Clairoskopiske læsninger for uge 23 – 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. 7. – søndag d. 13. juni 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Pluto. Pluto er i retrograd, hvilket giver dig mulighed for
at gå ind og finde dine egne indre ressourcer. Din power og din styrke. Det er planeten for
genfødsler. Så det ser ud til at temaer omkring livsvalg kan dukke op i ugen som kommer.
Se i dit eget tegn, hvad det betyder for dig.
Vi går ind i en nymåneuge som samtidig også bringer en delvis solformørkelse d. 10. juni,
der understøtter transformationsstemaet. Generelt ser det ud til at der i denne uge er fokus
på kreativitet og skabertrang.
Du kan prøve at mærke efter, om du er det helt rigtige sted.
Det kan være at du bruger energi på at holde dine virkelige talenter ude fra dit liv. Måske
er det tid nu til at give slip og lade dit personlige lys stråle.
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 ”Wings of Wisdom” af Alana
Fairchild.
Læs mere om Clairoskoper og bestil en personlig læsning her

Vædder

Har du mærket transformationsenergierne? Det kan være at du føler du står over for at
skulle tage et betydningsfyldt valg. Noget du måske af frygt har prøvet at undgå. Men det
er som om du ikke kan komme længere ad den sti du går på. Måske kender du det næste
skridt, måske ikke. Men du har en følelse af at alt er godt. Det bliver godt. Du er på rette
vej. Tag en dyb indånding, mærk at du er forbundet med din spirituelle familie allerede.
Mærk hvordan du er ved at åbne op for glæden og kreativiteten. Pluto hjælper dig i denne
uge med at få kontakt med dine indre ressourcer og sætter lys på området for din karriere.
Så du kan mærke hvad du har allermest brug for og hvad som får dit hjerte til at stråle.
Dit kort: ”Griffin” I den medfølgende tekstbog, står der at Griffen hjælper med spirituel
beskyttelse. Det giver så god mening lige nu, fordi mange som dig, måske går rundt med
følelsen af spøgelsesskræk. Men du er beskyttet. Hvis du kigger på billedet, kan du se det
clairvoyante øje i kronen af træet, omgivet af engle eller alfer. Symbolet er smukt tegn til
dig, at dine clairvoyante evner er en gave og at du kan bruge denne evne til at formidle
healing og kærlighed, ikke bare til dig selv men også til din spirituelle familie.

Tyr

Det ser ud til, at dit liv vil kunne blive fyldt med eventyrlige oplevelser i denne uge. Ikke
bare de store følelser af dyb kærlighed, men også de overvældende, skræmmende eller
udfordrende. Det kan være at du oplever konflikter med din familie eller du mærker et
opbrud omkring begrebet familieværdier. Måske bliver du trukket i fra flere kanter. Men
det ser ud til at disse energier som i alle eventyr, blot er en fase, snart vil du kunne se
guldet som gemmer sig i oplevelserne.
Pluto hjælper dig med at stå ved dig selv, præcis som du er. Det kan være en
skræmmende proces, men du har gaverne med dig.
Dit kort: ”Pegasus” Du har mulighed for at flyve på inspirationens vinger i denne uge. Det
er din gave. Du vil kunne opleve at få stor anerkendelse for denne gave. Det er en god ide
at holde dagbog eller skrive noter, da der i løbet af ugen vil komme mange smukke
erkendelser og dybe indsigter.

Tvilling

Du har måske i de sidste måneder arbejdet med at finde frem til dine sande værdier.
Sådan at du nu står med et mere klart billede af, hvor du er på vej hen og hvad du har
brug for. Det ser ud til at du føler dig guidet til at træde frem og sætte ord på dine
oplevelser. Jeg fik sætningen ”At tale højt” ikke som at råbe, men som at få mere luft
under vingerne. Ugen vil også kunne bringe dig til et heldigt sted. Måske møder du nogen
som kan hjælpe dig videre eller sætte dig i forbindelse med de helt rigtige mennesker eller
også vil du kunne opleve et boost i dit arbejdsliv, der ikke er begrænset til det traditionelle
arbejdsmarked, men også gælder det arbejde du allerede nu udfører som spirituel
lysarbejder.
Pluto vil hjælpe dig med at finde ind til kernen. Til det sted hvor du kan se tingene mere
klart.
Dit kort: ”Condor” I den medfølgende tekstbog, står der om kondoren, at den står for en
spirituel renselse af de mørke energier. Den kan flyve højt og kan se langt. Og netop derfor
er dette kort en bekræftelse på den energi jeg ser for dig i denne uge. Hav tillid til at dit
arbejde er og bliver anerkendt.

Krebs

Du har en smuk men helt speciel sensitivitet og det kan være du har lukket ned for dine
evner, fordi de har været for overvældende. Men det ser ud til at du nu får flere og flere
tegn til at begynde at lukke op igen. Måske har det været på vej længe. Måske har du en
følelse af glæde og frygt på samme tid. Men i denne uge ser det ud til at der strømmer ren
kærlighed ned til dig. du vil kunne mærke det dybt i din sjæl. Det vil kunne ses på dig
som en større ro, som om du stråler og har et større overskud. Du vil kunne opleve at
blive overstrømmet med mere glæde, held og lykke i denne uge. Pluto vil hjælpe dig med
at finde ind til kernen i forhold til dine personlige relationer. Det kan være i forhold til din
nuværende partner. Er I der, hvor du gerne vil være? Hvis du ikke har en partner, kan
ugen bringe dig til et nyt sted, hvor du begynder at kunne mærke, hvad du virkeligt
ønsker dig og finder din indre styrke. Hvem ved, måske også en ny partner?
Dit kort: ”Hummingbird” Din sensitivitet er en gave. Du er beskyttet. Jeg anbefaler altid at
man tager en uddannelse. Det hjælper ikke alene med at finde mere ro med dine evner,
men også til at få et netværk af ligesindede. Du kunne starte med et kursus i meditation
eller åndedrætsøvelser, hvis du ikke helt er parat til at tage et kursus i healing,
clairvoyance eller medieskab.

Løve

Hvis du føler at alting har gået lidt for stærkt, ser det nu ud til at der kommer mere ro på.
Som om du nu er klar til at nyde sommeren. Måske sidde under et træ og drømme dig ud
i universet. Du får mulighed for at kunne nyde skønheden omkring dig og til at sidde og
meditere.
Pluto vil hjælpe dig med at finde den nødvendige ro og til at nå ind til det sted i dig hvor
healingen kan finde sted. Det er et meget powerfuldt sted i dig. Det kan være
skræmmende. Men det er ren kærlighed.
Det kan også være at du allerede nu føler dig parat til at tage det næste skridt. Men giv dig
bare god tid og nyd roen omkring dig.
Dit kort: ”The Beetle” Budskabet til dig er at bruge så meget tid som muligt på at sidde
under de grønne træer og lade deres healing strømme ind i din sjæl. Hvis det ikke er
muligt, kan du sørge for at omgive dig med grønne planter.

Jomfru

De magiske døre åbnes og du er ved at være parat til at træde igennem. I denne uge vil du
kunne opleve at der kommer fokus på din frihedstrang. Måske har du ikke tænkt på før
hvad det betyder for dig at være fri til at udtrykke din sjæls essens. Det er ikke det samme
som, at du skal være alene. Men det kan betyde, at du bliver klar over hvordan du bedst
forvalter din tid. Måske er du ved at heale fra en dyb hjertesorg. Som om sårene begynder
at falde væk og åbenbarer dit hjerte fint og sårbart. Du kan altid kalde på din sjælefamilie,
hvis du har brug for at mærke kærligheden.
Pluto hjælper dig med at finde det sted i dig, hvorfra du kan udtrykke din sande essens,
med glæde, healing og kreativitet.
Dit kort: ”Crow” Du er en magiker, det betyder at du kan se langt og klart og du har en
helt særlig evne til at manifestere dine ønsker. Tro på dig selv og du vil opleve at få dine
ønsker opfyldt.

Vægt

For dig bringer ugen forstærkninger af de sidste ugers tendenser. Det betyder at der
kommer mere ro omkring din arbejdssituation og at du vil kunne opleve at få større
anerkendelse. Det gælder for alle, også for dig, som er udenfor det normale
arbejdsmarked, da det i høj grad handler om dig som lysarbejder. Du er healer og du vil i
denne uge opleve at komme dybere med din healing. På alle niveauer.
Pluto kommer med nye inspirationer og ideer til dig. Det kan være en god ide at arbejde
med dem. Måske give dem et kunstnerisk eller kreativt udtryk.
Jeg ser healingsenergi som en kreativ energi der strømmer ud gennem vores hænder. Det
er lige meget om det er gennem madlavning, håndarbejde, havearbejde, poetiske, musiske
eller kunstneriske arbejder. Healingen mærkes igennem de værker du skaber.
Dit kort: ”Duck” Det er så fantastisk magisk. Dette kort betyder at arbejde som shaman
eller kunstner. At formidle healingsenergien videre. Anden bliver set som et magisk dyr,
der er i kontakt med elementerne og kan bevæge sig gennem luften, i vandet og på jorden.

Skorpion

Du er på vej og det ser ud til at du vil kunne opleve et kæmpe løft i din energi i denne uge.
Måske har du studeret energiarbejde. Du har helt sikkert arbejdet med det i dine drømme,
som måske har været ekstra livlige her på det sidste. Jeg oplever at du vil kunne komme til
at mærke nymånen og solformørkelsen særligt stærkt i denne uge. Måske vil det føles som
om du bliver opgraderet energimæssigt. Det vil kunne opleves som et kreativt boost. Jeg
føler også, at der vil kunne komme nogle magiske oplevelser til dig. Det er altid en god ide
at skrive dagbog, da det hjælper med at holde styr på energierne.
Pluto vil hjælpe dig med at sætte ord på det du oplever i dig selv og omkring dig. Det vil
føles mere enkelt og du vil kunne opleve, at kunne formidle selv vanskelige emner med
lethed og ynde.
Dit kort: ”Garuda” En Garuda er ifølge Wikipedia halvt fugl og halvt menneske men
samtidig også et fartøj for den indiske gud Vishnu. På billedet sidder et par på en
duelignede fugl, som i sine kløer bærer en slange for healing og visdom. Hav tillid, dit
arbejde belønnes med gaver og jo mere du deler dine gaver jo mere vil du modtage.

Skytte

Det ser ud til at du har besluttet at tage et kæmpe spring i denne uge. Det ser ud til at du
vil finde mere ro især omkring dine skyggesider. Som om du begynder at kunne se på dig
selv på en ny måde og lade dem være baggrundsfarven for dine kreative ideer. Hold dig
ikke tilbage fra at udtrykke dine ideer kreativt. Du har så meget at dele med verden.
Det ser også ud til, at der bliver plads til dejlige stunder med din familie i løbet af ugen.
Bliv ikke forskrækket hvis du begynder at se på dit hjem med nye øjne. Måske får du lyst
til at flytte rundt på alle dine møbler eller skabe mere plads.
Det ser ud til at Pluto vil hjælpe dig med at se på det som du omgiver dig med. Hvad er
tingenes ægte værdi?
Dit kort: ”Owl” uglen symboliserer visdom men også evnen til at kunne se klart. Du kan
se gennem ting, se deres ægte værdi. Og måske er det derfor du får lyst til at forenkle dit
hjem eller skabe mere plads til din kreativitet.

Stenbuk

Det ser ud til at der er et kæmpe energiskifte på vej til dig. det kan handle om at du
begynder at kunne se din egen værdi uafhængigt af hvad andre mener om dig. Du
begynder at bringe healing til de områder som måske har ligget i mørke. Som om du kan
nå dybere. Det vil ikke bare bringe en følelse af lettelse. Det vil også føles som om du har
fundet en skat som har ligget skjult i mange år og som gemmer på smukke fortællinger,
parate til at blive delt. Det ser ud til at det overordnede tema i denne uge er kreative
udtryk og således også for dig. Du vil kunne opleve at du får lettere ved at udtrykke dine
ideer.
Pluto hjælper dig med at finde ind til dine værdier og hjælper dig med at give udtryk for
dem og på denne måde forstærker den temaet for dig. Hvis du føler dig overvældet af
energierne kan det være en god ide at finde et sted, hvor du kan sidde i fred og meditere.
Dit kort: ”Swan” Svanen er et transformationssymbol. Fra eventyret den grimme ælling,
kender du forvandlingens magi. Men kortet her fortæller også om styrken ved at kunne
stå ved sig selv og forsvare sine værdier. Du har adgang til en fantastisk styrke og visdom.

Vandmand

Det ser ud til at du har været inde i en fredlig og kærlig energi. Der har givet dig ro og
healing. Måske har du selv skabt et healingsrum hvorfra du kan give og modtage healing.
Måske har det bragt dig på en dyb rejse. Det ser ud som du er ved at komme op til
overfladen igen. Det kan være at der heroppe på overfladen er mere uro i forhold til den
tilstand du kender så godt. Måske vil du opleve at have svært ved at kommunikere med
dine nærmeste. Men det kan skyldes at de oplevelser du har haft har været så smukke at
det er svært at på overfladen igen. Brug din tid på at finde et sted i dig selv hvor du kan
føle dig hjemme, det vil også kunne styrke dine relationer. Det ser ud til at der kan lande
en appelsin i din turban. Så der er ingen grund til at være bekymret over din økonomi.
Pluto vil hjælpe dig med at finde det sted i dig hvorfra du kan tage på dine spirituelle
rejser. Jeg ved at det er en udviklingsrejse at finde det sted uden frygt og med kærlighed.
Men det ser ud til at du er tættere på end nogensinde.
Dit kort: ”Falcon” Netop for dig er dette kort et magisk kort. En magisk Falk vil følge dig
og guide dig på din rejse. Har du lagt mærke til ham i luften over dig? Træk på hans
styrke når du føler dig usikker. Mærk din egen styrke og mærk magien.

Fisk

Uanset om du er en kvinde eller en mand er den energi som kommer til dig i næste uge
fyldt med healing og kreativitet. Det er en feminin skaberkraft som strømmer til dig og
bringer dig en følelse af balance og sprudlende fantasi.
Det er boblende kreativitet og glæde. Lad den bare komme til dig. Den kan give dig
inspiration til dine næste skridt. Jeg ser det som en let og smuk energi. Måske kunne du
give dig selv tid til at dykke ned i energien og prøve at bringe dine oplevelser op til
overfladen. Det vigtigste er at du giver dig selv tid og rum til at nyde
transformationsenergien og du lader den bringe dig til nye eventyr.
Pluto bringer dig nærmere din tribe, dine soulmates eller din sjælsfamilie. Den gruppe
som vil støtte op omkring dig og dine evner. Hvis du har været i tvivl om hvor du finder
dem, ser det ud til at ugen bringer dig på sporet. Det ser ikke ud til, du behøver at gøre så
meget for at nå ud til dem. For nogle ser det dog ud til at du finder dem i sociale netværk,
både online og fysisk.
Dit kort: ”Dove” Duen bringer healing og kærlighed. Hun kommer med budskaber om
fred og bringer de elskende tættere på hinanden. Duen er også et symbol på din sjæl. Prøv
at læg mærke til duerne omkring dig. måske opdager du at de bringer kærlige budskaber
til dig fra den anden side.

