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Szilveszteri babonák

Ha szilveszterkor és újévkor betartjuk ezeket bőséget, szerencsét és gazdagságot hoznak. Itt a
részletes lista:
Hirdetés
Nagyon sok hiedelem és babona kering a szilveszterrel és az újévvel kapcsolatban. Ezek
többsége, ha betartjuk, bőséget, szerencsét és gazdagságot hoznak.
Talán a legismertebb mind közül: Amilyen az újév első órája, napja, olyan lesz az egész éved!
Nos, ha picit is hisz a babonákban érdemes megfogadni ezeket a tanácsokat.
Szilveszter és újév a szerelmesek napja
Egymás nyomában járnak, még a babonákban is, mind a kettő főleg a szerelmesek napja.
Azt tartja a hagyomány, hogy aki szilveszter éjszakáján megfordítja a párnáját a feje alatt,
meglátja a jövendőbelijét álmában.
Aki a kakast újév hajnalán meglesi, amikor elsőt kukorékol, abból az irányból várhatja a
szerelmét, amerre a kakas nézett.
Mit tegyük és mit ne szilveszterkor és újévkor:
Tilos a szemetet kivinni a házból, mert kidobjuk vele a jövő évi szerencsénket is!
Nem szabad mosni és ruhákat teregetni.
De nem maradhat száradó ruha sem a szárítón, mert jövőre akasztott ember lesz a családban!
Nem szabad kölcsön adni sem, mert következő évben házunkból a szerencse inkább kifele
megy.
Aki pénzt ad ki újévkor, egész évben azt fogja csinálni.
Szilveszterkor ne együnk meg mindent, hagyjunk a hűtőben is, hogy az új esztendőben se
szenvedjünk hiányt semmiből!
A hagyomány szerint az újévi erős fények és zajok távol tartanak mindenféle rosszat.
Aki szilveszter és újév között születik, abból nagy úr lesz.
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Tartózkodjunk a vitáktól, veszekedésektől újévkor mert amit az újév napján cselekszik az
ember, az hatással lesz egész évre.
Újév napján aki korán kel, egész évben friss lesz. Aki gyengének, betegnek érzi magát, az
egész évben ilyen lesz.
Törekedjünk arra, hogy újév napján az első látogatónk férfi legyen, akkor leszünk
szerencsések.
Akit újévkor megvernek, mindennap kikap a következő esztendőben.
Ezt együnk és ezeket semmiképp se fogyasszunk szilveszterkor, mert befolyásolják
sorsunkat a következő évre!
Tilos baromfit (csirke, tyúk) fogyasztani, mert elkaparná, kikaparná a szerencsét a házból.
A szerencsés embernek malaca van, tartja a mondás. Inkább malachúst együnk, mert a malac
előre túrja a földet, vagyis kitúrja a szerencsét.
Ha halat eszünk, úgy tartja a mondás: a hal elúszik a szerencsénkkel, a vad pedig elszalad.
Tehát, ha szerencsét szeretnénk maguknak, akkor ezt se fogyasszunk.
Újévkor ugyanilyen fontos a lencse fogyasztása. A bab, lencse, borsó, rizs fogyasztása sok
pénztencsét hoz újévkor.
Aki üzlettel foglalkozik, hogy gyümölcsöző esztendő köszöntsön rá, szilveszterkor
gyümölcsöket kell ennie.
Fogadjunk meg néhányat, hátha most bejön és meghozzák számunkra az áhított szerencsét,
bőséget és gazdagságot! Ne ezen múljon!
Forrás:alon.hu
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