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DIVERSE LEVENSSITUATIES DUIDEN

Om antwoorden te bekomen op bepaalde prangende vragen omtrent je lief-

deleven, carrière, financiële aangelegenheden, noem maar op, nemen we vol-

gende onderdelen en specifieke thema’s van de kaart(en) in kwestie in ons op.

 ➣ Medaillon van de kaart

 ➣ Sleutelwoorden

 ➣ Algemene betekenis van de kaart

 ➣ Persoonlijkheid van de kaart

 ➣ Gezondheid van de kaart

 ➣ Liefdesthema

 ➣ Werkthema

 ➣ Financiële thema

 ➣ Toekomst

 ➣ Advies van de kaart

 ➣ Omgekeerde betekenis van de kaart 

Het is de bedoeling dat je elke kaart afzonderlijk bestudeert aan de hand 

van de oplijsting hierboven. Daarna kunnen we pas verder met de eigenlijke 

legmethodes, zijnde:

 ➣  Vijfkaartenmethode

 ➣  Negenkaartenmethode

 ➣  Relatiemethode 1 en 2

 ➣  Grand Tableau (36 kaarten)

 ➣  Themamethode (36 kaarten Grand Tableau)

 ➣  Obstakelmethode (36 kaarten)

In hoofdstuk 6 wordt er uitvoerig aandacht besteed aan de rechtop en omge-

keerde methode. Dit is echter geen must. We adviseren je om eerst de basisbe-

ginselen van het kaartleggen onder de knie te krijgen alvorens de omgekeerde 

methode te bestuderen.  
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VIER KAARTKLEUREN

De kaarten worden onderverdeeld in vier verschillende kaartkleuren, ook wel 

medaillons genaamd. De vier kaartkleuren zijn als volgt: harten, klaveren, rui-

ten en schoppen. Hieronder vind je per kaartkleur (medaillon) de daarbijhoren-

de uitleg en sleutelwoorden. Je komt verder ook te weten onder welk element 

de desbetreffende kaartkleur valt. Later in dit boek wordt al snel duidelijk dat 

het lezen van de medaillons bij een kaartlegging essentieel is. Ze geven je 

namelijk extra informatie mee.  

De vier kaartkleuren zijn respectievelijk:

♥ Harten
Harten stemmen overeen met de kelken uit de Tarot en worden beheerst door 

het element water. Deze kaartkleur geeft informatie vrij over de emotionele 

toestand en gevoelens van de persoon in kwestie. Onder de harten vallen on-

der meer vriendschappen en liefdesrelaties. Harten zijn graag ten dienste van 

hun medemens. Het zijn zonder meer intuïtieve wezens. Hoe meer harten een 

bepaalde kaart omringen, hoe groter het geluk dat er te rapen valt.

Gevoelens, sentimenteel geluk, liefdesproblemen, vriendschappen, huiselijk-

heid, gezinsleven, geboorte.

♣ Klaveren
Klaveren verwijzen naar de staven uit de Tarot en vallen onder het element 

vuur. Deze medaillon werpt een blik op het karakter en de daadkracht van 

een bepaald persoon. Klaverenmensen weten wat ze willen en gaan recht op 

hun doel af. Deze kaartkleur duidt tevens op voorspoedige tijden in allerlei 

ondernemingen. Merk je overwegend klaveren rond een bepaalde kaart in het 

legpatroon op? Dan is de wil om iets te bereiken zeker aanwezig, doch heerst 

er enige bezorgdheid omtrent het levensthema in kwestie.  

Daden, wilskracht, reizen, uitdagingen, familiebanden, bezorgdheid, onder-

nemingen, doelstellingen.
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De Wolken, de Slang, de Vossen de Beer, de Berg, de Muizen, het Kruis heb-

ben allen als kaartkleur de klaveren. Deze kaarten worden voornamelijk nega-

tief geïnterpreteerd. Men beschouwt ze als strijdkaarten.

♦ Ruiten
De betekenis van deze kaartkleur is vergelijkbaar met de pentakels uit de 

Tarot. Hier overweegt het element aarde. Kaarten met deze medaillon zeggen 

iets meer over tastbare, materiële en financiële zaken. Alles wat een mens 

bezitten kan, wordt aangegeven door de ruiten. Dit betreft in het algemeen 

noeste werkers. Hun werk handelt mogelijks om en rond communicatie. Tref 

je overwegend ruiten aan rond een bepaalde kaart? Dan wijst dit erop dat je 

ofwel geld binnenrijft of eerder verliest. 

Ontwikkelingen, geld, handelszaken, communicatie, telefonie, studeren, je in 

iets verdiepen, iets onderzoeken.

♠ Schoppen
Schoppen hebben veel gemeen met de zwaarden uit de Tarot en worden 

beheerst door het lucht-element. Deze kaarten hebben betrekking op alles 

wat met de ratio verband houdt, alsook het vermogen om te kunnen denken. 

Bij schoppen gaat het veelal om oudere mensen die een oordeel klaar heb-

ben over iemand. Ze bekleden dolgraag autoritaire functies en men treft hen 

vaak aan als advocaat, rechter, jurist, notaris etc. Liggen er overwegend meer 

schoppen rondom een specifieke kaart? Dan kan dit wijzen in de richting van 

gerechtelijke kwesties. 

Strijdigheden, haatgevoelens, gerechtelijke procedures, het gerecht, ambte-

narij, het gezaghebbende, dominantie.

Je kan de medaillons afzonderlijk lezen. We kijken daarbij altijd welk(e) medail-

lon(s) rondom de persoonskaart of themakaart overheerst/overheersen. Naast 

de basisbetekenis geven zij namelijk een gedetailleerder beeld weer. Bij de 

legmethodes wordt dit onderdeel uitvoerig behandeld. 

Heb tijdens een kaartlegging altijd oog voor de medaillons. 

Enkel zo kom je tot een coherente beschouwing. 
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OVERIGE PERSOONSKAARTEN 

Naast de traditionele persoonskaarten (kaartnummer 28, de Heer en kaart-

nummer 29, de Dame) treffen we in de Lenormand ook nog 12 andere per-

soonskaarten (of 'overige persoonskaarten') aan die in een legpatroon een 

extra betekenis meekrijgen. Hieronder volgt een opsomming van de overige 

persoonskaarten. 

Vrouwen
 ➣ Kaartnummer 7 - de Slang - klaverendame

 ➣ Kaartnummer 9 - de Ruiker - schoppendame

 ➣ Kaartnummer 17 - de Ooievaar - hartendame

 ➣ Kaartnummer 22 - de Weg - ruitendame

Heren
 ➣ Kaartnummer 4 - het Huis - hartenheer

 ➣ Kaartnummer 6 - de Wolken - klaverenheer

 ➣ Kaartnummer 30 - de Lelie - schoppenheer

 ➣ Kaartnummer 34 - de Vissen - ruitenheer

Kinderen
 ➣ Kaartnummer 10 - de Zeisen - ruitenboer

 ➣ Kaartnummer 11 - de Roede - klaverenboer

 ➣ Kaartnummer 13 - het Kind - schoppenboer

 ➣ Kaartnummer 24 - het Hart - hartenboer

De Slang (klaverendame)
Klaverendame is een ondernemende en geraffineerde 

vrouw. In zakelijke vraagstukken staat ze sterk, maar dat 

gaat niet zonder slag of stoot. Ze heeft namelijk twee 

gezichten. Deze dame kan manipulerend en nijdig uit de 

hoek komen. Ze staat graag in de schijnwerpers en niet 

zelden mijd je haar beter. Bij relationele kwesties verte-

genwoordigt ze een ex die roet in het eten gooit of werpt 

ze zich op als een verleidster/rivale die een koppel uiteen 

wilt halen. 


