang tegnet symboliserer den evigt cykliske energi. Hvis du har
for meget Yin vil du kunne opleve stilstand, tyngde, mørke eller kulde, hvis du har for
meget Yang vil du kunne opleve det modsatte, bevægelse, lethed, lys eller varme. Det er
bedst at finde en balance mellem disse to ydrepunkter. Hvor din krop føles sund og stærk
med god energi og med ro omkring dit hjerte og solar plexus. Du kan visualisere tegnet på
din krop, måske bruge billedet herunder som inspiration, eller selv mærke efter, hvor du
har mest brug for balancen.

Krebs

For dig vil det overordnede tema handle om at genfinde din egen power. Du begynder at
kunne mærke hvor stærk du er og begynder at stå ved dig selv. Både Venus og Mars vil
hjælpe dig med at finde hjem i dig selv. Det betyder ikke at du bliver egoistisk, men du
begynder blot at kunne mærke dine egne grænser. Det vil også kunne skabe et rum,
hvorfra du vil kunne opleve både glæde og fremgang. Heldet vil være med dig og en
følelse af healing vil følge. Dit jordtegn er Stenbukken. For dig vil det betyde, at du ønsker
at manifestere trygge rum for dig og dine kære, hvori I kan udvikle jer. Netop i denne uge
vil dit jordtegn Stenbukken hjælpe dig med at planlægge din nærmeste fremtid, for større
overblik. Det kan være du finder ud af, hvad du vil bruge din energi på og hvad der ikke
længere tjener dig. På denne vil du finde ro til at nyde sommeren i selskab med dine kære.
Dit kort: ”Loss” tab er et menneskeligt vilkår. Vi kan ikke gå gennem livet uden at miste.
Nogle gange er det meget smertefuldt. Tabet af en elsket, kan være tæt på ubærligt. Man
kan føle sig næsten død. Men det vil, hvis du mærker efter, altid bringe en visdom med
sig. Måske begynder du at se tabet i et andet lys. Du ved i dit hjerte, at kærligheden er evig
og aldrig kan mistes. Det kan derfor bringe dig til en følelse af genopstandelse. At du har
overlevet sorgen. Kommet videre og fundet dig selv.

Løve

Du vil i denne uge kunne opleve at få dybere kontakt med din spiritualitet. Det kan være
du har mærket det længe. Men netop nu, er det som om du kan forbinde dig med en smuk
vibration der bringer opløftende budskaber om healing og overflod. Det er især, når du
giver dig selv plads til at nyde dit liv med de glæder der følger med. Det være at gå en tur
i den smukke friske skov. Sidde i solen og mærke dens energi eller omgive dig med
grønne planter. Du vil kunne mærke hvordan healingen forplanter sig ud i alle dine celler
og du vil blive mere modtagelig for de klare budskaber fra det højeste sted. Dit jordtegn er
Vandmanden. Dit hjerte gemmer på en viden om planeten jorden som et paradis og du
ved at mennesket blot skal åbne sit hjerte for at se det. Det kan være at du nu mere end
nogensinde vil føle dig kaldet til at dele disse smukke budskaber fra din højere
bevidsthed.
Dit kort: ”Amathyst” Det kan være en god ide at bringe stenen amatyst ind i dine
meditationer. Du kan sidde med den eller bære den som et smykke. Stenen vil hjælpe dig
med at få dybere kontakt med din højere bevidsthed.
Jeg ønsker dig en fredelig uge fyldt med healing og glæde.

Jomfru

Der er to energier på spil til dig i denne uge. På den ene side vil du kunne opleve at få et
større udsyn, på den anden side vil du kunne opleve at få en dybere kontakt med dit stille
magiske hjerte. Det kan se ud som om de er modsatrettede. Men de er forbundne. Det er
den gamle sandhed om at jo dybere du kan komme ned, jo højere kan du komme op. Det
er som om du får kontakt med en ny powerfuld visdom og du vil kunne formidle denne
visdom på den mest harmoniske måde. Det er ren hjerteenergi. Hvis ikke du har en
partner, er det ikke utænkeligt, at du med din smukke udstråling vil kunne tiltrække ikke
bare en men flere potentielle partnere. Men giv dig bare tid til at mærke efter om du har
lyst til at lukke dem ind i dit liv. Hvis din drømmepartner skulle være blandt dine bejlere,
vil du ikke være i tvivl.
Hvis det ikke er aktuelt, vil du kunne bruge al den kærlighed du oplever, til at bringe
healing til dig selv, din familie eller ud i verden.
Dit jordtegn er Fisken. Det er din fine forbindelse med din spiritualitet og dit ønske om at
skabe himmel på jord. Det vil også kunne bringe dig tættere på din indre healer. Til gavn
for dig selv, dine kære og din omverden.
Dit kort: ”Intuitive Communication” Så magisk og så smuk en kontakt du er i stand til at
opnå, fra dit hjerte, for det nære og hele vejen ud i universet. Mærk det og øv dig i at
være et med denne følsomhed.

Vægt

Måske er du ved at skifte karriere, eller også har du oplevet en slags opgradering. Det kan
også være at du er ved at få indrettet et sted hvorfra du bedre kan arbejde. Men det ser ud
til, at det vil bringe mere glæde og fremgang. Du vil kunne få en følelse af endelig at finde
det rum du har længtes efter.
Udover at du har mulighed for at finde dit eget arbejdsrum, vil du også kunne finde ind i
et nyt healerrum. Det kan være et særligt sted inde i dig hvorfra du kan opleve mere
harmoni, men det kan også være at du begynder at blive bevidst om den healing du selv
bringer ud i verden omkring dig.
Måske vil du opleve at blive hvirvlet ind i nogle livlivlige diskussioner i løbet af ugen. Det
kan være i forbindelse med dit arbejde eller i forbindelse med nogle fritidsaktiviteter. Det
ser ikke ud til at være negativt, blot udveksling af ideer og tanker mellem mennesker, som
alle har noget på hjerte og som alle gerne vil dele deres synspunkter.
Dit jordtegn er Vædderen. Et af dine højeste ønsker er at kunne skabe rum for mennesker,
hvori vi kan gro og udvikle os. Da jeg skrev dette, tænke jeg på min far, som er Vægt. Han
har gennem hele sit arbejdsliv integreret disse tanker, både som kunstner og som
Børnehavelærer. Jeg husker hvordan han byggede legetårne og huler og forbandt dem
med fiskenet. Som en slags manifestation af de drømme han havde, om en fri verden med
plads til leg og udfoldelse. Glædelig fars dag på lørdag.
Dit kort: ”Remenbrance” At turde give sig hen til kroppens visdom, er at tillade at
healingen kan finde sted.

Skorpion

Der kan være fokus på uddannelse i denne uge. Måske er du i gang med en uddannelse,
måske tænker du på at få en ny uddannelse. Men det kan også være, at du er i gang med
at evalurere på en uddannelse du allerede har taget. Hvor er du henne i dit liv? Hvor har
du lyst til at bevæge dig hen? Måske vil disse energier give dig rejsefeber. Hvis det ikke er
muligt at rejse eller påbegynde en ny uddannelse, kan du bruge denne uges energier på at
give hen til dagdrømme. Sæt tid af til dig selv. Sæt dit med din yndlingsdrik og drøm dig
ud i universet. Måske kan du skrive dine tanker ned bagefter. Der kan gemme sig guld
imellem dem. I det hele taget ser det ud til at du er ved lukke mere glæde og mere
sanselighed ind i dit liv.
Dit jordtegn er Tyren. Med denne energi vil du have et ønske om at skabe et rum eller
plads til alt hvad sanserne kan erfare.
Så måske ser vi dig i fuld sving med at lave et ”She or he – Shed” (se billede)

Et rum hvor du kan sidde og meditere, drømme, lege eller…
Dit kort: ”Jewel Within a Teardrop” wow jeg oplever at dine drømme kommer fra et dybt
sted. Du har gennemlevet en stor smerte, men du er nu ved at være klar til at tage det
næste skridt. Når du er parat, vil dine drømme kunne skabe store forandringer.

Skytte

Som jeg ser det, har vi alle sammen mulighed for at træde ind i et forvandlingsrum
hvorfra vi kan manifestere en helt ny virkelighed. Rummet er som udgangspunkt helt
tomt, og kunsten er at kunne rumme tomheden, indtil den nye virkelighed træder frem.
Men vi har alle en rygsæk, fyldt med billeder fra vores fortid. Der sker ofte det, at før vi
når at se os omkring, har vi fyldt de tomme vægge med de gamle billeder. Det er ikke
forkert og vi må ikke dømme os selv. Mange gange sker det fordi vi føler en form for
tryghed ved de gamle billeder, som kan være smerte, sorg, vrede, følelser af afmagt,
selvlede, magtesløshed eller stagnation. Men jo mere vi øver os, jo lettere bliver det at
sidde i det tomme rum og lade de nye muligheder komme frem.
Netop sådan en mulighed ser jeg for dig i denne uge. Mærk efter hvilke af de gamle
billeder du allerhelst vil give slip på og øv dig i at sidde i tomheden.
Du vil kunne opleve, at du får hjælp til at træde ind i forvandlingsrummet. Tillad hjælpen
og vid at du snart vil være i stand til at guide andre gennem samme rejse.
Dit jordtegn er Tvilling. En af dine største drømme er at skabe plads og give folk frihed til
at være sig selv. Derfor er budskabet til dig i denne uge. Du har allerede frihed til at være
dig og du er elsket præcis som du er.
Dit kort: Sacred Heart” Det hellige hjerte som bringer kærlighed, passion og frihed er inde
i dig. mærk det, mærk den power du rummer og del det med din omverden.

Stenbuk

Svæver du på en lyserød sky? Det ser ud til at der er kærlighed i luften til dig i denne uge.
Måske er det bare foråret og solen som skinner. Måske hænger det sammen med en følelse
af større klarhed. Det er en form for spirituel opstigning. Det kan føles som forelskelse
eller som klar bjergluft. Det vil helt sikkert kunne mærkes på dig. du vil blive beundret og
mange vil føle sig tiltrukket af dig. Måske vil du have svært ved at stå i centrum for al den
beundring. Men det kan som sagt også være at du er forelsket og du vil kunne opleve at få
dejlige stunder med din elskede. Som om I kun har blik for hinanden.
Du vil kunne opleve at føle dig ekstra sensitiv i denne uge. Det vil derfor være en god ide
at give dig selv plads til at kunne trække dig tilbage og lade dine batterier op.
Dit jordtegn er Krebsen. Med Krebsen her ønsker du at kunne skabe plads til mere
følsomhed indenfor lederskab. Lederskab forstået både helt konkret, som på en
arbejdsplads og i overført betydning, at tage lederskab i eget liv.
Dit kort: ”The Temptress” Dette kort er en lille advarsel. Pas på med ikke at lade dig friste
enten til at gemme dig fra andres beundring eller til at svælge i den beundring som
kommer til dig. Begge dele vil skabe energiubalance.

Vandmand

I denne uge har grundteamet for mange af tegnene været healing. Det er det også for dig.
Det er som om du vil komme til at opleve at stå under et ”Vandfald” af healingsenergi. Du
vil ikke alene kunne opleve større velvære, du vil også få nye erkendelser, som vil kunne
hjælpe dig i dit daglige arbejde. Hvis du allerede nu arbejder som healer vil dine klienter
kunne mærke forandringen. Ellers vil du opleve at blive kaldet til at bringe mere healing
ind i din verden. Måske har du brug for at få undervisning i healingsenergierne. Lad dig
guide til at finde det helt rigtige sted for dig.
Det ser også ud til at du vil kunne opleve en øget pengestrøm. Det kan være en
lønforhøjelse, pludselige eller uventede penge.
Dit jordtegn er Løven. Med denne energi kan du have et ønske om at træde frem på
scenen og modtage beundring fra publikum, men det kan være at der er noget i dig som
holder dig tilbage. Måske handler det om, at du ikke føler dig sikker nok på din viden og
at du er bange for at blive gjort til grin. Men en af dine største ønsker er at skabe plads til
fri udfoldelse og kreativitet. Det ser ud til at du i denne uge vil kunne få kontakt med den
kreative kilde.
Så alt i alt ser det ud til at blive en harmonisk uge.
Dit kort: ”The Message” Wow nogle gange bliver hovedbudskabet bare forstærket af
kortets budskab som her. Nyd din uge og fryd dig.

Fisk

Det ser ud til at du er ved at finde en ny balance i dig selv. At du er ved at finde det sted,
hvorfra du kan bringe glæde ikke bare til dig selv og dine nærmeste, men også til din
omverden. Det store tema for dig i denne uge er netop glæde. Hvad betyder det for dig?
hvordan kan du bringe glæde ind i dit eget liv? Og hvordan kan du bringe glæden ud til
andre?
Det ser ud til at det selvarbejde som du har været så flittig med, er begyndt at afspejle sig i
din personlighed. Det giver en aura af troværdighed og grounding som virker
tiltrækkende. Det bringer en åbenhed overfor nye muligheder, nye samarbejder og ny
kærlighed.
Dit jordtegn er Jomfruen. Man kan sige at dette giver dig en øget ordenssans, men det kan
også bringe dig muligheden for at arbejde med healing fra et højere perspektiv. Og netop i
denne uge ser det ud til at du begynder at arbejde med healing fra et helt nyt sted. Det kan
være du endnu ikke er bevidst om dette arbejde. Men hvis du er, så prøv at lægge mærke
til hvem fra dit åndeteam, som kommer til stede og hjælper dig. Der kan være smukke
oplevelser og budskaber til dig.
Dit kort: ”Ganesha” Dette kort er et lykkekort, som fortæller mig, at du er på rette vej. Du
kan prøve at kalde på Ganesha, næste gang du giver healing, eller når du sætter dig ned
for at meditere.

