ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
FĂLTICENI, 725200, Str. Republicii, nr. 13
tel. +40.230.542056; fax. +40.230.544942
email: falticeni@falticeni.ro

Nesecret
Exemplar nr. 1
Nr. 15233/1 din 13.07.2021

- Comitetul Local Pentru Situații de Urgență –
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

INFORMARE PREVENTIVĂ GENERALĂ
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CĂTRE,

POPULAȚIA
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DE PE RAZA
MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Ca urmare a adresei transmisă de către ISU ,,BUCOVINA” SUCEAVA pe adresa de e-mail
în data de 12.07.2021, înregistrată cu nr. 15233 din 13.07.2021, urmare a ordinului IGSU cu
privire la organizarea în luna iulie, în ziua de marți 13, Ziua informării Preventive, sub
sloganul „PREVENIȚI GHINIONUL”, vă informăm că am realizat și analizat în materialul
anexat o serie de evenimente și întâmplări și vă aducem la cunoștință câteva recomandări pe
această temă.
NOTĂ: Vă rog să aprobați mediatizarea și afișare a acestora la punctele de informare
constituite la nivelul unității administrativ-teritoriale.
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PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

Întocmit - Responsabil
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspector de Protecție Civilă
Ref. super. Vasile COŢOFREI

PRIMĂRIA

FĂLTICENI

INFORMAȚII UTILE
PRIVIND PREVENIREA GHINIONULUI
Preveniţi ghinionul

„Numărul 13 aduce ghinion“
Oamenii se tem de numărul 13. Atunci când data de 13 a fiecărei luni cade într-o zi de vineri, acea zi
devine prin definiţie una plină de ghinioane. Originea acestei superstiţii vine din credinţa religioasă conform căreia
Iisus a murit într-o zi de vineri şi din „povestea creştină“, care spune că la ultima cină au fost prezente 13
persoane, printre care şi Iuda, care a trădat.
Exemplu: Un specialist susţine că notaţia grafică a butoanelor corespunzătoare fiecărui etaj a ascensorului
din blocul în care el locuieşte a fost modificată, tocmai din aceste convingeri. Astfel, numărul 13 a fost înlocuit cu
numărul 12A, în timp ce următorului etaj îi corespunde numărul 14.
„Ascensorul din clădirea în care locuiesc nu are etajul 13. Ei spun că 13 este un număr ghinionist. Este un lucru
absurd.“, a afirmat psihologul Paul Rozin, profesor la Universitatea din Pennsylvania.
Credinţa populară acordă alăturării datei de 13 cu ziua de marţi, o conotaţie nefastă, marcată de ghinion.
De aceea, sub sloganul „Preveniţi ghinionul” vă propunem în această zi, în fiecare an, activităţi cu caracter de
informare preventivă.
"Luna aceasta, data de 13 din calendar, se asociază cu ziua de marţi pentru a doua oară consecutiv în
mai puţin de 30 de zile. Acest lucru ne oferă o ocazie în plus pentru a face o scurtă trecere în revistă, informativeducativă pentru cunoaşterea diverselor pericole care pot fi prevenite.
Informarea cât mai facilă şi detaliată a cetăţeanului în ceea ce priveşte modul de comportare în faţa
riscurilor cotidiene, riscuri ce pot genera situaţii de urgenţă, este preocuparea permanentă sau cel puțin așa
credem că vrea să fie, astfel încât, cunoaşterea şi respectarea celor mai simple reguli de protecţie împotriva
oricărui gen de dezastre să facă parte din educaţia pentru viaţă a fiinţei umane.
Simbolistica nefastă a zilei de marţi pare să fi fost dată de faptul că aceasta este considerată ziua zeului
războiului în mitologia greacă, Marte, cât şi de mitul conform căruia Adam ar fi muşcat din măr într-o zi de marţi.
Astfel, superstiţiile înrădăcinate în cultura unui număr mare de popoare fac din această zi una de-a dreptul
apocaliptică. Dacă marţi, zi cu trei ceasuri rele, mai pică şi data de 13, e clar că ghinionul se multiplică.
Numărul 13 are parte de şi mai multe mituri, cele mai multe dintre acestea având încărcătură negativă.
Astfel, Antihristul este menţionat prima dată în capitolul al 13-lea al Bibliei, cea de-a 13-a carte a Tarotului este
Moartea, iar Iisus a fost cea de-a 13-a persoana la Cina cea de taină, înainte de a fi crucificat. Printre superstiţiile
legate de numărul 13 şi de ziua de marţi se numără şi cele care susţin că într-o astfel de zi nu este indicat să începi
să construieşti şi, dacă nu este absolut necesar, nici măcar să ieşi din casă. "Superstiţiile ne pot influenţa negativ,
dar sunt totuşi bune pentru că ne pot ajuta să fim mai prudenţi în ziua respectivă", susţin psihologii.
Cui le aduce noroc.
Cu toate acestea, se spune că cifra 13 le este benefică celor din zodia Peştilor şi a Scorpionilor, în general celor
care se află în semne de Apă. Şi celor din zodia Taurului, Capricornului şi Vărsătorului cifra 13 le aduce noroc.
Combinaţia marţi 13 este considerată una din cele mai nefaste, pentru ca marţi aduce, potrivit tradiției, trei ceasuri
rele, iar numărul 13 înseamnă ghinion.
Nu este greu de înţeles, poate, de ce multe ţări nici nu folosesc numărul 13 la numerotarea străzilor sau
etajelor, înlocuindu-l cu 12 bis. De asemenea, se spune că dacă numele unei persoane este format din 13 litere,
acesta are “Norocul Diavolului”. Întâmplator (sau poate nu?), mulţi criminali în serie au avut nume alcătuite din 13
litere: Jack The Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy şi Albert de Salvo. Ce să nu faci în
această zi: - Să nu inviţi niciodată 13 oameni la masă sau să nu te aşezi niciodată cu 13 oameni la masă. - Dacă 13
cade într-o zi de vineri sau de marţi, cu siguranţă se va întâmpla ceva rău în această zi. - Dacă într-o cameră sunt
13 persoane, cel care sta în dreptul oglinzii sigur va muri. - Într-o zi de 13 nu trebuie să începi să construieşti
nimic. - Dacă eşti născut în ziua de 13 eşti ghinionist. - Nu este bine să planifici nimic important într-o zi de 13.
Tradiţii de Sfântul Vasile. Ce să faci în prima zi a anului ca să ocoleşti ghinionul şi să fii sănătos
Românii îl sărbătoresc în prima zi din an pe sfântul „păzitor de duhuri rele“. Un număr mare de practici
magice şi ritualuri se săvârşeau în această zi ce marchează începutul nu doar al unui nou an, dar şi, în mod
simbolic, al unui nou ciclu de viaţă.
Sfântul Vasile, perceput de unii drept primul petrecăreţ, numele lui fiind considerat de alţii drept numele de
botez al lui Iisus Hristos, este apărătorul creştinilor, "păzitor de duhurile rele", astfel că prima zi a anului a ajuns să
fie considerată un moment propice pentru desfăşurarea practicilor magice.
Pe de o parte, spun specialiştii în Etnografie şi Folclor, 1 ianuarie reprezintă un moment de cumpănă, care,
în funcţie de cunoaşterea tradiţiilor mitologice, poate fi interpretată în sensul dorit de fiecare; pe de altă parte, este
o zi fastă prin excelenţă - este prima zi a anului, a unui nou interval de timp.

Se aruncă spice de grâu prin casă
Conform tradiţiei, se mai spune că aşa cum este musafirul din ziua de Sfântul Vasile, bogat ori sărac, aşa
va fi gazda tot anul. În ziua de Anul Nou, trebuie să se arunce prin casă spice de grâu, iar seara, acestea să fie
strânse, pentru a fi din nou aruncate prin cămin în ziua de Sfântul Ioan. După aceea, se face un mănunchi din
spice şi se păstrează, fiind benefice pentru durerile de cap.
Tot în ziua de Sfântul Vasile se zice că e bine să bei mult vin, existând credinţa că atât vin cât va bea omul,
atât sânge va avea în obraz peste an. Nu degeaba i se mai spune „primul petrecăreţ“. Tradiţia mai spune că de
Anul Nou se înnoiesc toate, iar oamenii trebuie să-şi pună un gând bun, ca să le meargă bine. Tot în prima zi a
anului se fac previziuni despre vreme. Dacă în ziua de Sfântul Vasile ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelşugat,
iar dacă este senin şi geros, oamenii vor fi sănătoşi pe parcursul anului.
Sorcova, simbol al primăverii
"În ziua de Anul Nou, copiii umblă cu Sorcova din casă în casă, iar mesajul transmis de colind e de viaţă
lungă, sănătate şi prosperitate. La început, Sorcova era confecţionată din una sau mai multe rămurele de pomi
fructiferi (măr, păr, vişin, prun) sau de trandafir, tăiate şi puse în apă la înmugurit şi înflorit în ziua de Sfântul
Andrei (30 noiembrie) sau de Moş Nicolae (6 decembrie). Astăzi, Sorcova, simbol al vegetaţiei de primăvară, este
făcută din hârtie colorată şi din flori artificiale", explică Doina Işfanoni, cercetător etnolog.
Are „putere asupra dracilor“
Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit în prima zi a anului, a trăit între anii 330 şi 379, în vremea împăratului
Constantin, în Cezareea Capadociei. A fost înălţat la rangul de arhiepiscop al Cezareei în anul 370, în vremuri grele
pentru Biserică. Sfântul Vasile a dus o luptă aprigă, prin scris şi prin cuvânt, luminând creştinătatea şi apărând
dogma Sfintei Treimi.
A murit la vârsta de 50 de ani, în ziua de 1 ianuarie, intrând în istoria creştină cu numele de Sfântul Vasile
cel Mare. În tradiţia populară, Sfântul Vasile apare înfăţișat cu mai multe „chipuri“. Astfel, el apare ca unul dintre
sfinţii care au făcut minunile cele mai mari, fiind păzitor de duhuri rele, cu „mare putere asupra dracilor“. Astfel, cu
rugăciunile lui se scot duhurile rele şi necurate din oameni.
Principiile cognitive, se referă la lucruri precum intuiţia, contactul
direct cu anumite obiecte şi asemănarea lor. Intuiţia ajută în luarea deciziilor
şi încurajează comportamentul superstiţios.
„Să baţi în lemn pentru a preveni dezamăgirile”
Deşi pare absurd, acesta este cel mai răspândit obicei superstiţios.
Acestă superstiţie provine dintr-un obicei păgân vechi, conform căruia
spiritele rele trăiesc în copaci, iar dacă batem în lemn spiritele bune ne vor
ajuta să le ţinem la distanţă pe cele rele.
„Crucea ne protejează“
Oamenii de pretutindeni cred într-un univers coerent şi interconectat.
Expertul Stevens este de părere că superstiţiile provin din trăsături cognitive ale omenirii, înscrise în
biologia evoluţiei.
Credinţa într-o putere divină se regăseşte printre aceste principii. „O putere mistică, supranaturală, pe care
o găsim în toate lucrurile.“, susţine psihologul Phillips Stevens. Creştinii cred cu tărie în puterile protectoare ale
crucii. Crucea este considerată un talisman aducător de noroc în multe culturi. Credinţa în puterile ei magice îşi
trage rădăcinile de la greci. Catolicii îşi fac şi ei semnul crucii.
„Să nu trecem pe sub scară
Unele persoane evită să treacă pe sub scări, deoarece se presupune că va aduce ghinion. Potrivit teoriei
populare, o scară sprijinită de un perete creează trei laturi ale unui triunghi. Numărul trei este sfânt în creştinism,
datorită Sfintei Treimi. În momentul în care trecem pe sub o scară, încălcăm prevederile creştine şi, prin urmare,
aducem ghinion.
„Să evităm crăpăturile de pe asfalt“
Ni se spune adesea să evităm să călcăm pe crăpăturile de pe asfalt şi punem în aplicare acest lucru, pentru
că nu necesită mult efort.
„Nu deschidem umbrela în casă“
În trecut oamenii foloseau umbrela pentru a se proteja de soare, în timp ce acum umbrela are scopul de a
ne feri lucruri rele, precum ploaia. Întrucât umbrela este asociată
cu simbolul soarelui datorită formei circulare, este de rău augur
să o folosim în încăperi întunecate, precum interiorul casei.
„Nu aducem în casă lucrurile de afară“
Lucrurile de afară trebuie să rămână afară, pentru că ar
putea purta cu ele o parte din imprevizibilitatea, pericolul şi
haosul potenţial din exterior.
De asemenea, războinicii trebuie să îşi lase caschetele
afară, „pentru a nu aduce bătălia în casă“, unde trebuie să fie
pace şi armonie.

