
Защо повечето касички

са прасенца?



Спестовна касичка

• Касичките представляват съд, вместилище 
за събиране на дребни монети, които на 
първо време изглеждат незначителни по 
количество и стойност, но в един момент се 
натрупват, спестяват се. И когато се 
напълнят, вече не са толкова незначителни. 



• Правилно е да предположите, че това
човешко изобретение – касичката, датира
още от времената, когато са измислени
монетите, тъй като тогава е започнало и 
спестяването им.



• Най-старата открита до момента от археолозите
касичка е от Древна Гърция от ІІ в. пр.Хр. Намерена
е при разкопки в йонийския полис Приен (днес в
Турция), известен със своите добре запазени
исторически паметници. Касичката има форма на
малък храм. Тя е с процеп, през който се пускали
монетите, и отвор, който се заключвал и
отключвал, за да се взима събраното богатство.



• Прасето е древен
символ, който
поради
анатомичните
особености на това
животно се свързва
с плодородието,
плътската наслада,
изобилието,

богатството.



• Все пак закръглената му форма и розовият 
цвят, предизвикват повече положителни 
емоции и можем да видим прасенцето, 
изобразено на всякакви детски дрешки и 
аксесоари, като различни видове играчки, 
но най-популярно си остава – прасе-
касичка.



• И не забравяйте старата народна приказка, 
че „Не се радвай на нов шеф и ново прасе, 
защото не знаеш каква свиня ще излезе!“.



• Прасето се подарява като символ на 
надеждата, оптимизма, че притежателят ще 
се сдобие с много пари. 



• Първи се сещат да правят прасета-касички –
американците.
Така че ако искате да зарадвате някого и да 
го окуражите, че е възможно да забогатее и 
да превъзмогне финансовите проблеми и 
кризата подарете: прасе-касичка.



• Каквато и да е формата на 
касичката обаче, този съд, в 
който се събират монета след 
монета, има своето голямо
значение. Макар в началото
събраните в него монети да са
с незначителна стойност, в 
един момент, лека-полека, те 
се натрупват. Когато касичката
се напълни, съдържанието й
вече не е толкова 
незначително. Касичката е 
едно древно изобретение, 
запазило се и до днес. И има
защо.



Как да Имаме Късмет През 2019 –
Годината На Земното Прасе

Най-добрият начин да се 
възползвате от енергията на 
годината е като поставите в 
своя дом или офис статуетка 
или фигурка на животното, 
което я представлява. По 
този начин може да 
привлечете в живота си 
късмет, успех, щастие и 
благоденствие.



Благодаря за вниманието!


