
 

Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi 
Ennustajaksi ei tarvitse syntyä, sen voi oppia samalla tavalla kuin voi oppia vieraan kielen. 
Oman näkemykseni mukaan ennustaja onkin ensi kädessä tulkki korttien ja asiakkaan välillä 
kääntäen korttien kielen asiakkaalle ymmärrettäväksi viestiksi.  

Lenormand-korttien salaisuudet -kurssilla opetan askel askeleelta oman elämänläheisen 
tavan tulkita Lenormand-kortteja. Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi muodostuu 
kahdesta itsenäisestä kurssista, Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi I:stä ja Lenormand-
korttien salaisuudet -kurssi II:sta, jotka yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuuden 
antaen hyvän pohjan ammattimaisille tulkinnoille. 

Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi I  

Tämän kurssin aikana käymme läpi Lenormand-korttien perusteet: yksittäisten korttien 
sekä korttiparien merkitykset. Ryhmän etenemisen salliessa voimme jo tämän kurssin 
aikana kurkistaa pienimuotoisen ennustuspöydän tulkintaan. Kurssin jälkeen sinun on 
tarkoitus harjoitella korttiparien yhdistämistä ja niiden tulkintaa, jotta voit osallistua 
Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi II, jonka järjestetään noin 1-2 kuukauden kuluttua 
Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi I:n jälkeen. 

Lenormand-korttien salaisuudet kurssi I osallistuminen on edellytyksenä Lenormand-
korttien salaisuudet kurssi II osallistumiseen. Tämä johtuu siitä, että kurssin toisessa osassa, 
jossa opimme suuren sekä pienen pöydän tulkintaa, symbolikielen pitää olla tuttua ja 
yhteneväistä. 

Lenormand-korttien salaisuudet I -kurssin hinta on 180 €, kurssi kestää taukoineen 8 tuntia 
ja sen hintaan sisältyy pieni käsikirja sekä ”Sininen pöllö”-Lenormand-korttipakka, jota 
itsekin käytän. 

  



Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi II  

Tällä kurssilla harjoittelemme ison ja pienen pöydän tulkintaa. Lisäksi opetan 2 kk pöydän 
tulkinnan. Tulkitsemme yhteisvoimin kurssin osallistujien pöytiä. Tarpeen mukaan tuon 
mukanani esimerkkipöytiä. 

Lenormand-korttien salaisuudet II -kurssin aikana keskitymme tulkitsemisen harjoitteluun 
eli tämän kurssipäivän aikana opitaan ennen kaikkea tekemällä, learning by doing   

Lenormand-korttien salaisuudet II -kurssin hinta on 200 €, kurssi kestää taukoineen 8 
tuntia. 

Tälle kurssille voivat osallistua vain Lenormand-korttien salaisuudet I-kurssin osallistujat. 

Lenormand-korttien salaisuudet -kurssien jälkeen 

Kurssien jälkeen on hyvä harjoitella ystävä- ja perhepiirissä kursseilla opittuja taitoja. 
Facebookissa voit esittää muille kurssilaisille kysymyksiä. Sitä varten olen perustanut 
suljetun Lenormand-korttien salaisuudet -ryhmän.  

Noin kaksi kertaa vuodessa järjestän myös kertauspäiviä, joiden aikana voit verkostoitua 
muiden kurssilaisten kanssa ja ohjauksen alla vahvistaa taitojasi.  

Jos olet kiinnostunut saamaan omalla paikkakunnallasi järjestetyn Lenormand –
koulutuksen, ole yhteydessä minuun. Kurssi muodostuu, kun ilmoittautuneita on vähintään 
kolme. Kurssille mahtuu korkeintaan 10 oppilasta.  

Kurssi-ilmoittautumiset ja -kyselyt sähköpostitse: mail@lucetia.eu tai puhelimitse 
040 857 65 12  
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