Spis słów kluczowych Lenormand
Posłaniec -Koniczyna - Statek
Posłaniec 1
aktualnie, szybko, przesyłka gość, nowości, coś przybywa, kurier, listonosz, posłaniec, nowe
kontakty, nowa osoba, nowa sytuacja, odpowiedź, wkrótce, dostawa, klient, odpowiedź, sms,
e-mail, telefon, transport, ruch, propozycja, młody mężczyzna.

Koniczyna 2
Odzyskanie czegoś, fart, bonus, małe szczęście, okazja, druga szansa, odnowa, regeneracja,
krótko, na chwilę, gra, zabawa, wygrana, uśmiech losu, spotkanie, powodzenie, nadzieja,
optymizm, niespodzianka, niewielki zysk, regeneracja, odpoczynek, zgoda, loteria, tożsamość,
wytrzymałość, autentyczność, czas dla siebie.

Statek 3
podróż, wyjazd, zagranica, zagraniczny, obcokrajowiec, daleki, transport, ruch, zmiana,
poszukiwanie, postęp, poszukiwanie, bogacenie się, maszyny silnikowe, obcy kraj, potencjał,
możliwości, wypłyniecie, rozpoczęcie działania, nowe życie, emigracja, poszukiwanie nowych
miejsc i możliwości, przygoda, perspektywy, powodzenie w biznesie, handel, zakupy, wymiana,
szerokie kontakty, transakcje, poznawanie, nowy obszar, bogactwo dziedziczone, potrzeba
zmiany, związek na odległość, medycyna alternatywna.
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Dom - Drzewo -Chmury
Dom 4
rodzina, stabilizacja, schronienie, najbliższe otoczenie, przyjaciele, prywatność, dom,
nieruchomość, majątek, bezpieczeństwo, schronienie, sprawy domowe, adres zamieszkania, firma
rodzinna, mała firma, biuro, strona domowa, firmowa, pobyt stały, życie osobiste, domownicy,
praca związana z domem lub wykonywana w domu, firma rodzinna, własność, obowiązek,
pewność siebie, rodzinność, domator, więzy rodzinne, opieka, mieszkanie, lokal, posesja.

Drzewo 5
zdrowie, leczenie, opieka medyczna, środowisko, styl życia, kondycja życiowa, bardzo powoli,
pochodzenie, historia rodzinna, dziedzictwo, dostosowanie się, rodowód, genealogia,
długowieczność, przetrwanie, cierpliwość, wzrost, karma, rozwój, przyzwyczajenie, stagnacja,
przystosowanie, energia życiowa, samopoczucie, nasze wierzenia, wieź z czymś, geny, natura,
tradycja, uzdrawianie, mądrość, stabilność, przeszłość, pamięć, dusza, tradycja, głęboko
zakorzenione uczucia lub problemy, dziedziczenie, wieloletni długotrwały proces, bezruch,
odporność, reinkarnacja, rozwój duchowy, odpoczynek, zwolnione tempo, natura, pożywienie, na
dłuższy czas, coś wymaga więcej czasu

Chmury 6
zmienność, nieokreślone, dezorientacja, zagubienie, błądzenie, opóźnienie, niepokój, pomyłka,
problemy, pogorszenie sytuacji, ukrywanie faktów, nieporozumienie, mętlik, niepewna sytuacja,
niepokój, zły moment, przejściowe problemy, niejasny, nieokreślony, niestabilny
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Żmija - Trumna - Bukiet
Żmija 7
problemy, trudności, komplikacje, manipulacja, inna kobieta, zazdrość, zawiść, kłamstwo, rywalka,
wróg, ukryte motywy, działanie za plecami, mściwość, złośliwość, intryga, uwodzenie, ukryty plan,
choroba, zniesławienie, gierki, sztuczki, coś, czego nie widać, bądź ostrożny

Trumna 8
game over, zakończenie, pożegnanie, zamknięcie, smutek, coś odeszło, skrzynia, pudło,
opakowanie, schowek, sejf, wielka zmiana w życiu, coś się kończy, coś nowego się rozpoczyna,
nieoczekiwanie, nagle, bezruch, brak kontaktu, coś spoczywa w zamknięciu, definitywne
zakończenie jakiejś sprawy, brak energii, depresja

Bukiet 9
radość, piękno, szczęście, zadowolenie, niespodzianka, prezent, talent, kobieta, uznanie,
piękno, upiększanie, spotkanie, miła niespodzianka, atrakcja, zaproszenie, uroczystość,
życzenia, propozycja, komfort, nagroda, wyróżnienie, szczęśliwy czas, sukces, święto,
pogodzenie
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Kosa - Rózgi - Ptaki
Kosa 10
eliminacja czegoś, efekty, zbiory, odcięcie, przerwanie, operacja, szybka reakcja, bolesna decyzja,
nagle, zranienie, interwencja, ostry ból, zerwanie, przecięcie, nacięcie, ostre narzędzia, usunięcie,
wypadek, obrażenia, zdecydowane gwałtowne działanie, bez wahania. Działanie kosy może być
owocne – żniwo lub bolesne – separacja, odmowa, szok, niebezpieczeństwo,

Rózgi 11
konflikt, karcenie, poganianie, dyscyplina, karanie, kłótnia, dyskusja, walka, nadużycie,
separacja, rozwód, uzależnienie, nawyki, skarga, konkurencja, sport, aktywność fizyczna,
podniecenie, pożądanie, motywacja, realizacja celu, ćwiczenie, wywieranie presji, groźba,

Ptaki 12
para, mówienie, głos, rozmowy telefoniczne, plotki, wymiana informacji z ust do ust, spotkanie,
podwojenie czegoś, zamieszanie, hałas, media, nagranie, wywiad, negocjacje, przemówienia,
grupowe spotkania – zebranie, randka, towarzystwo, rodzeństwo, bliźnięta, zgromadzenie,
grupa, krótka wycieczka, sprzedaż, mały stres, negocjacje
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Dziecko - Lis - Niedźwiedź
Dziecko 13
coś małego, młodość, niewinność, naiwność, nowy początek, startowanie, rozpoczynanie czegoś,
dziecko, niedojrzały, niedoświadczony, nieświadomie, dzieciństwo, mało, niewiele, zabawa,
radość, otwartość, szczerość, czystość, płodność, nastolatek, wczesny etap, świeży,

Lis 14
praca – zawód, zatrudnienie, codzienne zajęcie, blef, nieufność, coś pod maską, manipulacja,
wykorzystanie sytuacji, spryt, kłamstwo, ukryta pułapka, nielojalność, instynkt, ostrzega przed
niedyskrecją, ukradkiem, przebiegle, korzystanie z nieuwagi, pracoholik, pomysłowość, bystrość,
obserwacja, dbanie o swoją pozycję, zręczność, szybkość, lubi podbierać kąski, zatrudnienie na
stałe

Niedźwiedź 15
biznes, wydatki, przychody, rozliczenia, inwestycje, szef, opiekun, rodzic, menadżer,
wychowawca, ochrona, szerokie plecy, kariera, mocna pozycja, silny wpływ, konto bankowe,
siła, inwestor, sponsor, polityk, finansista, dieta, odżywianie, oszczędności, rezerwy, lokaty,
wsparcie materialne, zapasy, przedsiębiorca, kapitał,
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Gwiazdy - Bocian - Pies
Gwiazdy 16
ideały, marzenia, wizje, nowy rozdział w życiu, sława, popularność, Internet, komputer, duża ilość,
inspiracja, innowacja, pomysł, technologia, dobre myśli, geniusz, wynalazek, przeznaczenie,
sukces, dobre rozwiązania, projekty, kreatywność, przestrzeń do rozwoju, ekspert, ezoteryka,
popularność, uznanie, rozpoznawalność, dążenia, liczne kontakty na odległość, astrologia,
obserwatorzy, wirtualny świat

Bocian 17
pozytywne zmiany, wzrost, rozwój, zmiana miejsca, nowe możliwości, narodziny dziecka,
gniazdo rodzinne, potomstwo, pomoc od strony rodziny, przyjaciół, postęp, modernizacja,
odnowa, rozbudowa, podróż, zmiany w domu, ekspansja, przeprowadzka, przeniesienie,
ewolucja, ruch w górę lub w dół, przylot, wylot, nowości w życiu osobistym, nowe możliwości,
zakupy, wiadomość z daleka

Pies 18
lojalność, oddanie, przyjaciel, towarzysz, kolega, pomoc, stałość, zwierzę, wierność, ktoś, kogo
znasz nawet z widzenia, bratnia dusza, terapeuta, doradca, lekarza, wsparcie, niezawodny,
zwierzę domowe, uczeń, adept, przyjazne środowisko, opieka, uzależnienie, przywiązanie,
oczekiwanie, życiowy partner
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Wieża - Park - Góra
Wieża 18
urzędy, administracja, duży biznes, szkoła, uniwersytet, fabryka, przedsiębiorstwo, biurowiec,
gmach, szpital, sąd, centrum miasta, bank, sanatorium, lotnisko, więzienie, teatr, wieżowiec,
centrum handlowe, pozycja społeczna, izolacja, ambicja, struktura, hierarchia, korporacja,
państwo, straż graniczna, duże, dużo, wielkie, wysoka ranga, ambicja, ego, władza, wzrost,
podwyżka, solidne podstawy

Park 20
miejsca publiczne, obcowanie z innymi, społeczność, towarzystwo, skupisko ludzi, imprezy
publiczne, zgromadzenie, przyjęcia, spotkanie, plener, życie kulturalne, publiczność, tłum, duża
grupa, koncerty, działalność non-profit, parki, ogrody, sieć społecznościowa, forum, klasa
studentów, reklama, marketing, franczyza, wydarzenia gromadzące dużą ilość ludzi, miejsce
wypoczynku i rekreacji, spacery, publikacja, public relations, liczne kontakty, rozrywka

Góra 21
przeszkoda, blokada, zatrzymanie, samotność, długi czas, wysiłek, trud, opóźnienie,
obojętność, utrudnienie, stagnacja, zwlekanie, dystans, chłód, cisza, brak komunikacji, wyparcie
się, odmowa, konieczność zmierzenia się z problemem, nieprzychylność otoczenia, cierpliwość,
wytrwałość, wygórowane oczekiwania, obciążenie, wrogość, samodzielność, upór,
nieprzystępność, zamknięcie, ciężka praca, trudno osiągalny cel, bariera

Copyright 2016 Dorota Dukowicz | www.wtajemniczone.pl | Karty Lenormand

Spis słów kluczowych Lenormand
Drogi - Myszy - Serce
Drogi 22
podróż, dwa kierunki, przesiadka, możliwości, decyzja, wybór, zmiana, różne cele, alternatywa,
opcja, oferty, ocena sytuacji, położenia, niezdecydowanie, wahanie, opóźnienie, ulica, szlak,
poszukiwanie nowych miejsc lub rozwiązania, dwie równoległe sprawy, podwójne życie, mediacje,
dwa miejsca, stanie na rozdrożu, wątpliwość, karta dworców autobusowych i kolejowych,
niestałość

Myszy 23
stres, zmartwienie, frustracja, smutek, żal, strata, zepsucie się czegoś, zniszczenie, zabranie
czegoś, brak czegoś małego, złodziej, szkoda, redukcja, drobiazgi, małe problemy, niepokój,
obawy, praca zespołowa, manufaktura, produkcja, złe warunki, szybko, cierpliwie, małe ilości,
szczegóły, dolegliwości, zgryzoty, wydatek, brak lub strata pieniędzy, długi, złota rączka,
chudnięcie, wadliwe towary lub używane, dręczenie się drobiazgami, zaginione rzeczy,
zagubione,

Serce 24
miłość, zakochanie, romans, zmysłowość, uczucia, coś lub ktoś bliski sercu, pasja, pragnienie,
dobroć, życzliwość, hojność, czułość, wspaniałomyślność, romans, kochankowie, zamiłowanie
do czegoś, emocjonalne zaangażowanie, wrażliwość, empatia, dzielenie się, uprzejmość,
przyjemność, sympatia, nie mówi o małżeństwie, mówi o sytuacji uczuciowej.
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Pierścionek - Książka - List
Pierścionek 25
umowa, zobowiązanie, kontrakt, małżeństwo, wspólnota, powiązanie, obietnica, propozycja
biznesowa, kontrakt, biżuteria, transakcja, układy różnego rodzaju, wspólny majątek, spółki,
związki różnego rodzaju, prezent, połączenie, status materialny, stan cywilny, dobre rozwiązanie,
cykl, zaangażowanie, uznanie, przynależność do jakiegoś kręgu, stowarzyszenie, całość,
porozumienie, akt, pieczęć, podpis, poręczenie.

Książka 26
nauka, studia, analiza, czytanie, pisanie, poznawanie faktów, informacji, tajemnica, sekret,
ukryte emocje, wiedza, odkrywanie czegoś, ujawnienie, poznanie czegoś, projekty, nieznane,
tajne, dyskretne, ekspertyza, niespodzianka, nauczyciel, pisarz, wydawca, promowanie swojej
wiedzy, stopie naukowy, licencja profesjonalisty, doskonała pamięć, stypendysta, detektyw,
śledczy, absolwent, kursy, szkolenia, badania, czytanie z kart, przyszłość, zagadka, pamiętnik,
powieść, fabuła

List 27
korespondencja, wiadomość na piśmie, dokumenty, pismo, e-mail, fax, informacja, gazety,
dokumenty, informacje zapisane, wydrukowane, ważne informacje, zaklejone dokumenty,
testament, pełnomocnictwo, dyplom, certyfikat, list polecony, przekaz, awizo, sms, rachunki,
Karta ta ma charakter wiadomości osobistych, zaadresowanych do konkretnej osoby
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Pan - Pani - Lilie
Pan 28
pytający, jeśli jest mężczyzną, dla kobiety może być to ojciec, mąż, syn, brat, kochanek,
narzeczony, utrzymanek, przyjaciel, krewny lub znajomy mężczyzna

Pani 29
pytająca, jeśli jest kobietą, dla mężczyzny może być to matka, żona, córka, kochanka,
narzeczona, utrzymanka, przyjaciółka, krewna lub znajoma kobieta

Lilie 30
zadowolenie, satysfakcja z ukończonego zadania, osiągnięcia celu, dojrzałość, mądrość,
doświadczenie, spokój, powolny rozwój sytuacji, harmonia, rodzice, dziadkowie, starsza
kobieta, osoba, która zapewni ochronę, spokojne otoczenie, medytacja, wyciszenie,
nieskazitelność, wyrafinowanie, dobre maniery, wyczucie, atrakcyjność, elegancja, status quo,
piękno, płodność, czyste intencje, oddanie, uznanie i honory, przeszłość, cisza, długi czas,
przemijanie, antyki, historia, zima, śnieg,
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Słońce - Księżyc - Klucz
Słońce 31
sukces, szczęście, eksponowanie czegoś, bycie w centrum uwagi, coś elektryzującego, rozkwit,
optymizm, witalność, uwidocznienie, charyzma, sława, wygrana, radość, atrakcyjność, odwaga,
osiągnięcie celów, fortuna, powodzenie, witalność, energia, ciepło. Pełny rozkwit, pochwała,
awans, ożywienie

Księżyc 32
emocje, uczucia, nastrój, artyzm, sztuka, intuicja, medialność, romans, flirt, atrakcyjność,
uwodzenie, reputacja, wpływ na otoczenie, rozrywka, rozpoznawalność, medialność,
popularność, wyróżnienie, artyści, relacje z ludźmi, psychika, twórcza wyobraźnia, tajemnice, gra
aktorska, medium, przeczucia, wrażliwość, fantazja, nasz wizerunek, twarz, którą pokazujesz
światu

Klucz 33
rozwiązanie, otwarcie drzwi, dostęp, cudowne rozwiązanie, usunięcie blokad i przeszkód, kod,
hasło, poznanie przeznaczenia, poznanie sekretu, ukazuje czy jest rozwiązanie, sukces,
przeznaczenie, ważne wydarzenie zmieniające bieg życia, wskazówka, znak, inspiracja, to jest
to! oświecenie
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Ryby - Kotwica - Krzyż
Ryby 34
dobrobyt, zamożność, luksus, korzyści, pieniądze, bogactwo, własny biznes, niezależność,
przedsiębiorczość, praca dla siebie, szczęście, wartość, zysk, handel, doradztwo, klienci, ruch,
potencjał, czas, nadmiar

Kotwica 35
stały pobyt, zatrzymanie, długoterminowe cele, zatrudnienie, stabilizacja, osiedlenie, dotarcie do
celu, punkt zaczepienia, ciężka praca, ustabilizowanie się, wytrwałość, determinacja, nadzieja,
osiąganie dobrobytu, zabezpieczenie, stały punkt w życiu, silne przywiązanie do.., Bardzo długi
okres życia, mocne podstawy, to, co związane jest z naszym życiem na stałe, co nas trzyma

Krzyż 36
obciążenia, przeciwności, poświęcenie, ból, przygnębienie, walka, przybicie, los, ciężar, smutek,
żal, kryzys życiowy, poświecenie, załamanie, psychiczna depresja, sumienie, wzruszenie,
poczucie osamotnienia, zgryzoty, miejsca kultu religijnego, wiara, życiowy ciężar,
test, egzamin
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