WYJĄTKOWY ANDRZEJKOWY WIECZÓR
Andrzejki to święto, które
obchodzimy corocznie 29
listopada. Jest to wieczór
wróżb i przepowiedni, którego
pochodzenie nie jest do końca
znane. Zdaniem historyków
obrzędy te znane były już
w XII wieku. Jednak istnieją
dowody, że ta tradycja jest
dużo starsza.
Wigilia św. Andrzeja to noc magiczna, podczas której można
było poznać swoją przyszłość. Pierwotnie był to wieczór
przeznaczony tylko dla panien. W zabawie tej nie mogli
uczestniczyć ani mężczyźni, ani kobiety zamężne.

Obecnie święto to jest
czasem dobrej zabawy zarówno dla dorosłych jak
i dzieci. I nawet jeśli
korzystamy z wróżb naszych
prababek, to traktujemy je
z przymrużeniem oka.

A zatem powróżmy sobie …

• Jak dwie połówki
Przekrójcie kilka orzechów
włoskich na pół. Następnie
włóżcie do dwóch połówek
orzecha karteczki z imionami na jednej napiszcie swoje imię,
a na drugiej imię potencjalnej
miłości. Obie połówki włóżcie
do miseczki z wodą.
Jaka jest przepowiednia? Jeśli połówki orzechów płyną
do siebie - jest szansa na to, że ten związek się uda. Jeżeli
jednak płynąc, oddalają się, lepiej zrezygnuj. Związek ten
nie ma przyszłości!
• Wróżenie z obierek jabłek
Jabłko symbolizuje szczęśliwą
i odwzajemnioną miłość.
Ta osoba, która potrafi obrać
skórkę w jak najdłuższą
i nieprzerwaną serpentynę,
będzie miała szczęście
w miłości.
Następnie rzucamy obierki za
siebie. Układ litery symbolizuje
pierwszą literę imienia wybranki
lub wybrańca serca.

• Wróżenie z 6 kart
Metoda ta ma na celu
sprawdzenie odpowiedzi,
na nurtujące nas pytania.
Wybieramy z talii sześć kart.
Tasujemy i układamy je
na stole w rzędzie koszulkami
do góry. Skupiamy się na
interesującym nas pytaniu
i wybieramy jedną kartę.
Teraz wystarczy tylko
przeczytać odpowiedź.
Czy on coś do mnie czuje?
o as – wpadłaś mu w oko, tylko on o tym jeszcze nie wie;
o król – kocha cię, choć sam jeszcze o tym nie wie;
o dama – na razie nie, ale wszystko może się zmienić;
o walet – zapamiętał cię i myśli o tobie. Daj mu szansę!
o 10 – twój wybranek myśli tylko o sobie, zapomnij o nim!
o 9 – kocha cię szczerym uczuciem i na pewno coś
z tego będzie!
Oby spełniły się
wszystkie
wyczarowane wróżby!
Przyjemnej zabawy
życzą opiekunowie
Samorządu
Uczniowskiego SP !!!

