
Czy wiesz, że ... 

WALENTYNKI… 

… to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od 

św. Walentego, który w cesarstwie rzymskim jako biskup udzielał zakazanych 

ślubów młodym legionistom. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Wielkiej Brytanii i innych zachodnich krajach Europy święty Walenty uznawany 

jest za patrona zakochanych, dlatego też tego dnia ludzie obdarowują się 

upominkami. W wielu krajach Europy wschodniej i  środkowej czci się go jako 

patrona ciężkich chorób, zwłaszcza umysłowych, nerwowych i epilepsji. 

Pierwszą informację, uważaną przez niektórych za wzmiankę o Walentynkach, 

odnajdujemy w poemacie z 1382 roku - "Sejm Ptasi" (ang.: The Parliament of 

Fowles) Geoffrey Chaucer'a. Amerykański Greeting Card Association szacuje, że 

z okazji Walentynek wysyłanych jest na całym świecie około miliarda 

świątecznych kartek. Daje to Walentynkom drugie miejsce (za Świętami Bożego 

Narodzenia) w rankingu świąt, podczas których wysyła się najwięcej życzeń. 

Około 85% z tych życzeń wysyłają kobiety. 

 

Listy miłosne – porady ☺ 

 

* Gdy zamierzamy napisać list do osoby, którą obdarzamy ciepłym uczuciem 

pamiętajmy aby pisać go niebieskim długopisem. List ten najlepiej pisać w 

trakcie pełni księżyca, lub wówczas gdy zmierza on do pełni. 

* Pamiętajmy, aby wyznań miłosnych nie pisać ołówkiem, ponieważ uczucia, 

tak jak napis wykonany ołówkiem z czasem przyblakną, aż zupełnie znikną. 

* Po napisaniu listu nie możemy go upuścić, gdyż to przynosi pecha jakim są 

kłótnie z ukochaną osobą oraz nieporozumienia. Listu nie należy przekazywać 

do wysłania ani nie pokazywać nikomu. Należy bardzo na niego uważać i wysłać 

samemu. 

* Ilość znaczków oraz ozdobników na liście takich jak serduszka itp. również ma 

znaczenie. Aby miłość między Tobą a adresatem listu kwitła należy pamiętać, 

aby liczba ozdób wynosiła 3. Liczby takie jak 7 i 13 przynoszą pecha. 

 
                                



WRÓŻBY 
wróbel czy szczygieł 

 Jeśli z upragnieniem czekasz na miłość, zwróć uwagę na to jaki ptak lata nad Twoją 

głową. 

* Wróbel oznacza wyjście za mąż za ubogiego chłopaka jednak małżeństwo to będzie bardzo 

szczęśliwe. 

* Szczygieł to wróżba wyjścia za mąż za milionera. 

 

płatki z kwiatka 

 Jeśli chcemy sprawdzić jakimi uczuciami darzy nas konkretna osoba, obrywamy płatki z 

kwiatka. Wybierzmy do tego celu kwiatek, który ma dużo płatków np. róża lub gerber. Każdy 

kolejny płatek ma inne znaczenie. Tak zatem po kolei wyliczamy: 

 

* kocha, 

* lubi, 

* szanuje, 

* nie chce, 

* nie dba, 

* żartuje, 

* w myśli, 

* w mowie, 

* w sercu, 

* na ślubnym kobiercu. 

 

Inną metodą na wróżenie z płatków jest wyliczanie: 

*kocha, 

*nie kocha, 

*kocha, 

*nie kocha, itd. 

 

płomień świecy 

 Ustawiamy stabilnie świecę i obserwujemy płomień. Zadbajmy, aby w pomieszczeniu 

nie było przeciągów ani innych źródeł światła. 

Jeśli: 

* Płomień się chwieje - ukochana osoba niedługo wyjedzie na dłuższy okres czasu. 

* Płomień jest duży i jasny - przed Tobą wielka miłość z kimś kogo jeszcze nie znasz. 

* Płomień wiruje - ktoś knuje przeciwko Twojemu związkowi i chce odebrać Ci                 

partnera. Uważaj. 

* Płomień iskrzy - spodziewaj się namiętnego romansu.  

* Płomień pali się niestabilnie - przed Tobą wiele miłosnych wzlotów i upadków. 



Kącik poetycki 

 

Wszystko na świecie przemija powoli.                                                                                                        

szczęście, i miłość, i to, co boli.                                                                                                    Przeminie 

szczęście, przejdą cierpienia.                                                                                                    A pozostaną 

tylko wspomnienia. 

 

Romeo ! 

Kim dla mnie jesteś? 

 Najlepszym przyjacielem, 

  Najważniejszą osobą. 

   Myślę o Tobie codziennie, 

    Bez przerwy. 

     Chciałabym wyznać Ci, 

      Co do Ciebie czuję... 

       Czuję wielką miłość… 

        Wiedz, że Cię kocham… 

        Julia 

 

 

Julio! 

Nie wiem jakimi słowami opisać,                                                                                                                       to    

co w mej głowie ciągle się dzieje.                                                                                                            Mam w 

niej ogromny mętlik i myśli,                                                                                                                  w których  

zawsze jesteś Ty.                                                                                                                  Nigdy nie czułem się 

tak jak dziś,                                                                                                      chcę Ci powiedzieć jak ważna dla 

mnie jesteś,                                                                                          chcę być przy Tobie zawsze i wszędzie, 

bo chyba                po prostu ja kocham Cię! 

                     Romeo               


