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zy jesteś osobą podatną na zabobon dnia codziennego, czytasz horoskopy, stawiasz

pasjanse i taroty, nosisz medaliki i maskotki „na szczęście"? Zapewne tak. Jest to zbyt silnie
zakorzenione w pokładach ludzkiej psychiki, abyście byli od tego wolni. Jeśli jesteś zabobonny
nie mów jednak nigdy, że w nic nie wierzysz, że jesteś osobą racjonalną i niereligijną. Zabobon
jest pozostałością pierwotnych wierzeń takich jak animizm i fetyszyzm,które pomimo, że
zostały wyrugowane przez wyższą teologię nigdy do końca nie mogły zaniknąć i do dziś
objawiają się w postaci codziennych uprzedzeń i przesądów. Zastanów się na przykład jak
prymitywnym jest zwyczajem noszenie różnych przedmiotów "na szczęście, które wprost nas
dziś otaczają. Mają je kierowcy w samochodach, młodzież na egzaminach, nawet piloci w
samolotach. Czy zastanawiałeś się kiedyś z czego wywodzi się ów zwyczaj, czy wiedziałeś, że
jesteś fetyszystą? A święte medaliki, cóż one mają wyrażać, jaki mają związek z
chrześcijaństwem wyrażonym w NT? Żadnego. Nosisz to na szczęście, wierząc, że z tym
przedmiotem związana jest jakaś magiczna siła, która będzie Cię chronić przed złem i
niepowodzeniami. Pierwotni zwali to amuletami. Również astrologia, która niegdyś miała wielki
posłuch odciska znaczne piętno na współczesnych praktykach religijnych rozwiniętych
społeczeństw. Oto niektóre z przesądów, którym hołdujemy:
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czarny strój na pogrzebie - początkowo nie miał nic wspólnego z tzw.
„żałobą", lecz służył do zmylania złych duchów, których miały takie okazje
zwabiać. Później przerodził się w tradycyjne element kulturowy
rozbicie lustra — przynosi 7 lat nieszczęścia
napotkanie trzech srok — zbliża się wesele
przejście pod drabiną — jak wyżej przynosi zły omen
13-tego w piątek (czasami wtorek) — dzień feralny utkany
niepowodzeniami
napotkanie czarnego kota — przynosi nieszczęście w mniejszym zakresie i
mniejszej ilości, ograniczone czasowo do tego samego dnia
zabobony maturalne:
• należy pożyczyć jakiś przedmiot i zabrać go ze sobą
• czerwone majtki na studniówce — gwarantują pozytywną ocenę na
maturze
• od studniówki do matury nie można ścinać włosów
• nie można dziękować, jeśli ktoś życzy ci powodzenia
• jeśli upadnie książka — przed podniesieniem należy przydeptać ją nogą
niebieska podwiązka zakładana na ślub — gwarantuje szczęście małżeńskie
jeśli kobieta napotka węża oznacza to, że wkrótce straci dziewictwo
jeśli dwie kobiety nalewają wodę z tego samego dzbanka, to jedna
zajdzie wkrótce w ciążę
jeśli zaszła już w ciążę nie może zaglądać przez dziurkę od klucza bo urodzi
zezowate dziecko
jeśli zabijesz pająka — spadnie deszcz
Na Malcie na wieżach kościelnych były dwa zegary — jeden pokazywał
właściwy czas, drugi fałszywy, który miał oszukać diabła
dla żeglarzy i marynarzy:
• nie tańczyć przy Titanicu
• nie gwizdać na pokładzie

etc., etc., etc...
Zabobonom mówię dość ! — Kaliber 44
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