Od redakcji
Zapraszamy Was serdecznie do przeczytania październikowego numeru "Trzy Po Trzy"! Jak
wiadomo październik jest ukochanym miesiącem fanów horrorów, więc w tym numerze
redakcja przygotowała Wam Halloweenowe recenzje i polecenia. Wszyscy jesteśmy zasypani
nauką , więc mamy nadzieję, że gazetka szkolna umili Wam jesienne dni.
Wesołego Halloween!
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Koło filmowe
Kto wiedział o istnieniu w naszej szkole Dyskusyjnego Klubu Filmowego? Cóż, kto nie
wiedział, teraz już wie! Nie cieszy się on szczególną popularnością, ku zaskoczeniu osób,
które chodzą na spotkania, ale liczę na to, że wystarczy wyjaśnić, czego oczekuje się od
członków i jak zajęcia wyglądają.
Zajęcia polegają na tym, że w przeciągu tygodnia oglądamy wybrany wcześniej film
(którego tytuł jest zawsze wypisany w wiadomości na Vulcanie – szkolnym dzienniku, nie
trzeba wykazywać się genialną pamięcią), oczywiście taki, który będzie łatwo dostępny na
darmowych i bezpiecznych stronach internetowych. Potem spotykamy się w środę na ósmej
godzinie lekcyjnej (14:50) i dzielimy się naszymi przemyśleniami i spostrzeżeniami.
Dyskusja jest prowadzona luźno i nie siedzimy do później nocy, bo wiem, że niektórzy
obawiają się najbardziej tego. Dodatkowo nie trzeba mieć bardzo szerokiej wiedzy na temat
kinematografii, czego na przykład ja się obawiałam. Nikt nie będzie was odpytywać ze
znajomości dzieł Martina Scorsese ani definicji figury
montażowej.
Klub prowadzi niezastąpiona pani profesor Jolanta
Kupis, także tym bardziej, jeśli ktoś ostatnio podpadł, to
zapraszamy do świetnej okazji podlizania się i poprawienia
wizerunku.
Z pozycji osoby, która dopiero niedawno dołączyła do
kółka, muszę przyznać, że przyjemność sprawiły mi
dyskusje o gatunkach, które przeważnie bardzo mnie
męczą (kryminały i thrillery), co chyba najlepiej świadczy
o tym, że warto wstąpić do klubu, zwłaszcza jeśli jest się miłośnikiem kina i chce się
rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.
Zapraszamy!

- Hanna Bobrukiewicz

Halloweenowy esej

Jak co roku w czasie zbliżającego Halloween dochodzi do
moich uszu konflikt osób głęboko wierzących i kościoła z
młodymi ludźmi, chcącymi po prostu się zabawić. Osobiście
bardzo lubię to “święto”, ale nie ze względów wiary, a za
jesienny klimat i maratony horrorów ze znajomymi. Zwyczaj,
który przyszedł do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie przywieźli go irlandzcy imigranci, nie wywodzi się
jednak z kultu szatana, a jedynie jest pogańskim zwyczajem
Celtów lub starożytnych Rzymian.
Wiele razy nawet ja brałam udział w dyskusji, w której pogląd głęboko katolicki
ścierał się z chęcią młodych do zabawy. Osoby wierzące mówią często, że ci, którzy
obchodzą Halloween są wyznawcami szatana i obrażają Boga. Byłam też świadkiem
młodych, którzy oburzają się na ten zarzut, odpowiadając, że to przecież się nie wyklucza.
Warto wspomnieć, że nawet papież Franciszek uległ panice i wnosił postulaty o zakazanie
Halloween. Uważam jednak niektóre wypowiedzi kościoła za dość restrykcyjne i wiem, że
nie jestem w tym odosobniona, a pomysł ten, na szczęście, spalił na panewce. Co w końcu
groźnego dla wiary jest w przyjęciach, zbieraniu cukierków czy wydrążonych dyniach?
A będąc przy dyniach, jak wspominałam, tradycje Halloweenowe wywodzą się w
większości od celtyckiego święta nazywanego Samhain. Wyznaczało ono koniec żniw,
pożegnanie lata i powitanie zimy, a także było świętem zmarłych. Wypadało w nocy z
trzydziestego pierwszego października na pierwszego listopada, z racji celtyckiego dnia,
zaczynającego i kończącego się o zachodzie słońca. W tamtych czasach ludzie nie ozdabiali i
wycinali dyń, a rzepy, co z perspektywy współczesności wydaje mi się abstrakcją. W
Samhain rozpalano też ogromne ogniska mające na celu wpuszczenie do świata Aos Si czyli
wróżek, by zapewnić byt zwierzętom gospodarskim. Również zwyczaj znany nam z
Ameryki, tak zwane “cukierek albo psikus” wywodzi się od celtyckiej tradycji chodzenia od
drzwi do drzwi i recytowania wierszy lub odgrywania przedstawień w zamian za jedzenie.
Podobnym do celtyckiego Samhain był słowiański zwyczaj “dziadów”, dobrze
znanych nam z dzieła Mickiewicza. Istotą tego obrzędu było “obcowanie z żywymi i

umarłymi” i polegał na ugoszczeniu dusz. Wystawiano jedzenie i picie, organizowano uczty,
a ich uczestnicy zrzucali część potraw pod stół dla przodków. W niektórych rejonach należało
też przodkom umożliwić wykąpanie się i ogrzanie. Ogień wykorzystywany w tym ostatnim
miał też wiele innych zastosowań. W wielu rejonach dziadami nazywano też żebraków - nie
bez powodu. Żebraków-dziadów postrzegano jako łączników z duszami zmarłych.
Jak więc widać, owszem, Halloween wywodzi się z tradycji pogańskich i
zdecydowanie nie jest obrzędem chrześcijańskim. Przejęło wiele tradycji, jak wycinanie dyń
czy przebieranie się za potwory, ale służy jedynie celom rozrywkowym. Dawne wierzenia na
ten temat są też inspiracją dla wielu książek, nawet tych współczesnych. Halloween jest więc
teraz zupełnie niegroźną zabawą i według mnie nie powinno się tego nam, młodym ludziom,
zabierać!
-

Aleksandra Ludwiczak

Obrzydlistwo

Nigdy nie przepadałem za imprezami w klubach. Może problemem jest dla mnie sama
formuła - podrygiwanie do pseudomuzyki nie jest „fun”. A może po prostu nigdy nie byłem
na „fajnej” imprezie, więc może wizyta na takiej odmieniłaby mój sposób postrzegania
świata. Z powodu tych rozważań, dałem się namówić na udział w szkolnych połowinkach.
(Tak, tych o które była drama, kto wie ten wie). Godzina 21, początek imprezy. Przeprawę
przez kolejkę oceniłbym jako całkiem przyjemną, odbyło się bez lat świetlnych czekania,
dostaliśmy się do środka stosunkowo szybko dzięki kilku korzystnym znajomościom z
ludźmi, którzy przyszli wcześniej. Wtedy zaczęło się robić nieprzyjemnie. Muzyka, a raczej
tępe i pozbawione śladów jakiejkolwiek linii melodycznej i rytmu dudnienie oraz remixy
popularnych piosenek (chociażby Ed Sheeran) wcale nie zachęcały mnie, by wejść na parkiet.
Możecie sobie pomyśleć, że przesadzam, ale jeśli najlepszym, co DJ puścił jest „Seksoholik”,
to coś jest na rzeczy. Nie dało się do tego tańczyć, czy chociaż skakać. Innych atrakcji nie
przewidziano. Niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć się o całości imprezy, ponieważ
wyszedłem w połowie. Było okropnie!
Chyba, że ktoś naszpikował się używkami, zgaduję, że wtedy mogło być całkiem znośnie.
-

A. F.

Książki na listopad
Halloween nie kojarzy się jedynie z zabawą. Są to też straszne historie, które w czasie święta
są wymyślane co chwilę. Horrory i thrillery, a może po prostu coś na pograniczu fantastyki?
Każdy znajdzie coś dla siebie. Filmy, seriale, musicale, podcasty, piosenki, książki, komiksy,
mangi – w dzisiejszych czasach mamy wielką pulę mediów, dzięki którym jesteśmy w stanie
zbudować nastrój tego „magicznego” (niekoniecznie w dobrym znaczeniu) czasu.
W samej recenzji postanowiłam wybrać serię i książki, które nie są znane na polskim
rynku. W końcu nawet wśród o wiele starszych opowieści można znaleźć nieodkryte przez
czytelników perły, które tylko czekają aż ktoś je w końcu zauważy.

Nowości wydawnicze
1. Bloody Mary – Akaza Samamiya (polskie wydanie-październik 2021)
Akaza Samamiya jest autorem, którego na polskim rynku
mangowym nie trzeba nikomu przedstawiać. Wydane przez
wydawnictwo Kotori „Ballad x Opera” zyskało sporą sławę i dobre
opinie wśród czytelników. Po wydaniu 5 tomu w czerwcu już parę
dni później wydawnictwo ogłosiło wydanie pierwszej, jeszcze
niedokończonej mangi autora.
Głównym bohaterem jest Maria, egzorcysta z krwi i kości,
który za wszelką cenę chce przeżyć mimo faktu, że nie potrafi
używać swojej mocy. Z drugiej strony jest czerwonowłosy wampir - Bloody, który jest
naznaczony klątwą nieśmiertelności (żyje od ponad 400 lat), a jego największym marzeniem
jest… śmierć.
Bloody po wielu, naprawdę wielu próbach zakończenia własnej egzystencji w końcu
znajduje potomka Marii, który jest w stanie zdjąć swoją mocą jego klątwę. Jednakże główny
bohater nie umie jeszcze korzystać ze swojej zdolności. Zawierają pewnego rodzaju umowę.
Wampir ma go chronić przed swoimi pobratymcami, a Maria w tym czasie szuka sposobu na
przywołanie swojej mocy by mógł na końcu zabić Bloody’ego.
Historia wydaje się być dosyć mroczna po opisie. Jednakże mimo wszystko wątek

komediowy gładko wypełnia przerwy między mroczną przeszłością bohaterów, rozładowując
napięcie. Piękna, charakterystyczna kreska i idealnie wyważona fabuła (między horrorem, a
komedią) sprawiają, że od lektury nie sposób się oderwać.
Dobrze wykreowany charakter postaci widać już po pierwszych
kartkach

lektury. Widma przeszłości Bloody’ego znowu

zaczynają wychodzić na światło dzienne, a zataczającą w kółko
historię charakteryzuje tak jak we wcześniejszych dziełach Akazy nadejście pięknej kobiety.
Historia pod koniec zaczęła nabierać niebezpiecznie szybkiego tempa dlatego
czytelnicy od dnia premiery odliczają czas do kolejnego tomu.
2. Grobowa cisza, żałobny zgiełk – Yoko Ogawa
Yoko Ogawa jest o wiele bardziej znana polskiemu czytelnikowi dzięki fenomenalnej,
obyczajowej książce „Ukochane równanie profesora”. Jest laureatką wielu prestiżowych
literackich nagród, aktualnie zasiada w komisji przyznającej nagrodę imienia Ryuunosuke
Akutagawy. W jej dorobku jest wiele genialnych dzieł, które przyćmione przez inne nie
zyskały rozgłosu. Jednym z takich dzieł jest jej powieść szkatułkowa „Grobowa cisza,
żałobny zgiełk”.
Na pierwszy rzut oka całość jest oddzielnymi historiami, jednak autorka umiejętnie je
łączy, tworząc niezwykłą całość. Każda opowieść to szkatuła, w której znajdują się kolejne
opowieści. Idealnie odzwierciedla połączenia między ludźmi w prawdziwym życiu. Motywy
postaci są przerażająco ludzkie dlatego wydaje się, jakby autorka tylko spisała ten sam
moment w życiu paru osób, które nawet się nie znały. Artykuł przeczytany w gazecie, córka
kobiety pracującej w cukierni czy zdruzgotana śmiercią syna matka celebrująca jego kolejne
urodziny ciastem. Realizm tej powieści jest czymś niesamowitym. Po przeczytaniu
„Ukochanego równania profesora” - ciepłej i poruszającej historii o
rodzinie, która poznawała się od nowa co 40 minut, nie spodziewałam się aż
tak dużego rozstrzału między tymi książkami. Całkowicie mnie to zdziwiło.
W końcu kto z łatwością tworzy ciepłe historie w przerwie od pisania
krwawego thrillera psychologicznego ukazującego brutalność naszego
świata?
-

Natalia Linkowska

Filmy na Halloween

Jako że wielkimi krokami zbliża się do nas jedno z najbardziej lubianych na zachodzie świąt,
choć w naszym pięknym kraju, gdzie moda na palenie czarownic przyszła o jakieś 500 lat
spóźniona, postanowiłam przedstawić listę najlepszych filmów halloweenowych, jakie mogę
polecić. Znajdziecie na niej pozycje, od aktualnych horrorów po coś weselszego dla osób
które, mimo że nie lubią się bać, dalej chcą obchodzić święto duchów i wiedź.

1. To My
Film z 2019 roku reżysera m.in. Czarnego Bractwa,
Uciekaj! i Candymana – Jordana Peele’a. Postanowiłam
wymienić go, ponieważ odnoszę wrażenie, że obecnie
nie produkuje się już tak dobrych horrorów jak na
przełomie lat 80 i 90. Brak im inwencji twórczej, a
twórcy nie potrafią budować napięcia. Jednak To my
kompletnie mnie zaskoczyło. Film na całej swojej
długości ma pewne wzloty i upadki, zaczyna się od
napiętego, typowego w horrorach klimatu, gdzie
atmosfera budowana jest w poczuciu zagrożenia; wtedy
zostaje nam też przedstawiona główna bohaterka filmu.
Z rozwojem fabuły, gdy poznajemy ją trochę lepiej,
akcja nieco się rozjeżdża, zaczęłam myśleć, że film
będzie przewidywalny, a najciekawsze mamy już za
sobą. Wydarzenia nie musiały jednak czekać długo by znów zacząć się rozwijać i film
ponownie nabrał tempa. Uznałabym to za zaletę, gdyby nie to, że cały ten cykl powtórzył się
jeszcze przynajmniej raz, a scenariusz chwycił mnie za gardło dopiero w ostatnich scenach.
Klimat zdecydowanie mocno zahaczał o dreszczowiec, choć nie było w nim nic subtelnego, a
jakąkolwiek podszewkę psychologiczną dało się wyczuć dopiero w scenach kulminacyjnych.
Mimo to, gra aktorska oraz doskonała muzyka, która jest największym plusem całej

produkcji, powodowały u mnie znaczny dyskomfort. To również niezaprzeczalna zaleta filmu
– oglądając go, czułam się cały czas tak, jakbym to ja była na widoku, to bardzo rzadkie
przeżycie przy dzisiejszej kinematografii; mimo że bardzo chciałam odwrócić wzrok i
wyłączyć telewizor, wciąż miałam wrażenie, że nie będę mogła zasnąć w spokoju, nie
wiedząc co się wydarzyło.
Ostatnią zaletą, choć wiele osób by się ze mną nie zgodziło, jest fakt mało rozbudowanej
historii postaci pobocznych. Nie zostali nam oni zaprezentowani w żaden konkretny sposób,
choć przez cały czas towarzyszą głównej bohaterce. Nie mamy przedstawionego ich sposobu
myślenia, ich przeżyć i jest tak, jakby wykonywali po prostu swoją robotę i odsuwali się w
cień. W ogólnym rozrachunku uznaję to za plus, uważam, że jeśli chodzi o horrory, to nie
powinniśmy zbytnio przywiązywać się do bohaterów, poza mordercą, bo tak naprawdę, to
tylko dla niego oglądamy horrory, a bardzo często dlatego , że producenci chcą, abyśmy
polubili również ofiary, film staje się przegadany i w pewnym momencie z horroru zmienia
się w telenowelę. W tym konkretnym przypadku odniosłam wrażenie, że postaci
drugoplanowe są po prostu niedopracowane.
Po pierwsze, sprawiają wrażenie jakby powstały jako zapchaj-dziura, po drugie, zostały po
prostu źle zagrane. Szczególnie denerwował mnie mąż głównej bohaterki, grany przez
Winstona Duke’a. Była to postać wyciągnięta żywcem z "chamskiej" komedii, zapewne
stworzona, aby chwilowo rozładowywać napięcie i wprowadzać do wydarzeń kontrast, co
często w horrorach wychodzi bardzo dobrze, o czym będę wspominać przy następnych
filmach, w tym jednak wypadku, jedyne co udało się wprowadzić twórcy tej postaci, to
chaotyczny przerywnik całkiem dobrego klimatu i budzącego niesmak osobnika.
Trudno tu również mówić o przyzwoitej scenografii i kostiumach, które w porównaniu do
reszty aspektów produkcyjnych sprawiały wrażenie, jakby zabrakło na nie budżetu albo jakby
producent potraktował je po macoszemu i nie ukrywam, zrobił tym zamach na powodzenie
całego filmu.
Co ciekawe, pod koniec pojawia się pewna informacja o tym, że inspirację do wydarzeń
stanowiła faktycznie istniejące miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie toczyła się akcja.
Pozostawia nam to wiele niedomówień, ale również daje pole do dyskusji, także nad tym, co
nie bezpośrednio poruszała fabuła, czyli na przykład kondycję wyższych klas społecznych
oraz sytuację ludzi z marginesu.

Mimo pewnych poważnych zgrzytów, uważam ten film za godny polecenia, jeśli ktoś woli
nowsze produkcje od sprawdzonych klasyków.

2. Hokus Pokus
Tym bardzo gładkim przejściem od najnowszych
horrorów do filmów familijnych, przenosimy się w
prawdziwie

halloweenowy świat pełen magii i

czarownic. Hokus Pokus z 1993 roku w reżyserii
Kenny’ego

Ortegi

to wszystkim dobrze znany

(przynajmniej z zarysu) film o trzech wiedźmach
skazanych na śmierć – coś co pewnie wielu naszych
ministrów bardzo chciałoby zobaczyć, gdyby nie zwrot
akcji już na samym początku.
Myślę, że możemy tę produkcję sklasyfikować jako
ikonę filmów na święto strachów i magii. Widzimy
tam dużo znanych symboli, wręcz stereotypowych
rozwiązań – wiedźmy noszą pasiaste skarpetki, czarny
kot jest magiczny, a wszystko dzieje się w Salem.
Może nie ma tam nic nowego, czego już wcześniej byśmy nie widzieli, jednak miło wracać
do przyjemnej, nawet oklepanej klasyki, choćby po to, aby móc przypomnieć sobie, kiedy
widziało się taki film po raz pierwszy. Albo żeby pośmiać się z kiepskich efektów
specjalnych i dekoracji, czy chociażby z egzaltowanego sposobu gry aktorów.
Należy tu jednak na pewno docenić fakt, że m.in. ten właśnie film wypracował w naszym
pokoleniu silną potrzebą powrotu do klasyki i zagłębienia się z powrotem w utarte schematy
takich dzieł, stąd coraz więcej nowych produkcji zaczyna do nich nawiązywać, np. popularny
na Netfliksie serial Chilling Adventures of Sabrina.
A nawet jeśli nie zamierza obejrzeć się tego filmu dla wspomnień czy genialnych kostiumów,
to warto to zrobić dla kreacji aktorskich naszych trzech wiedźm: Bette Midler, Sarah Jessici
Parker i Kathy Najimy oraz ich wersji I put a spell on you, czy też reszty obsady – głównego

protagonisty (Omri Katz), jego siostry (Thora Birch) oraz Vanessy Shaw, która chyba jako
jedyna z obsady okazała się prawdziwą czarownicą, bo nie postarzała się nawet o dzień.
Jest to pozycje zdecydowanie godna polecenia, jeśli chce się wejść w halloweeenowy klimat
w starym, dobrym stylu.

3. Sok z Żuka
Dotarliśmy do ostatniego punktu mojej listy – tylko dla wytrwałych! Ale nagroda jest za to
słodka, choć tytuł może na to nie wskazywać. Beetlejuice to kolejny klasyk o prawdziwie
halloweeenowej duszy. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że dzieło Burtona jak
najbardziej zasługuje na honorowe miejsce. Świadczy o tym choćby fakt, że został
zaadaptowany do bardzo znanego i szanowanego musicalu o tym samym tytule. Można
jeszcze wspomnieć, że już od wielu lat jest inspiracją dla mnóstwa sezonowych kostiumów.
Spotykamy się tutaj z bardzo, można powiedzieć, kiczowatą i przesadzoną atmosferą lat
osiemdziesiątych – stroje, dekoracje, a nawet kwestie bohaterów i gra aktorska. Jednak tak
samo jak w przypadku Hokus Pokus nadaje to filmowi niepowtarzalnej magii, ale nie
odrealnienia. Nie tracimy gruntu pod nogami i nie
odnosimy wrażenia, że twórcy na siłę chcą nam coś
wmówić. Paradoksalnie sprawia to, że widz jeszcze
bardziej angażuje się w przedstawioną historię.
Nie można zapomnieć o genialnych kreacjach
aktorskich

Michaela

Kitona

jako

tytułowego

bochatera, Geeny Davis, Aleca Baldwina i jednej z
moich ulubionych aktorek, jeszcze wtedy bardzo
młodej – Winnony Ryder.
Mimo że filmy halloweeenowe powinny budzić
dreszczyk

przerażenia, to wszystkie produkcje

Burtona poza swoim głównym zadaniem rozpalają
dodatkowo rodzinną i pełną wzruszenia atmosferę.
Może to tylko mój odbiór, w końcu dorastałam z

tymi filami, ale myślę, że każdy przy odrobinie skupienia znajdzie w nich nie tylko kolorową
i jednorazową rozrywkę. Tak jak przyświeca to wszystkim świętom, tak powinno również
Halloween, o czym Sok z Żuka na pewno przypomni wszystkim, którzy się tego wypierają,
bądź nie zdają sobie sprawy. W końcu chodzi w nim o duchy, a co jest z nami bliżej niż
duchy tych, którzy o nas dbają?
Z tą myślą, chciałbym życzyć wszystkim wesołego, kolorowego i bezpiecznego Hallowen!
Oczywiście najlepiej przed telewizorem z nowym maratonem filmowym.
-

Hanna Bobrukiewicz

Kącik wróżbitki Helci

Nadszedł listopad, a wraz z nim złota, polska jesień. Drzewa zmieniły swój kolor z zielonego
na odcienie brązów, żółci, czerwieni… Za oknami liście wirują w powietrznym tańcu, wiatr
smaga przechodniów. Poranki są ciemne i ponure, ale ma to swój urok. Podczas tej pory roku
dużo osób marzy o zawinięciu się w kocyk z gorącą herbatą w ręku i ciekawą książką.
Niektórzy popadają w jesienną chandrę, a część osób odżywa. Nowy czas w roku niesie ze
sobą nowe wydarzenia. Pozwól więc Drogi Czytelniku, że poradzę Ci, czego twój znak
zodiaku powinien unikać i do czego dążyć…
Skorpion
Skorpionie, w listopadzie czyha na Ciebie wiele przeciwności losu, ale też radosnych chwil,
bowiem jest to twój czas. Nie daj się zwieść intuicji, ona pokieruje Tobą najlepiej. Rób to, co
uważasz za słuszne, kieruj się głosem serca. Skup się jednak na otaczających Cię osobach.
Nie wszyscy, których uważasz za wrogów, nimi są.
Strzelec
Strzelec w tym miesiącu podejmie decyzje, nie do końca przemyślane, podjęte pod wpływem
emocji. Staraj się oddzielić euforię i uczucia wpływające na decyzje od ważnych spraw.
Twoje koleżeństwo i poczucie humoru przyciągną do Ciebie wielu ciekawych ludzi,
możliwe, że będziesz dla nich inspiracją.
Koziorożec
Koziorożcu, odpocznij. Przyszedł czas na odstawienie na bok zajmujących Cię spraw. Skup
się na sobie oraz na bliskich Ci osobach. Daj im trochę ciepła, poczucia bliskości, nie zatracaj
się w natłoku pracy, wyjdź z szarej codzienności i spróbuj czegoś nowego, radosnego.
Wodnik
Wodnik musi przestać się dystansować, ten miesiąc może być dla Ciebie pod wieloma
aspektami trudny, ale nie, nie do przejścia. Ze wszystkim sobie poradzisz, wystarczy poprosić
o pomoc bliskich. Jesteś osobą sprawiedliwą i tolerancyjną w stosunku do innych, więc bądź
i taki dla siebie.

Ryby
Ryby, wykorzystajcie swoją wyobraźnię i artystyczne inklinacje na stworzenie czegoś
inspirującego. Spróbujcie uporządkować chaos i nieporządek, są one najmniej pożądane w
tym okresie. Róbcie to co, kochacie, uwierzcie w swoją siłę i nie unikajcie ważnych spraw,
one i tak w końcu nadejdą.
Baran
Baranie, mierz siły na zamiary! Nie podejmuj pochopnych decyzji. Jesienią wiele rzeczy
musi być poukładanych i spokojnych, unikaj gwałtowności, impulsywności. W tym miesiącu
raczej polegaj na sobie, Twoja przedsiębiorczość i niezależność pomogą Ci doskonale uporać
się z problemami.
Byk
Byku, pamiętaj, że majątek i dobrostan to nie wszystko. Walcz ze swoją nieugiętością, inni
też mogą mieć rację. Twoje realne podejście do życia ułatwi Ci bezproblemowe przejście
przez listopad, a łagodność i spokój pomogą wyciszyć się przed nadchodzącą zimą.
Bliźnięta
Bliźnięta dzięki swojej wszechstronności i ciekawości świata, będą w stanie dostrzec aspekty
niepojęte dla innych. Jednak nie pozwólcie, aby coś was rozproszyło. Starajcie się
koncentrować na określonym celu i nie zbaczać z obranej ścieżki.
Rak
Rak w tym okresie powinien skupić się na otaczających go osobach, jego pomoc i
współczucie będą im potrzebne. Jako nieliczny, będzie w stanie je zrozumieć i się o nie
zatroszczyć. Staraj się nie być podatny na nastroje i sugestie innych, Twoje obecne
postępowanie jest słuszne, nie daj sobie wmówić nieprawdziwych dla Ciebie rzeczy.
Lwie
Lwie, jesień to czas na zmiany, zaktywizuj się do działania, spróbuj zmienić w Twoim życiu
niepasujące Ci aspekty, dąż do uwielbionej przez Ciebie idealności. Uważaj jednak, aby nie
skupiać się tylko na sobie. Staraj się ustępować innym w podejmowaniu decyzji. Twoja
szlachetność i lojalność zostaną doceniona.
Panny
Panny w tym miesiącu nie powinny tracić czasu na zbyteczne analizowanie i dążenie do

perfekcji. Pozwólcie sobie na chwilę wytchnienia, skupcie się na otaczającym Was świecie,
możliwe, że poznacie osoby, którym będzie imponowała Wasza uczynność i trzeźwość w
podejmowaniu różnych osądów. Zróbcie coś nietypowego, a życie od razu stanie się jeszcze
ciekawsze.
Wagi
Wagi w październiku rozkwitną towarzysko. Ich takt i dyplomacja pomogą im wyjść z
kryzysowych sytuacji obronną ręką. Jednak brak zdecydowania będzie utrudniał dążenie do
wygodnictwa i przyjemności, które są dla Wagi bardzo ważne. Muszą się one skupić na
potrzebach innych, pomóc im w sprawiedliwych osądach.
Dla niewtajemniczonych:
Baran [21.03 – 19.04]

Waga [23.09 – 22.10]

Byk [20.04 – 22.05]

Skorpion [23.10 – 21.11]

Bliźnięta [23.05 – 21.06]

Strzelec [22.11 – 21.12]

Rak [22.06 – 22.07]

Koziorożec [22.12 – 19.01]

Lew [23.07 – 22.08]

Wodnik [20.01 – 18.02]

Panna [23.08 – 22.09]

Ryby [19.02 – 20.03]
-

Hanna Wiktorska
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