


 Погода 31 грудня буде така, як і в день 
зимового сонцестояння.

 Якщо 25 грудня ранок похмурий, то весна 
буде ранньою, якщо з ранку сонячно — весна 
прийде пізно.

 Передбачають погоду на весь наступний рік
по дванадцяти днях після західного Різдва. 
На січень погоду пророкує погода, яка буде 
26 грудня, на лютий - 27 грудня і так далі.

Передбачення погоди



Святочні ворожіння в січні починаються в Святвечір (6 січня ) і 
закінчуються на Хрещення (19 січня). 
При таїнстві на тілі не повинні бути присутніми металеві
предмети, в одязі і волоссі – вузли.
Під час ворожіння не можна схрещувати руки і ноги.
Існує повір'я, що перед ритуалом ворожіння треба
вмитися під проточною водою —
так ви привирнети до себе вищі сили. 
Те ж саме потрібно зробити
і відразу після ворожіння, 
щоб позбутися впливу
надприродних сил.
Найбільш точними вважалися 
ворожіння  Василів вечір (13 січня)
та на Водохресний святвечір (18 січня).



Ворожiння з чашками
Для ворожіння потрібно кілька чашок відповідно до кількості людей, 
що гадають. В чашки кладуть перстень, монету, хліб, цукор, 
цибулю, сіль, в одну чашку наливають трохи води. З закритими
очима, кожен з тих, хто ворожить, по черзі, обирає чашку.

Передбачення наступні: 
кільце — до весілля; 
монета — до багатства; 
хліб — до достатку; 
цукор — до веселощів; 
цибуля — до сліз; 
сіль — до нещастя, 
чашка з водою — до 
життя без змін.



Ворожiння зi свiчками
Вам будуть потрібні миска з водою, половинки від шкаралупи
волоського горіха, в кількості, що дорівнює числу тих, хто
ворожить, і стільки ж невеликих свічок. . Свічки потрібно вставити
в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в миску.
Потім кожна дівчина акуратно запалює свою свічку в «човні», і 
спостерігає. 

Дівчина, у якої свічка
згорить першою, першою
вийде заміж. Відповідно, та 
дівчина, у якої свічка згорить
останньою, і заміж вийде
останньою. Якщо у когось
шкарлупка зі свічкою
потонула, то дівчині ходити
в дівках, до кінця століття.



Ворожiння на паперi

Візьміть аркуш паперу і 
зімніть його. Покладіть
зім’ятий аркуш на дно 
перевернутої тарілки
або блюдця і підпаліть. 

Після цього блюдце зі згорілим папером піднесіть до стіни і обережно
повертайте блюдце, поки на стіні не позначиться якась тінь, за 
обрисами якої і судять про найближче майбутнє.



Ворожiння на воску

Микола Корнилович Пимоненко

«Різдвяні ворожіння»

Для ворожіння на воску беруть дві
воскові свічки (або парафінові
білого кольору, кольорові свічки для 
ворожіння не підходять), одну з 
яких потрібно запалити, а 
шматочки іншої покласти в ложку і 
розтопити віск над палаючою
свічкою. Після цього розплавлений
віск швидко виливають у посуд з 
холодною водою. За фігурами, що
утворились, судять про майбутнє.



Ворожiння iз дзеркалом

Карл Брюллов

«Світлана». 1836

Вважається дуже містичним. 
Потрібно в абсолютній темряві
сісти навпроти дзеркала зі свічкою
в самий розпал півночі. Важлива
умова – більше нікого не повинно 
бути в кімнаті. Необхідно уважно
дивитися на дзеркальну поверхню. 
Десь через кілька хвилин вона 
потьмяніє. Тоді за склом відіб’ється
суджений, а точніше – диявол, що
прийняв його обличчі. Щоб він зник, 
дівчина повинна вимовити: «Цур
мене!» і швидко опустити на стіл
дзеркало склом вниз.  В іншому
випадку нечисть матеріалізується.

Осучаснений варіант: вдивлятися не 
у дзеркало, а у вимкнений монітор.



Ворожiння по книзi
Треба обрати буд-яку книгу і 
задумати питання. Після
цього називаєте номер 
сторінки і номер рядка на ній. 
Те, що вцьому місці написано, 
і стане відповіддю.

Осучаснений варіант:
Найвеселіше, звичайно, гадати в компанії. 
Потрібно: працюючий телевізор, пульт 
дистанційного керування. Зручно сідаємо в крісло
перед увімкненим телевізором (найголовніше -
настрій має бути легким і піднесеним!), беремо в 
руки пульт, задаємо питання і ... натискаємо на 
будь-яку кнопку з номером каналу.



Ворожiння Так - Нi
Над банкою, з будь-якою крупою 
або зерном, тримають ліву руку 
долонею вниз. Зосередившись, 
потрібно задати питання. Потім
візьміть з жменю крупи і висипте
її на стіл, після чого перерахуйте
зерна. Якщо число зерен парне —
відповідь ТАК, непарне число — НІ.

Задумайте питання, на яке можна дати
відповідь «так» або «ні». Покличте кішку, 
яка обов’язково повинна знаходитися в 
іншій кімнаті. Якщо кішка переступить 
поріг з лівої лапки – відповідь позитивна, з 
правої – негативна, якщо не прийде –
подальша доля залежить тільки від вас.



Ворожiння Так - Нi
Ворожіння з півнем.
Перш ніж відпустити птицю, 
вимовляють заговір: «Півник-
батюшка, в рік новий виходь, щастя
моє або біду відшукай, правду відкрий, 
нічого не тай». Півню дають 12 
зерен. Якщо він з’їсть їх всі, то рік
виявиться вдалим. Чим більше
зерняток залишиться, тим гіршим
він буде .Також можна загадати
бажання. Склює все — відповідь
«так», лише частину — «ні».

Костянтин Єгорович Маковський

«Святочні ворожіння». 1890-ті

Ворожіння на ліфті
Потрібно вийти з квартири на середній поверх. 
Загадати бажання. Почекати, поки хтось
викличе ліфт. Якщо ліфт поїде вгору - бажання
здійсниться. Вниз - ні.



в Word

Для цього воррожіння потрібна невелика підготовка.
Напишіть в довільному порядку всі чоловічі імена, які
прийдуть вам в голову. Закрийте очі і кілька секунд поводіть
мишею. Відкрийте очі – на якому імені зупинився курсор, так
і будуть звати вашого майбутнього чоловіка.



Ворожiння на клавiатурi

Закрийте очі, навмання
натисніть одну кнопку. Яка 
буква попадеться, на таку і 
буде починатися ім'я вашого
чоловіка. 

Якщо це пробіл - бути вам весь рік без пари. 
Del - чоловік буде за професією кілер. 
Enter - вийдете заміж кілька разів. 
Caps Lock - чоловіком буде великий начальник. 
Shift - ваш майбутній чоловік буде іноземцем. 
Alt- дістанеться вам підкаблучник. 
Backspace - повернеться стара любов.
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