
                               Instrukcja  do wróżb 

 

1. Wróżba „SERCE".  

     Potrzebne są dwa serca z imionami żeńskimi i męskimi. Odwracamy serce 

zapisaną stroną do i przekłuwamy je igłą. Imię, na które natrafimy należy do 

przyszłego ukochanego/ukochanej. Jeżeli nie przekłujemy żadnego, to oznacza, 

że na miłość trzeba jeszcze poczekać... 

2. Wróżba „BUTY”. 

Ustawiamy  w rzędzie lewe buty. Przesuwamy kolejno buty do przodu.  But 

którego  pierwszy „przekroczy” próg , pierwszy wyjdzie za mąż lub ożeni się. 

3. Wróżba „LOSOWANIE KOLORÓW”. 

Do tej wróżby najlepsze są identycznej wielkości kolorowe koraliki albo 

malutkie piłeczki. Można również wyciąć 10 kółek z kolorowego papieru.  

niebieski    -  będziesz miał szalone powodzenie w miłości i finansach, 

biały           -  przed Tobą wielka radość i spokojne dni, 

zielony       -  spełniają się Twoje najskrytsze marzenia, 

czerwony    -  przeżyjesz wspaniałą przygodę, 

pomarańczowy   -  pogodzisz się z ukochanym, albo spotkasz miłość życia                    

żółty   - masz rywalkę w miłości, , 

szary  -  zbliżają się kłopoty, 

fioletowy   -  przeżyjesz duże rozczarowanie, 

purpurowy    -  masz przed sobą obiecujące perspektywy, 

czarny  - czeka Cię pechowy okres w życiu. 

 

4. Wróżba „SYMBOLE”. 



Na środku leży butelka, a wokół niej symbole. Kręcimy butelką i odczytujemy 

symbol, na którym się zatrzymała : 

 * korona   - w przyszłości będziesz ważną osobą, obejmiesz ważne stanowisko, 

* książka  - przed tobą kariera naukowa, zaszczyty, 

* serce   - czeka cię wielka miłość i szczęście rodzinne, 

* moneta  - będziesz bardzo bogatym biznesmenem, sukces w interesach,  

* gwiazda  - przed tobą kariera aktorska lub piosenkarska, 

* palma  - czekają cię wspaniałe przygody. 

 

5. Wróżba „ MOWA KWIATÓW”. 

Uczestnik wybiera kartki z nazwami kwiatów i  odczytuje przepowiednię: 

 

Aster    –  uważaj, czekają cię kłopoty, 

Narcyz   –  zakochasz się, jesteś pedantyczny i dokładny, 

Nasturcja   –   czeka cię nowa znajomość, 

Piwonia   –   szczęście w podróży, 

Róża   –   szczęście w życiu, powodzenie, 

Jemioła   –   przyjaźń, wybaczenie i zgoda, 

Lilia    –   niewinność i samotność, 

Stokrotka   –   dobieraj staranniej przyjaciół, 

Bez    –   miłe towarzystwo, 

Dalie    –   sukcesy w życiu, 

Niezapominajki    –   będziesz tęsknić, 

Goździki    –   zazdrość.   

 

6.  Wróżba „ KOŚCI ”. 



Na podłodze narysowany jest okrąg, do którego wrzucamy trzy kości do gry. 

Jeśli choć jedna wypadnie poza okrąg, wróży to pokrzyżowanie planów. Suma 

liczby oczek wróży: 

3  -  szczęście, spełnienie marzeń, 

4   -  kłopoty , niemiłe niespodzianki , 

5   -  wkrótce poznasz miłość swojego życia,  

6   -  uczucia partnera zaczynają słabnąć , 

7   -  kłopoty w szkole, 

8   -  słuchaj rad przyjaciół , 

9    -  miłość, albo nowy wielbiciel , 

10   -  złe wiadomości , 

11    -  choroba kogoś bliskiego,  

12   -  dobre wiadomości,  

13   -  tęsknota, rozczarowanie,  

14    -  wspaniała podróż, 

15   -  sama nic nie zrobisz , potrzebujesz pomocy, 

16   -  cenna znajomość z kimś wyjątkowym ,  

17  -  wygrana na loterii,  

18   -  spełnienie wszystkich marzeń, sukcesy, pieniądze. 

 

7.  Wróżba „ O CZYM MARZYSZ?” 

Na kartkach wypisane są literki od A do O, pod daną literką kryje się jedno 

marzenie. Wyciągnij kartkę lewą ręką pod prawym kolanem a ja powiem ci o 

czym marzysz skrycie: 

 

A.  o karierze, 

B.  o miłości, 

C.  o przyjaźni, 

D.  o pieniądzach, 



E.  o zwolnieniu z zajęć, 

F.  o wagarach, 

G.  o smacznej potrawie, 

H.  o dalekich podróżach, 

I.    nie marzysz o niczym, 

J.   o szybkim samochodzie, 

K.  o modnych ciuchach, 

L.   o interesującej książce, 

Ł.   o biżuterii, 

M.  o imprezie ze znajomymi, 

N.   o spotkaniu przy grilu, 

O.   o wycieczce rowerowej. 

 

8. Wróżba „ MAGICZNE LICZBY”. 

Podstawą do obliczeń jest data urodzenia, ale musi być ona wyrażona tylko 

jedną cyfrą (należy kolejno sumować cyfry tworzące pełną datę, otrzymana 

cyfra stanie się podstawą do wróżby). 

Na przykład: 31.10.1995 r., tj. 3+1+1+0+1+9+9+5=29, 2+9=11, 1+1=2, czyli 

Księżyc. 

 

      Jedynka jest symbolem Słońca. Urodzeni pod jedynką są ambitni i pewni siebie. Są 

to  osoby uparte, wytrwałe w dążeniu do celu, godne zaufania, ale lubiące dominować. 

Często są to urodzeni wodzowie. Ich kolory to: żółty, złoty, pomarańczowy. Szczęśliwy 

kamień – bursztyn.  

    

       Dwójka jest symbolem Księżyca. Są to osoby łagodne i wrażliwe, mają wiele 

fantazji, są uzdolnione artystycznie. Ich szczęśliwymi kolorami są odcienie zieleni i 

barwy od jasnożółtej do białej. Pomyślność przynosi im perła. 

 

      Trójka jest symbolem Jowisza. Tego typu osoby są dynamiczne i godne zaufania. 

Są bardzo ambitne i odpowiedzialne. Ich kolory to: fiolet, wszystkie odcienie głębokiego 

błękitu i czerwieni. Szczęśliwy kamień to ametyst. 

 

       Czwórka jest związana z Uranem. Urodzeni pod czwórką są uparci i sentymentalni. 

Mają duże poczucie sprawiedliwości. Są godnymi zaufania i wiernymi przyjaciółmi. 

Szczęśliwe kolory: jasny błękit, odcienie szarości i szaro -srebrzystości. Kamienie: szafir 



i opal. 

 

        Piątka jest symbolem Merkurego. Ludzie spod znaku piątki są pogodni, 

impulsywni, żywotni, inteligentni, towarzyscy i wszechstronni. Ich kolor to biały i 

wszystkie jasne odcienie różnych barw. Kamień - diament. 

 

         Szóstka jest symbolem planety Wenus(planety miłości). Są to osoby serdeczne,       
spokojne, towarzyskie. Ich najszczęśliwszymi kamieniami są turkusy, a kolorami -            
wszystkie  odcienie niebieskiego, fioletu i czerwonego. 

 

         Siódemka jest symbolem Neptuna. Są to romantyczne, niespokojne duchy, 

tęskniące  za przygodą. Szczęśliwe kolory dla niej to wszystkie odcienie zieleni. 

Kamienie- opal, agat. 

  

           Ósemka jest symbolem Saturna. Ósemki są zamknięte w sobie i przez to często   

niedoceniane. Często, gdy stają przed trudnościami, rezygnują z działania, ale gdy uda 

im się przez nie przebrnąć - dochodzą do sukcesów i zaszczytów. Kolory to:    

ciemnozielony, ciemnoniebieski, purpurowy, czarny. Szczęśliwy kamień - granatowy 

szafir. 

          

            Dziewiątka jest symbolem Marsa. Dziewiątki są niezależne i pełne pasji. Natury 

wojowniczej; nie boją się konfliktów. Szczęśliwe kolory to wszystkie odcienie czerwieni. 

Kamienie - rubin, granat.     

 


