WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
Moi Drodzy!!!
Zbliżają się Andrzejki, zatem dla Andrzejów wszystkiego naj......
Co roku w Bursie na wesoło bawiliśmy się, wróżyliśmy i przepowiadaliśmy sobie przyszłość - oczywiście pół żartem, pół serio. Obecna
sytuacja uniemożliwiła nam spotkanie i zorganizowanie zabawy.
Dlatego chciałam zaproponować Wam kilka wróżb, które możecie
wykonać w domu i zapoznać się z przysłowiami andrzejkowymi!!!

Historia
Niegdyś

wróżby

andrzejkowe

miały

charakter

wyłącznie

matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki).
Początkowo

andrzejki

traktowano

bardzo

poważnie,

a

wróżby

odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu, w czasach późniejszych
przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien
na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą
zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.

Wróżby z karteczkami
a). Karteczka pod poduszką
Zanim pójdziemy

spać,

należy przy ogniu świec

napisać

na

karteczkach imiona osób, które nam się podobają (zależy, kto sobie będzie
wróżył: dziewczyna czy chłopak, więc wypisujemy imiona damskie albo
męskie) i z którymi planujemy wspólną przyszłość. Następnie, tuż przed
snem,

włożyć

je

pod

poduszkę

i

rano

musimy

wyciągnąć

jedną

z karteczek. Tak będzie nazywał się Twój przyszły partner.
b). Imiona z kalendarza
Można też wróżyć z imion zapisanych w kalendarzu. Trzeba zamknąć
oczy i w pokoju, gdzie są zapalone świece, otworzyć na chybił trafił
kalendarz z imionami. Jeśli to kalendarz ścienny - mamy możliwość jedną,
jeśli posługujemy się kalendarzem książkowym, musimy zasłonić palcem
określony dzień. W ten sposób wywróżymy sobie imię przyszłego
wybranka.
Najczęściej w kalendarzach jest kilka imion w danym dniu, liczy się
pierwsze damskie lub męskie imię, zapisane pod określoną datą.
Uwaga! Data nie ma żadnego znaczenia!
Wróżba z wykorzystaniem kości
Na podłodze lub stole zakreślamy białą kredą krąg. Rzucamy trzema
kośćmi do gry lewą ręką na środku koła. Należy zachować przy tym
milczenie. Sumujemy wyrzucone oczka, nie biorąc pod uwagę tych kości,
które wytoczyły się poza „zaczarowany” krąg.
Jeśli liczba wyrzuconych oczek wynosi:
1.

Uważaj!

Czekają

cię

jakieś

niesnaski

zarówno w szkole jak i w domu.
2. Możesz liczyć na miłą niespodziankę. Może
wygrasz na loterii?
3.

Dzięki

jakiemuś

zbiegowi

spełni się któreś z twoich marzeń.

okoliczności

4. Poznasz nową koleżankę lub kolegę.
5. Osiągniesz dokładnie to, co planowałeś.
6. Już możesz się cieszyć. Szczęście jest tuż za progiem.
7. Ktoś rozpowszechnia plotki na twój temat.
8. Niestety masz pecha, ale los się jeszcze odwróci.
9. Twój sukces będzie naprawdę wspaniały.
10. Przez dłuższy czas czekają cię drobne kłopoty.
11. Czeka cię długa i ciekawa podróż.
12. Wkrótce poznasz kogoś , kogo polubisz.
13. Spotka cię coś przyjemnego.
14. Twoje życzenie ma niewielkie szanse na spełnienie.
15. Możesz liczyć na długotrwały uśmiech losu.
16. Postępuj ostrożnie i rozważnie, a unikniesz kłopotów.
17. Uważaj, ktoś ci chce podstawić nogę.
18. Już wkrótce czeka cię wielkie szczęście i mnóstwo pieniędzy.
Wróżba z zapałki
Pomyśl sobie życzenie i zapal
dwie zapałki. Trzymaj je płonącymi
łebkami do góry. Jeżeli zapałki będą
palić się „ku sobie”, życzenie się
spełni w ciągu roku, a jeśli nie
- będziesz musiała dłużej poczekać
na jego realizację.
Czy on/ona mnie kocha? - sprawdź!
Do tej wróżby potrzebna Ci będzie tylko miska zimnej wody
i popularne ostatnio pływające świeczki. Jedną z nich podpisujesz swoim
imieniem, drugą natomiast imieniem ukochanego/ej , po czym puszczasz
je na wodę po przeciwległych brzegach miski. Jeśli się spotkają, znaczy to,
że on/ona cię kocha i traktuje ciebie poważnie. Jeśli natomiast miną się,
nie dotykając - poszukaj sobie innego partnera.

Przysłowia Andrzejkowe:
- Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
- Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
- Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia
będzie sroga zima.
- Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja.
- Dziś cień wosku ci ukaże, co Ci życie niesie w darze.
- Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
- Której but na progu stanie- pierwsza panna na wydanie.
- Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi.
- Gdy Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem.
- Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy.
- Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja.
- Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.
Miłej zabawy!!!!
Serdecznie pozdrawiam
Justyna Jaskulska

