
 
 
01/01/2021 
Ziua de naștere a folcloristului Sir James Frazier 

Ziua de naștere a folcloristului Sir James Frazier, 1854. Opera lui Frazier, 
The Golden Bough , este o citire obligatorie pentru oricine este interesat de 
păgânismul modern și de mitologiile trecutului. 

01/13/2021 
Ultima din legile vrăjitoriei din Austria abrogată în 1787 

01/13/2021 

Luna Noua.Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi 
vizibilă pe cerul nopții. Această fază are loc la 05:02 UTC. Acesta este cel mai bun 
moment al lunii pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece 
nu există nici o lumină a lunii care să interfereze. 

01/14/2021 

Thorrablot, o sărbătoare a Heathen norvegiană care îl onorează pe Thor 

01/19/2021 

Ziua de naștere a lui Dorothy Clutterbuck, care ar fi inițiat pe Gerald Gardner în legământul 
New Forest. 

01/20/2021 

Luna celulară a mesteacanului se încheie 

01/21/2021 

Începe luna copacului celtic din Rowan 



01/24/2021 

Sementivae, un festival orientat pe cereale care sărbătorește însămânțarea câmpurilor în 
pregătirea plantării primăverii. 

01/25/2021 

Ziua de naștere a poetului Robert Burns, 1759 

01/28/2021 

28 ianuarie-LUNA PLINA va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și 
fața sa vor fi complet iluminate. Această fază are loc la 19:18 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna Lupului, deoarece aceasta a fost 
perioada anului când pachetele de lupi flămânzi urlau în afara taberelor lor. Această lună a 
fost, de asemenea, cunoscută sub numele de Luna Veche și Luna După Yule. 

01/30/2021 

02/02/2021 

30 – 2 februarie: Sărbătorirea romană din Februalia 

01/31/2021 

Sărbătoarea Helly Aa, Insulele Shetland, Scoția 

01/31/2021 

Disablot, o sărbătoare a căldurii norvegiene pentru a marca noi începuturi, a onora luptele 
terestre și a fermeca plugul pentru următorul sezon de plantare 



02/02/2021 

Imbolc , sărbătoarea zeiței Brighid. 

Pe 2 Februarie se celebrează în fiecare an Marele Sabat al Geei – Zeiţa 
Mamă. Geea este planeta pe care locuim iar Zeiţa Geea este spiritul planetei 
şi în acest sens Mamă (Magna Mater) a tot ceea ce există pe acest glob 
pământesc. Aproape toate popoarele de pe această planetă au avut în istoria 
lor, cel puțin o zi în care și-au adus omagiul Geei. Au numit-o în diverse 
moduri, Geea, Gaea, Gaia, Kotys, Cybele, Tellus, Pachamama sau i-au 
atribuit nume ce au fost demult uitate, dar nu asta contează, ci faptul că și-
au amintit că au o Mamă și au serbat-o, în diverse moduri, după cum îi 
stătea fiecărui neam în obicei. Totuși, ies în evidență câteva obiceiuri aflate în 
esența spiritului păgân, pe care le voi sintetiza în continuare. 

02/11/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la ora 19:08 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

02/02/2021 

Lammas sau Lughnasadh (emisfera sudică), marcând recolta de cereale la sfârșitul verii. 

02/12/2021 

Moartea lui Gerald Gardner , fondatorul modernului Wicca, în 1964. 

02/13/2021 

02/21/2021 



Festivalul Roman al Parentaliei , o perioadă de reflecție personală liniștită, în care strămoșii 
au fost onorați. 

02/14/2021 

Ziua Îndrăgostiților 

02/15/2020 

Lupercalia , sărbătorind fertilitatea și venirea primăverii. 

02/17/2021 

Sfântul Celtic Luna Rowan se încheie 

02/18/2021 

Începe luna de cenușă a copacului celtic 

02/21/2021 

Ziua de naștere a autoarei Patricia Telesco 

02/27/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la ora 08:19 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna de Zăpadă, deoarece cele mai grele 
zăpezi au căzut de obicei în această perioadă a anului. Întrucât vânătoarea este dificilă, 
această lună a fost cunoscută și de unele triburi sub numele de Luna Foamei, deoarece 
vremea grea a îngreunat vânătoarea. 



02/22/2021 

Ziua de naștere a autorului Sybil Leek 

03/01/2021 

Matronalia, Festivalul Femeilor, organizat în onoarea lui Juno Luciana. 

03/13/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la 10:23 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

03/06/2021 

Ziua de naștere a „vrăjitoarei oficiale a lui Salem” Laurie Cabot în 1933 

03/17/2021 

Ziua Sf. Patrick 

03/17/2021 

luna de copac celtică se încheie 

03/18/2021 



Începe luna bradului celtic 

03/19/2021 

Ostara , echinocțiul de primăvară. 

03/20/2021 

Echinocțiul din martie. Echinocțiul din martie are loc la ora 09:27 UTC. Soarele va străluci 
direct pe ecuator și vor exista cantități aproape egale de zi și noapte în întreaga lume. 
Aceasta este, de asemenea, prima zi de primăvară (echinocțiul de primăvară) în emisfera 
nordică și prima zi de toamnă (echinocțiul de toamnă) în emisfera sudică. 

03/19/2021 

Mabon (emisfera sudică), echinocțiul de toamnă. 

03/21/2021 

Sabatul echinocțiului de primăvară 

Este o sărbătoare a renașterii Naturii, a reînvierii sale după perioada de frig 
și îngheț din timpul iernii. În sensul figurat, dar și în cel simbolic, se poate 
vorbi despre o victorie a vieții asupra morții. O victorie obținută și celebrată 
an de an. Din punct de vedere astronomic, echinocțiul este momentul în care 
Pământul ajunge, de-a lungul periplului său în jurul Soarelui, în poziția în care 
durata zilei este egală cu cea a nopții. În emisfera nordică, în acest moment, 
are loc echinocțiul de primăvară sau vernal, iar în cea sudică echinocțiul de 
toamnă sau autumnal. 

03/26/2021 



Ziua de naștere a autorului și folcloristului Joseph Campbell 

03/28/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la ora 18:49 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna Vierme, deoarece aceasta a fost 
perioada anului când pământul va începe să se înmoaie și viermii vor reapărea. Această lună 
a fost cunoscută și sub numele de Luna Crow, Luna Crust, Luna Sap și Luna Postului. 

04/12/2021 

New Moon. The Moon will located on the same side of the Earth as the Sun and will not be 
visible in the night sky. This phase occurs at 02:32 UTC. This is the best time of the month 
to observe faint objects such as galaxies and star clusters because there is no moonlight to 
interfere. 

03/28/2021 

Moartea autorului Scott Cunningham în 1993 

04/14/2021 

Luna celulară a arborului se încheie 

04/15/2021 

Începe luna de copac celtic 

04/15/2021 



Sigrblot / Sumarsdag, o sărbătoare a norodului Heathen din prima zi de vară în țările 
scandinave 

04/16/2021 

Ziua de naștere a autorului Margot Adler 

04/21/2021 

04/22/2021 

Duș cu meteoriți Lyrids 

04/22/2021 

04/23/2021 

- Ploaia de meteoriti Lyrida. Lyridele sunt o ploaie medie, producând de obicei aproximativ 
20 de meteori pe oră la vârf. Este produs de particule de praf lăsate în urmă de cometa C / 
1861 G1 Thatcher, care a fost descoperită în 1861. Dușul rulează anual în perioada 16-25 
aprilie. Vârfurile sunt anul acesta în noaptea din 22 și dimineața din 23. Acești meteori pot 
produce uneori trasee strălucitoare de praf care durează câteva secunde. Luna aproape plină 
va fi o problemă anul acesta. Strălucirea sa va bloca toate, cu excepția celor mai strălucitori 
meteori. Dar dacă aveți răbdare, este posibil să reușiți să prindeți câteva bune. Cea mai bună 
vizionare va fi dintr-o locație întunecată după miezul nopții. Meteorii vor radia din constelația 
Lyra, dar pot apărea oriunde pe cer. 

04/22/2021 

Ziua Pământului 

04/27/2021 



Luna plină, Supermoon. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și 
fața sa vor fi complet iluminate. Această fază are loc la 03:33 UTC. Această lună plină a 
fost cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna Roză, deoarece a marcat 
apariția rozului de mușchi sau a floxului solului sălbatic, care este una dintre primele flori de 
primăvară. Această lună a fost, de asemenea, cunoscută sub numele de Luna de iarbă 
încolțită, Luna în creștere și Luna cu ouă. Multe triburi de coastă au numit-o Luna Peștilor, 
deoarece acesta a fost momentul în care umbra a înotat în amonte pentru a genera. Aceasta 
este, de asemenea, prima dintre cele trei supermanuni pentru 2021. Luna va fi aproape de 
cea mai apropiată apropiere de Pământ și poate părea ușor mai mare și mai strălucitoare 
decât de obicei. 

04/23/2021 

Pentacul Wiccan este adăugat oficial pe lista emblemelor aprobate de VA pentru pietrele de 
mormânt, 2007 

04/28/2021 

05/03/2021 

Floralia , onorând zeița florilor și vegetației de primăvară. 

05/01/2021 

Beltane , o sărbătoare a focului și a fertilității 

Sabatul focului, după cum îi spune și numele, este o sărbătoare dedicată 
elementului Foc. Ea începe odată cu apusul Soarelui, din data de 1 Mai și 
durează până a doua zi, la ivirea zorilor. 

05/01/2021 

Samhain (emisfera sudică), anul nou al vrăjitoarelor. 



05/01/2021 

festival roman al zeiței fertilității Bona Dea 

05/06/2021 

05/07/2021 

Ploaia de meteoriti Eta Aquarids . Eta Aquarids este un duș peste medie, capabil să producă 
până la 60 de meteori pe oră la vârf. Cea mai mare parte a activității este văzută în emisfera 
sudică. În emisfera nordică, rata poate ajunge la aproximativ 30 de meteori pe oră. 

05/05/2021 

Cinco de Mayo 

05/11/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la ora 19:01 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

05/10/2021 

Ziua Mamei 

05/12/2021 

Luna de copac celtic se încheie 



05/26/2021 

Luna plină, Supermoon. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și 
fața sa vor fi complet iluminate. Această fază are loc la 11:14 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna de flori, deoarece aceasta a fost 
perioada anului când florile de primăvară au apărut din abundență. 

05/13/2021 

Începe luna copacului celtic a păducelului 

06/01/2021 

Legea vrăjitoriei din Anglia din 1563 intră în vigoare 

06/07/2021 

06/15/2021 

Festivalul Roman al Vestaliei , onorând fecioarele vestale 

06/07/2021 

Luna de arbore celtic se încheie 

06/08/2021 

Începe luna Crăciunului din Arborele Celtice 

06/09/2021 



Luna de copac celtic se încheie 

06/10/2021 

Începe luna de arbore celtică 

06/10/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la 10:54 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

06/10/2021 

Eclipsă solară inelară. O eclipsă de soare inelară apare atunci când Luna este prea departe 
de Pământ pentru a acoperi complet Soarele. Acest lucru are ca rezultat un inel de lumină în 
jurul Lunii întunecate. Coroana Soarelui nu este vizibilă în timpul unei eclipse inelare 

06/10/2021 

Atârnarea Episcopului Bridget , prima dintre cele douăzeci de victime care urmează să fie 
executate în procesele de vrăjitoare Salem. 

06/13/2021 

Ziua de naștere a lui Gerald Gardner , fondatorul Wiccanului modern, în 1884 

06/13/2021 

Ziua de naștere a Dr. John Dee în 1527 



06/17/2021 

Ziua de naștere a autorului wiccan Starhawk 

06/20/2021 

Litha , solstițiul de vară 

06/20/2021 

Yule (emisfera sudică), solstițiul de iarnă 

06/21/2021 

Sabatul solstițiului de vară 

Acest Sabat este puțin diferit de celelalte, cu excepția Sabatului Morților, 
deoarece în cadrul său se regăsesc două sărbători distincte, fiecare având o 
tematică proprie.Sabatul Soarelui Este prima sărbătoare a zilei de 21 Iunie și 
este dedicată omagierii stelei sistemului nostru solar. Ea durează, după cum 
este și firesc pentru o astfel de sărbătoare, din zorii zilei și până la apusul 
soarelui. Încă din negura timpurilor, oamenii au observat însemnătatea 
majoră pe care o are soarele în viața lor. 

06/21/2021 

Solstițiul iunie. Solstițiul din iunie are loc la 03:21 UTC. Polul nord al pământului va fi înclinat 
spre Soare, care va fi atins cea mai nordică poziție pe cer și va fi direct deasupra Tropicului 
Racului la 23,44 grade latitudine nordică. 



06/21/2021 

Ziua Tatălui 

06/24/2021 

Luna plină, Supermoon. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și 
fața sa vor fi complet iluminate. Această fază are loc la ora 18:40 UTC. Această lună plină 
a fost cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna de căpșuni, deoarece a 
semnalat perioada anului pentru a aduna fructele care se coc. 

Ziua Aniversara a Asociației THE NEW PAGAN DAWN și a fondatorilor acesteia, cât și a 
comunității păgâne romanesti 

06/22/2021 

ultima lege a vrăjitoriei din Anglia este abrogată în 1951 

07/10/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la 01:17 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

06/27/2021 

Ziua de naștere a autorului Scott Cunningham în 1956 

07/24/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la 02:37 UTC. Această lună plină a fost 



cunoscută de triburile native americane timpurii sub numele de Buck Moon, deoarece 
căprioarele masculi au început să-și crească noile coarne în această perioadă a anului. 
Această lună a fost cunoscută și sub numele de Thunder Thunder și Moon Hay. 

07/28/2021 

07/29/2021 

Dusul de meteoriti Delta Aquarids. Delta Aquarids este un duș mediu care poate produce 
până la 20 de meteori pe oră la vârf. Este produs de resturi lăsate în urmă de cometele 
Marsden și Kracht. Dușul rulează anual din 12 iulie până pe 23 august. Vârfurile se ridică 
anul acesta în noaptea de 28 iulie și în dimineața zilei de 29 iulie. 

07/19/2021 

Rebecca Nurse este spânzurată la Salem, Massachusetts, în 1692 

08/01/2021 

Lammas sau Lughnasadh , sărbătoarea recoltării de cereale 

08/01/2021 

Sabatul Cronos 

Sabatul Cronos începe pe data de 1 August odată cu apusul soarelui şi se 
termină pe data de 2 august odată cu răsăritul soarelui. Este un Sabat 
nocturn dedicat timpului şi patronat de Zeul Cronos.Timpul, chiar dacă de 
cele mai multe ori nu suntem conştienţi de omniprezenţa sa, îşi pune o 
amprentă majoră asupra existenţei fiecăruia dintre noi. De la naștere și până 
la moarte este doar o diferență de timp, dar ce diferență… 



08/01/2021 

Ziua de naștere a lui Edward Kelley, 1555 

08/04/2021 

Sfântul Celtic Luna Holly se încheie 

08/08/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la ora 13:51 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

08/12/2021 

08/13/2021 

Ploaia Meteorului Perseidelor. Perseidele sunt una dintre cele mai bune averse de meteori de 
observat, producând până la 60 de meteori pe oră la vârf. Este produsă de cometa Swift-
Tuttle, care a fost descoperită în 1862. 

08/05/2021 

08/06/2021 

ncepe luna de copac celtică 

08/13/2021 

Festivalul Roman de Pomona , zeița merelor și a livezilor 



08/15/2021 

Nașterea lui Charles Leland , folclorist și autor, 1824 

08/22/2021 

Lună plină, Lună albastră. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele 
și fața sa vor fi complet iluminate. Această fază are loc la 12:02 UTC. Această lună plină a 
fost cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna Sturgeon, deoarece peștii mari 
de sturion din Marile Lacuri și alte lacuri majore au fost mai ușor prinși în această perioadă 
a anului. 

08/20/2021 

Ziua de naștere a autoarei Ann Moura în 1947 

08/23/2021 

Festivalul Roman al Vulcanaliei 

08/31/2021 

Ziua de naștere a autorului Raymond Buckland 

09/01/2021 

luna celulă a copacului celtic se încheie 

09/07/2021 



Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la 00:52 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

09/02/2021 

Începe luna de viță a copacului celtic 

09/10/2021 

Ziua de naștere a lui Carl Llewellyn Weschcke 

09/14/2021 

Ziua de naștere a lui Heinrich Cornelius Agrippa, autorul Trei cărți despre Occops 
Philopsopy , în 1486 

09/20/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la 23:54 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna de porumb, deoarece porumbul este 
recoltat în această perioadă a anului. Această lună este, de asemenea, cunoscută sub 
numele de Luna recoltei. Luna de recoltă este luna plină care apare cel mai aproape de 
echinocțiul din septembrie în fiecare an. 

09/14/2021 

Ziua de naștere a autorului Ellen Dugan 



09/21/2021 

Ziua Internațională a Păcii 

09/21/2021 

Sabatul echinocțiului de toamnă 

Sabatul echinocţiului de toamnă surprinde relaţia om-Natură, în contextul 
trecerii acesteia de la vară la toamnă. Pe lângă aspectul trecerii de la căldura 
arzătoare a soarelui verii la temperaturile mai blânde şi frunzele ruginii ale 
toamnei, se prefigurează şi bucuria noii recolte. Acest sabat stă sub semnul 
bucuriei şi al belşugului. Simbolul său este Cornul Abundenţei, iar patron 
Universul. 

09/22/2021 

Mabon , echinocțiul de toamnă 

09/22/2021 

Ostara (emisfera sudică), echinocțiul de primăvară 

09/29/2021 

Sfântul Celtic Luna de viță se încheie 

09/30/2021 12:00 

12:00 

începe luna copacului celtic 



10/06/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la 11:05 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

10/07/2021 

Dusul de meteoriti Draconids. Draconidele sunt o ploaie minoră de meteori care produce doar 
aproximativ 10 meteori pe oră. Este produs de boabele de praf lăsate în urmă de cometa 21P 
Giacobini-Zinner, care a fost descoperită pentru prima dată în 1900. 

10/03/2021 

Festivalul Roman al Bacchusului , zeul viței de vie, vegetației și vinului 

10/12/2021 

Ziua de naștere a ocultistului Aleister Crowley , 1875 

10/18/2021 

Ziua de naștere a lui Nicholas Culpeper, remarcat erborist, în 1616 

10/20/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la ora 14:57 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna Vânătorilor, deoarece în această 



perioadă a anului frunzele cad și jocul este gras și gata de vânătoare. Această lună a fost, 
de asemenea, cunoscută sub numele de Luna de călătorie și Luna de sânge. 

10/21/2021 

10/22/2021 

Dusul de meteoriti al Orionidelor. Orionidele sunt o ploaie medie care produce până la 20 de 
meteori pe oră la vârf. Este produs de boabele de praf lăsate în urmă de cometa Halley, care 
a fost cunoscută și observată din cele mai vechi timpuri. Dușul rulează anual în perioada 2 
octombrie - 7 noiembrie. 

10/20/2021 

Ziua de naștere a Selenei Fox of Circle Sanctuary 

10/27/2021 

luna de copac celtic se încheie 

10/28/2021 

Începe luna Reed Tree Tree 

10/31/2021 

Sabatul Morților 

Acest Sabat este un prilej pentru păgâni de a-și cinsti şi onora, în mod 
specific, străbunii, rudele şi apropiaţii decedaţi, precum şi spiritele lumii de 
dincolo. Sabatul Morţilor are în componența sa două sărbători distincte, 
fiecare dintre ele având un caracter specific, în funcţie de categoria de 
spirite căreia i se adresează. 



10/31/2021 

Beltane (emisfera sudică), o sărbătoare a focului și a fertilității 

10/31/2021 

Legământul Zeiței format în 1975 

10/31/2021 

Nopțile de iarnă / Vetrablot, o sărbătoare a norocilor Heathen a sosirii iernii 

11/01/2021 

Ziua Mortilor din Mexic sau Dia de los Muertos 

11/04/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la ora 21:15 UTC. Acesta este cel mai bun moment al lunii 
pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există nici o 
lumină a lunii care să interfereze. 

11/04/2021 

11/05/2021 

Dusul de meteoriti al Tauridelor. Tauridele sunt o ploaie de meteori minori de lungă durată 
care produce doar aproximativ 5-10 meteori pe oră. Este neobișnuit prin faptul că este 
format din două fluxuri separate. Primul este produs de boabe de praf lăsate în urmă de 



Asteroid 2004 TG10. Al doilea flux este produs de resturi lăsate în urmă de Cometa 2P 
Encke. 

11/04/2021 

Lună nouă. Luna va fi situată pe aceeași parte a Pământului cu Soarele și nu va fi vizibilă pe 
cerul nopții. Această fază are loc la ora 07:44 UTC. Acesta este cel mai bun moment al 
lunii pentru a observa obiecte slabe, cum ar fi galaxii și grupuri de stele, deoarece nu există 
nici o lumină a lunii care să interfereze. 

11/19/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la ora 08:59 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna de Castor, deoarece aceasta a fost 
perioada anului pentru a pune capcanele de castori înainte ca mlaștinile și râurile să înghețe. 
De asemenea, a fost cunoscut sub numele de Luna înghețată și Luna întunecată. 

11/02/2021 

Ziua de naștere a autorului wiccan Sirona Knight 

11/24/2021 

luna celulă a copacului celtic se încheie 

11/25/2021 

Începe luna bătrânului celtic 



11/30/2021 

Ziua de naștere a lui Oberon Zell-Ravenheart, fondatorul Bisericii tuturor lumilor 

Ziua Comemorativa a Victimelor Holocaustului Păgân  

12/04/2021 

Eclipsa totala de soare. O eclipsă totală de soare apare atunci când luna blochează complet 
Soarele, dezvăluind frumoasa atmosferă exterioară a Soarelui cunoscută sub numele de 
coroană. Calea totalității pentru această eclipsă va fi limitată la Antarctica și sudul Oceanului 
Atlantic. O eclipsă parțială va fi vizibilă în toată Africa de Sud. 

11/30/2021 

Festivalul Hecate Trivia , onorând pe Hecate, o zeiță a magiei și a vrăjitoriei 

12/05/2021 

Krampusnacht , care sărbătorește Krampus, o figură bavareză care este opusul lui Moș 
Crăciun 

12/13/2021 

12/14/2021 

Gemeni de ploaie cu meteoriți 

12/19/2021 

Lună plină. Luna va fi situată pe partea opusă a Pământului, deoarece Soarele și fața sa vor 
fi complet iluminate. Această fază are loc la 04:37 UTC. Această lună plină a fost 
cunoscută de triburile native americane timpurii ca Luna rece, deoarece aceasta este 
perioada anului în care aerul rece de iarnă se instalează și nopțile devin lungi și întunecate. 



Această lună a fost, de asemenea, cunoscută sub numele de Luna cu nopți lungi și Luna 
înainte de Yule. 

12/17/2021 

Începutul Saturnaliei , o sărbătoare romană care îl onorează pe zeul Saturn. 

12/21/2021 

12/23/2021 

Yule , solstițiul de iarnă 

12/21/2021 

Solstițiul din decembrie. Solstițiul din decembrie are loc la ora 15:50 UTC. Polul Sud al 
pământului va fi înclinat spre Soare, care va fi atins cea mai sudică poziție pe cer și va fi 
direct peste Tropicul Capricornului la 23,44 grade latitudine sudică. Aceasta este prima zi 
de iarnă (solstițiul de iarnă) în emisfera nordică și prima zi de vară (solstițiul de vară) în 
emisfera sudică. 

12/21/2021 

12/22/2021 

Ploaia de meteoriti a Ursidelor. Ursidele sunt o ploaie minoră de meteori care produce 
aproximativ 5-10 meteori pe oră. Este produs de boabele de praf lăsate în urmă de cometa 
Tuttle, care a fost descoperită pentru prima dată în 1790. 

12/21/2021 

Litha (emisfera sudică), solstițiul de vară 



12/22/2021 

Luna bradului celtic se încheie 

12/23/2021 

începe luna de arbore celtică a mesteacanului 

12/23/2021 

Sabatul solstițiului de iarnă 

Acest Sabat surprinde relaţia om – Natură în contextul instalării depline a 
puterii iernii. Din punct de vedere astronomic, în această zi calendaristică 
avem noaptea cea mai lungă din an și ziua cea mai scurtă. Noaptea a ajuns 
la apogeu, iar iarna cu mantia sa de omăt și flori de gheață tronează peste 
amintirea zilelor de vară. 

12/25/2021 

Sărbătoarea lui Frau Holle , zeiță germanică 

12/31/2021 

Festivalul Hogmanay 


