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СВЯТА

Міжнародний день бармена

Міжнародний день нетерпимого
ставлення до операцій, які калічать
жіночі статеві органи

День пам’яті преподобної Ксенії Римлянки
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Всесвітній день Растамана або День Боба
Марлі

День сходинок і сходів

День паличок для їжі

День саамського народу
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Фестиваль фіалок (Тулуза, Франція)

Національний день йоркширського
пудингу (Великобританія)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Відмова від своїх дітей
оголошена злочином, який
карається смертною карою
(Квебек, Канада, 1722)

Фізик, винахідник Чарльз Вітстон
(Великобританія, 1802-1875)
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Лікар, Нобелівський лауреат 1934
року Вільям Мерфі (США, 1892-1987)

Інфекціоніст, академік НАМНУ, професор
Жанна Возіанова (1937)

ІМЕНИНИ
Герасим – шановний (гр.)
Іван – Божа милість (гр.)
Ксенія – мандрівниця (гр.)
На престол Об'єднаного Королівства
Великої Британії та Північної
Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з
династії Віндзорів (1952)

Микола – переможець народів (гр.)
Тимофій – богобоязливий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо цього дня сонячна погода, це означає, що буде хороша весна.
• На Ксенію немає вітру, отже друга половина липня буде теплою та сухою, вітри та

дощі не очікуються.
• Заметіль 6 лютого вказує на те, що весна буде пізня.
• Хмари видно на світлому небі – на гарну погоду.
• Рідкісні і високі хмари – до відлиги.
• Наші предки помітили, яка погода буде 6 лютого, такою буде і весна.
• Якщо цього дня буде заметіль, то може худобі не вистачити корму, також влітку

очікується неврожай.
• Сьогодні рідкі та високі хмари на світлому небі означають швидке тепло.
• За прикметою, хто перший сяде вечеряти в цей день з домочадців, той перший і

помре. Щоб відвести біду від дітей, люди похилого віку спеціально сідали вечеряти
в цей день першими.
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• Сни, що приснилися 6 лютого, двозначні. Вони здійсняться, але в житті буде все

навпаки. З особливою увагою до сновидінь варто поставитися іменинникам дня.
• Люди, які народилися 6 лютого, хороші працівники. Їм підходять гематит і

сердолік.

Заборони цього дня
• Не рекомендується у цей день перестилати ліжко, оскільки незабаром можна

захворіти.
• Не можна людям похилого віку 6 лютого шити і в'язати, а також стригти нігті та

волосся – можна вкоротити собі вік.
• Заборонено у цей день зав'язувати вузли, оскільки можна накликати похорон.
• Не рекомендують 6 лютого зловживати спиртними напоями та переїдати.
• Не можна ставити квас і брагу, інакше осінь буде неврожайна
• Не можна розповідати комусь свій сон
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Це хочеться побачити…
"Сходи Мрій" є складним комплексом будівель, розташованих
на острові Авадзі в Японії. Один з комплексів Авадзі є 100рівневим садом, що складається зі 100 клумб і сходів. Комплекс
був побудований як меморіал землетрусу Ханшинь.
Будівництво велося на стороні гори, яка була наполовину
знесена в ранніх 90-х. Її камені використовувалися під час
будівництва штучних островів в затоці Осаки.

Чанд Баорі - споруда, розташована в селі Абанері. Колодязь
був побудований в 800 році, його вузькі 3500 сходинок в 13
поверхів простягаються на 30 метрів під землею. Штат
Раджастхан (Індія) надзвичайно посушливий, тому
структура Шанд Баорі була призначена, щоб зберегти
якомога більше води. У підстави колодязя повітря
залишається на 5-6 градусів нижче, ніж у поверхні. Це місце
використовувалося як місце відпочинку місцевих жителів
під час періодів сильної спеки.
Ці відомі сходи в Каньйон розташовані поруч з водоспадом
Паілон дель Діабло в Еквадорі. Це досить великий водоспад на
відстані всього 30 хвилин з міста Бенос в Еквадорі. Це одна з
найпопулярніших визначних пам'яток в області. Відвідуючи
Еквадор, обов'язково покори цей унікальний спуск.

