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Baran  

(21.03-19.04) 
 

Aktywnemu Barankowi, który lubi być pierwszy  

i przystępuje do każdej akcji z wielkim zapałem, 

zapewne spodoba się wróżba, przy której coś się będzie 

działo i na dodatek może przynieść zwycięstwo. Takie 

atrakcje gwarantuje wróżenie z butów: należy stanąć  

z przyjaciółmi na środku pokoju. Każdy z Was zdejmie 

but, po czym od środkowego punktu pokoju będziecie 

ustawiać but za butem (kapcie też "mogą być"). Ten, 

który jako pierwszy przekroczy próg pokoju, przyniesie 

właścicielowi zapowiedź rychłej miłości.  

 

 



 

Byk  

(20.04-20.05) 

Byczek chętnie by się dowiedział, co los mu da  

w prezencie. Najbardziej więc będzie tu pasować wróżba 

"filiżankowa". Aby ją przeprowadzić, należy wziąć pięć 

filiżanek i ustawić na blacie stołu dnem do góry. Pod każdą  

z nich schowajcie kolejno: serduszko (np. koralik o tym 

kształcie), piłeczkę, złożoną w małą kosteczkę kartkę  

z klasówką (najlepiej taką, z której dostaliście piątkę lub 

szóstkę), monetę i ciasteczko. Następnie trzeba zamieszać 

filiżankami - tak, byście nie pamiętali, co pod którą się 

znajduje. Potem już wybieracie jedną filiżankę, odkrywacie ją 

i sprawdzacie, co będzie Waszym prezentem w nadchodzącym 

roku. Serduszko oznacza nadchodzącą miłość, piłeczka - 

sukcesy w sporcie i nagrody w konkursach, kartka  

z klasówką - świetne oceny w szkole, moneta - dużo pieniędzy 

a ciasteczko - jakiś miły, niespodziankowy prezent od losu. 



 

Bliźnięta 

(21.05-21.06) 
 

Wiecznie ciekawym świata Bliźniakom na pewno 

spodoba się pomysł wróżenia z fusów. Należy w tym celu 

zaparzyć herbatę - pamiętajcie, by wybrać do tego celu 

herbatę parzoną z liści, a nie ekspresową w torebkach! 

Odczekajcie piętnaście minut. Następnie odlejcie zaparzony 

płyn, a potem odwróćcie filiżankę dnem do góry, stawiając ją 

na płaski talerz. Postarajcie się to zrobić jednym, szybkim 

ruchem. Podnieście filiżankę do góry i zobaczcie w jaki 

kształt ułożyły się Wam fusy. Bliźnięta - ze swoją wybujałą 

wyobraźnią - na pewno wyczytają wiele pomyślnych wróżb! 

 

 

 



 

Rak  

(22.06-22.07) 
 

Cierpliwym Raczkom polecamy wróżbę, płynącą  

z mądrości Matki Natury. Należy wziąć kilka liści, na których 

napiszecie pytania dotyczące przyszłości. W nadchodzących 

później dniach obserwujcie swoje liście - im wolniej liście 

będą więdły, tym bardziej pozytywna będzie odpowiedź na 

Wasze pytanie. Pytanie na liściu, który uschnie jako ostatni, 

otrzyma twierdzącą odpowiedź - tak, uda się! 

Jeśli przygotujecie liście w Noc Andrzejkową, wróżba 

będzie miała największe szanse, aby się spełnić. 

 

 

 



 

Lew  

(23.07-22.08) 
Wspaniałe Lwice i Lwiątka mają zawsze liczne grono 

wielbicieli i adoratorów. Kogo więc wybrać - kto najbardziej 

zasługuje na Waszą przyjaźń, a nawet miłość? Najłatwiej 

będzie to sprawdzić, posługując się wróżbą papierowych 

serduszek z imionami. Można ją przeprowadzić na dwa 

sposoby: przygotować wiele różnych serduszek z imionami 

lub jedno wielkie serce, na którym będą wypisane imiona 

wszystkich osób, które Was interesują. Jeśli wybierzecie 

pierwszy sposób - po prostu wylosujcie któreś z serduszek  

i sprawdźcie, czyje imię jest na nim napisane. Druga metoda 

zaś polega na tym, że odwracacie serduszko tak, by nie 

widzieć napisanych na nim imion i od drugiej strony 

nakłuwacie igłą papier - po czym sprawdzacie, które imię 

zostało "trafione". Żeby zwiększyć działanie losu, możecie 

serduszko kilka razy obrócić dookoła, zamknąć oczy  

i dopiero wtedy je nakłuć. Uważajcie tylko, żeby nie pokłuć 

siebie i przyjaciół! Imię, które sobie wywróżycie, będzie nosił 

ktoś z kim niebawem połączy Was los. 

 



 

Panna  

(23.08-22.09) 
Konkretna Panienka lubi wiedzieć dokładnie, jak 

przedstawiają się jej szanse w różnych dziedzinach. Najlepiej, 

by to było określone co do szczegółu. Można więc użyć 

wróżby ocenowej. Na pięciu kartkach napiszcie symbole ocen: 

6, 5, 4, 3 i 2. Jedynki nie wpisujcie, bo sprawy nigdy nie mogą 

się mieć aż tak źle. Następnie złóżcie karteczki w jak 

najmniejszą kosteczkę - tak, by przypominały małe kuleczki. 

Włóżcie je do wysokiego garnka lub szerszego wazonu  

i zamieszajcie. Potem pomyślcie sobie pytanie albo 

sprecyzujcie dziedzinę jaka Was interesuje (np. szkoła, 

miłość, przyjaźń, pieniądze, etc.) i wylosujcie jedną  

z karteczek. Po rozwinięciu zobaczycie, jak duże powodzenie 

wróży los. Losować i wróżyć możecie tak długo, jak długo 

starczy Wam pytań - pamiętajcie tylko, by ich nie powtarzać! 

Każde pytanie może być zadane tylko jeden raz. 

 

 

 



 

Waga  

(23.09-22.10) 
Dla często wahającej się Wagi najsympatyczniejszą 

będzie wróżba, która będzie składała się z wielu 

prawdopodobieństw, ale tylko jednej odpowiedzi, nad którą 

nie trzeba się zastanawiać. Wyboru dokona za Was magiczne 

andrzejkowe przeznaczenie. Taką wróżbą jest stara, 

wypróbowana metoda karteczek z imionami. Najpierw należy 

wypisać przeróżne imiona na karteczkach - im więcej ich 

pamiętacie, tym lepiej. Następnie, w andrzejkową noc, 

włóżcie wszystkie karteczki pod poduszkę - zanim je nią 

przykryjecie, dobrze by było jeszcze "przemieszać imiona"  

z zamkniętymi oczami. Następnego dnia wsuńcie rękę pod 

poduszkę i wyciągnijcie jedną z karteczek. Napisane na niej 

imię będzie należało do Waszej przyszłej wielkiej miłości. 

 

 

 

 



 

Skorpion  

(23.10-21.11) 
Skorpionki - lubiące magię i tajemnicze karty, mogą 

sobie postawić pasjansa. Starsze Skorpiony zapewne będą 

zainteresowane tarotem - te karty jednak powinno się 

traktować poważnie, więc odczekajcie, aż będziecie dorośli. 

My natomiast polecamy Wam jedną z najprostszych wróżb 

pasjansowych: Czterech Króli. Z talii 24 kart (Dziewiątki, 

Dziesiątki, Walety, Damy, Króle i Asy) oddzielcie wszystkie 

cztery karty Króli (chłopcy zamiast Króli wybierają Damy)  

i rozłóżcie w linii poziomej. Następnie zdecydujcie, kogo dana 

figura będzie reprezentować, np. Król Kier - Bartka, Król 

Trefl - Marcina, etc. Potem już tylko wybieracie pytanie - na 

przykład: "Kto się we mnie zakocha?", "Kto będzie moim 

przyjacielem", etc. - tasujecie karty i zaczynacie wróżenie. 

Pod czterema kartami Króli w równoległym rzędzie 

rozkładacie wszystkie pozostałe. Innymi słowy, rozkładacie je 

na cztery kupki wg ich kolejności - od lewej do prawej strony. 

Kładziecie je figurami na wierzch. Karta króla, pod którą 

pojawi się As Kier, będzie odpowiedzią na Wasze pytanie. 



 

Strzelec  

(22.11-21.12) 
Bujającym w obłokach i często patrzącym w niebo 

Strzelcom polecamy zainteresować się, jakie szanse otworzą 

przed Wami w najbliższym czasie układy gwiazd. 

Najciekawszymi dla nich wróżbami okażą się horoskopy  

i astrologiczne wskazówki. Andrzejki są dla Strzelców  

z reguły bardzo dobrym czasem, ponieważ rozpoczynają 

grudzień - najszczęśliwszy miesiąc dla osób spod tego znaku. 

Kiedy już poznacie swoje horoskopy, możecie sobie 

wywróżyć, spod jakiego znaku będzie Wasza sympatia -  

w tym celu polecamy przygotowanie karteczek  

z narysowanymi na nich symbolami znaków zodiaku,  

a następnie losowanie spośród nich tej jednej jedynej. 

Gwiazdy na pewno będą Wam teraz sprzyjały! 

 

 

 

 



 

Koziorożec  

(22.12-19.01) 
Koziorożcom polecamy wróżbę, którą można wykonać 

tylko będąc naprawdę wytrwałym i cierpliwym - a tych cech 

im akurat nie brakuje. Jest to wróżba jabłuszkowa. Najpierw 

obieramy jabłko dookoła, starając się to zrobić w taki sposób, 

aby uzyskać jak najdłuższą "wstążeczkę" ze skórki. Następnie 

rzucamy skórkę za siebie i sprawdzamy, w jaki kształt się 

ułożyła na podłodze. Litera, którą będzie najbardziej 

przypominać, będzie pierwszą literą imienia Waszej przyszłej 

sympatii. Jeżeli wstążeczka skórki się rozerwie w trakcie 

wróżenia, trzeba będzie obrać inne jabłko i wykonać wróżbę 

jeszcze raz. 

 

 

 

 

 



 

Wodnik  

(20.01-18.02) 
Wodniki, które lubią wszystko, co inne i oryginalne, 

zapewne ucieszy wróżba, pochodząca z daleka - najlepiej  

z jakiegoś egzotycznego kraju. Może to być wróżenie  

z Runów, sprawdzenie swojego horoskopu chińskiego, 

celtyckiego, azteckiego, egipskiego czy też przepowiednie 

druidów. Jeżeli jednak nie macie dostępu do wyżej 

wymienionych, zróbcie sobie wróżbę, naśladującą słynne 

chińskie ciasteczka z wróżbą. Przygotujcie sobie od 5 do 10 

cukierków i zawińcie je w papierki, które na wewnętrznej 

stronie będą miały napisane życzenie lub narysowany symbol 

prezentu od losu, który chcielibyście otrzymać. Mogą to być 

np.: serduszko (miłość), czterolistna koniczynka (szczęście), 

uśmiechnięta buzia (przyjaźń), złoty puchar (sukces), 

gwiazdka (niespodzianka). Od Was zależy, jak bardzo 

oryginalna będzie ta wróżba. Potem wystarczy już tylko 

wylosować jakiś cukierek - i sprawdzić, co przepowiada Wam 

słodka wróżba. 

 



 

Ryby  

(19.02-20.03) 
Rybki będą miały największą frajdę, wróżąc sobie  

w najbardziej tradycyjny andrzejkowy sposób, czyli - lejąc 

wosk. Najpierw należy roztopić wosk w starym garnuszku - 

najlepiej, by tym młodszym spośród Was pomogli rodzice lub 

jakaś dorosła osoba. Pod ręką powinniście mieć miednicę  

z zimną wodą, oraz klucz - najlepiej stary i z dużą dziurką. 

Roztopiony wosk lejemy na wodę w miednicy, starając się, by 

strumień wosku przeciekał przez dziurkę od klucza. Na koniec 

wyjmujemy z miednicy stężały wosk i oglądamy jego cień na 

białym tle - może to być ściana, czy też rozwieszone 

prześcieradło. To, co kształt wosku przypomina nam 

najbardziej, spotka Was w nadchodzącym roku. Starajcie się 

użyć swojej niewiarygodnie rozwiniętej wyobraźni  

i pamiętajcie, by dostrzegać głównie rzeczy dobre i wesołe -  

a wtedy spełnienie się ich w rzeczywistości będzie. 

  


