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Нова година.



Ето такива необичайни новогодишни Санта Клауси бродят по селските региоми на 
Швейцария истински ходещи елхи с камбанки. Те пеят и танцуват, хората им дават храна, 
напитки или пари. Смята се че посещението на такъв Клаус помага да се прогоният злите духове от 
дома.



Всяка Нова година ни дава символично възможността да започнем 
живота си на чисто, след като се справим с купищата неизмити
чинии от новогодишната трапеза, разбира се. Шегата настрана, 
но трапезата за Нова година трябва да бъде богата, изобилна и на 
нея да има задължително блажни ястия.



• На бъдни вечер Според традициите, денят започва със 
запалването на бъдника – 3-годишно дъбово дърво, отсечено от 
млад момък. По искрите, излизащи от него пък се гадае колко 
плодородна ще е годината. Дали ще има изобилие предсказва и 
пепелта от бъдника - ако на сутринта тя е много, много ще е и 
плодът по земята и стоката.



• - Зад палешника (широкото остро желязо на ралото, ралник, 
лемеж) се оставят живи въглени, неречени за различни 
селскостопански култури. На сутринта се гледа дали въглените са 
изгорели. Колкото повече пепел има, толкова по-голямо ще е 
плодородието. Ако въглена е почернял, предсказанието не е 
добро.

•



• Коледа е един от празниците, които все по-често свързваме с 
материалното – купуване на подаръци, празнуване извън дома и 
други комерсиални и модерни неща. Малко на заден план 
остават основите на празника и зачитането на традициите, които 
са вплетени в него. Подобно на много други обичаи и вярвания в 
страната и тук присъстват в немалка степен ритуали и обреди, 
наследени от езическата епоха. Какви традиции има в страната, 
към които е добре да се придържаме, за да можем да запазим 
духовната част на празника? Не, Дядо Коледа и новият телевизор, 
не са от типичните български традиции. Но пък не са лошо 
допълнение към празник



• радицията задължително включва и посещение на коледари. 
Коледуването се извършва през нощта между Бъдни вечер и 
сутринта на Коледа. Според вярванията тогава излизат редица 
свръхестествени същества като караконджули, вампири, 
таласъми. Останало от древните езически традиции е вярването, 
че коледарите имат силата да изгонят всички зли духове и 
именно затова те преминават през тъмната част на денонощието 
от къща на къща.


