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„Św. Andrzeju daj mi znać, co się będzie ze mną dziać…” – 

wróżby, przesądy, przepowiednie 

 

Autor: LECH GAWUC/REPORTER/EastNews 

WIKTOR JAMROZIK 

Andrzejki, a dokładniej wigilia Św. Andrzeja. 

Odbywa się ona w nocy z 29 na 30 listopada. 

Podczas tego święta odprawia się wieczór wróżb. 

Obecnie Andrzejki obchodzi się przez różnorakie 

imprezy, ale ta forma nie ma nic wspólnego z 

pierwotną ideą tego zwyczaju. Dawniej wróżby 

andrzejkowe przeznaczone były wyłącznie dla 

niezamężnych kobiet. 

Z początku zwyczaje na wigilię Św. Andrzeja 

traktowane były bardzo poważnie, wróżby 

odprawiane były indywidualnie, z czasem zostały 

odprawiane przez grupy dziewcząt, a obecnie 

wróżby andrzejkowe odprawiane są przez grupy 

kobiet i mężczyzn. 

Pochodzenie zwyczaju rytuału andrzejkowych 

wróżb nie jest do końca znane, niektórzy 

wskazują na starożytną Grecję, inni uważają, że 

zwyczaj ten pochodzi od starogermańskiego 

boga Frejra. 

Najpopularniejsze andrzejkowe wróżby: 

-Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na 

skrawku pola ziarna lnu i konopii , które 

zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że 

sprowadzi to do domu kandydata na męża 

-Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień 

modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie 

mógł ukazać się jej przyszły ukochany -Jeśli  
 

 
   

ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni 

zakwitła w wigilię Bożego narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe 

pójście za mąż 

-Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i 

wróżenie z kształtu zastygłej 

masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przyszłego adoratora, 

akcesoriów związanych z 

jego zawodem itp. 

-Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona 

dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem 

dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami 

chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem 

wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy 

natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn.  
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Redakcja 

 
Świętowanie imienin Andrzeja rozpoczęło się w XVI wieku. W tradycji 

chrześcijańskiej to także ostatnia okazja do wyprawiania hucznych zabaw 

przed rozpoczynającym się adwentem. Kuchnia polska zna wiele dań 

przygotowywanych na różnego rodzaju święta. Andrzejki, nie doczekały 

się jednak tradycyjnych potraw na tę okazję. Są za to ciastka z wróżbą, 

które świetnie sprawdzą się na tego typu imprezie. 

Tak naprawdę podejrzewa się, że ciasteczka te wcale nie pochodzą z Chin, 

tylko z Japonii, nie zmienia to jednak faktu, że są wdzięcznym sposobem 

na przepowiadanie przyszłości. 

Aforyzmy, przepowiednie i złote myśli, które znajdziemy w środku 

wypieków, można traktować z przymrużeniem oka, ale to w końcu 

impreza. 

Co znajdziemy na karteczce w środku ciastka? 

To mogą być złote myśli, cytaty czy przepowiednie (podczas zabaw 

andrzejkowych mogą być np. te matrymonialne). Przykłady można 

mnożyć: „Przystojny brunet zostanie wkrótce Twoim mężem”, „Spełni się 

Twoje wielkie marzenie, jeśli zrobisz teraz pięć przysiadów”, „Czeka Cię 

wielki sukces”, „Ktoś jest w Tobie zakochany”...  
Źródło: polskatimes.pl  

 

Sprawdź wyjątkowy przepis na ciasteczka z wróżbą! 

 

Składniki: 
• 350 mąki,  

• 80 g cukru,  

• 3 jajka,  

• szczypta soli,  

• migdały bez skórki,  

• 1/2 torebki cukru waniliowego  

 

Przygotowanie: 

 

Składniki zagnieść kiedy ciasto będzie twarde, rozwałkować i 

wyciąć z niego kwadraty na środku każdego ułożyć migdał i 

zwiniętą w rulonik karteczkę z wróżbą. Rogi ciasteczek zlepić u 

góry. Blachę natłuścić, ułożyć ciasteczka i piec około 20 minut 

w temperaturze 180°C na złoty kolor. 
Przepis z magazynu „Dobra Kuchnia" 29.11/2007 

 

 

 

Propozycje i pomysły na wróżby: 
Wróżenie z wosku 

Najpopularniejszą wróżbą w wieczór andrzejkowy to wróżba 

z wosku, która dotyczy głównie miłości i najbliższej 

przyszłości. Do wróżby potrzebujemy naczynia – najlepiej 

gdyby była to drewniana bala, używany stary klucz z dużą 

dziurką oraz roztopiony wosk. Przelewanie wosku przez 

dziurkę od klucza powinno odbyć się w skupieniu, z prośbą w 

głowie do św. Andrzeja, by przedstawił nam miłosną 

przyszłość. Klucz trzymamy w lewej ręce. Czekamy aż 

woskowa figura zastygnie na wodzie, następnie wyjmujemy 

ją i zbliżamy do świecy lub jakiekolwiek innego światła, tak 

by ukazał się nam cień na ścianie. Kształtu odlanego wosku 

przedstawić nam może wygląd przyszłego męża, jego zawód 

a nawet to czy małżeństwo będzie z wielkiej miłości, 

rozsądku czy przymusu. Tutaj dużą rolę odgrywa nasza 

wyobraźnia. 

Wróżenie z butów 

Dość znaną i łatwą wróżbą jest kolejka z butów. Tutaj nie 

potrzebujemy wielu akcesoriów, wystarczą tylko nasze buty i 

chętne osoby. But musi być z lewej nogi, ta strona według 

wierzeń ma magiczne właściwości. Zabawa polega na 

ustawieniu rzędu butów w najdalszym miejscu od drzwi 

wyjściowych. Ostatni but z kolejki przestawiamy na początek, 

czynność tą powtarzamy do momentu kiedy jeden z butów 

dotrze do progu. But, który pierwszy przekroczy próg 

wygrywa. Oznacza to, że jego właściciel lub właścicielka 

najwcześniej się zakocha lub weźmie ślub spośród wszystkich 

osób uczestniczących w zabawie. 

Wróżenie z kubków 

Kolejna wróżbą związaną z naszą najbliższą przyszłością jest 

wróżenie z kubków. Do wróżby przygotowujemy 3 kubki, 

pod każdy z nich umieszczamy: monetę, która oznacza 

bogactwo; kwiatek, który przynosi szczęście oraz obrączkę, 

która przepowiada miłość. Zabawa opiera się na losowaniu 

kubków przez osoby uczestniczące we wróżbie. 

Wróżenie z papierowego serca 

Serce z papieru, chyba wszyscy pamiętają tą wróżbę już z 

czasów szkolnych. By ją wykonać należy wyciąć duże 

czerwone serce z papieru, a następnie wypisać na nim 

wszystkie litery alfabetu od A do Z lub konkretne imiona. 

Finałem wróżby jest nakłuwanie serca igłą po niezapisanej 

stronie. Litera, która zostaje nakłuta oznacza pierwsze imię 

naszego przyszłego partnera lub partnerki. 
http://rukoladywity.pl/andrzejki/ 

Wróżba z pierścionkiem 

Potrzebujesz do tego najlepiej złotej obrączki, ale myślę, że 

każdy pierścionek da radę. Przywiąż go do sznurka. 

Następnie zanurz w szklance do połowy wypełnionej wodą. 

Trzymaj go nieruchomo. Pierścionek powinien po chwili sam 

się rozkołysać! A jak już to zrobi, koniecznie licz, ile razy 

uderzy o szklankę. W ten sposób dowiesz się, ile będziesz 

mieć lat, gdy wyjdziesz za mąż.Tylko co zrobić, jeśli 

pierścionek uderzy np.25 razy, a Ty już masz lat 28? 
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Karty Tarota powiedzą Ci prawdę! 

WIKTOR JAMROZIK 

 

W tym artykule opowiem  o Tarocie. Dla ludzi którzy z tarota wróżą 

dla pieniędzy/sławy lub innych własnych korzyści to tylko zarobek, 

natomiast dla wprawionych i zapalonych tarociarzy to więź ze 

światem materialnym i niematerialnym. 

Skupie się na tarocie klasycznym i najbardziej popularnej talii Rider 

Waite. Karty dzielą się na Arkana wielkie i Arkana małe. Nie będę 

wymieniał wszystkich arkan, bo to po prostu nudne, każde wielkie 

Arkana mają własne znaczenie. W tarocie nie ma złych kart, nie 

należy obawiać się XIII Śmierci czy XVI wieży. Znaczenie tych kart 

zależy od własnej interpretacji, oczywiście niosą one wielkie 

zmiany, niekoniecznie pozytywne, ale jeśli odpowiednio 

rozpoznamy rozkład będziemy wiedzieli co nas czeka. 

Działanie Tarota 
Tarot to narzędzie, które wykorzystuje się w celu komunikacji z: 

1.Podświadomością danej osoby – jak pytająca się czuje, co planuje, 

jakie ma marzenia, jakie cechy charakteru, jak wyglądają jej relacje z 

bliskimi –informacje dotyczące bezpośrednio klientki 

2.Zbiorową nieświadomością – jak wygląda przyszłość pytającej, do 

czego ma predyspozycje, co się wydarzy jeśli będzie szła 

dotychczasową drogą, czy dostanie tą pracę, czy zwiąże się z tym 

partnerem – informacje dotyczą przyszłości klientki 

3.Podświadomością osób trzecich – co on o niej myśli, jakie ma 

plany, jak mu się układa z obecną partnerką – informacje dotyczące 

osób trzecich interesujących klientkę. 

Sięgając za pomocą tarota do tych 3 lokalizacji jesteśmy w stanie 

uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ale czy je uzyskamy? 

To zależy od stopnia zaawansowania wróżki. W rzeczywistości 

najczęściej mamy do czynienia z odczytami z podświadomości 

klientki, rzadziej z odczytami ze zbiorowej nieświadomości, a 

najrzadziej z odczytami z podświadomości osób trzecich.  

Co to za miejsca? 
Podświadomość to część naszego umysłu, do której na co dzień nie 

mamy swobodnego dostępu. Gromadzą się w niej wszystkie nasze 

przeżycia i detale, na które świadomie nie zwracamy uwagi. 

Podświadomość może np. zarejestrować mowę ciała drugiej osoby, 

nieświadome pomyłki w trakcie egzaminu, czy mikro reakcje innych 

ludzi na nasze zachowania. 

Zbiorowa nieświadomość jak nazwał ją Jung, na wschodzie 

określana częściej jako Kroniki Akashy, to magazyn zawierający 

wszystkie możliwe wersje tego co się wydarzyło lub wydarzy. 

Jak by wyglądało Twoje życie gdybyś zdecydowała się na innego 

partnera, co się wydarzy jeśli zaaplikujesz do tej pracy, czy 

dostaniesz się na uniwersytet i jeśli tak, to co wtedy będzie? 

Wszystkie wybory które podjęłaś w swoim życiu niosły za sobą 

konsekwencje. Z każdą decyzją pojawiały się nowe możliwości i 

nowa przyszłość, którą miałaś okazję przeżyć. Bez względu na to co 

zdecydowałaś, wszystko co mogło i co jeszcze może Cię spotkać jest 

zapisane w zbiorowej nieświadomości. Sięgając do niej możemy 

poznać najbardziej prawdopodobną w danej chwili przyszłość, która 

jednak w wyniku naszych działań może jeszcze ulec zmianie. 

Podświadomość osób trzecich to powtórka z punktu pierwszego, ale 

u innych osób. Jeśli uda nam się ściągnąć z niej informacje, możemy 

się dowiedzieć jakie ktoś ma zamiary wobec nas, jaki jest, czy z 

kimś się spotyka, jak mu się układa w związku itp.  

Jak to działa? 

Qi to energia, z której zbudowany jest świat. To siła życiowa, która 

nie tylko daje nam możliwość egzystencji, ale również stoi za 

każdym naszym działaniem – w tym magicznym. 

Wszystko z czym mamy do czynienia polega na jej wymianie i 

zużyciu. Aby coś zrobić musimy skonsumować energię, aby coś 

 

 

dostać musimy za to zapłacić. Wszystkie istoty są połączone 

poprzez kosmiczne Qi, każdy ma też swoje unikalne osobiste Qi - 

esencję, która dostarcza najważniejszych informacji na nasz temat 

Jeśli ktoś posiada nasz „odcisk" energetyczny – dane osobowe, datę 

urodzenia lub zdjęcie, jest w stanie zlokalizować nasze Qi, a 

następnie uzyskać dostęp do naszej podświadomości, skąd może 

czerpać dowolną wiedzę. Kiedy wróżka wykonuje rozkład, bardzo 

często daje klientce karty do rąk aby ta przekazała im część swojej 

energii. Dzięki temu karty mogą nawiązać połączenie z 

podświadomością danej osoby i udzielić odpowiedzi. Aby móc 

wykonać rozkład na odległość, wróżka musi posiadać umiejętność 

zlokalizowania danej osoby energetycznie oraz połączenia się z jej Qi 

oraz podświadomością na czas odczytu. Żeby wyciągnąć informacje 

ze zbiorowej nieświadomości, wróżka musi posiadać większe zapasy 

własnej energii oraz większe umiejętności jej manipulowania, aby 

być w stanie nie tylko połączyć się z kosmicznym Qi, ale i znaleźć w 

nim odpowiednie informacje. 

Każdy decydując się na rozkład niejako udziela wróżce pozwolenia 

na uzyskanie dostępu do ich podświadomości, przez co na jej drodze 

zazwyczaj nie staje żadna bariera i bez problemu może wykonać 

rozkład. Kiedy natomiast mamy do czynienia z pytaniami na osoby 

trzecie, wróżka musi nie tylko zlokalizować i połączyć się z daną 

osobą, co jeszcze zmierzyć się z jej naturalną ochroną przed 

ingerencją z zewnątrz, a niekiedy i ze specjalnie nałożonymi 

barierami. Wymaga to o wiele większego wysiłku, czasu oraz może 

nieść za sobą konsekwencje, dlatego niewiele osób podejmuje się 

czegoś takiego, a jeszcze mniej potrafi to zrobić. 

Dlaczego czasami rozkłady nie są trafne? 

Po pierwsze, dana wróżka może zwyczajnie nie mieć 

wystarczających umiejętności i zapasów 

energii aby połączyć się z podświadomością danej osoby/zbiorową 

nieświadomością/podświadomością osób trzecich. W takim wypadku 

karty jakie wyciąga są najczęściej jej własną projekcją sytuacji, tym 

co ona uważa, a nie rzeczywistością. Bardzo często kiedy mamy do 

czynienia z pytaniami o osoby trzecie, np. o nowego partnera, karty 

które wychodzą w rozkładzie nie oddają jego prawdziwych myśli, a 

to co podświadomie myśli o nim wróżka lub jej klientka. 

Z trochę podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy dana osoba mimo 

że wyraziła zgodę na postawienie kart ma wokół siebie ustawione 

bariery ochronne. Jeśli wróżka nie posiada wystarczającej siły i 

umiejętności aby je obejść, nie będzie w stanie nawiązać połączenia i 

nie otrzyma właściwej odpowiedzi od kart. 

Po drugie wróżka pracując z energią jest niestety podatna na jej 

zaburzenia. Jeśli ktoś bardzo mocno przeżywa daną sytuację, ciągle o 

niej myśli lub co gorsza – zadaje wielokrotnie to samo pytanie 

różnym wróżkom, jego własne emocje biorą górę i przyćmiewają 

rzeczywistość. Bardzo ciężko jest wówczas nawiązać połączenie ze 

zbiorową nieświadomością i karty najczęściej pokazują lęki/marzenia 

klientki. 

Po trzecie, tarot pokazuje najbardziej prawdopodobną wersję 

przyszłości, jednak w dalszym ciągu niepewną. Na nasze życie ma 

wpływ wiele czynników, część z nich możemy kontrolować, a część 

nie. Zdarza się że w skutek własnego działania zmieniamy końcowy 

efekt, np. po tym jak dowiedzieliśmy się o tym że zdamy egzamin 

postanawiamy odpuścić z nauką i ostatecznie oblewamy. Bardzo 

dużo osób ma tendencje do autodestrukcji i należy uważać, by 

wróżba nie przyczyniła się do naszej porażki. 

Podsumowując, Tarot to narzędzie dzięki któremu jesteśmy w stanie 

uzyskać dostęp do nieznanych nam faktów. Wykorzystujemy w tym 

celu moce psychiczne, od których siły często zależy trafność odczytu. 

Mimo wszystko nasz los leży w naszych rękach i tak samo jak 

możemy go kształtować własnymi decyzjami, tak i możemy wpływać 

na jakość wróżby którą otrzymamy. 
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Horoskop na grudzień 
JULIA BŁASZCZYKIEWICZ 

Baran 

Osoby które być może miały rozpad związkowy to może uda się te 

relację naprawić. Osoby 

które idą w kierunku kobiet mają szanse poznać Panią do związku 

drogą online, jednak jeżeli 

idziesz w stronę mężczyzn to karty pokazują że ktoś z waszego 

otoczenia go zna i będzie 

próbować was poznać. A jeśli jesteście w związku to karty 

pokazują żeby nie zrzucać na siebie 

winy. 

W historiach zawodowych osoby z pod znaku Barana mają 

informację z możliwością 

rozpoczęcia nowej pracy. Osoby które chciałyby zmienić pracę to 

również do pierwszej 

połowy grudnia jest taka opcja. 

 

Byk 

Osoby które są w relacjach tak zwanych ‘’kulających’’ będą je 

podsumowywać rozliczać się z 

nimi warto zwrócić uwagę na to czy nie funkcjonują w kłamstwie. 

Osoby które szukają 

partnera do związku jak najbardziej będą miały szanse go zdobyć. 

Również karty pokazują ,że 

Panie będą miały zainteresowanie od osób młodszych. 

W historiach zawodowych połowa grudnia dla byków będzie 

bardzo ważna ponieważ osoby 

które szukały pracy będą miały szanse ją znaleźć. Również jest 

pokazana informacja ,że te 

osoby które starały się o awanse to też one mogą się przy was 

pojawić. Starający się o prace 

nie odrzucajcie innego stanowiska bądź konieczności dojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliźnięta 

W historiach związkowo partnerskich karty pokazują oświadczyny. 

Karty pokazują w drugiej 

połowie grudnia że ktoś może się wami interesować ale w aspekcie 

fizycznym niestety jakieś 

trwalsze historię oprócz tych którzy są w związkach nowych historii 

które miały dać 

pozytywny wydźwięk nie będzie zatem ten obecny schemat działań 

tak się może definiować 

W historiach zawodowych będą zmiany w strukturach w których 

będzie niepewnie ale one 

będą konieczne. Jeżeli będzie potrzeba zmiana pracy uważajcie czy 

to jest dobry moment lub 

dobre miejsce bo karty pokazują dosyć spore rozczarowanie. Druga 

połowa grudnia karty 

pokazują rozmowy kwalifikacyjne one będą kluczowe jeżeli 

złapiecie się na pytanie 

podchwytliwe to możecie tej pracy nie dostać. Trzeba uważać żeby 

nie mówić o swoim 

poprzednim miejscu pracy negatywnie. Końcówka grudnia karty 

pokazują jakieś sprawy 

dotyczące nieruchomości 
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Rak 

W relacjach natomiast uwolnienie od tego co ci nie służy również 

stan samotności to ,że jest 

taki stan w którym być może nie chcesz funkcjonować macie 

szansę poznać kogoś z za 

granicy. Panie które szukają partnera do związków mogą poznać 

kogoś albo w urzędzie albo 

w miejscu gdzie się używa intelektu. Osoby te które szukają 

partnerki do związków karty 

pokazują tutaj że może to być osoba albo dużo podróżuje albo ma 

co najmniej dwa 

obywatelstwa. 

W historiach zawodowych druga połowa grudnia pokazuję się jako 

czynnik wspomagający 

zawodowo i finansowo jeżeli szukasz pracy to przez kogoś z 

otoczenia masz szansę ją zdobyć. 

Jeżeli jesteś aktywna zawodowo karty pokazują zbieraj zasoby 

które później Ci się przydadzą 

może to być w odniesieniu zmiany stanowiska również i zmiany 

pracy. 

 

Lew 

Kwestie związkowe karty pokazują masz szanse odejść od tego co 

ci nie służy wejść zupełnie 

w nową relacje zupełnie innej jakości. Karty też pokazują tutaj że 

dla wielu mężczyzn może 

pojawić się kobieta znacznie starsza od was jeżeli sobie na to 

pozwolicie ta relacja może być 

dla was mocno rozwojowa i wprowadzająca w dojrzałość na 

płaszczyźnie związkowej. 

W historiach zawodowych macie szanse zrobić coś czego 

pragniecie. Macie możliwość 

realizowania się w miejscach które są z pokolenia na pokolenie lub 

kilkanaście lat 

funkcjonują na rynku. Zaczepienia dla osób które np. szukają 

historii zawodowych , tak będą 

takie gdy jesteście aktywni zawodowo to pamiętajcie też o tym 

żeby się pokazywać a nie 

liczyć na to że ktoś was sam zauważy. 

 

Panna 

W sprawach miłosnych karty pokazują ,że w twoim życiu może 

być romans. Osoby które 

szukają partnerki do związku mogą wchodzić w relacje, pokazuję 

się korzystny związek z 

osobą z przeszłości. Końcówka grudnia wskazuję żebyście patrzyli 

sercem nie oczami 

żebyście zakańczali wszystko w grudniu co zostało wcześniej 

rozpoczęte, abyście nabrali 

dystansu do wielu spraw poobserwowali całość a wtedy jest 

możliwość rozwoju na 

płaszczyźnie emocjonalnej ale również osoby które poszukują 

partnera do związku końcówka 

grudnia może wam taką okoliczność przynieść 

Sprawy zawodowe pokazują ,że biznesy rodzinne mogą się 

aktywować. Możliwość w 

przechodzenie w drugi etap na temat rozmów kwalifikacyjnych. 

Jeżeli chcecie 

współpracować z kimś kogo znacie to też może przynieść sukces. 

 

 

 

 
 

Waga 
Historia związkowa jest pokazana w ten sposób iż warto żebyś 

elastycznie podszedł/podeszła 

droga Wago do tego iż może ktoś was próbować swatać i nie 

odtrącaj tej możliwości. 

Możecie mieć wrażenie że jesteście pod ścianą ze wzglądu na 

trudne relacje ale jest wyjście i 

nie musicie już w nich tkwić i nie próbować w jakiś sposób spełniać 

oczekiwań tej osoby. 

Układ kart mówi to ,że ktoś żyje z drugą osobą nie tyle że chce 

uważa że musi lub nie ma 

innego wyjścia ale również żyje bo ktoś wytworzył obraz gdzie 

musisz spełniać jego 

oczekiwania bo w innym wypadku jesteś złą partnerką/partnerem 

Sprawy zawodowe może się pojawić coś nowego dla osób które 

szukają pracy w firmie 

zagranicznej lecz historia zawodowa jest wam znana bo już w tym 

zawodzie pracowaliście. 

Może wam ktoś towarzyszył w wyjeździe zawodowym bądź do 

kogoś będziecie dołączali. 

Strzelec 
Sprawy miłosne mają się tak ,że możecie się komuś podobać i karty 

pokazują ,że osoby 

samotne już nie będą się tak czuć. 

Jeżeli szukacie pracy w grudniu to możecie ją sobie wypracować 

mówiąc o tym ją szukacie. 

Nie działając pochopnie macie możliwość bycia aktywni 

zawodowo. 

 

Koziorożec 
W sprawach miłosnych będziecie mogli wejść w relacje na 

odległość ale ona nie będzie taka 

oficjalna na samym początku będziecie się nią cieszyli będziecie w 

nią wchodzić głębiej ale 

prawdopodobnie to będzie tylko wasze spostrzeżenie. Karty też 

pokazują ,że ktoś do samego 

końca będzie zatajał ciążę a ktoś nie będzie chciał o tym mówić. W 

związkach warto 

wychodzić z toksycznych relacji jeżeli tego doświadczacie. Dla 

osób które szukają partnerki to 

jest szansa na końcu grudnia. 

W sprawach zawodowych asertywność wypracuje uznanie w pracy. 

Druga połowa grudnia 

jest owocna w środowisku zawodowym i w zmianach możecie 

rozpocząć nowy etap pracy ale 

również sięgać po podwyżki. 

 

Wodnik 
W sprawach miłosnych te osoby które miały problemy z kobietami 

te osoby zostaną 

uwolnione. 

W historiach zawodowych wasza kreatywność wasze możliwości 

mogą być docenione jeżeli 

wyjdziecie poza sferę własnego komfortu. Możliwe jest wchodzenie 

w spółki, współprace. 

Macie szanse poprawić prestiż swojej pracy pod koniec grudnia. 

 

Ryby 
Związkowo karty pokazują możliwe wejście w relacje z osobą dużo 

starszą lecz karty 

pokazują ,że to jest niewskazane żeby coś takiego dla siebie robić. 

Jeżeli wchodzicie w 

relacje z mężczyzną zwróćcie uwagę jaki ma kontakt z własną 

rodzicielką jeżeli będą to 

toksyczne relacje to te relacje będą przekładane na was. 

 

W sprawach zawodowych możecie iść powoli do przodu ale nie 

oczekujcie za wiele ponieważ 

możecie poczuć niedosyt 
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KĄCIK  

LITERACKI 
 

Drodzy Czytelnicy oddajemy do Waszych rąk kolejne 

wydanie naszej gazetki. Przygotowaliśmy wiele 

artykułów, liczymy na Wasze zainteresowanie oraz 

zachęcamy do udziału w redagowaniu kolejnych 

numerów. 

Kącik Literacki będzie stałym punktem naszego 

miesięcznika, w którym możecie zamieścić własne 

utwory. 

                          Zespół redakcyjny MYŚLNIKA 

 
 

 

 

Wiktor Jamrozik 

 
oglądam gnijąca pannę młodą 

chciałbym mieć przy sobie moja młodą 

chciałbym nie bać się nikogo  

zraniona narzeczona 

uciekam z nieboszczką 

mój pies to kostuś 

pusty w środku 

całkiem jak ja 

całkiem jak my 

ale nie nasze serca 

twój były to morderca 

ja łamie tylko serca 

nie będziesz następna 

nie nastąpi kolejna 

bo pełna kolejka 

kocham cię bez serca 

gram na fortepianie  

cały świat słyszy skowytanie 

 

kiedy oddech wychodzi wprost z płuca 

kiedy tańczymy jak poległa dusza  

gdy czujemy jak nasz duch podupadł 

w chwili gdy ciągniemy za sobą trupa 

chce słyszeć twoje odbicie  

i widzieć co do mnie mówisz 

wyrwać się z mych łez i objęć draculi 

kolejne samotnie spędzone święta 

kolejna zagubiona dusza 

przeraża mnie to wszystko jakbym zobaczył ducha 

czemu płaczesz malutka mamy przecież złoto i futra 

nie płacz malutka, bo pewnie nie wytrzymamy nawet 

jutra 

młoda dama mnie pozbiera 

ale już nikt nie złoży w całość 

przepraszam i kocham cię mamo 
 

 

Proszę o wydrukowanie załączonego utworu, o ile tenże będzie się 

nadawał […], jest to bowiem pisane pod wrażeniem chwili, ale 

stanowi jedną z całego szeregu symfonii, które mam zamiar napisać, 

ale do których boje się brać, żeby nie zepsuć dobrych pomysłów 

brakiem artystycznego wyrobienia i chronicznym przemęczeniem się 

filisterską troską i pracą. Jestem bowiem w takim położeniu, że nie 

tyle sama potrzebuję jeść, ile drugich nakarmić […] 

Anna Zahorska Listy do Zenona Przesmyckiego, Rkps BN 5324. 

Podpisane: Hanna Elzenberg 

  

 

             Publikujemy twórczość uczniów naszej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

w oddali gdy lecą strzały 

w oddali jestem taki mały 

gdy wszystko mnie boli 

gdy wszystko chce zabić 

boli mnie to, że jesteśmy (tacy) sami 

 

dla ciebie wyrzeknę się życia na zawsze 

pozbędę się serca i oddam je tobie 

wybiorę tą ścieżkę i nigdy nie wrócę 

ślubu chce już tak 

ty bądź moją Corpse Bride 

ty kochaj mnie gdy umrę i tak  

leżąc na wznak 

bez umiaru to śmiertelne 

na szczęście nie boje się śmierci 

nie obchodzi mnie to, nie jesteśmy święci 

kocham cię, bo jestem pierwszy 

pierwsza wiadomość przed spaniem 

jak pierwszy szlug po rozstaniu 

kocham cię jak na zabój 

zabiłbym tylko dla ciebie 

zabiłbym też i siebie 

póki śmierć nas nie rozłączy 

przecież i tak jesteśmy martwi 

tak właśnie kochają umarli 
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Propozycje czytelnicze o tematyce magii 
 

Dzięki tej wyjątkowej publikacji, napisanej przez prawdziwą wiedźmę, odkryjesz w jaki sposób obudzić drzemiącą w Tobie 

magię. Poznasz niezwykle skuteczne zaklęcia, rytuały, eliksiry oraz inne magiczne praktyki, które wzmocnią Twoją energię, 

uzdrowią ciało i umysł, wyleczą złamane serce, przyciągną miłość, szczęście i pieniądze. Znajdziesz tu m.in. różany eliksir na 

złamane serce, kostkę lodu z owocem dzikiej róży na udany związek, rozmarynowy olej miłosny, praktyki na wypędzenie 

chorób. Odkryjesz, w jaki sposób prawidłowo wykorzystać energię kryształów, zioła, olejki eteryczne i wiele innych 

magicznych składników, niezbędnych do tworzenia skutecznych zaklęć i czarów. Obudź w sobie magię! 

             

 
 

Diaz Juliet   

Sekretna Magia. Prawdziwe Zaklęcia Magiczne, Rytuały Oraz Eliksiry Na Miłość, Szczęście, Pieniądze, A Także 

Uzdrowienie Ciała I Umysłu   

Wydawnictwo:    Studio Astropsychologii 

 

 

Odkryj magię, która krąży w Twojej krwi od pokoleń. Poznaj słowiańskie zaklęcia, rytuały i wróżby praktykowane przez 

Twoich przodków. Autorka, czarownica w piątym pokoleniu, dzieli się z Tobą rozległą magiczną wiedzą odziedziczoną po 

swojej matce i babce. Odkrywa wcześniej nieujawniane słowiańskie zaklęcia, inkantacje, czary, amulety, uroki i praktyki 

magiczne. Wśród nich znajdziesz ponad 300: zaklęć ochronnych, zaklęć związanych ze zdrowiem, miłością, pieniędzmi oraz 

domem. Pomogą Ci one nie tylko w zdjęciu klątwy, ochroną przed złym okiem, bankructwem czy plotkami, ale ułatwią 

również kontakt z duchami i przodkami. Zapobiegną także kradzieży, przywrócą zdrowie i dobre samopoczucie. Odkryj magię 

swoich przodków! 

 

 
 

Natasha Helvin 

Słowiańska magia w praktyce 

Wydawnictwo Studio Astropsychologii 

 


