Guide til at spå i kaffegrus
1. Du må kun drikke af kaffekoppen fra én side (Hvis I vurderer, at der ikke er nok kaffegrums i, så put lidt ekstra i
koppen. Man kan evt. også spå i en mug i stedet for en kop.
2. Når I er færdig og der kun er grumset tilbage i bunden, lægges underkoppen med bunden i vejret oven på koppen.
3. Det skal holdes tæt sammen, og man holder koppen med brysthøjde, fører det rundt nogle gange i en cirklende
bevægelse imod urets retning, og vender så koppen om, så grumset løber ned i underkoppen. Før I løfter koppen er
det vigtigt at ønske noget (f.eks. om spejderlejr, hvis det er den i spår om), og først da kigger I på de aftegninger,
kaffegrumset har lavet på koppens indersider.

HUSK! Tag jer god tid til at leve jer ind i spådom-seancen og finde de korrekte aftegninger og betydninger. Man skulle nødigt
få den forkerte fremtid 

Aftegningernes betydning:
Baby: Små bekymringer
Ballon: Kortvarige problemer
Bi: Social succes
Bil: Lykke kommer
Bjerge: Forhindringer
Blomst og/eller druer: Glæde
Blæksprutte: Advarsel
Brev: Gode nyheder
Brudt ring: Skilsmisse, splittelse
Bue: Lykkelig begivenhed
Båd: En rejse over havet venter
Cigar: Nye venner
Djævel: farer i sigte
Dør: Nye muligheder i sigte
Edderkop: Penge i sigte
Elefant: Visdom, styrke
Engel: Gode nyheder og/eller beskyttelse
Fisk: Succes i karrieren
Flag: Farer

Fly: En rejse/ferie venter
Fugl: Gode nyheder eller penge der kommer fra et ukendt sted
Fuldmåne: kærlighed
Fødder: En vigtig beslutning
Guitar: Lykke i kærlighed
Gås: En god løsning
Handske: En udfordring
Halvmåne: Held
Harpe: Harmoni i kærlighed
Havfrue: Succes i kærlighed eller forretning
Hest: Gode nyheder fra en du holder af
Hestesko: God lykke
Hund: Venskab og loyalitet
Hus: Sikkerhed
Hånd: Venskab
Isbjerg: Farer
Kam: Rod i tankerne
Kiste: Død, sygdom
Klo: fjende i nærheden
Klokke: Uventet nyheder

Kniv: brud med kæreste/ven
Kvadrat: Godt ægteskab, nyt hus
Myg: Pas på fjender
Nøgle: Nyt hus eller ny lokation
Palmetræ: Rigdom, sygdom
Pistol: Skænderi
Ravn: Dårlige nyheder
Reb: sygdom
Redde: Graviditet
Ring: Ægteskab, kærlighed
Rose: Popularitet
Sommerfugl: Frihed/bekymringsfrit
Stol: En uventet gæst
Togbane: Lang rejse
Tromme: Skandale eller sladder
Tyr: Fjendskab
Vulkan: Du er ude af kontrol
Æg: I retningen mod succes
Æsel: Vær optimistisk og tålmodig
Ørn: En stor chance er i vente

RIGTIG GOD SPEJDER
KAFFESPÅDOM TIL JER
ALLE DERUDE
FOLKENS!

