
Z dawien dawna, raz w roku, w ten nie-
zwykły wieczór zbierały się dziewczęta na 
wróżby… Za oknami chłód i listopadowa 
mgła, w domach mrugają promyki świec, 
błyszczą oczy wypatrujące przepowiedni, 
czerwienią się policzki na znak imion, 
które zdołały już podbić ich serca. Każda 
panna, czy to sprzed laty, czy ta dzisiej-
sza, tak samo chce poznać tajemnicę swo-
jej przyszłości, choćby miały ją zdradzić 
same duchy z zaświatu…
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Zanim zaprosicie przyja-
ciółki, zgromadzicie potrzeb-
ne przedmioty i przystąpicie 
do wróżenia, zapamiętajcie 
jedno: wróżby mają Wam po-
móc, a nie przeszkodzić. Nie 
powinniście się ich bać — 
wskazują one jedynie właści-
wy kierunek, podpowiadają 
rozwiązania, ale nie zmu-
szają do działania. To Wy 
jesteście Paniami swojego 
Losu i tylko od Was zależy, 
jak wykorzystacie zdobytą w 
andrzejki wiedzę. A najle-
piej i rozsądniej potraktować 
andrzejkowe wróżby jako 
wspaniałą zabawę. 

Chociaż wieczór andrzej-
kowy, to tylko jeden wieczór 
w roku, to warto spędzić go 
w gronie przyjaciół, przy-
jemnie, tajemniczo, jakoś 
inaczej, niż inne wieczory 
listopadowe. Wieczór an-
drzejkowy jest szczególny, a 
więc i Wy i Wasz pokój także 
muszą przybrać świąteczny 
wygląd…

    SALON MAGII

Potrzebujecie na to 
przeobrażenie tylko chwil-
kę. Przede wszystkim — 
trzeba zmienić oświetle-

nie. Nic nie wpływa na na-
strój tak dobrze, jak nieco 
ciemności rozproszonych 
światłem świec. Uwaga 
praktyczna: zanim w fer-
worze zabawy coś sfaj-
czycie, zadbajcie o to, aby 
świeczki stały w miejscach 
jak najbezpieczniejszych 
— takich, gdzie trud-
no je będzie po-
trącić i gdzie od-
dalone będą 
od czyha-
jących 

na pierwszą iskierkę ła-
twopalnych przedmiotów 
— choćby firanek. 

Radzę także zaopatrzyć 
się w kilka kominków ce-
ramicznych (ich kształty 
ostatnio są naprawdę baj-
kowe!), które doskonale 

z ab ez p ie c z a ją 
przed wypadka-

mi, a poza tym pozwolą 
Wam dodatkowo na 

zapalenie kadzidełka al-
bo… małą aromaterapię 
(kominki mają specjalną 
miseczkę — możecie nalać 
w nią wody i dodać kilka 
kropel olejku zapachowe-
go), taka mieszanka, pod-
grzana przez świeczkę, w 
mig wypełni Wasz pokój 
fantastycznym zapachem.

         O CZARACH

Z dawien dawna na ca-
łym świcie ludzie korzy-
stali z czarów. Zaklinali 
żywioły — wodę, ogień, 
wiatr — aby zapanować 
nad groźną przyrodą, z 
którą nie umieli walczyć 
ani zaradzić. Sporządza-
li tajemnicze mikstury na 
nękające ich choroby. Z 
gwiazd, zwierciadeł i fu-

sów starali się odczytać 
przyszłość. Do dnia dzi-
siejszego wśród ludów 
Afryki, Ameryki i innych 
kontynentów żyją ludzie 
obdarzeni magicznymi 
zdolnościami. Są to cza-
rownicy zwani szamanami.

Warunkiem do spełnie-
nia bądź jakiego czaru obo-
wiązkowe jest zaklęcie. No 
bo i cóż to by były za czary 
bez zaklęć?! Najczęściej 
używanym zaklęciem było 
— od niepamiętnych cza-
sów — tajemnicze słowo 
ABRAKADABRA. Kto i 
kiedy je wymyślił i skąd się 
ono pojawiło — nie wiado-
mo. Dla zapewnienia sobie 
szczęścia, pomyślności, a 
zwłaszcza zdrowia, wpi-
sywano je w odwrócony 
trójkąt i umieszczano na 
amuletach.
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ABRAKADABR
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Na Świętego Andrzeja Pannom z wróżby nadzieja



tania cały czas w myślach), 
trzeba otworzyć jakąkolwiek 
książkę na chybił trafił i pal-
cem wskazującym dotknąć 
otwartej strony. Jeśli cyfry 
w numerze strony po podli-
czeniu dadzą liczbę parzystą, 
odpowiedź na zadane pyta-
nie będzie brzmiała: „nie”, 
jeśli nieparzystą: „tak”. 

Dobre znaki:
Anioł — dobra wiadomość
Bukiet — jeden z najmoc-
niejszych znaków,  unieważ-
nia każdy zły symbol
But — ochrona przed ranami
Byk — dobre zdrowie
Dąb — długie życie, 
dostatek, siła charakteru
Girlanda — zaszczyty, 
sukcesy
Gołąb — rodzinny spokój 
i szczęście
Koniczyna — wielkie
 szczęście, znak silny
Korona — symbol władzy, 
sukcesu, awans
Kotwica — stałość w miłości
Krąg — szczęśliwe 
zakończenie projektów
Kwiaty — życzenia 
się spełnią

Most — łatwo uzyskacie 
upragniony cel
Podkowa — miła niespo-
dzianka

Złe znaki:
Bęben — obmowa, kłótnie 
w rodzinie
Chmury — drobne 
zmartwienia
Flaga — zapowiedź ran
Kosa — załamanie zdrowia 
lub interesów
Kruk — kłótnie wywołane 
plotkami
Krzyż — cierpienie, 
poświęcenie
Kwadrat — uwięzienie, 
choroba
Łuk — symbol czegoś 
niedokończonego
Małpa — strzeżcie 
się pochlebców
Miecz — symbol kłótni, 
ataków
Mysz — znak ubóstwa, 
kradzieży
Nietoperz — macie 
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Znajdź 5 różnicKilka sposób wróżb 
andrzejkowych

Sposób pierwszy 
— papierowy

Dzięki nie-
mu uzyskacie 

odpow ied ź 
tylko na jed-
no pytanie i 

dlatego ta me-
toda jest na roz-
grzewkę przed 
prawdziwą magią. 

Przygotujcie trzynaście kar-
teczek papieru i dużą szklaną 
wazę. 

Na każdym kawałku na-
piszcie pytanie, które chcia-
łybyście zadać Losowi i 
wszystkie karteczki ułóżcie 
na dnie naczynia. Potem po-
woli wlejcie do niej wodę. 

Ten papierek, który 
pierwszy wypłynie na po-
wierzchnię, przyniesie Wam 
twierdzącą odpowiedź. Je-
śli więc pierwsza wypłynie 
karteczka z pytaniem „Czy 
Ania jest prawdziwą przyja-
ciółką?” — cieszcie się, bo to 
zapewne tak jest!

Sposób drugi — wodny
Do tej wróżby 
potrzebna będzie 
duża miska z wo-

dą i malut-
ki ka-
myczek. 

Spo-
sób ten również daje odpo-
wiedź tylko na jedno py-
tanie, więc jeśli nie lubicie 
wyciągać z naczynia rozmo-
czonego papieru lub akurat 
nie macie pod ręką długopi-
su, zacznijcie właśnie od tej 
metody. 

Stańcie nad miską z wo-
dą i powtarzajcie do siebie 
po cichu pytanie, na które 
chciałybyście znać odpo-
wiedź. Jednocześnie wrzuć-
cie do wody kamyczek i do-
brze policzcie „fale”, które 
on wywoła. Jeśli ich liczba 
będzie nieparzysta, odpo-
wiedź brzmi: „tak”, jeśli pa-
rzysta: „nie”.

Sposób trzeci — owocowy
To do-

bra wróżba 
dla miło-
ś n i k ó w 
jabłek i 
p r o s t y 

sposób na 
przygotowanie andrzejkowej 
przekąski. Wystarczy obrać 
jabłko tak, by ze zdjętej z 
niego skórki powstał jeden 
nieprzerwany pasek (przyda 
się ostry, srebrny nożyk!). po-
tem wystarczy rzucić skórkę 
przez lewe ramię (niezbyt 
mocno, by nie zawisła na 
lampie albo nie zrobiła cu-
downie pięknych śladów na 
świeżo pomalowanej ścia-
nie), cały czas powtarzając w 
myśli pytanie, na które chce-
cie poznać odpowiedź. Jeśli 
skórka utworzy na podłodze 
jakiś kształt (z wyjątkiem li-
tery O lub U) odpowiedź jest 
twierdząca. 

 
Sposób czwarty — koci

Dobr y 
sposób dla 
tych, kto 
jest szczę-
śliwym po-
siadaczem 

kota (lub przyjaciółką kociej 
właścicielki). Aby poznać od-
powiedź na wybrane pytanie, 
wystarczy, że zostawicie lek-
ko uchylone drzwi do swego 
pokoju i przywołacie kota. 
Jeśli stanie w progu prawą 
łapą, odpowiedź na pytanie 
jest twierdząca, jeśli lewą — 
przecząca.

Sposób piąty — książkowy
Prosta 

w r ó ż b a 
nie tylko dla 

moli książ-
kow yc h . 
Aby po-

znać odpo-
wiedź na wybrane pytanie 
(wskazane jest tak jak po-
przednio powtarzanie py-


