23 СІЧНЯ

СВЯТА

Всесвітній день чуток
День ручного письма або День почерку

День пам’яті святителя Григорія Ніського

День пам'яті преподобного Павла
Комельського
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Август Цезар проголосив створення
Римської імперії (27рік)

У Болоньї (Італія) вперше надрукована
священна єврейська книга Тора (1482)

Художник-імпресіоніст Едуард Мане
(Франція, 1832-1883)

Математик-універсал, який зробив
значний внесок у розвиток багатьох
математичних розділів Давид Гільберт
(Німеччина, 1862-1943)
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Фізик-теоретик, перший японець, який
отримав Нобелівську премію (1949)
Юкава Хідекі (Японія,1907- 1981)

18-річний Руслан Пономарьов з
Краматорська достроково став
наймолодшим в історії чемпіоном світу
з шахів за версією ФІДЕ (2002)

Гігієніст, вірусолог, професор
Ірина Дзюблик (1952)

Карнавал в Ліму (Франція, 2022)
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ІМЕНИНИ

Анатолій – східний (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Арсеній – мужній (гр.)

Марко – молоток (лат.)

Григорій – хто не спить (гр.)

Павло – малий (лат.)

Зіновій – Зевсова сила (гр.)

Феліция - щаслива (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Вважають, що літо буде дощовим, якщо у цей день на скиртах хліба ляже іній.
• Бажано 23 січня приготувати до столу блюда з м'яса, у цьому випадку Ви весь рік

будете щасливими.
• Якщо цього дня ясна погода, то літо буде сухим і жарким, а якщо дме південний

вітер, то в червні буде багато дощів і гроз.
• Якщо сьогодні на стовпах видно іній, то на рибалку вирушати не варто – риби не

буде.
• Відлига цього дня означає, що буде тепле літо, а якщо небо буде ясним і

безхмарним, то весна настане рання.
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• Людина, яка в ніч з 22 на 23 січня побачить уві сні Сонце, Місяць або зірки,

проживе до ста років. А ось якщо присниться коваль, то будьте готові до проблем
зі здоров’ям. Купатися в сновидінні – до збентеження в справах.
• Людина, народжена 23 січня, буде мати міцне здоров’я і велику силу волі. В якості

талісмана їй підходить хризоберил.

Що не можна робити сьогодні
• Заборонено сьогодні стригтися, тому що можна вкрасти у себе щастя.
• Категорично не можна в цей день погано думати про інших та казати погані слова.
• 23 січня не бажано виконувати важку фізичну роботу по дому.
• Не можна цього дня викидати хлібні

крихти та мити посуд у чужому домі.
• На Григорія з дому не можна виносити

сміття і золу. Можна щастя своє
винести.
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А чи знаєте ви, що…

Гороскоп вікінгів має продовження.
23.7 – 23.8. Місяць бога Браги
Цей бог активно покровителював поезії. Вікінги вірили, що вірші це своєрідна магія, а ті, хто вміють їх складати - відповідно, маги.
Тому люди подібного складу дуже стійкі, вміють долати
найскладніші життєві ситуації. Символ бога Браги - арфа. Чим
більше прекрасного - музики, поезії - у вашому житті, тим
прихильніше до вас бог.
24.8 – 22.9. Місяць бога Відара
Відар - бог, що панує над лісами. Якщо його вдавалося задобрити,
то заблукав у лісі міг легко відшукати дорогу. Також він міг
допомогти знайти знання про трави і лікарські рослини або
нагородити людину якимись незвичайними здібностями.
Талісман цього місяця - барвінок. Якщо цю траву підмішати в їжу
коханої людини, то можна таким чином залучити її любов.
23.09 – 23.10. Місяць бога Ходера
Ходер - суворий бог морозів і холодів. Він занурений у думки про
Вічність і Абсолюту, тому чекати особливих милостей від цього
бога не доводиться. Символ цього місяця - дротик, який летить
прямо в ціль і не відхиляється від свого шляху. Колір-талісман білий, символізуючий сніг, безкраї засніжені поля, засніжену
водну гладь.
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24.10 – 22.11. Місяць бога Хермеда
Хермед - таємничий бог, права рука Одіна, бог, який
спілкується з душами загиблих геройською смертю на полі
лайни. Він володіє особливими таємними знаннями і здатний
вникати в найпотаємніший сенс речей. Символ бога Хермеда перстень або все, що замикається в кільце. Наприклад, вінок з
кольорів. Вікінги вірили, що якщо сплести такий вінок і надіти
його на коханого, він запалає до тебе неймовірною
пристрастю.
23.11 – 21.12. Місяць бога Генера
Генер - помічник бога Одіна, він допомагав йому створювати
першу людину. Хенер - гарний і високий, за характером
великодушний і цілеспрямований. Ваш талісман - рунічний
символ, зображений на камені. Каменем може бути бірюза
або топаз, які бережуть від сварок, або сердолік, який
привертає увагу коханого. В принципі підійдуть будь-які
камені, крім опалу.
22.12 – 20.01. Місяць бога Ньєрда
Ньєрд - бог північних морів, зображувався старцем із сивою бородою. Це невтомний і
дуже організований бог, в усьому любить порядок і дисципліну, любить, щоб йому
підкорялися. Однак при всій своїй суворості бог добрий і чуйний. Бог звертає увагу на
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життєвий шлях людини: він прихильний до людей, які цінують і
шанують свою сім'ю і предків. Взагалі минуле, - зараз спробуйте
розширити свою свідомість і максимально включіть уяву, - і є
талісманом для цього бога (будь-які зображення минулого наприклад, фотографії).
21.01 – 19.02. Місяць бога Локі
Локі - бог долі і всього, що з цим пов'язано. Локи має кілька осіб,
тому його дуже важко зловити або побачити. Перекладається його
ім'я просто - «повітря». Локи може послати на своїх підопічних
масу випробувань або буквально з повітря створити для них щось
грандіозне. Символ Локі - блискавка, стихія - вогонь. Тому чим
більше вогню (запалених свічок) буде у вашому оселі, тим краще
ви задобрите ваше божество.
20.02 – 20.03. Місяць бога Валі
Валі - бог рослин. Він може наділити тих, кого полюбить,
інтуїцією і проникливістю. Згідно з віруванням вікінгів, перша
людина була створена з ясеня. Тому ясен - талісман цього місяця.
Носіть медальйон або намисто з цього дерева, це допоможе вам
знайти риси, властиві цьому богові. Листок ясена потрібно
носити під устілкою взуття - це принесе удачу. При цьому
потрібно прочитати заклинання: «Старий добрий ясень, я зірвала
твій листок, подаруй мені щастя в ім'я бога Валі».

