
TOEKOMSTVOORSPELLEN MET DE WAARZEGKAARTEN 

'DE KLEINE LENORMAND' 
 

1) Inleiding. 
---------------- 
 
Het waarzegspel 'De kleine Lenormand' is een orakelmethode volgens overlevering van de franse 
waarzegster mademoiselle Lenormand, en is de afgelopen 20 jaar in de Beneluxlanden opmerkelijk 
populair geworden. De beroemde franse waarzegster (27/5/1772 - 25/6/1843) heeft gedurende haar 
leven de eer gehad te mogen voorspellen aan o.a. Napoleon Bonaparte en andere 
hoogwaardigheidsbekleders van destijds, maar hoe geliefd zij ook was omwille van haar rake 
voorspellingen, zij werd tevens meermaals in de gevangenis opgesloten wanneer haar voorspellingen 
een of andere machthebber niet beviel. Ze heeft toen een eigen kaartspel ontwikkeld dat later 
meermaals werd herwerkt en de dag van vandaag door nieuwsgierigen,  maar ook door ervaren 
mediums in gebruik wordt genomen. Met deze handleiding wordt u op eenvoudige manier uitgelegd 
hoe je de kaarten kan gebruiken voor het vinden van een antwoord op toekomstvragen. 
 
2) Uitleg der kaarten. 
---------------------------- 
Hieronder vindt u een beschrijving van de 36 kaarten en de betekenis ervan in combinatie met enkele 
andere kaarten (in dat laatste geval is enkel de betekenis van de combinatie geldig). Het woord tussen 
de haakjes is de benaming van de kaart in het Portugees. De uitleg van de kaarten is afkomstig van 
paragnost Dirk Wallaert (© Copyright, 2001). 
 
kaart 1: ruiter (valete): 
  - aankomst van goed nieuws 
  - het nieuws kan vanuit het buitenland komen 
  - onverwachte gebeurtenissen zullen bekend gemaakt worden 
  - er staat iets positiefs te gebeuren dat heel binnenkort zal plaatsvinden 
  - een langverwachte wens komt uit 
  - in combinatie met 'de wolken' het goede nieuws of langverwachte wens is  
    van korte duur en zal helaas opnieuw plaats maken voor verdriet. 
 
 
kaart 2:  klaver (páus): 
  - brengt puur geluk 
  - welzijn op elk gebied van het leven 
  - brengt ook geluk in het spel en lotto of loterij 
  - mensen die veel geld willen verdienen zonder er hard voor te werken zullen  
      hun wens in vervulling zien gaan 
  - in combinatie met 'de wolken' betekent dat men van het geluk en de  
    rijkdom van een ander zal profiteren waardoor die persoon zich minder  
    comfortabel zal voelen 
 
kaart 3: schip (navio): 
  - een reis zal gepland worden en positief verlopen 
  - rijkdom in handel en nijverheid 
  - welvaart door een huwelijk of alliantie met een goede zakenman of -vrouw 
  - in combinatie met 'de wolken' betekent dit dat men rijk zal worden maar 
    ongelukkig in de liefde 
 
kaart 4: huis (casa): 
  - een gelukkig gezinsleven of huisgezin wordt uw deel 
  - er komt een uitbreiding van de familie 
  - familiebanden worden sterker en ook liefdesrelaties monden uit tot een  
       langdurige relatie 
  - er komt gezelligheid en huiselijkheid 



  - de aankoop van een woonst kent een succesvol verloop 
  - in combinatie met 'de zeisen' betekent dit dat men moet opletten voor   
                schade in huis zoals brand, blikseminslag, wateroverlast, stormschade 
 
kaart 5: boom (árvore): 
  - een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid 
  - langzame maar zekere groei in het hetgeen men wil bereiken 
  - weinig avonturisme maar een evenwichtig leven 
  - onzekerheid zal meer plaats maken voor zekerheid 
  - in combinatie met 'de doodskist' betekent het levensgevaar 
  - in combinatie met 'de zeisen' een totaal nieuw leven 
 
kaart 6: wolken (núvens): 
  - duidt op een hopeloze toestand welke nog lang niet zal opgelost worden 
  - onduidelijkheid en onzekerheid valt te verwachten 
  - men moet lessen trekken uit de huidige triestige situatie 
  - vertraging in wat men wil bereiken 
 
kaart 7: slang (cobra): 
  - men wordt bedrogen door mensen van wie men het niet zou verwachten 
  - een belangrijke aankoop wordt maar beter geannuleerd 
  - men zal te maken krijgen met jaloezie of men is zelf jaloers 
  - in combinatie met 'het hart' betekent dit misbruik van (liefdes)gevoelens 
  - in combinatie met 'het boek' betekent dit overspel 
  - in combinatie met 'de brief' betekent dit een waarschuwing bij het tekenen  
                van documenten. Niet doen. 
 
kaart 8: doodskist (caixão de defunto): 
  - het einde van een bepaalde periode of situatie 
  - een lang verhoopte wens wordt definitief ijdele hoop 
  - in combinatie met 'het hart' betekent dit einde van een liefdesrelatie 
  - in combinatie met 'de brief' betekent dit het aankrijgen van een   
                overlijdensbericht 
  - in combinatie met 'de weg' betekent dit een auto-ongeval met ernstige  
                 lichamelijke letsels en mogelijk de dood 
  - in combinatie met 'het kruis' betekent dit het einde van een reeks zorgen 
  - in combinatie met 'de vogels' betekent dit het overlijden van een huisdier 
 
kaart 9: ruiker (ramalhete) 
  - men wordt overladen met roem en eer 
  - grote dankbaarheid 
  - men ontvangt een betekenisvol geschenk 
  - in combinatie met 'de doodskist' betekent dit een erfenis of  
    inboedelverdeling 
  - in combinatie met 'de wolken' betekent dit overmatige stress omwille van  
    eigen succes 
 
kaart 10: zeisen (foice) 
  - brutale vernietiging van wat men bereikt of opgebouwd heeft 
  - onrechtvaardige behandeling vanwege gerecht of overheid 
  - reorganisaties met nefaste gevolgen 
  - vernietiging van alle hoop 
  - in combinatie met 'de doodskist' betekent dit groot levensgevaar 
  - in combinatie met 'de muizen' betekent dit een faillissement 
  - in combinatie met 'de slang' betekent dit dat een vals persoon uit uw leven  
                verdwijnt 
 
 
kaart 11: roede (verga) 
  - duidt op moeilijkheden 



  - er komen twisten, meningsverschillen en ruzies 
  - einde van huiselijk geluk 
  - in combinatie met de boom duidt het op een slepende ziekte 
  - in combinatie met de doodskist duidt het op het einde van een moeilijke  
                periode en het stoppen van ruzie 
 
kaart 12: vogels (pássaros) 
  - duidt op een korte verplaatsing, een snoepreisje 
  - duidt ook op korte verwikkelingen, die zich snel zullen oplossen 
  - in combinatie met de doodskist duiden de vogels op kort verdriet na een  
                 overlijden 
  - in combinatie met de lelies duidt het op een nieuwe seksuele belevenis 
 
kaart 13: kind (criança) 
  - duidt op een onschuld 
  - duidt op pure vriendschap die men gedurende de rest van het leven zal 
     genieten 
  - het duidt tevens op het uitkomen van een lange wens 
  - in combinatie met het hart zal een vriendschap bloeien tot een  
    liefdesrelatie 
 
kaart 14: vosje (raposa) 
  - duidt op sluwheid, men moet sluw tewerk gaan om iets te bereiken 
  - indien men niet oplet zal men bedrogen worden 
  - duidt eveneens op slechte buren of slechte collega's 
  - in combinatie met het kindje betekent dit dat men een bepaalde vriend  
    moet vermijden 
  - in combinatie met de tuin betekent dit dat men kompleet andere   
                vriendenkring moet zoeken 
 
kaart 15: beer (urso) 
  - duidt op geluk zonder dat men er iets hoeft voor te doen 
  - kleine of middelgrote winsten in het spel zijn te verwachten 
  - betekent tevens dat men plezier buitenshuis zal zoeken 
  - avontuurtjes en/of slippertjes behoren tot de mogelijkheden 
  - in combinatie met de boom moet men opletten voor overmatig plezier 
    welke nefast kan worden voor de gezondheid of algemeen geluk 
 
kaart 16: sterren (estrelas) 
  - duidt op populariteit 
  - de weg ligt open tot het bereiken van elk vooropgesteld doel 
  - er wordt veel gepraat, met gunstig resultaat 
  - nieuwe overeenkomsten worden gemaakt met winst voor elke partij 
  - in combinatie met de wolken betekent dit dat men eerst moeilijke  
    momenten zal beleven eer de populariteit het bereiken van elk doel zich zal  
    doorzetten 
 
kaart 17: ooievaar (cegonha) 
  - er komt een verhuis 
  - de huidige situatie zal veranderen 
  - er komt eventueel een geboorte van een kind of nieuwe zaak 
  - in combinatie met de wolken betekent dat de veranderingen en/of verhuis 
    een verslechtering zullen worden 
 
 
 
kaart 18: hond (cão) 
  - men kan rekenen op trouwe vriendschap en algemeen sentimenteel geluk 
  - een situatie blijft onveranderd positief 
  - in combinatie met de wolken betekent dat men een vriendschap moet 



    verbreken daar zij slechte invloeden en ongeluk met zich meebrengt 
 
kaart 19: toren (torre alta) 
  - betekent algemeen een lang en gelukkig leven 
  - symboliseert eveneens een groot gebouw zoals ziekenhuis, gevangenis, ... 
  - de toren in combinatie met de wolken duidt op een plotse ziekte dat de  
    dood met zich kan meebrengen 
  - de toren in combinatie met de roede duidt op gevangenisstraf 
  - de toren in combinatie met de ring duidt op een altijddurende liefdesrelatie 
 
kaart 20: tuin (jardim) 
  - duidt op een groot gezelschap waar men graag in vertoeft 
  - vrienden zullen een belangrijk deel van uw leven uitmaken 
  - men zal een job uitvoeren bestaande uit veelvuldige contact met klanten 
  - voor zelfstandigen betekent deze kaart een overvloed aan klanten 
  - in combinatie met de maan betekent dit een roemrijk professioneel leven 
 
kaart 21: berg (montanha) 
  - een uitputtende strijd 
  - ernstige vertraging, in welke zin dan ook 
  - een groot hardnekkig probleem 
  - een vijand is moeilijk te verslaan en dient gevreesd te worden 
  - in combinatie met de wolken betekent dit het falen van onze doelstellingen 
  - in combinatie met de zeisen betekent dat ernstige moeilijkheden zullen 
     verdwijnen, maar duidelijke littekens zullen achterlaten 
  - in combinatie met de ring zal een geliefde of partner een vijand worden 
  - in combinatie met de zon is de oplossing van een probleem in zicht 
 
kaart 22: weg (caminhos) 
  - men zal een beslissing nemen 
  - de kaart die volgt op deze kaart duidt aan welke de beslissing zal zijn 
  - men leeft in een onzekere situatie 
  - in combinatie met de wolken zal men inzicht en geluk krijgen in een   
                onduidelijke situatie 
 
kaart 23: muizen (ratinho) 
  - verlies van geld en dierbare voorwerpen, eventueel door diefstal 
  - in combinatie met het huis zal de diefstal thuis gebeuren 
  - in combinatie met de weg, zal de diefstal op straat gebeuren 
  - in combinatie met de toren zal men van overheidswege geld eisen 
  - in combinatie met de roede duidt dit op een deurwaarder of incassokantoor 
 
kaart 24: hart (coração) 
  - duidt op puur liefdesgeluk 
  - een langdurige liefdesrelatie is op komst 
  - in combinatie met de wolken komt er liefdesverdriet voor iemand 
    waarvan men heel veel houdt en/of een gelukkige relatie mee heeft gehad 
  - in combinatie met de zeisen duidt dit op een liefdesbreuk 
 
kaart 25: ring (anel) 
  - duidt op een lange en heuglijke verbintenis 
  - een huwelijk 
  - in combinatie met de zeisen duidt dit op een scheiding 
  - in combinatie met de wolken duidt dit op een huwelijksproblemen 
  - in combinatie met de maan duidt dit op een langdurig zakelijk contract 
  - in combinatie met het hart duidt dit op een overgelukkig liefdeleven, van  
    uitzonderlijke aard 
 
kaart 26: boek (livro) 
  - een geheimzinnige toestand waar lang geen duidelijkheid over bestaat 



  - stille studies en geheime gedachten 
  - in combinatie met het hart duidt dit op een geheime liefde 
  - in combinatie met de brief duidt dit op een geheime overeenkomst 
  - in combinatie met de berg duidt dit op een geheime vijand 
  - in combinatie met de zeisen duidt dit op de openbaring van een geheim 
 
kaart 27: brief (carta) 
  - er komt goed nieuws 
  - bepaalde documenten zullen getekend worden 
  - nieuws wordt verkondigd via een geschreven document (brief, fax, e- 
    mail,...) 
  - in combinatie met de wolken duidt dit op juist zeer slecht nieuws 
  - in combinatie met het hart duidt dit op een liefdesverklaring 
  - in combinatie met de slang duidt dit dat men bepaalde documenten niet  
    mag tekenen 
 
kaart 28: heer (cavalheiro) 
  - is de persoonskaart voor een man 
  - het symboliseert de partner voor een vrouw 
    dit is een speciale kaart en dient eerst uit het spel genomen te worden als 
    men een vraag wil stellen voor of over een man 
 
kaart 29: dame (dama) 
  - is de persoonskaart voor een vrouw 
  - het symboliseert de partner voor een heer 
    dit is een speciale kaart en dient eerst uit het spel genomen te worden als 
    men een vraag wil stellen voor of over een vrouw 
 
kaart 30: lelie (lírios) 
  - duidt op mannelijk seksueel genot 
  - duidt tevens op bescherming en promotie 
  - symboliseert eveneens een oudere heer of vaderfiguur 
  - de lelie is een zeer sterke allesomvattende kaart en duidt altijd op geluk 
  - in combinatie met de wolken duidt dit op overwinning van de problemen 
  - in combinatie met het hart duidt dit op een zeer actief seksueel leven 
 
kaart 31: zon (sol) 
  - duidt op zeer groot optimisme 
  - energie en ondernemingskracht 
  - welslagen en geluk in alles wat men wil bereiken 
  - in combinatie met de zeisen betekent dit dat men eindelijk succes oogst na  
    een lange periode van verlies 
  - in combinatie met het schip duidt dit op fortuinlijk zakendoen 
  - in combinatie met de wolken betekent dit einde van het verdriet 
 
kaart 32: maan (lua) 
  - grote eer en vooruitgang 
  - inspiratie en het uitvinden van iets nieuws 
  - succes en geld in het beroep 
  - indien u werkeloos bent, komt er spoedig een geschikte en goedbetaalde  
    job 
  - in combinatie met de zeisen duidt dit op nieuwe en betere beroepswinsten  
                dankzij het ongeluk of verlies  van de concurrentie 
 
kaart 33: sleutel (chave) 
  - duidt op een nieuw en positief begin 
  - oplossing van een zwaar vraagstuk of probleem 
  - oplossing bij elk probleem dat er zich nu mocht voordoen 
  - in combinatie met het boek betekent dit de blijde onthulling van een  
    geheim 



  - in combinatie met de boom betekent dit het genezen van een zware ziekte 
 
kaart 34: vissen (peixes) 
  - duidt op grote financiële winsten 
  - in combinatie met het boek duidt dit op winstgevende aandelen 
  - in combinatie met de maan duidt dit op uitzonderlijke winstgevende  
    beroepsbezigheden 
 
kaart 35: anker (âncora) 
  - duidt op een geborgen en gelukkig liefdeleven 
  - duidt op een levenslange liefdestrouw 
  - geluk in handel en nijverheid 
  - liefde en zaken gaan hand in hand 
 
kaart 36: kruis (cruz) 
  - verdriet en zorgen 
  - in combinatie met het hart duidt dit op langdurig liefdesverdriet 
  - in combinatie met de doodskist duidt dit op verdriet om een afgestorvene 
  - in combinatie met het kind duidt dit op voortdurende zorgen en verdriet  
                 om een kind 
  - in combinatie met de  vissen duidt dit op financiële zorgen 
  - in combinatie met de zon betekent dit verbetering van de  
    levensomstandigheden en een sterkere persoonlijkheid 
  - in combinatie met de zeisen duidt dit op een dramatische ondergang 
 
 
3) Legmethode. 
-------------------- 
 
De Lenormandkaarten zijn uitstekende kaarten om een welbepaalde vraag te beantwoorden en een 
duidelijke voorspelling op korte termijn kan maken. 
 
Om dit te doen gaat u als volgt tewerk: 
 
  1) Neem een of meer persoonskaarten uit het spel. Als u een heer bent, neemt u kaart 28 uit 
het spel. Bent u een vrouw, dan neemt u kaart 29 uit het spel. Wilt u echter niet voor uzelf een vraag 
stellen, maar voor iemand anders, dan neemt u kaart 28 uit het spel als het over een man gaat, kaart 
29 als het over een vrouw gaat. Leg die kaart met de beeldzijde naar beneden voor u op tafel. 
 
 2) Neem alle resterende kaarten met de rugzijde naar u toegekeerd en in waaiervorm in uw 
linkerhand. Indien u daar wat onhandig in bent mag u ook de kaarten met de rugzijde naar boven voor 
u op tafel spreiden. 
 
 3) Sluit de ogen en haal vijfmaal diep adem 
  
 4) Stel uw vraag luidop (of als dat niet past, dan duidelijk in uw gedachten) 
 
 5) Trek 5 kaarten zonder al te kijken welke het zijn en leg die volgens volgorde naast de 
persoonskaart die u eerst op tafel met de beeldzijde naar beneden had gelegd. Draai alle vijf kaarten 
om zodat u ziet welke kaarten u getrokken heeft en lees ze volgens de beschrijving der kaarten en 
vooral hun (eventuele) combinaties.  
 
Ik wens u veel inzicht met deze eenvoudige maar soms opmerkelijk duidelijke toekomstkaarten. 
 
Paragnost Dirk Wallaert 
Galglaan 107 
9000 GENT 
telefoon: +32 9 245 22 47 
e-mail: dirk@wallaert.be 
Bezoek onze website op www.mediums.pt (Portugal) 


