Workshop kaartleggen met Mlle Lenormand
De workshop “kaartleggen met Mlle Lenormand” bestaat uit zes bijeenkomsten met als doel
om te leren hoe je de kaarten van Mlle Lenormand kunt interpreteren vanuit hun betekenis
en vanuit je intuïtie. Je leert verschillende methoden om de kaarten te leggen en welke
methode bij welke situatie past. Door middel van oefeningen leer je de kaarten op een
speelse manier grondig kennen. Je maakt je de betekenis eigen, maar leert daarbij ook te
vertrouwen op je intuïtie. Je begint heel eenvoudig en naarmate je de kaarten beter kent,
wordt het aantal kaarten in een kaartlegging steeds meer uitgebreid. Op het einde ben je in
staat om alle 36 kaarten in één grote kaartlegging te interpreteren.
De bijeenkomsten hebben de volgende thema’s.
1. Kennismaking met de kaarten.
2. Vervolg kennismaking met de kaarten en een kleine
kaartlegging.
3. Verdieping van de betekenis van de kaarten.
4. Uitbreiding naar een kaartlegging met zeven kaarten.
5. kaartlegmethode met alle 36 kaarten.
6. Alternatieve kaartlegmethode met alle 36 kaarten.
Opzet workshop:
Elke avond begint met een korte meditatie om de dingen van de dag
los te laten. De avonden zijn erop gericht om steeds meer verbinding
te krijgen met de kaarten en hun specifieke betekenis. Door de
opbouw van de kaartlegmethoden leer je op een speelse manier hoe
je de betekenissen van de kaarten met elkaar kunt combineren. Je
gaat ook aanvoelen wat een specifieke kaart of kaartcombinatie voor jou betekent als die in
een legging verschijnt.
De workshop vindt in principe één keer in de maand plaats m.u.v. de vakanties. De
workshop duurt telkens twee uur, start om 19.30u en eindigt om 21.30u. Vanwege de
intensieve begeleiding is er slechts plaats voor 4 personen. De workshop gaat door bij
minimaal 3 deelnemers. De kosten voor de complete workshop bedragen € 125,00. Dit is
inclusief werkboek en een fraaie set van de originele Mlle Lenormand kaarten. De kosten
dienen vooraf te worden voldaan.
Na deze zes avonden ken je de betekenis van de kaarten en weet je hoe je deze kunt
interpreteren. Je kent diverse kaartlegmethoden die je in verschillende situaties kunt
toepassen. Bovendien ben je in staat om een grote kaartlegging met 36 kaarten te
interpreteren.
De kaarten kunnen je helpen om inzicht te krijgen over bepaalde levensvragen. Gebruik ze
verstandig en blijf vooral nuchter. Je leven hangt niet af van een kaartlegging. Het zijn
uiteindelijk toch maar gewoon kaarten.
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