Clairoskopiske læsninger for uge 37 - 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. 13. – søndag d. 19. september
Som bonus planet, trak jeg kortet Solen. Da solen står i Jomfruen i denne
tid, vil dit tegn blive belyst med Jomfruens farver i denne uge. Jomfruens
energi handler om systemer, orden og organisering, men også dyb healing
og ro.
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.
Se her hvordan du finder din ascendant og måne i dit horoskop.
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 kortene fra sættet: Soul Coaching
– Oracle Cards af Denise Linn. Som overordnet tema for denne læsning
trak jeg kortet: Surrender – Overgivelse. Og det er også hvad jeg får ned i
øjeblikket. Giv slip på alle dine tusind planer, find din ro og din rytme og gå
med energien.

Du kan læse mere om Clairoskoper her på min hjemmeside og bestille en
personlig læsning ved at sende mig en besked.

Vædder
Måske er du som Vædder kendt med, at du den ene dag finder en skøn ide som du kaster dig over
med ønsket om at få den realiseret, for så efter et stykke tid miste begejstringen og finde en ny ide at
kaste dig over? Det er ikke spildt arbejde, fordi du lærer en masse gennem processen. Men det kan
være frustrerende. Det ser ud til, at du nu får hjælp til at finde en dybere mening og opnå healing, på
netop dette område. Bliv opmærksom på den energi du bruger og mærk efter hvor din sjæl bringer
dig hen.
Måske vil du træde ind i et nyt samarbejde, det kan være med en partner, men jeg føler også at det
kan være med dit åndeteam som er parate til at assistere dig.
Der er i denne uge lys på begreberne orden og daglig praksis.
Dit kort: Flow. Flow er det som sker når der er harmoni mellem dine indre rytmer og de ydre rytmer.
Og dette felt vil der opstå en naturlig orden og du vil finde vejen til at få gennemført de ideer som er i
overensstemmelse med dit livsformål.

Tyr
Det ser ud til at du i denne uge vil kunne opleve stor kærlighed og nærhed. Som om du kan åbne dig
for de smukke energier, der strømmer til dig fra Venus. Måske vil du bruge dem i dit arbejde. Hvis
du er kunstner, vil du kunne opleve at du sprudler af energi og kreativitet. Samtidig vil du have en
følelse af at have fundet et rum, hvorfra du kan arbejde mere bevidst og koncentreret. Det ser ud til at
du kommer i tættere kontakt med dine naturlige arbejdsrytmer.
I denne uge er der lys på glæde, nydelse og kreativitet.
Dit kort: Opening. Som der står I tekstbogen til kortet: “Doors of opportunity are opening for you!”
Var klar til at få løftet din energi til det næste niveau.

Tvilling
Der er to energier i spil for dig i denne uge. Begge lige betydningsfulde. Den første handler om, at du
bliver bedre til at finde de stille rum for healing og fordybelse. Den anden går i den modsatte retning.
Måske vil du få mere travlt end du plejer, eller også vil du opleve at have et behov for at være mere
udadvendt og eksperimenterende end du plejer. Du kan være meget social og udadvendt, men du
kan stå i en situation, hvor du også vil føle et større behov for at finde de indre rum. Det ser ud til at
du vil kunne veksle mellem disse to energier, især fordi du har rolige Jupiter med dig.
Der er lys på din familie og dine rødder i denne uge. Det er som om du er ved at finde frem til nogle
dybe sandheder omkring din familie. Det kan være at du bliver opmærksom på nogle mønstre og det
ser også ud til at du vil finde en ny form for ro omkring din familiehistorie.
Dit kort: Passion. Dette kort er en gave til dig i denne uge. Brug energien på at finde balancen
mellem dine indre og ydre behov.

Krebs
Nydelse er overskriften op den kommende uge for dig. Det ser dog også ud til, at der vil ske et skifte i
forhold til din familierelationer, måske får du nye familiemedlemmer eller også er der opbrud på vej.
Vær åben og giv dig selv tid til at finde dine egne ben. Det ser ud til at du er ved at finde hjem i dig
selv og du rummer dig selv på en helt ny måde. Du står stærkere og udstråler en fantastisk ro.
Forandringen som er på vej, vil bringe nye glædelige begivenheder med sig og sensuelle oplevelser vil
være i fokus. Brug ugen på at nyde alle dine sanser.
I denne uge sætter Solen i Jomfruen lys på trafik og kommunikation. Det kan lyde helt banalt, men
vær opmærksom på alle detaljer.
Dit kort: Healing. Det ser ud til at du ikke bare finder større ro i dig selv. Du har også mulighed for at
opdage et større potentiale i dig. Du er en healer. Måske ved du det allerede, hvis ikke så kan det
være en god ide at opsøge en healer som kan guide dig videre.

Løve
Hvad ønsker du dig dybt inde i dit hjerte? Hvordan vil du gerne leve og hvad vil du gerne bidrage
med? Du vil i denne uge kunne få en aha oplevelse. Som hænger sammen med at du får en dybere
forståelse for dig selv og hvor du kommer fra. En ny rummelighed som giver dig en følelse af ro.
Denne følelse vil også kunne opleves af dine omgivelser, som vil se dig i et nyt lys. Det kan være du
har brug for tid til dig selv og hvis du har en partner, kan det være du føler at du har brug for mere
frihed i dit partnerskab. Men det ser ud til, at det er et spørgsmål om at begynde at blive bevidst om,
hvor du lægger din energi.
Solen sætter lys på området for økonomi og velstand. Føler du dig rig? Hvad vil kunne få dig til at
føle ægte rigdom?
Dit kort: Emerging. Kortet her handler om at du er i færd med at træde frem og gøre dig parat til at
manifestere dit drømmeliv. Giv dig selv tiden og brug din nyfundne rummelighed på dig selv og
andre.

Jomfru
I denne, din fødselsdagsmåned er der lys på dig. Afhængig af hvor langt du er, med dit indre arbejde
vil lyset kaste større eller mindre skygger. Det kan være du stadig er bundet af ideen om
perfektionisme, og derfor vil kunne opleve nogle stressrelaterede symptomer. Men er du ved at være
kommet igennem perfektionismens undertrykkelse, vil du kunne opleve at gå ind i en uge fyldt med
skønne oplevelser. Det kan være at du får inspirerende samtaler om hvordan verden kan blive et
bedre sted. Det kan være du oplever hvordan din krop og dit sind føles som om de er i balance med
hinanden og du føler en dybere indre ro. Uanset hvor du er, så er forandringerne på vej til dig og de
er ved at bygge op til store beslutninger, som du bliver stillet overfor i den nærmeste fremtid.
Dit kort: Truth. Da jeg så på kortet her, tænkte jeg på Louise Hay’s mirrorwork. Du kan eventuelt
låne eller købe nogle af hendes bøger om selvkærlighed. Kortet taler om at finde sin egen indre
sandhed. Mærke efter i dig selv og hav mod til at leve din sandhed.

Vægt
Det virker som om der bliver skruet op for pengestrømmen i denne uge. Det ser ud til at penge eller
gaver vil komme til dig i en lind strøm. Det ser ud til, at du vil kunne opleve at have mere energi og et
bedre humør. JA det ser ud til at du kan tappe ind og finde det der særlige overskud, som gør at du
kan møde din verden med åbne øjne. Uanset hvad der sker, ser det ud til at blive en uge fyldt med
glædelige begivenheder.
I denne uge sætter Solen i Jomfruen lys på din intuition. Især i forhold til at få et mere nært
samarbejde med dit åndeteam.
Dit kort: Delight. Jeg elsker synkronicitet. At netop dette kort som betyder glæde kommer til dig i
denne uge. Du har adgang til et uendeligt lager af kærlighed som kan hjælpe dig med at løfte din
energi. Prøv at få kontakt med det. Kortet foreslår at du kan lege, pjatte eller tage en fridag for at
genfinde din indre begejstring.

Skorpion
Du er smuk. Og i denne uge vil du have en helt usædvanlig udstråling. Som om du har tændt for dit
indre lys. Det ser ud til at en del af din nye udstråling skyldes, at du er kommet langt med et indre
arbejde, som du påbegyndte allerede for flere år siden. For nogle af jer, føles det som om der var en
særlig begivenhed, det kan have været et arbejdsskifte eller et brud med familierelationer som førte til
at du gik i gang. Vi kan som mennesker gentage vores slægts historie, indtil vi bliver bevidste og finder
en ny vej. Det er en dyb healing som er på vej til dig nu, som ikke bare påvirker dig, men også din
familie.
Du skal bare være opmærksom på, at du i denne uge også vil kunne opleve at være mere følsom.
Måske endda overfølsom. Så det er vigtigt du passer på dig selv og sørger for at give dig selv plads til
at kunne trække dig tilbage og lade op.
I denne uge er der lys på netværk. Det ser ud til at hviler mere i dig selv og dermed bliver naturligt
tiltrækkende. Måske finder du din soul tribe. Men det vil komme til dig helt naturligt.
Dit kort: Freedom. Dette kort svinger vibrationsmæssigt fantastisk med din uge. Du vil kunne opleve
at have en helt ny følelse af overskud og frihed som følge af din skønne energi.

Skytte
Du har en evne til at se de store linjer og se hvordan verden kan blive til et bedre sted. Det er en slags
indre viden og en rummelighed. Og med denne uges energi, vil du mere end nogensinde kunne
opleve følelsen af slægtsskab med hele verden. Du har en indre ild og du kan hvis du vil, udtrykke
dine tanker kunstnerisk. I denne uge vil du kunne tappe ind på en helt særlig kreativ kilde som
strømmer til dig fra Venus. Det kan også være, at du bliver inspireret til at dele dine universelle tanker
med din omverden, gennem tekst og musik. Nogle af jer vil også kunne opleve at få nye perspektiver
gennem opløftende samtaler med andre.
Solen i Jomfruen bringer lys på din mission her på jorden. Har du fundet din vej? Hvis ikke, kan du
bruge ugen på at mærke efter hvordan du kommer i kontakt med din livsmission.
Dit kort: Compassion. Det første jeg lagde mærke til ved dette kort, var healingsaspektet. Du er højst
sandsynligt en healer selv. Brug denne uges energi på at finde dit indre healingsrum. Brug gerne din
kreative ild og find dine veje. Jeg føler, at du vil kunne inspirere mange ved at give dig selv lov til at
dele dine tanker.

Stenbuk
Er du forelsket? Det ser ud til at du har kærlighedsbrillerne på i denne uge. Det kan også være i livet,
i dine nærmeste, i naturen ja dine kæledyr. Det kan være at du normalt er meget kontrolleret og
klarsynet. Men i denne uge strømmer kærligheden gennem dig. Det er Venus som er på spil og det
klæder dig.
Kender du talemåden ”All doors are open for those in love”? Det er hvad du kommer til at opleve i
denne uge. Du vil kunne opleve at få tilbud om nye indtjeningsmuligheder, nye jobmuligheder,
måske helt nye uddannelsesmuligheder og ja mulighed for nye romantiske relationer.
Der er i denne uge lys på dine tanker og jeg oplever du især i dine dagdrømme vil tage på
opdagelsesrejse i universets mysterier.
Dit kort: Love. Kortet er trukket helt tilfældig og jeg elsker den synkronicitet der er mellem kortet og
dit clairoskopiske budskab. Der er kærlighed i luften. Som jeg har skrevet – hvis ikke det er i din
partner, er det i livet og i din omverden. Du er elsket og du har masser af kærlighed at give.

Vandmand
Har du ferie til gode? Eller mulighed for at bringe feriestemningen ind i din hverdag? Måske sidder
den stadig i din krop? Som en følelse af glæde, eventyr, afslapning og nydelse. Du kan bruge den
kommende uge på at være i denne drømmende tilstand. Hvorfra du kan hente inspiration og god
energi. Du kan også være ekstra opmærksom på dine natlige drømme i denne uge. Der kan gemme
sig ideer og healing i dem. Samtidig vil du have den skønneste udstråling i denne uge. Som om alle
planeterne stråler igennem dig. Og visdommen strømmer ud gennem dine øjne.
I denne uge sætter Solen i Jomfruen lys på dine skygger. Det betyder at du begynder at blive bevidst
om den smerte du oplever og får mod til at se den i øjnene. Finde ud af hvor den hører hjemme og
dermed også får mulighed for at løfte dig op.
Dit kort: Inspiration. Måske er der en mening med, at du skal fastholde din feriestemning. For det er
i dette afslappede rum, du har størst mulighed for at komme i kontakt med din inspiration. Vær åben
og tag imod.

Fisk
Det ser ud til, at du ikke kan undgå at komme i kontakt med dine mediumistiske evner, på den ene
eller anden måde, i denne uge. Det kan være, du får nogle klarsynsoplevelser. Som at se en skikkelse
eller en skygge. Men det kan også være andre oplevelser omkring dine klarsanser. Måske er de ved at
være parat til dig, fordi du er ved at være parat til dem. Det ser ud til, du gennem mange år har
arbejdet med dit selvbillede. Som medie kan det være ekstra udfordrende, fordi der kan være blandet
frygt med ind i billedet. Men det er nu tid til, du træder frem som dig selv. Med alt hvad du er og
giver verden lov til at opleve dig og din skønne energi. Hvis der stadig er rester af frygt tilbage, eller
som jeg kalder det: spøgelsesskræk, kan du kontakte et medie og bede om hjælp til at komme
igennem.
Der er i denne uge lys på partnerskab og jeg ser, at det både kan være det nære partnerskab med din
livspartner og dit partnerskab med dit åndeteam. De elsker at arbejde med dig.
Dit kort: Pleasure. Nydelse. Dette budskab er kommet til mig rigtigt meget over den senere tid. Jeg
oplever, at det handler om at give mere plads til nydelse og glæde. Mærk efter hvad resultatet af dit
arbejde vil bringe dig. Det er derfor følelsen du skal være opmærksom på. Det kan være i dine
daglige gøremål, men det kan også være at sætte sig med sin yndlingsdrik, læse, meditere eller være
kreativ.

