Clairoskopiske læsninger for uge 38 - 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. 20. – søndag d. 26. september 2021.
Som bonus planet, trak jeg kortet Chiron, som er den store healer planet.
Du kan læse hvad det betyder for dig her nedenunder.
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.
Hvordan finder jeg min ascendant AC og min måne?
Hvis du kender dit fødselstidspunkt, kan du eksempelvis gå ind på
www.astro.com og se hvor dine planeter står.
På billedet her står ascendanten AC i Vægten og Månen i Fisken.

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 kortsættet: Flower Therapy af
Doreen Virtue og Robert Reeves. Disse kort har jeg valgt, fordi blomster
kan hjælpe med at få forbindelse til vores følelser. Jeg har selv haft stor
glæde af at bruge Bachs Blomsterremedier, som netop benytter blomsternes
evne til at heale følelserne.
Du kan læse mere om Clairoskoper her på min hjemmeside og bestille en
personlig læsning ved at sende mig en besked.

Vædder
Da jeg tunede ind på energierne for dig i denne uge, fik jeg ordene ny dør, og da jeg ville skrive det
ind i mit skema fik jeg skrevet dyr. Så måske er der et budskab til nogle af jer omkring dyr, måske
kæledyr. Men mærk selv efter.
Du er i gang med at løfte din energi og rense ud i gamle mønstre som ikke længere tjener dig. Det
kan være du oplever, at det er en heftig energi. Men giv det tid til at arbejde. Det sætter gang i nogle
tanker omkring dig selv og dit selvværd. Måske er du ved at opdage helt nye sider af dig selv, eller
også er du ved at integrere dig med alle dine aspekter, for på denne måde blive mere hel.
Det kan se ud til, at du er ved at få kontakt med din Tribe. Du har måske ledt efter dem, men nu ser
det ud til de kommer til dig, helt af sig selv.
Chiron sætter også fokus på dit selvbillede. Det er ved at blive healet nu. Måske har du fået hjælp,
ellers kan jeg anbefale dig at kontakte en healer som arbejder med sjælshentning.
Dit kort: Be Positive.
Denne plante husker jeg fra mit barndomshjem. Planten dør kort tid efter blomstring, men der, har
den allerede sat nye skud til nye planter. Så den minder os om gavmildhed og fornyelse, hvilket også
er temaet for dig i denne uge.

Tyr
Oprydning på alle planer, synes at være det store tema i denne uge. For dig er det tid til at kigge på
dine samarbejdspartnere. Det kan også være din romantiske partner. Måske kommer der mere ro på
jeres samarbejde, som om I finder en ny vej sammen, måske en ny ide. Måske handler det om at I
bliver bedre til at kommunikere jeres ideer til hinanden.
Du er ved at være parat til at bringe mere enkelhed ind i dit liv. Give slip på det som tynger, det kan
være helt fysisk at rydde op og gøre plads til en større kreativitet. Men det kan også være i et indre
arbejde med dig selv.
Jupiter sender dig den smukkeste energi i denne uge. Det kan være du får nogle skønne tilbud. Det
kan være til et drømmejob eller en drømmeopgave.
Chiron arbejder for dig og din sensitivitet i denne uge. Du vil kunne opleve at din sensitivitet øges.
Derfor er det vigtigt du afsætter tid til dig selv, hvor du kan finde ro og hvile.
Dit kort: Peer Pressure (gruppepres)
Blomsten på kortet er en Primula. Jeg fandt dette citat fra hjemmesiden havenyt.dk:

”Det er en fornøjelse at dyrke primula i haven. Ikke kun på grund af deres dejlige farver, men også
fordi de er velegnede til små haver, gamle haver med skygge, til alle former for bede, fra sump- og
surbundsbedet til alpin-bedet, til krukker og altankasser. De er også velegnede til at plante sammen
med andre plantearter, og man kan have primulaer i blomst uafbrudt fra marts til september.”
Så sagt med andre ord, kortets budskab er: Tro på dig selv og blomstens budskab er: Du har mange
talenter.

Tvilling
Som overskrift til dig i denne uge, skrev jeg enkelthed i din virksomhed. Da jeg tunede ind, fik jeg
fornemmelsen af, at det ikke kun handlede om din business, men også dit virksomme liv. Hvad
bruger du energi på? Har du for mange jern i ilden? Jeg fornemmer en form for utålmodighed.
Måske har du lidt for travlt. Det er en underlig følelse af kedsomhed, trods travlhed.
Men hvis du giver dig selv tid, vil du kunne få nogle smukke og livsforandrende oplevelser, hvor du
vil opleve at din sjæl bliver opløftet. Vær åben.
Chiron arbejder i denne uge på at skabe større harmoni. Måske oplever du utålmodighed i forhold til
andre mennesker. Det kan være du synes at alting går for langsomt. I denne uge dog, ser det ud til at
der falder mere ro over dig. De ting som stod i stampe, begynder nu at bevæge sig på magisk vis.
Dit kort: Past-Life Healing.
Det kan være at der dukker følelser op som hører til dine tidligere liv. Du kan kende dem på, at de
føles velkendte, nærmest trygge, men også en smule kedsommelige. Du er parat til at give slip og
komme videre, send dem afsted med ønsket om at lukke mere kærlighed og velstand ind i dit liv. Fra
hjemmesiden naturporten.dk fandt jeg dette citat: ”Vidste du det?

Engforglemmigej har som andre arter af forglem-mig-ej fået navnet på grund af blomsternes blå farve,
idet blå tidligere var et symbol for troskab. Urtens symbolske navn går igen på flere sprog, fx engelsk
og tysk, hvor planten kaldes "forget-me-not" og "Vergiss-mein-nicht".”
Måske handler kortet om følelsen af svigt og tillid. Det kan være en ide at meditere over disse
begreber.

Krebs

Der er så meget godt i vente, hvis du åbner dig for denne uges energier. De handler om nydelse og
glæde. Jo mere du giver dig hen, jo mere energi vil du føle du får. Forestil dig, at du står ved en strand
og ser på bølgerne som skyller ind på strandbredden. Mærk hvordan din krop bliver renset af den
klare havluft. Du kan også træde ud i de vitaliserende bølger og lade vandet strømme over din krop.
Stå et øjeblik og lad energien rense dig. Det er denne følelse, jeg oplever du vil kunne finde i løbet af
den kommende uge.
Det ser også ud til du overvejer at flytte eller skabe nye rammer for din kreativitet.
Det kan være du finder det i den nærmeste fremtid, men brug ikke for megen tid på at spekulere. For
det rigtige sted vil dukke op på det rigtige tidspunkt.
Jeg føler en form for drænethed. Måske har du hjulpet lidt for mange mennesker, husk at din
fantastiske medfølelse er en gave, men du skal også passe på dig selv. Hvordan kan du nære dig selv
bedst muligt?
Chiron sætter i denne uge lys på det helt særlige aspekt der handler om forståelsen af din betydning
for andre mennesker. Du vil have mulighed for at finde ud af hvor værdifuld og hvor værdsat du er.
Du begynder at tro på det.
Dit kort: New Beginnings.
Fra bogen som fulgte med sættet, står der om netop dette kort: ”Attune your inner voice to the high

vibrations of flowers, the angels of nature. They’ll bring you strength and courage to take the next step
forward.”
Hvilke forandringer ønsker du?

Løve

Da jeg begyndte at tune ind på din uge, ud fra de første stikord, finde dig selv og have, åbnede
billederne sig for mit indre blik. Jeg så en smuk have. Uanset om du har en have eller ej i den fysiske
verden. Har du adgang til et rum, hvorfra du kan hente healing og visdom. Det er din indre have. Dit
helt eget personlige sted. Brug ugens Venusenergier til at tage kontakt med dette sted. Det kan hjælpe
at gå ud i en fysisk have eller i naturen.
Du kan prøve forbinde dig med denne skønne energi i løbet af ugen, som også vil bringe temaer
omkring kommunikation op, som kan være alt fra tanker omkring din og andres kommunikation til
dybe samtaler med spændende mennesker.
Healingsaspektet ved Chiron I denne uge handler om tro og viden. Jeg ser hvordan dit energifelt kan
ekspandere ud i universet og bringe dig visdom og klarsyn. Derfor giver det god mening at grounde
dig i din indre have. Som jeg lagde ud med i begyndelsen af Clairoskopet.
Dit kort: Your Wishes Are Coming True.
Hav tillid til at dine ønsker er blevet hørt. Måske kan du lave det lille ritual, som forfatterne til kortet
foreslår, nemlig at holde en lille håndfuld ærteblomsterfrø i hånden og sende dine ønsker ind i
frøene, for derpå at plante dem og følge dem gro.

Jomfru
Jeg vil tro du er meget musikalsk. Mange af jer kan synge eller spille på et eller flere instrumenter.
Hvis ikke, er jeg sikker på, at musik har stor betydning i dit liv. Måske har du glemt, hvor godt det er
at bruge musik i hverdagen, når du udfører dine daglige aktiviteter eller når du har brug for at koble
fra. I denne uge vil du kunne opleve musikkens healende og smukke energi. Måske vil du gå på
opdagelse i lydhealingens univers. Det kan også være du står overfor et større oprydningsarbejde og
her vil du også kunne bruge musikken til at løfte din energi.
Det ser ud til at du får noget at fejre, da Jupiter bringer lys og succes med til dig.
Chiron påvirker nogle meget dybe lag. De kan være smertefulde, måske fortrængte følelser, som er
på vej op til overfladen. Giv det tid og brug musikken, det vil lette processen.
Dit kort: World Energy.
Kortet fortæller, at du i øjeblikket vil være særligt sensitiv for jorden energi. Jeg vil tro du altid har
kunnet mærke jordens energi, men netop i denne tid, kan det føles som om man bliver bombarderet
energimæssigt. Her vil det hjælpe at gå ud i naturen. I teksten til kortet foreslår forfatterne også at du
kan arbejde for moder jord ved at engagere dig i græsrodsarbejde, egentligt et godt ord.
Du kan eventuelt se filmen: Kiss the Ground, “a full-length documentary narrated by Woody

Harrelson that sheds light on an “new, old approach” to farming called “regenerative agriculture” that
has the potential to balance our climate, replenish our vast water supplies, and feed the
world.” Filmen kan ses på NETFLIX.
Om Agapanthus – Skærmliljen, står der på hjemmesiden havenyt.dk ”Når sommeren har været på sit
højeste, og mange af havens blomster er afblomstret, vågner Afrikas flotte lilje op. Grøn og frodig har
den længe stået med sine græslignende blade, men nu begynder blomstringen. En blomstring, som er
spændende og smuk fra knop til afblomstring. Den flotte løgkuppelformede blomsterknop er flot og
eksotisk, og når den åbner sig efter et vældigt pres indefra, åbenbarer den dag for dag ny elegant
skønhed, for til sidst at stå som en flot blå skærm.”

Vægt
En super uge ligger foran dig, i det vi bevæger os ind i din fødselsmåned her sidst på ugen. Det ser ud
til at gaverne allerede er på vej til dig. Det kan være i form af støtte fra venner og bekendte men det
kan også være i form af en pengestrøm, som synes at fortsætte, stige og tikke ind på din bankkonto.
Som om der åbnet for et kæmpe overflødighedshorn. Tag imod. Mars hjælper dig til at finde
energien du har brug for og Jupiter giver dig plads og rum til at udfolde dig. Du vil kunne opleve en
helt ny følelse af frihed. Så wow en skøn uge.
Chiron arbejder bag kulisserne for dig og din partner. Det ser ud til at I får mulighed for at blive rystet
sammen. I det jeg skriver dette, kommer der billeder af noget, som bliver blandet sammen, men som
ved at blive rystet, finder en helt ny struktur. En stærkere struktur. Spændende hvad det kommer til
at bringe med sig. Måske handler det om traumer fra tidligere relationer som er ved at blive healet.
Dit kort: Communicate with Your Angels.
Kortet beder dig være opmærksom på din energi. Du kan kommunikere med englene. Måske gør du
det allerede. Hvis ikke så kan du bruge dette billede til at tune ind på deres energi og tage imod deres
budskaber. Mærk energien omkring dig, læg mærke til dine følelser og brug dine sanser og hav tillid
til budskaberne. Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte en clairvoyant.

Skorpion
Venus stråler igennem dig I denne uge. Lad planeten bringe dig glæde, kærlighed og intimitet. Det vil
i det hele taget være en god ide at bruge ugen på selvkærlighed. Det kan være at tage et ekstra langt
bad. Bestille en god omgang massage eller hvad dit hjerte kan finde på. Grunden er at din evne som
medie bliver forstærket i denne uge, hvilket betyder, at du vil have let ved at opfange andre
menneskers energier. Det kan godt føles som uro i hele kroppen, hvis ikke man er bevidst om det.
Jeg siger altid til mine klienter at det er en god ide at tage et kursus i medieskab. Ikke kun for at lære
at navigere i energierne men også for at skabe et netværk med ligesindede. Jeg har stor glæde af mine
sjælesøstre, med hvem jeg tog mine uddannelser med.
Det ser også ud til, at der er en glædelig begivenhed på vej til dig. Da det er en generel læsning, er det
ikke til at sige hvad temaet er. Men der er fokus på fødsler, graviditet og børn.
Hvis du let bliver stresset eller kommer ud af balance kan det være fordi du har brug for at indføre
flere daglige rutiner. Ikke at de behøver være rigide eller kedelige. Men blot nogle rutiner som vil give
dig selv tid til at gøre det som giver mening for dig. Det er i hvert fald hvad Chiron vil hjælpe dig med
i denne uge.
Dit kort: Time to Decide. (Blomsten blåregn)
Forfatterne skriver om kortet: “You can never make a wrong choice, as all paths lead to the same

result. It’s more a matter of how quickly you arrive at your desired destination.”
Måske er det et tegn på at det er tid til at stå frem med alle de kvaliteter du har. Måske har du brug
for hjælp til at tage en beslutning? Der kan du overveje at opsøge en clairvoyant vejleder.

Skytte
Vi mennesker kan være besværlige. Ville du nogle gange ønske du kunne bo på en øde ø? I harmoni
med naturen omkring dig? Du har en helt særlig forbindelse til naturen. Men du har også mulighed
for at udtrykke denne forbindelse til din omverden. Og uanset hvor besværligt det er, har verden brug
for din stemme. Begynd med at øve tålmodighed. Da jeg var barn og ville lære at cykle uden hænder,
opdagede jeg, at det var lettere at cykle uden hænder i modvind. På samme måde, ser det ud til, du
kan bruge næste uges ”modvind” til at træne tålmodighed. Men der vil også være plads til
inspirerende samtaler.
Det kan også være en god ide at bruge noget tid på at mærke Chirons energi. Den bringer healing til
det område i dig som kan bringe mere glæde ind i dit liv. En dyb og rodfæstet følelse af livsglæde.
Dit kort: First Step. Om planten Hortensia står der på hjemmesiden haveabc.dk (navnet) ”stammer
fra græsk hydor = vand og angeion = kar og hentyder til plantens store krav til vand og fugtighed.”
Har du de rette vækstbetingelser? Får du næring nok? Mærk efter hvad du virkeligt ønsker dig. Tag
de første skridt og begynd rejsen mod større livsglæde.

Stenbuk
Det ser ud til at blive en helt fantastisk uge for dig. Ikke alene vil du kunne opleve at blive inviteret til
festligheder, du vil også kunne mærke at hverdagene bliver mere festlige.
Hvis du har ledt efter et nyt job, eller du ønsker at skifte job. Måske starte med noget helt nyt, ser det
ud til at det er den rette tid. Hvis dette ikke er aktuelt, husk job her kan også betyde interesser, så
giver Mars dig helt sikkert mere energi til at nå det du gerne vil.
Du behøver ikke bekymre dig om din økonomi, da det kan se ud til at alting vil løse sig. Måske vil du
opleve at der kommer en pengestrøm til dig.
Chiron arbejder i denne uge på at bringe healing til dig og din familie. Det kan være i den helt nære
familie og det kan være i forhold til dine forfædre. Vi er alle en del af en familie og alle
familiemedlemmerne er lige vigtige uanset om du har kontakt med dem eller ej. Det kan være en ide
at sidde og meditere over din rolle i familien. Mærk dig selv i forhold til dine forældre, dine
søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, ægtefæller, partnere, børn og hvem du ellers kan komme i
tanke om. Din intuition kan hjælpe dig. Bed nu om at de bånd som ikke længere tjener dig må blive
løst og lad derpå kærligheden strømme igennem dig og fylde dig.
Hvis du har brug for mere hjælp, kan jeg anbefale terapiformen ”Familieopstilling” det er en
fantastisk healende metode, som ikke bare forløser smerte her og nu men også sender healing bagud
til dine forfædre og fremad til dine børn.
Dit Kort: Become the True You.
Blomsten her kommer oprindeligt fra Australien. Den vil minde dig om at du allerede er elsket og at
verden har brug for din helt særlige energi. Det er nu tid at du begynder at vise verden hvem du er.

Vandmand
Længes du efter mere arbejdsglæde? Mere energi? Og en følelse af større selvværd? Det ser ud til at
det er netop disse områder der vil blive belyst af den kommende uges planeter. Jeg ser et billede af en
drinkmixer som lige er blevet rystet og ud strømmer en velsmagende drink. Den kan sagtens være
alkoholfri. Sådan vil ugen kunne opleves for dig. Måske har du lige været igennem en turbulent tid
eller også er du ved at komme dig. Men nu ser det ud til at gaverne strømmer til dig.
Især gaverne som bringer mere arbejdsglæde, mere energi og større selvværd.
Alt er energi og alt er kommunikation. I denne uge vil Chiron hjælpe dig med at heale på netop
kommunikationen. Det kan være at du finder det lettere at udtrykke dine følelser. Eller du vil finde
det lettere at kommunikere med dine nærmeste.
Dit kort: Emotional Healing.
Det er nu trygt for dig at give slip på smerten, står der i teksten til kortet. Healing er på vej til dig.
Tillad den at løfte din energi og bringe dig større livsglæde.
Blomsten er i sig selv et studie værd. Du kan prøve at tune ind på blomsten ved at kigge på billedet
her.

Fisk
Venus bringer bøger ind i dit liv. Det kan være du får mulighed for at tænke på nogle af de bøger som
har betydet allermest for dig? Det kan også være, at du får nye (gamle) bøger, eller du bliver anbefalet
at læse nogle bøger. Et andet scenario er, at du har en bog i hjertet som gerne vil ud.
Giv så vidt muligt plads til disse bøger i løbet af ugen. Du kan lege, at det er efterår, og det er helt ok
at sidde med din yndlingsdrik et hyggeligt sted og bare være et med den bog som nu er der.
Måske har du følt, at du havde brug for at finde mere styrke til at klare din hverdag. At få alle ender
til at hænge sammen eller bruge mere tid på det som virkeligt betyder noget. Det ser ud til, at der
kommer en fornyet følelse af styrke i denne uge som vil kunne give dig et løft. Det kan hænge
sammen med at du har gjort et indre oprydningsarbejde, som har frigivet mere plads til at være dig og
dermed mere energi.
Chiron vil hjælpe dig med at heale de aspekter i dig som handler om økonomi. Økonomi betyder
husholdning. Det er egentligt et meget godt ord, fordi det både kan rumme de ressourcer vi har brug
for i vores dagligdag på det materielle plan, men også kan betyde vores krop og energisystem og
hvordan vi forvalter den energi vi har til rådighed. Det ser ud til, at du finder en større balance her.
Dit kort: Cleanse Your Energy. Afrikansk Viol, også kaldet Usambaraviol.
Den oprydning jeg så for dig, er også temaet ved dette kort. Forfatterne foreslår at du køber planten
og sætter den forskellige steder i dit hjem. De nævner ærkeenglen Michael, som kan hjælpe dig med
at finde fred i dit sind.
Vi går ind i en uge som netop har fuldmånen i Fisken. Derfor vil du af alle dyrekredsens tegn være
særligt påvirket. Du vil have glæde af at bruge vand. Det være at gå ved vand, tage lange bade eller
dampbade…

