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dacÄƒ vrei sÄƒ ai noroc tot anul
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SfârÈ™itul anului vine întotdeauna cu noi planuri, ambiÈ›ii È™i noi dorinÈ›e. Majoritatea persoanelor îÈ™i doresc prosperit
financiarÄƒ, altele bucurie pe plan personal, iar unele persoane urmÄƒresc sa facÄƒ schimbÄƒri radicale odatÄƒ cu începerea
an. ÎncÄƒ din vremuri îndepÄƒrtate existÄƒ o serie de tradiÅ£ii pe care oamenii le respectÄƒ cu stricteÅ£e în noaptea de Anu

Se spune cÄƒ pentru a avea prosperitate È™i noroc în anul urmÄƒtor trebuie sÄƒ respecÈ›i anumite tradiÈ›ii È™i obiceiuri. U
persoane se bazeazÄƒ pe acestea pentru a avea succes pe toate planurile.

PoartÄƒ ceva nou È™i ceva roÈ™u
De Revelion este foarte important sÄƒ porÅ£i haine noi, pentru ca în anul care vine sÄƒ te înnoieÈ™ti din toate punctele de v
È™i sÄƒ primeÈ™ti cât mai multe daruri.

De asemenea, este de preferat sÄƒ porÈ›i ceva roÈ™u pentru a avea un an plin de noroc È™i plin de iubire, deoarece aceastÄ
reprezintÄƒ veselia È™i dragostea. Se mai spune cÄƒ roÈ™ul alungÄƒ toate energiile negative.

MÄƒnÄƒncÄƒ peÈ™te È™i struguri
Un alt obicei strÄƒvechi este acela de a mânca peÈ™te în noaptea de Revelion, pentru a evita toate problemele È™i obstacole
noul an precum ?peÈ™tele se strecoarÄƒ în apÄƒ?.
De asemenea, este bine de È™tiut faptul cÄƒ strugurii au o semnificaÈ›ie aparte în seara de Revelion. Pentru a avea noroc în
an trebuie sÄƒ mÄƒnânci 12 boabe.
Cele 12 boabe de struguri reprezintÄƒ prosperitatea în cele 12 luni ale anului urmÄƒtor.

Pune pe masÄƒ fructe È™i legume

Fie cÄƒ le vei mânca sau nu, în seara de Revelion este bine sÄƒ ai fructe rotunde pe masÄƒ. Fructele simbolizeazÄƒ vitalitate
sÄƒnÄƒtate, iar forma sfericÄƒ a acestora este asociatÄƒ cu È™ansele la perpetuitate în lucrurile bune din viaÈ›a ta.
Legumele verzi joaca È™i ele un rol foarte important. Tot ce este verde este asociat cu banii pe care îi vei câÈ™tiga în anul
urmÄƒtor. AÈ™adar, este indicat sÄƒ mÄƒnânci tot felul de verdeÈ›uri pentru a atrage bunÄƒstarea financiarÄƒ.

EvitÄƒ certurile
Este foarte important ca acest an sÄƒ nu fie încheiat în situaÈ›ii tensionate. În cazul în care È™tii cÄƒ te afli în aceastÄƒ situa
te cu cei care te-au supÄƒrat în acest an È™i intrÄƒ în noul an cu gânduri bune. Se spune cÄƒ astfel vei avea parte numai de
evenimente favorabile.

De asemenea, un alt lucru foarte important de È™tiut este faptul cÄƒ pentru a avea noroc în anul urmÄƒtor este bine ca prima
persoanÄƒ care îÅ£i intrÄƒ în casÄƒ sÄƒ fie un bÄƒrbat. DacÄƒ intrÄƒ o femeie prima, se spuune cÄƒ noul an va fi plin de g

ScapÄƒ de orice datorie
Este foarte important sÄƒ scapi de orice fel de datorie înainte de a încheia acest an. Datoriile trebuiesc plÄƒtite pânÄƒ la sfÄƒ
anului, iar în 31 ianuarie ar fi bine sa nu dai bani cu imprumut, ca sÄƒ nu fii sÄƒrac tot anul.
În ceea ce priveÈ™te noaptea de Revelion, este indicat sÄƒ ai bani în buzunar.

NumÄƒrÄƒtoarea inversÄƒ pentru noul an trebuie sÄƒ te prindÄƒ obligatoriu cu bani în buzunar. Astfel te vei bucura de câÈ™
bunÄƒstare tot anul viitor.

Pune-È›i o dorinÈ›Äƒ È™i deschide ferestrele
Se spune cÄƒ daca iÈ›i pui o dorinÈ›Äƒ la cumpÄƒna dintre ani, aceasta se va împlini în anul ce urmeazÄƒ. ExistÄƒ È™i o c
anume sÄƒ nu spui nimanui ce îÈ›i doreÈ™ti.
Un alt lucru important pe care trebuie sÄƒ îl faci în seara de Revelion este sÄƒ deschizi ferestrele. Imediat ce vei intra în noul
deschide larg ferestrele pentru câteva minute. Astfel, casa ta va fi purificatÄƒ, iar spiritele rele vor fi alungate.

