Clairoskopiske læsninger for uge 40 - 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. 4. oktober til søndag d. 10. oktober
2021
Som bonus planet, trak jeg kortet Månen. Du har på onsdag mulighed for at
sende dine ønsker ud med nymånen, som står i Vægtens tegn. Så på denne
dag, vil vi alle kunne mærke Vægtens energi, der blandt andet står for
partnerskab og diplomati. Du kan læse herunder hvad nymånen kan hjælpe
dig med.
Du kan læse teksten til det tegn du er født i (dit soltegn) samt teksten til din
ascendant og 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 den store Arkana tarotkort fra det
klassiske sæt ”Rider Waite.”
Du kan læse mere om Clairoskoper her på min hjemmeside og bestille en
personlig læsning ved at sende mig en besked.

Vædder
Der er overvægt af Vægt energi i denne uge for dig, da din måne står i det 7. hus som er Vægtens hus.
Sammen med nymånen, som står i Vægten (Det 7. hus), vil temaet for dig have fokus på partnerskab.
Det kan både være med din livspartner eller din samarbejdspartner. Hvad ønsker du? Hvor står du?
Måske handler det om at finde frem til det sted i dig, hvor du genfinder en følelse af selvtillid, en
form for indre sikkerhed, hvor du genfinder din egen power. Det ser ud til at ugen vil bringe nye
indsigter, måske omkring partnerskabets mysterier. Mars befinder sig også i dit 7. hus for partnerskab
og diplomati. Du vil derfor kunne opleve, at der kan opstå gnidninger mellem dig og din partner.
Men da Mars er en ildplanet og din personlige planet, vil den også kunne give dig energi til dine
passioner. Rådet er at holde fast i dine passioner og holde fast i dig selv i denne uge. Hvad elsker du
at bruge din tid på?
Dit kort: Tålmodighed. Dette kort kaldes også healerkortet. Dette kort er associeret med tegnet
Skytten, som har evnen til at tænke langt, sende sin energipile ud i universet og på denne måde finde
svarene på de gådefulde spørgsmål. Du har allerede ”Downloadet” ideerne. Nu er det tid til at bringe
dem ind i verden. Brug lidt tid på, at forbinde dig med dine følelser og mærk efter om der er noget
du har brug for at give slip på? Du kan bruge billedet som inspiration til en meditation, hvor du øver
dig i at finde balancen mellem dine følelser og din fysiske krop.

Tyr
Denne uges nymåne vil kunne bringe dig i forbindelse med din arbejdsdisciplin. Det er som et indre
samarbejde. Jeg får ordene ro og ordenlighed. Jo flere rutiner du kan bringe ind i din hverdag, jo
mere vil du kunne opnå. Men det er vigtigt, du mærker efter og gør denne proces så organisk som
muligt og sørger for at bringe glæden ind i centrum af dine arbejdsopgaver. Måske vil du opleve, at
der sker et skifte for dig energetisk, sådan at du føler dig mere sprudlende og let. I det hele taget ser
det ud til, at der vil være fokus på nydelse overfor arbejde. Hvordan integrerer du disse elementer i
dit liv? Hvis det har været et smertepunkt for dig, vil du kunne opleve en healing, netop her.
Dit kort: Hierofanten eller Ypperstepræsten, står for det aspekt i livet, hvor det åndelige manifesterer
sig på jorden. Kortet er forbundet med tegnet Tyren. Hvilket jo er dig, så det giver dig ekstra energi til
at manifestere dit drømmeliv og styrke til at se, hvordan du kan balancere mellem det fysiske og det
åndelige. Kortet kan også betyde ægteskab, hvilket kan være et af de smukkeste symboler for
selvindsigt.
Gaven til dig i denne uge er større klarhed og ro.

Tvilling
Drømmer du om at rejse ud i verden eller tage på en opdagelsesrejse? Drømmer du om større
frihed? Føler du dig begrænset af hverdagens rutiner? Måske mærker du kaldet fra dit indre og føler
en længsel efter, at blive forbundet med din kreative kilde eller måske er du allerede ved at skabe dig
et liv, hvor du har mere plads til at udtrykke din passion og din essens. Det ser i hvert fald ud til at
denne nymånes store tema er passion, glæde og kreativitet. Hvordan får du dette integreret i din
hverdag?
Du vil i denne uge kunne opleve at gaverne kommer til dig, jo mere du rejser ud. Det kan være
igennem fysiske rejser, men jeg oplever også, at det kan være gennem de spirituelle og astrale rejser.
Dit kort: Vognen. Kortet her kan sjovt nok betyde rejser eller flytninger. Men jeg oplever, at det
primære budskab handler om livsenergi. Hver gang du ånder ind, indånder du livsenergi. Det
handler om, hvordan vi finder balancen i vores indre. Når man er sensitiv og for eksempel kan
mærke andre menneskers energier, er det vigtigt at passe på sig selv og sit energiniveau. Mærk efter
hvad der giver mening for dig, men naturen er en af de største healere. Jeg elsker at gå mellem graner
og fyrtræer og indånde den klare grønne ilt. Det giver mig fornyet energi.

Krebs
Måske har du haft lidt for travlt med at passe på din familie. Måske har den været spredt lidt for
meget ud, sådan at du næsten har følt dig splittet over at skule passe på alle individerne. Det kan være
dine børn har været et sted, din kæreste et andet, din forældre et tredje og så videre, men de har alle
trukket i dig og villet have din fulde opmærksomhed. Måske har du endda hørt en kalden, fra det
sted i dig, hvorfra du kan komme i kontakt med dit indre barn, din kreative kilde. Som en måske
mere og mere højlydt kalden, der ikke længere lader sig ignorere. Tag en dyb indånding.
Dit store hjerte har rigeligt med plads, men måske er det på tide du lytter til dig selv. Du har kontakt
til en dyb visdom som kan bringe store gaver til dig i form af selvindsigt. Brug noget tid på at forbind
dig med dig selv, enten gennem meditation eller ved at bruge dine kreative evner. På denne måde vil
du kunne se nogle veje foran dig som lysende stier.
Dit kort: Retfærdighed. Denne guddommelighed sidder med ophøjet ro og en viden om altings
indbyrdes sammenhæng. Da jeg tog billedet, kom der et genskin fra lampen over billedet. Men nu
hvor jeg sidder og analyserer det, giver spottet så meget mening, som den oplysning det er på vej til
dig. Som den varme der er på vej ind i dit liv med nye indsigter og kærlighed. Måske beder kortet dig
om at begynde at sætte grænser, sådan, der bliver mere plads til dig i din familiekonstruktion.

Løve
For dig denne nymåne er temaet teknologi. Det er i hvert fald det som kommer til mig, når jeg tuner
ind. Måske er du ved at anskaffe dig en ny bil? En computer? Eller andet teknologi. Måske er du ved
at udvikle et program eller kursus som kan deles på de sociale medier. Det kan også være, at du har
valgt at følge en uddannelse som foregår online. Jeg føler stor aktivitet. Det kan være travlhed. Men
det kan også være, at du får en uge hvor du får snakket med en hel masse.
I forbindelse med nymånen kunne et spørgsmål være: hvordan kommunikerer jeg bedst med min
partner? Da Jupiter i denne uge befinder sig i dit 7. hus for netop partnerskab, ser det ud til at I vil
kunne finde en smuk balance sammen. Jo mere I kommunikerer, jo dybere en relation vil I kunne
opleve. Det ser ud til at din partner, er der for dig og vil støtte dig gennem den travle tid som du går i
møde.
Dit kort: Hierofanten. Normalt vil dette kort blive forbundet med en spirituel vejleder. Det kan være
bryllup. Men kan også tale om tidspunkter i vores liv, hvor vi har brug for rådgivning. Dette kort kan
vise hen til sammensmeltningen af det fysiske og det åndelige liv og er associeret med tegnet Tyren,
der kan stå for nydelse, men også jordforbindelse. Mærk efter, hvordan du kan bringe disse kvaliteter
ind i dit liv.

Jomfru
I den kommende uge, vil der være fokus på værdier. Forstået som det vi omgiver os med. Hvad
omgiver du dig med? Husker du at være til stede i nuet og bare nyde?
Måske synes du, at du har haft alt for meget ansvar. Det kan være, du kommer til at stå i en situation
hvor der bliver vendt op og ned på din hverdag.
Men jo bedre du er til at give dig selv jordforbindelse, jo mere roligt vil du kunne stå i denne
omvæltning.
Da der er fokus på partnerskab, kan det også være et godt tidspunkt at tænke på, hvad du virkeligt
ønsker igennem et partnerskab. Hvilke værdier er vigtige for dig? Måske har du oplevet at skulle
gennemtænke dine inderste behov, fordi dem du troede ville være der for dig, pludseligt finder på at
gøre noget helt andet.
Denne nymåne kan hjælpe dig med at finde ind til de partnerskaber som virkeligt kan berige dit liv.
Gaven for dig vil være at genfinde den dybe healerenergi som dvæler i dit hjerte. Den energi som
ikke bare vil heale dig selv, men også kunne bringe lindring og trøst til dem som trænger.
Dit kort: Kejseren. Dette kort handler om lederskab. at stå ved sig selv og skabe struktur. Jeg oplever
at dette kort har to betydninger for dig. Det ene budskab handler om at give slip på kontrol og tillade
den feminine energi strømme igennem dig. Dette gælder både for mænd og kvinder. Det andet
budskab handler om at tro på dig selv. Hav mod til at udtrykke dine holdninger.

Vægt
Nymånen er i Vægten i denne uge, så for dig vil det føles som om, der kommer ekstra meget fokus på
det du står for. Dine værdier. Det kan betyde at du vil kunne opleve at blive ”opdaget” Som om
omverdenen begynder at lægge mærke til dig. Måske fordi der i dig, er sket et skifte, hvor du før
måske, var mere optaget af, hvad andre mente, finder du nu nye veje til at udtrykke dine egne ønsker
og behov.
Dette vil opleves meget positivt og jeg ser for dig en uge med mere energi og kærlighed.
Gaven ligger i netop denne sprudlende følelse af mere glæde og kreativitet.
Dit kort: Døden. Da jeg begyndte at arbejde med Tarot, havde jeg nogle fordomme. Jeg syntes at
nogle af billederne var uhyggelige. Jeg havde ikke lyst til at se disse sider i øjnene. Jeg husker hvordan
jeg sorterede alle de negative kort fra og kun beholdte de positive.
Men jeg har nu, efter at have brugt Tarot gennem de sidste syv år, fundet ind til det sprog de bruger at
kommunikere med.
Død er en smertefuld proces, fordi de fleste af os er bundet op af fysiske behov. De fysiske behov,
som vi kan få dækket gennem relationer eller ejendele. Når disse relationer ændrer sig, kan det føles
som om der bliver taget noget fra os. Men nogle gange sker disse ændringer så vi får mulighed for at
finde nye gaver og erkendelser samt større medfølelse.
Døden kan helt enkelt betyde transformation. Så budskabet kan også være, at du er parat til at give
slip på alt det, som ikke længere tjener dig. Det kan være negative tankemønstre.
Sender dig lys og ønsker dig en skøn uge.

Skorpion
Vi er på vej ind i Allehelgens tidspunkt på året, hvor gardinet til den anden verden bliver tyndere. Det
vil du kunne mærke mere end nogle af de andre tegn i denne uge. Din sensitivitet er ved at gennemgå
en forandring. Du vil kunne opleve at blive mere følsom og dine clairvoyante evner vil blive
forstærket.
Du kan bruge tiden på at arbejde med slægtsforskning, med dette mener jeg, alt det du kan gøre for at
komme i kontakt med dine forfædre. Det kan være at søge i slægtshistorier, billeder, tale med dine
forældre, bedsteforældre eller andre slægtninge. Men det kan også være at meditere over din plads i
din slægts historie. Det kan være du opdager spændende fortællinger og får helt nye erkendelser
omkring dig selv. Hvem du er og hvor du kommer fra. Måske vil du også kunne finde fortællinger
omkring din rolle i den familie du er en del af nu. Det kan være i forhold til din partner, dine
søskende eller børn. Ja endda i forhold til din partners slægt og familie. Det vil være en god ide at
skrive disse erkendelser ned, ikke bare for din egen skyld.
Nymånen sætter lys på slægtsfortællinger af alle slags og du vil have en særlig antenne for at opfange
dem.
Dit kort: Magikeren. Dette kort er et ønskekort for dig i denne uge. Det fortæller, at du allerede har
alle de evner du har brug. Det gælder nu for dig at tro på dig selv. Du kan skabe dit drømmeliv.

Skytte
Måske har du gennem dit liv oplevet at blive misforstået eller at blive mødt med manglende forståelse
for hvem du er? Måske har du følt dig anerledes? Det er denne anerledeshed, som nu er på vej op
igennem dig. Det er den side i dig som ikke vil indordne sig idiotiske regler, som bare er til for at
skabe begrænsninger. Eller som ikke vil acceptere misbrug af planetens ressourcer på bekostning af
jorden og klimaet. Du føler måske, du har fået en opgave, der handler om at gøre opmærksom på
hvordan vi kan handle i harmoni og overensstemmelse med naturen omkring og inde i os.
Anerkend denne smukke shamanistiske forbindelse i dig, som giver dig adgang til at sanse Gaya
(Moder Jord) og del derpå dine visioner. Gaven til dig er at du får adgang til at formidle dine dybeste
tanker. Nymånen sætter lys på din indre styrke og dine visioner vil blive vel modtaget.
Dit kort: Kejserinden. Når dette kort kommer ind i læsning, handler det om frugtbarhed og nydelse.
Jeg oplever at kortet har to budskaber. Det første handler om, at selvom verden lider behøver du ikke
at lide. Det andet budskab handler om, hvordan du kan formulere alternativer til de gængse
skræmmekampagner. Du kan formidle hvordan vi kan leve i overflod, men i harmoni med planetens
ressourcer.

Stenbuk
Jeg ser for dig at der i denne uge vil falde mere ro over dig. Som om brikkerne begynder at samle sig
og du får større og større overblik. Måske har du arbejdet på et projekt længe? Men nu begynder der
at komme klarhed og du vil have genfundet nogle rutiner, sådan at du ikke skal begynde forfra, hver
gang du har holdt en pause. Det kan også være at der kommer en større balance i forhold til den tid
du bruger på dit arbejde og på dit øvrige liv. Måske vil du finde en større balance mellem dig og din
partner og I vil have fundet en vej hvorpå I kan dele de pligter I har i jeres hverdag.
Nymånen giver dig mulighed for at mærke dine mere følsomme sider og giver dig rum til at udfolde
dem. Det kan være at det føles uvant måske en smule skræmmende. Men giv dem lov til at udvikle
sig og du vil kunne opleve hvordan de kan berige dit liv og styrke din intuition.
Dit kort: Narren. Dette kort kommer ofte frem, når vi er parate til at tage på nye eventyr. Omfavn
denne energi og giv dig selv lov til at løsne op for pligtfølelsen. Hunden på kortet kan repræsentere
den indre stemme vi har som vi kan lade os guide af. Din indre stemme er parat til at guide dig til
mere glæde og nye muligheder.

Vandmand
Under denne nymåne får du mulighed for at rydde op og give slip på de små ting som bare fylder.
Det er ikke kun blandt de fysiske objekter i dit liv. Det er også på det mentale plan. Det kan være de
der rumsterende tanker, som hele tiden forstyrrer og som opleves uendeligt trættende. De der
impulser der får dig til at springe fra det ene til det andet.
Jeg oplever at, der nu bliver sendt et healende lys som strømmer over dig og som bringer dig ro. Tag
blot imod.
Jupiter bringer en gave til dig som handler dyb selverkendelse. Ikke, at du ikke havde det før. Men
det føles som om, der kommer nogle helt nye aspekter. Som om du får mulighed for at stråle på en
helt særlig måde, som en diamant der har været igennem en forvandlingsproces.
Dit kort: Verden. Du får med dette kort mulighed for at træde ud i Verden med en fornyet selvtillid
og styrke. Det er en yndefuld styrke fyldt med kærlighed til dig selv og din omverden.
Nogle gange skal vi som mennesker grueligt meget igennem, for at komme til dette sted. Andre gange
vil vi kunne opleve, hvordan sol, måne og stjerner nærmest løfter os til et højere sted, hvorfra vi ser
mere klart. Det er fra sådan et sted du vil kunne stå i denne uge.

Fisk
Det store tema for dig er selvforståelse. Som man siger: Kend dig selv. Alt hvad der handler om
psykologi vil have din interesse i denne uge. Det er som om du kommer dybere end nogensinde. For
nogle af jer ser jeg, at I begynder at arbejde terapeutisk om ikke med andre, så med jer selv. Måske er
du ved at tage en terapeutisk uddannelse, eller også integrerer du disse aspekter i dit daglige arbejde.
Måske vil nymånen bringe dig en hel masse drømme. Det ser i hvert fald ud til, at der vil være åben
adgang til nogle dybe psykologiske lag.
Hvis du føler du har brug for flere værktøjer, kan du kontakte en terapeut, eller påbegynde et
selvstudium. Der findes mange muligheder. Men drømmetydning vil også kunne bringe dig nye
erkendelser. Det bliver en spændende uge. Det vil være en god ide at have en notesbog med dig
overalt, så du hurtigt kan nedskrive dine tanker, når de opstår.
Dit kort: Verden. Mærk din egen styrke.
Du er kommet til afslutningen af en cyklus og er nu på vej ind i anden. Jeg ser for mig at du træder
gennem portalen med større ynde og tiltrækningskraft. Du vil kunne opleve at være den sol de andre
planeter kredser om. Netop på grund af din særlige udstråling og din dybe viden.

