Clairoskopiske læsninger for uge 36 - 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. 6. – 12. september 2021
Som bonus planet, trak jeg kortet jorden. Jorden kalder i denne tid
til større grounding og sammen med nymånen d. 7. september som
står i Jomfruens tegn, er vi på vej ind i periode, som kræver mere
nærvær og organisering. Får du nået alt det du gerne vil? Hvad kan
du gøre for at ”rydde op” i dine daglige rutiner, er der noget som
dræner dig? Hvad giver dig god energi?
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, må 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 Guardian Tarot Cards af
Doreen Virtue og Radleigh Valentine.

Vædder
I den kommende uge vil du mærke behovet for at finde tilbage til din arbejdsrytme igen.
Det ser ud til, at du vil opleve at få mere energi til denne proces, med Mars i huset for
arbejde, organisering og orden. Pas bare på ikke at gøre for mange ting på en gang. Måske
vil det være en god ide at finde frem til en eller to opgaver du gerne vil nå i bund med i
løbet af ugen og så stille og roligt arbejde dig frem. Men der skal også være plads til
kærlighed i alle dens former. Det kan være du skal sætte tid af til romantiske oplevelser,
til selvforkælelse eller til at give dine nærmeste nærvær. Energierne i denne uge lægger op
til at du spirituelt og følelsesmæssigt vil opleve nye dybder med dine nærmeste inklusiv
dig selv.
Dit jordtegn er Vægten som i denne uge forstærker følelsen af samhørighed.
Dit kort: Healer of Action
Kortet støtter dig i at finde den arbejdsenergi, som er nødvendig til dine vigtigste
projekter.

Tyr
Man kan sige, at du vil blive omgivet af skønhed i denne uge eller det vil føles sådan.
Måske fordi dine øjne åbnes for al den skønhed du er omgivet af, eller du bliver inspireret
til at fylde din hverdag med skønhed. Det kan også at du oplever mere nærhed og
kærlighed fra dine nærmeste. Du vil opleve at få et boost af kreativ energi i løbet af ugen
og vil derfor kunne bruge inspirationen til at skabe med.
Måske vil du opleve at finde frem til et udtryk eller en stil som er helt unik for dig og som
vil give dig anerkendelse fra dine omgivelser.
Det ser også ud til at der falder mere ro over dig i løbet af ugen.
Dit jordtegn er Skorpionen og du kan bruge dit jordtegn til at finde dybere ind i dit indre
som en opdagelsesrejsende finde nye veje og udtryk.
Dit kort: Three of Emotion. Du vil i denne uge stråle af glæde og uimodståelig charme,
nyd de gode og kærlige stunder som ugen bringer med sig.

Tvilling
Hvis du har haft svært ved at finde ro her på sidste, ser det nu ud til at der bliver
mulighed for, at du finder en helt ny følelse af at kunne hvile i dig selv. En følelse som vil
forplante sig ud i dine omgivelser. Måske har du arbejdet på at skabe kreativt rum. Men
det kan også være at du finder nogle metoder som giver dig et større overblik og som
hjælper dig med dine daglige gøremål. Din familie vil være en vigtig del af dit liv i de
nærmeste uger. Her må begrebet familie forstås ud fra de bredeste rammer. Det kan være
din biologiske relationer, men det kan også være dem du føler et nært slægtsbånd med.
Det kan endda også være dine forfædre og formødre. Måske bliver du kaldet til en indre
rejse tilbage til dine familierødder. Måske vil du opdage nye sider af dig selv gennem
disse ’rejser’
Dit jordtegn er Skytten og i denne uge kalder energien på dig og på din opmærksomhed.
Det er nu tid til, du står op for dine sande værdier.
Dit kort: Succesful Completion, og med dette kort vil du ikke bare føle dine værdier, du vil
have fundet metoder til at give udtryk for dem og fået anerkendelse for dine tanker.

Krebs
Det ser ud til at du vil finde frem til en følelse af at slutte fred. Med dig selv, din fortid
eller med dele deraf i løbet af den kommende tid. Det kan opleves som en bølge der
skyller op på land, men det kan også for nogle, føles som den ro man oplever efter et
stormvejr. Hvor luften er blevet renset og man har en ny og frisk energi.
Familieforøgelse ligger i stjernerne i denne tid og hvis det er aktuelt for dig, vil din familie
kunne blive større på den ene eller anden måde. Jeg må her understrege at
familieforøgelse kan forstås i den bredeste forstand. For nogle kan en ny hund eller kat
bidrage til familieforøgelsen, det kan også være en du finder en reservebedste eller får
bonusbørn. Vær åben for nye familierelationer.
Dit jordtegn er Stenbukken. I denne uge kan du opleve i skifte fra følelsen at skulle
præstere for at være ’god nok’ til at hvile i din egen følsomhed og acceptere den som en
del af dig. Det er ikke et tegn på svaghed at vise sin følsomhed, tværtimod.
Dit kort: A Happy Change. En cyklus er passeret og en ny er parat til at begynde.
Hvilke gaver som venter på dig i denne uge er ikke til at sige.
Men igen, vær åben og lad dig overraske.

Løve
I denne uge vil du kunne opleve at skulle stå op for dig selv. Det kan være i dine relationer
til dine partnere (kærlighedsmæssige og arbejdsmæssige) men også til dig selv. Det kan
føles som du bliver konfronteret med dit EGO. Det kan være i konfrontation med andre,
men det kan også være i forhold til at finde tid til dig selv og dine behov.
Men det ser ud til, at du vil kunne skabe nogle smukke rum omkring dig og finde en
større energi til at manifestere dit drømmeliv.
Dit jordtegn er Vandmanden. Med denne energi har du høje idealer om hvordan verden
kan blive et smukkere sted. Måske oplever du vrede over at se på al den lidelse, men det
er vigtigt du også lægger mærke til rigdom som omgiver dig.
Dit kort: Healer of Emotions. Dette kort beskriver temaet på en anden måde. Når du
følger. Dit hjerte og mærker hvor meget du har at give, vil du kunne finde helt nye
indsigter på din vej.

Jomfru
Både Mars og Nymånen er i dit tegn i denne uge, hvilket forstærker dine styrkesider, men
de kan også skabe en slags benspænd for dig. Måske vil du opleve en indre uro. Som om
der er noget i dig der gør lidt oprør imod dig selv. Man kan ikke skemalægge alting.
Måske har du glemt at give dig selv lov til at sidde i fordybelse i meditation? Bare sidde
og kommunikere med dit åndeteam. Måske vil du i løbet af den kommende uge opleve en
dybere kontakt med din spiritualitet. For nogle kan det også være begyndelsen på et nyt
kapitel, hvor du åbner mere op for dine healende evner. Dit jordtegn er Fisken. Der kan
gemme sig en følelse af skyggeside i jordtegnet og for dig kan skyggesiden, eller det som
du ikke vil se i øjnene være din sensitivitet og spiritualitet. Men det ser ud til at du nu er
ved at være parat til at åbne for dine evner.
Dit kort: Positive Recognition. Jeg fornemmer at for mange af jer vil den kommende tid
bringe nye spirituelle oplevelser. Det kan være klarsyn eller healing. Måske arbejder du
allerede med dette, eller også vil det være noget som kommer til dig. Men det vil bringe
en skøn følelse og anerkendelse.

Vægt
Det kan være at du har brug for mere tid til dig selv, eller til at passe på dig selv. Det kan
se ud til at vil være mere følsom i denne uge. Måske overfølsom, så prøv at undgå for
mange stresspåvirkninger, hvis det kan lade sig gøre. Til gengæld vil mange opleve dig
som særligt lysende og tiltrækkende. Din følsomhed vil få dig til at gå på en indre
opdagelsesrejse, hvorfra du har mulighed for at opleve en verden af uendelig rigdom.
Hvis du giver det tid til at komme med op til overfladen, vil du kunne skabe en stor
forvandling.
Dit jordtegn er Vædderen, i denne uge vil vædderenergien presse dig til handling. Det kan
være at du slet ikke kan lade være med at handle på de ideer og input som du har fået i
løbet af ugen. Det kan også være at du må skrive alle dine ideer ned, og begynde med den
bedste først.
Dit kort: Out with the Old, In with the New. Mange gange sker der ting i vores liv som får
os til at skifte retning. Det kan være at du får sådan en oplevelse i løbet af denne uge, men
mest sandsynligt er det at du har været igennem sådan en periode og er nu parat til at
starte på en frisk.

Skorpion
Det bedste for mig og min familie er dit motto i denne uge, men som jeg skrev under
Krebsen: Her må begrebet familie forstås ud fra de bredeste rammer. Det kan være din
biologiske relationer, men det kan også være dem du føler et nært slægtsbånd med.
Det kan endda også være dine forfædre og formødre. Måske bliver du kaldet til en
indre rejse tilbage til dine familierødder.
Du bliver måske kaldet til at finde ud hvad det bedste er for dig og din familie. Du har en
hjælpsom side i dig, fordi du kender til den indre smerte og gerne vil hjælpe andre ud af
denne følelse. Men det er vigtigt at du ikke overskrider dine egne grænser.
Dit jordtegn er Tyren. I denne uge får du ikke bare et tegn men hele to på, hvad det bedste
er for dig og din familie: Nydelse. Dels gennem dit jordtegn som er Tyren. Tyren står for
skønhed, glæde, nydelse og afslapning. Tyrens planet er Venus og netop Venus er
udgangspunktet for dit kort: Creativity and Abundance, der også hedder Kejserinden i
almindelig Tarot. Kortet står netop for nydelse, skønhed, overflod, skabelse og kreativitet.
Find det frem og nyd din uge.

Skytte
Smukke sjæl. Uanset hvad du har kaldt dig selv, eller hvad du er blevet kaldt. Uanset
hvad du har oplevet og erfaret. Har det været en rejse. Måske oplever du stadig at blive
vred, når du møder uretfærdighed, men det er som om du er ved at finde hjem til dig selv.
Et sted hvor du står fast med begge dine fødder og med en ny form for selvbevidsthed.
Ikke stolthed, ikke skråsikkerhed, men en kærlig visdom og ro. Det vil afspejle sig i at du
får lettere ved at give udtryk for dine følelser og du vil blive mødt med en større
forståelse.
Dit jordtegn er Tvilling. I denne uge vil det bringe lethed og enkelhed til dine tanker og
dine ord. Du vil kunne udtrykke dig med en større styrke.
Dit kort: Ace of Action. Kortet understeger netop denne selvsikkerhed og fortæller om, at
hvis du har en ide til noget du gerne vil gennemføre, er tiden helt rigtig.

Stenbuk
Måske har du holdt ferie, måske er du kommet ud dine rutiner, men vejen tilbage er ikke
at gøre dit arbejde hårdere. Tværtimod ser det ud til at det bliver sjovere for dig at
arbejde. Måske får du nye ideer til hvordan du kan løse dine opgaver på en sjovere og
mere enkel måde? Måske skifter du retning fuldkommen? Måske går du i gang med at
studere – eller måske er du lige begyndt på et studie? Det kan også være du har hentet
en kæmpe stak bøger på biblioteket og begynder på et selvstudie. Uanset hvad så ser det
ud til at du vil opleve at få mere energi, jo mere du studerer. Det er som om du har nogle
ideer der kan hjælpe dig til et liv med større overflod og velstand. Gå med energien for
den vil bringe et rigtigt godt sted hen.
Dit jordtegn er Krebs. Det kan være at du kommer i kontakt med din mere følsomme sider
i løbet af den nærmeste tid. Nogle af jer vil kunne føle sig mere sårbare. Men giv bare
plads til følelsen for den er med til at bringe nogle smukke erkendelser frem i lyset.
Dit kort: Messenger of Emotion. Kortet understreger vigtigheden af at give plads til dine
følelser. Jo mere du åbner dit hjerte for kærligheden vil gaverne strømme ind i dit liv. Det
kan være som nærende forhold til dine nærmeste, nye kærlige relationer og økonomisk
overskud.

Vandmand
Måske kan du når ugen er omme sige, at du er en heldig kartoffel. Det ser i hvert fald ud
til at der strømmer meget energi ned til dig i denne uge fra både smukke Venus og heldige
Jupiter. Det eneste men, er din tålmodighed. Måske vil du opleve, at det er svært at vente.
Men det er netop kunsten at kunne give tingene den rette tid til at udvikle sig på den
bedst mulige måde. Sagt på en anden måde måske har du oplevet at bruge en masse
energi på at skaffe noget som du ønskede dig, for at opdage, at hvis du blot havde ventet,
ville du kunne få det på en meget mere enkel måde?
Du vil kunne få stor glæde af at arbejde med loven om tiltrækning, hvis du ikke allerede
gør det. Dit jordtegn er Løven. Som Vandmand kan du nogle gange glemme at tænke på
dig selv. Fordi alle andre er mere vigtige. Men jo mere du står ved dig selv jo mere held
vil du kunne opleve.
Dit kort: Ace of Emotion. Det første som kom til mig, var at hvis du ikke har en partner er
der en på vej til dig. Men da kortet også taler om følelsesmæssig tilfredsstillelse, kan det
også være at du får nogle smukke og kærlige oplevelser i den kommende uge.

Fisk
Kærligheden er på vej til dig. Den kommer ind i dit liv, når du mindst venter det. Hvis du
allerede er sammen med din livskæreste, vil du kunne opleve at jeres bånd vil blive endnu
stærkere. Men hvis du er single og savner en at dele dine oplevelser med, ser det ud til, du
ikke behøver vente så længe mere.
Måske er der stadig et mindre arbejde med tilgivelse af tidligere partnere. Vær parat til
endelig at give slip på de bånd, som ikke længere tjener dig. Husk at det er ikke
kærligheden, erfaringen eller læringen du giver afkald på.
Måske er du også selv i gang med at udvikle nogle nye sider af dig selv. Finde frem til de
gaver du skal dele med omverdenen. Hav tillid til at du har nogle helt særlige gaver og
hav tillid til at de giver glæde for andre end dig. Det ser også ud til at Jupiter vil bringe
dig tættere på dit samarbejde med dit åndeteam. Vær åben og hvis du har brug for hjælp,
kan det være en god ide at opsøge en spirituel vejleder.
Dit jordtegn er Jomfruen. I denne betyder denne energi at du får hjælp til at organisere din
hverdag, sådan at du vil føle at du får mere tid til det som virkeligt betyder noget for dig.
Dit kort: Two of Emotion. Vær klar til at blive forelsket om ikke i en soulmate, så i livet og
i dig selv.

