Imolai Judit Asztrológus
Telefon: 20/9462293

WWW.ASTROLOGIA.HU
* E-mail: judit.imolai@astrologia.hu

„Luca”
Luca” naptárat készítek
A Fény és a Sötét varázslatai
Luca katolikus szent volt, a vakok, szemfájósok,
menyasszonyok védőszentje. Luca nevét a lux szóval lehet
összefüggésbe hozni, melynek jelentése fény. Úgy is
nevezték,
hogy
fényhozó.
A
jövendőmondás
kalendáriumában ehhez a naphoz számos hiedelem és
népszokás kapcsolódik.
Ezen a napon kezdték el készíteni a Luca székét, aminek
karácsonyra kellett elkészülni: minden nap kell rajta
dolgozgatni valamit, különböző fa-anyagokból állítjuk össze,
és aki rááll karácsonykor az éjféli misén pontban éjfélkor a
maga által készített székre, az megláthatja, hogy kik a
boszorkányok, akik ilyenkor azok szarvat viselnek. Ha
valóban meglátja az illető, kik a rosszakaratúak, haza kell
szaladni, miközben az ember mákot hint hátrafelé a válla
felett – amíg a boszorkányok felszedik, hazaérünk!
Biztonságot ad, ha az ajtófélfát megkenegetjük
fokhagymával, azt nem szeretik a gonosz lelkek...
A lányok süteményt sütöttek és minden kis kalácsban elrejtettek egy fiúnevet. Amelyik utoljára maradt meg,
az a fiú volt a várva-várt jövendőbeli. Gombóccal is készíthetjük a jós-eszközt: amelyik leghamarabb feljön
főzés közben a fazék víz tetejére, az a fiú lesz a jövendőbeli.
Szokás volt, hogy egy cserépbe búzát vetettek, hogy karácsonyra kikeljen. Akkor a karácsonyfa alá tették,
mint az élet jelképét. Ha karácsonyig minden elvetett szem kikelt, akkor a következő évben bőséges termésre
lehetett számítani. A búza-keltetést vizes törülközőre téve is lehet végezni, és ha bio-búzából hajtatunk,
levághatjuk ollóval a kis csírákat salátához vagy vajas kenyérre – biztos jóslat, hogy az egészségünkkel jót
teszünk!
Luca napjától figyelték az időjárást is. A karácsonyig eltelt 12 nap az elkövetkező 12 hónapot jelölte. Luca
nap volt a január, az utána következő nap a február és így tovább. Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a
neki megfelelő nap a tizenkettőből. Ha esik, esős, ha száraz, akkor a hónap is száraznak várható.
Érzelmi életünkre nézve is jós- értékűek a napok, jegyezzük fel az adott napok hangulatát, vagy a
jelképes történéseket!
Jól tesszük, ha az év e sötét napján gyertyát, tüzet gyújtunk, segítsük a fényt.
Itt elkészítem a Luca naptáramat: minden naphoz feljegyzem Karácsonyig az időjárást, a
lelkiállapotomat és a különleges történéseket, véletleneket. Majd leírom a tervemet a jövő esztendőre,
hónapokra bontva.
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Mit mondanak a lapok?
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Mit hoz a jövő év? Elkészítem a SAJÁT LUCA Naptáramat!

Saját magunk jósolunk!
Érzelmi életünkre nézve is jós- értékűek a napok, jegyezzük fel az adott napok hangulatát, vagy a
jelképes történéseket!
Jól tesszük, ha az év e sötét napján gyertyát, tüzet gyújtunk, segítsük a fényt.
Itt elkészítem a SAJÁT LUCA Naptáramat: minden naphoz feljegyzem Karácsonyig az időjárást, a
lelkiállapotomat és a különleges történéseket, véletleneket. Majd leírom a tervemet a jövő esztendőre,
hónapokra bontva.

www.astrologia.hu
Neked, vannak érdekes tapasztalataid? Oszd meg, írd meg! Tanulj másoktól, segíts másokat.
www.facebook.com/holdnaptar
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