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Prietarai...

Per Šv. Velykas nešluok namų, nes visą laimę iššluosi. Nesigirk, kad tau sekasi, nes pradės nesisekti. Jei sapnavai blogą sapną, jo negalima sakyti dar nespėjus
išaušti, nes sapnas būtinai išsipildys. Jai nukrenta paveikslas, taip pranešama apie artimo žmogaus mirtį ar nelaimę. Ant stalo negalima dėti šukų - pyktis
namuose. Negalima užmušti voro - nelaimė nutiks. Jei netyčia užmušei - permesk žiupsnelį druskos per petį. Jei per vestuves būsimas vyras tau užminė ant suknelės po vestuvių greitai išsiskirsite. Per vestuves nuotakai negalima puoštis perlų papuošalais, nes visą gyvenimą verks. Nesuk kepurės ant rankos, nes skaudės
galvą. Jeigu šuo kaukia – laukia nelaimė arba mirtis, gaisras. Niekada nedėkok už vaistus - ligą prisišauksi. Nešvilpauk kambaryje - nelaimę prišauksi. Jei niežti
nosies galiuką, artimam žmogui gali nutikti nelaimė. Nešluok vakare namų, nes gyvenančiam tuose namuose gali atsitikti nelaimė. Nėščiai moteriai nedera savo pilvo
fotografuoti ar filmuoti, gali pakenkti kūdikiui. Jei išsibėrė druska - lauk nemalonumų. Jei eisi po kopėčiomis - nesiseks. Trupinių nuo stalo ranka nevalyki - teks
elgetauti. Jeigu randate peilį, neimkite jo - bus nelaimė. Negalima skolinti druskos - susipyksite. Negalima sau pačiam kirptis plaukų, nusikerpi laimę. Jeigu ant kelio
rasi raktą, neimki jo, nes atrakinsi velnio vartus… Negalima iš pilno kibiro nulieti vandens atgal į šulinį, nes gausi vyrą pijoką. Gauti dovanų peilį - blogai, nebent už
tai duosite smulkių pinigų. Negalima nieko ant savęs siūti, nes protą prisiūsi prie drabužio. Jei pametei vestuvinį žiedą - laukia skyrybos. Negalima duoti matuotis
savo vestuvinio žiedo, nes prisišauksi nelaimę. Negalima ranka nuo stalo valyti trupinių į saują, nes vaikai bus vagys. Niekada nedėk peilio ašmeniu į viršų - bus
pyktis namuose. Jei pereini po kopėčiomis - 3 metus persekios ta pati nelaimė. Jei sudaužysi veidrodį, 7 metus tave persekios įvairios nelaimės. Niekada nelaikyk
įskilusio ar sudužusio veidrodžio, paliks mylimasis (-oji) arba nesiseks meilėje. Jei voras nusileidžia tiesiai prieš nosį - lauk blogos žinios. Jei gegutė pradeda kukuoti
po langu, laukia… mirtis. Jei juoda katė perbėga kelią, kažkas nepasiseks. Jeigu iš rankų iškrito žirklės, vadinasi, antroji jūsų pusė jums neištikima. Negalima draugei
ar draugui dovanoti žiedo, išsiskirsite. Nevalgyk nuo peilio, piktas būsi. Įskilusiuose induose kaupiasi neigiama energija. Išskėstos žirkles pranašauja barnius ir
nesutarimus.
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