
Loka-marraskuun tapahtumapäivitys: 

Tapahtumia paikkakunnilla Oulu, Imatra, Tampere ja Helsinki  

 

Ihanaa syksyä!  

Ohessa seuraavien kuukausien tapahtumien päivitys.  

Lenormand-tulkintoja 

Oulu la 2. lokakuuta klo 10-17 ja su 3. lokakuuta klo 10-16 

Ilon valkeat -messut, 

Hiukkavaaratalo, Tahtimarssi 3, 90670 Oulu 

Imatra pe 15. lokakuuta 

tarkka osoite ilmoituksen yhteydessä 

Tampere to 21. lokakuuta 

Seitsemäs taivas, Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry:n tiloissa,  

Yliopistonkatu 60 A 7.krs, 33100 Tampere 

Helsinki la 20. marraskuuta 

Fredrikinkatu 33 A, 3. krs, 00100 Helsinki 

Yksityisvastaanotoilla 65 EUR/40 min. ja 95 EUR/60 min, messuvastaanotolla 35 EUR/20 min. 

Hinnat sis. ALV 24%. Maksu käteisellä tai MobilePayllä, yksityisvastaanotolla myös etukäteen 

maksu tilille mahdollinen. 

Yksityisvastaanotolla myös mahdollisuus astrologiseen tulkintaan, jonka ajanvaraus tulee tehdä 

viimeistään 2 viikkoa ennen vastaanottopäivää. Syntymäaikatiedot (päivämäärä, kellonaika ja 

syntymäpaikka) tulee antaa minulle ajanvarauksen yhteydessä. Astrologisten tulkintojen hinnat 

löydät sivustoiltani www.lucetia.eu 

Ajanvaraukset tulee tehdä etukäteen joko sähköpostitse mail@lucetia.eu tai puhelimitse  

040 857 65 12. Messujen tulkinta-aikoja voi varata myös etukäteen ed. mainittujen yhteystietojen 

kautta. Messuilla on mahdollisuus varata aika myös paikan päällä ajanvarauslistalta.  



 

Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi I 

Tammikuussa sinulla on myös mahdollisuus tutustua kurssillani Lenormand-korttien 

symboliikkaan. Kurssi järjestetään la 08.01.2022 Helsingissä, tarkempi aika ja paikka 

ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen etukäteen puhelimitse numeroon 040 857 65 12 

tai sähköpostitse mail@lucetia.eu  

Kurssi toteutuu, kun on vähintään kolme osallistujaa. 

Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi I:n aikana käymme läpi Lenormand-korttien perusteet: 

yksittäisten korttien sekä korttiparien merkitykset. Kurssin jälkeen sinun on tarkoitus harjoitella 

korttiparien yhdistämistä ja niiden tulkintaa, jotta voit osallistua Lenormand-korttien salaisuudet -

kurssi II, jonka järjestän noin 1-2 kuukauden kuluttua Lenormand-korttien salaisuudet -kurssi I:n 

jälkeen (sovimme tarkan ajankohdan kurssin osallistujien kanssa). 

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 €, hintaan sisältyy yksi 8 tunnin kurssipäivä 

kurssimateriaaleineen sekä ”Sininen pöllö”-Lenormand-korttipakka, jota itsekin käytän.  

 

Lenormand-korteista 

Lenormand-korttien historia ulottuu aina 1800-luvun alkupuolelle. Nämä hyvin symboliset kortit 

ovat saaneet nimensä kuuluisan 19. vuosisadan ranskalaisen ennustajan Marie Anne Lenormandin 

(1772-1844) mukaan. Korttipakka muodostuu 36 kuvakortista ja muistuttaa ulkomuodoltaan 

klassisia mustalaiskortteja.  

 

Lisätietoja löydät sivustoiltani www.lucetia.eu  

Ystävällisin terveisin, 

 

 


