Γυναικείος χαρακτήρας µε βάση την ηµέρα γέννησης

Ο γυναικείος χαρακτήρας απετέλεσε ανά τους αιώνες αντικείµενο πολλών
ερευνών και αναλύσεων, λόγω της πολυπλοκότητας του και τις έντασης των
συναισθηµάτων του. Για πολλούς άντρες παραµένουµε ένα άλυτο µυστήριο,
κάποιος όµως σοφός από την ανατολή τόλµησε να µελετήσει σε βάθος αυτό
που οι άλλου σύγχρονοι και µεταγενέστεροι του δηλώνουν αδυναµία
κατανόησης και µε βάση την ηµέρα γέννησης της γυναίκας να κωδικοποιήσει
τα βασικά χαρακτηριστικά της. Ο σοφός Sihirbazı ανοίγει το πολύτιµο
χειρόγραφο του, φορέα µια προαιώνιας γνώσης, και µας αποκαλύπτει τα
µυστικά του. Ας δούµε λοιπόν τι προβλέπει:

Στις 1του µήνα: Γυναίκα σοβαρή που δύσκολα υποκύπτει και εκτρέπεται. Σε
γενικές γραµµές είναι πολύ πιστή στο σύντροφό της, διατηρεί πάντα τις
υποσχέσεις της και αγαπά ολόψυχα τον σύζυγό της ως το θάνατο. Η αρνητική
της πλευρά είναι ότι απελπίζεται εύκολα και λιποτακτεί όταν αστοχεί στο
στόχο της. Θυµάται τα πάντα και είναι δύσκολο να ξεχάσει τόσο τα λάθη της,
όσο και τις απιστίες του συντρόφου της. Υπάρχει κίνδυνος κατάθλιψης!
Στις 2 του µήνα: Η γυναίκα που είναι γεννηµένη τη δεύτερη ηµέρα του µήνα
αγαπά τις κοινωνικές επαφές, δεν είναι καθόλου βαρετή και σχεδόν πάντα
είναι περιστοιχισµένη από πολλούς φίλους. Όταν παντρευτεί συνήθως κάνει
πολλά παιδιά.
Στις 3 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι ισχυρογνώµων, εγωίστρια και όταν
εκνευρίζεται κάνει σαν τρελή, αλλά µόνο στα σύντοµα ξεσπάσµατα της και
χωρίς να είναι καθόλου εκδικητική. Θα προβεί σε αντίποινα όταν αισθανθεί ότι
κινδυνεύει, σπάνια όµως βλάπτει τους άλλους ανθρώπους, επειδή από το
χαρακτήρα της είναι πολύ επιεικής. Οι γυναίκες που γεννήθηκαν αυτήν την
ηµέρα είναι πολύ πιστές στη φιλία και στον σύντροφο τους.

Στις 4 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι ήσυχη αλλά πολύ έξυπνη και
οξυδερκής . Ο εγκέφαλος της είναι πολύστροφος και τη µνήµη της εξαιρετική,
µε υψηλά επίπεδα νοηµοσύνης που δεν έχει καµιά άλλη γυναίκα. Στο
γεγονός αυτό οφείλεται και το ότι οι περισσότερες γυναίκες που γεννήθηκαν
στις 4 του µήνα έχουν υψηλές επιδόσεις σε πολλούς τοµείς και διαπρέπουν
στο επάγγελµα τους.
Στις 5 του µήνα: Οι γυναίκες που γεννήθηκαν αυτή τη µέρα, κατά ενικό
κανόνα είναι οµιλητικές και τους αρέσει να κουτσοµπολεύουν. Συνήθως είναι
οξύθυµες όταν θυµώνουν κάνουν έντονες χειρονοµίες και δεν αφήνουν
κανέναν να µιλήσει. Αν είναι παντρεµένες θα κάνουν την οικογένειά τους
πλούσια, καθώς είναι γαλαντόµες, ικανές να δωρίσουν όλη τους την
περιουσία σ αυτούς που αγαπάνε.
Στις 6 του µήνα: Είναι ξεχασιάρες, απρόσεκτες και µονίµως αφηρηµένες οι
γυναίκες αυτές, µε καλή όµως διάθεση και είναι να απορεί κανείς που συχνά
θυµώνουν επειδή δέχονται επίπληξη για τις απροσεξίες τους. Είναι όµως
καλές νοικοκυρές, επιµελείς και επίµονες γυναίκες. ∆ουλεύουν σκληρά, χωρίς
ποτέ να παραπονεθούν στο σύντροφο, το αφεντικό ή την οικογένεια τους.
Στις 7 του µήνα: Γυναίκες ήσυχες , µε πολύ λογική και διακριτικότατα, που
µιλούν µόνο όταν απαιτείται. Αυτός ο τύπος των γυναικών είναι πιστός ,
ακόµα κι όταν ο σύντροφός τους δεν είναι πάρα πολύ διαχυτικός µαζί τους. Η
αρνητική πλευρά τους είναι η τεµπελιά και η οκνηρία τους.
Στις 8 του µήνα: Οι γυναίκες που γεννήθηκαν στις 8 του µήνα είναι πολύ
σοβαρές και λογικές, σκέφτονται πολύ πριν από τη λήψη αποφάσεων για κάτι
που πρόκειται να κάνουν. Είναι πολύ θρησκευόµενες και υπάκουες στις
διδαχές και τις προσταγές της θρησκείας τους. Παραµένουν πιστές στον
άντρα τους, αλλά σπάνια αγαπούν τα πεθερικά τους.
Στις 9 του µήνα: Οι γυναίκες αυτές είναι πολύ θαρραλέες όταν πρόκειται για
κάτι δύσκολο, σκληρό ή ριψοκίνδυνο και πάντα ακολουθούν τη δική του
θέληση, χωρίς να ακούν κανενός τη γνώµη. Είναι επίσης οξύθυµες,
προσβάλλονται εύκολα, άλλα το ξεχνούν επίσης εύκολα. ∆εν αγαπούν µε
πάθος το σύντροφο τους, εξαιτίας του ιδιόρρυθµου χαρακτήρα τους.
Στις 10 του µήνα: Είναι διορατικές και πάντα εντοπίζουν και προσέχουν τον
άνθρωπο που θα προσπαθήσει να τους κάνει κακό. ∆εν τους αρέσει να
µιλάνε για άσχηµα πράγµατα, για τις αρρώστιες ή τα προβλήµατα των
άλλων. Είναι εχέµυθες και σοβαρές, ακόµα και σε µικρή ηλικία.
Στις 11 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι πάρα πολύ ηθική και πάντα πρόθυµη
να στηρίξει και να κάνει τα πάντα για τους ηλικιωµένους. Είναι όµως και
αρκετά απαιτητική, εκφράζοντας τα πράγµατα που δεν της αρέσουν,
αγωνίζεται και διεκδικεί. Οι γυναίκες που γεννήθηκαν τη µέρα αυτή δεν είναι
καθόλου εύκολες στο χαρακτήρα. Είναι καχύποπτες και προσβάλλονται
εύκολα από ανθρώπους που νοµίζουν πως τις επικρίνουν, χωρίς να
εξετάζουν το ενδεχόµενο, αυτό να γίνεται από αγάπη και για το καλό τους. Γι

αυτό πολλές φορές µπερδεύουν τις καταστάσεις και δεν είναι ιδιαίτερα
ευγνώµονες προς τον σύντροφο και τα αγαπηµένα τους πρόσωπα.
Στις 12 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι αρκετά κοινωνική, αλλά θυµώνει
εύκολα και µε το παραµικρό. Της αρέσει να µιλάει για την καλοσύνη και την
αρετή, αλλά όταν θυµώνει ο τρόπος της γίνεται απότοµος! ∆εν ελέγχει τα
νεύρα της, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιεί εκφράσεις αιχµηρές και µε τέτοιο
τρόπο, που κάνει το σύντροφο και τα αγαπηµένα της πρόσωπα να θίγονται
και να προσβάλλονται.
Στις 13 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι ψεύτρα και λιγάκι τεµπέλα στο
νοικοκυριό, αφού µονίµως παραπονιέται πως είναι κουρασµένη και θέλει
συνέχεια να ξαπλώνει. Επίσης είναι πεισµατάρα, δεν παίρνει από λόγια και
είναι δύσκολο να ακούσει συµβουλές. Όµως έχει και τη θετική της πλευρά,
αφού είναι µια γυναίκα που στη δουλειά της εργάζεται επιµελώς και µε
ευσυνειδησία. ∆υστυχώς είναι πολύ τσιγκούνα.
Στις 14 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι πολύ αγαπητή, µιλά µε ενδιαφέρον
για τους ανθρώπους και τα αγαπηµένα της πρόσωπα. Συνήθως έχει πάρα
πολλούς φίλους, που την αγαπάνε για τη µεγάλη της καρδιά και την απίστευτη
µεγαλοψυχία της. ∆εν είναι ποτέ αλαζονική, δεν της αρέσει να υιοθετεί
προκαταλήψεις και πάντα µιλά και σκέφτεται θετικά.
Στις 15 του µήνα: Η γυναίκα αυτή είναι πολύ οξυδερκής, µε νου που τον
χρησιµοποιεί σωστά για την επίλυση των προβληµάτων που θα της
προκύψουν. Επίσης είναι ανυποχώρητη στις θέσεις της και δύσκολα
αποθαρρύνεται. Αν γίνεται κατάχρηση της καλοσύνης τους, η γυναίκα αυτή
προτιµά να συγχωρήσει αλλά ποτέ να εκδικηθεί...
Στις 16 του µήνα: Οι γυναίκες αυτές είναι κοινωνικές και φιλικές µε όλους.
Έχουν πολλούς φίλους, αγαπούν τη διασκέδαση και συνήθως θέλουν να
µιλάνε για τους άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, είναι πολύ εύκολο γι΄ αυτές να
ξεχάσουν την αγάπη για το ταίρι που είχαν µέχρι πρότινος. Τους αρέσει να
τεµπελιάζουν και να περιφέρονται γύρω-γύρω χωρίς να κάνουν τίποτα
ουσιαστικό.
Στις 17 του µήνα: Είναι υποµονετικές, γεµάτες αγάπη, γαλήνη και
κατανόηση, συγχωρούν τα λάθη των άλλων και αγαπούν την οικογένεια και
τους φίλους τους. Οι γυναίκες που γεννήθηκαν στις 17 του µήνα είναι πάρα
πού διακριτικές, σκέφτονται πάρα πολύ καλά πριν πουν και πράξουν
οτιδήποτε, για να µην έρθουν στην δυσάρεστη θέση να λυπήσουν και να
στενοχωρήσουν τους ανθρώπους που αγαπούν.
Στις 18 του µήνα: Στις γυναίκες αυτές αρέσει η πολυτελής διαβίωση και είναι
πολύ κοµψές. Αγαπούν τα ακριβά πράγµατα και τα επώνυµα προϊόντα!
Εργάζονται αρκετά και αντέχουν στην σκληρή δουλειά. Είναι πάρα πολύ
επίµονες στον έρωτα και την αγάπη, ακόµη και αν αποδειχθεί ότι τα
αισθήµατα του συντρόφου τους είναι αναληθή.

Στις 19 του µήνα: Αυτά τα θηλυκά εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για να
αποκτήσουν ότι θέλουν. Είναι πολύ υποµονετικές και αν στο τέλος δεν
επιτευχθεί ο στόχος τους, µπορεί να το αποδεχτούν στωικά. Το µελανό τους
σηµείο είναι ότι θυµώνουν µε το παραµικρό και προσβάλλονται εύκολα.
Στις 20 του µήνα: Οι γυναίκες αυτές πολλές φορές πάσχουν από έλλειψη
εµπιστοσύνης, ενώ βλέπουν τα πράγµατα και τις καταστάσεις εντελώς
επιφανειακά. Το αποτέλεσµα είναι να ενεργούν λανθασµένα και να
προκαλούν σοβαρές αναταράξεις κάθε τόσο στον άµεσο περίγυρό τους και
στα αγαπηµένα τους πρόσωπα. Είναι ακόµη πολύ ξεχασιάρες και
απογοητεύονται µε το παραµικρό.
Στις 21 του µήνα: Πρόκειται για εξαιρετικά διορατικές γυναίκες που έχουν το
χάρισµα να αξιολογούν γρήγορα και σωστά τον χαρακτήρα των άλλων. Το
κακό είναι ότι διοχετεύουν τις πληροφορίες αυτές στον περίγυρό τους για να
κουτσοµπολεύουν και να εντυπωσιάσουν µε τις ικανότητες τους τους γύρω
τους. Έχουν µια ισχυρή προσωπικότητα και δεν επηρεάζονται εύκολα από
πρόσωπα ή καταστάσεις.
Στις 22 του µήνα: Είναι γυναίκες που τις αρέσει το διάβασµα, τους ελκύουν οι
πνευµατικές αναζητήσεις και το µόνο που ζητάνε από τους άλλου είναι η
αγάπη και η κατανόηση τους. Τείνουν να είναι εσωστρεφείς, διαθέτουν το
χάρισµα να αξιολογούν τους γύρω τους και ανοίγονται µόνο σε συζητήσεις για
ζητήµατα που γνωρίζουν καλά, αποφεύγοντας τα πολλά και περιττά λόγια.
Στις 23 του µήνα: Οι γυναίκες αυτές αρέσκονται στο να αστειεύονται µε τον
κόσµο που έρχονται σε επαφή, µε αποτέλεσµα οι συνοµιλητές τους να µην
µπορούν πολλές φορές να καταλάβουν εάν µιλάνε σοβαρά ή αν σκαρώνουν
καµιά πλάκα. Είναι όµως πάρα πολύ πιστές αλλά και έµπιστες! Θυµώνουν
σπάνια, θυµώνουν όµως και προσβάλλονται πολύ!
Στις 24 του µήνα: Πρόκειται για πάρα πολύ έξυπνες γυναίκες που
διαπρέπουν σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα και στην οργάνωση. ∆ιαθέτουν
µεγάλα αποθέµατα αγάπης για τους γύρω τους, οικογένεια και φίλους, ενώ η
συµβουλή τους είναι πολύτιµη για φίλους και συγγενείς. Είναι πάρα πολύ
εργατικές και απεχθάνονται το κουτσοµπολιό!
Στις 25 του µήνα: Είναι γυναίκες που σκέφτονται πάρα πολύ ορθολογικά,
λογικές και φιλελεύθερες! Τα πρακτικά θέµατα είναι το φόρτε τους και
απεχθάνονται κάθε µορφής δεισιδαιµονία. Πρόκειται για σκληρές γυναίκες
που δεν θα βοηθήσουν εύκολα τους ανθρώπους, ακόµη και αν τους έχουν
ανάγκη. Το ίδιο σκληρές είναι όµως και µε τον εαυτό τους.
Στις 26 του µήνα: Οι γυναίκες αυτές είναι πάρα πολύ ενεργές στον
επαγγελµατικό τους χώρο. Πρόκειται για γυναίκες που είναι πάρα πολύ
οµιλητικές και λειτουργούν συνήθως µε πολύ ενθουσιασµό. ∆υστυχώς όµως
διακατέχονται από µεγάλη προχειρότητα και βιασύνη στην λήψη αποφάσεων,
µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν συχνά λανθασµένες αποφάσεις ή να πέφτουν
σε παγίδες.

Στις 27 του µήνα: Πρόκειται για γυναίκες που διαθέτουν το χάρισµα να
ξεχωρίζουν µε ευκολία το καλό από το κακό, µε συνέπεια σπάνια να πέφτουν
έξω στην κρίση τους και να κάνουν λανθασµένες κινήσεις. Είναι πάρα πολύ
εύστοχες στο να αξιολογούν µε ακρίβεια την φύση των άλλων και αποτελούν
αξιαγάπητα και πολύτιµα πρόσωπα για συγγενείς και φίλους, και λόγω των
εύστοχων συµβουλών τους.
Στις 28 του µήνα: Είναι ταλαντούχες στην αξιοποίηση των χρηµάτων
γυναίκες, καθώς και καλές επιχειρηµατίες! ∆ιαθέτουν σοφία και ξέρουν πώς
να αναδεικνύουν τα ταλέντα τους και αυτό που είναι. Είναι όµως ευάλωτες και
καθόλου δύσκολες στους πειρασµούς…
Στις 29 του µήνα: Πρόκειται για γυναίκες που δεν αποτελούν πρότυπο
πιστής συζύγου, µια και βαριούνται εύκολα. Είναι όµως πάρα πολύ καλές
µητέρες, ικανές να εργαστούν σκληρά προκειµένου να προσφέρουν την
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά τους ή να τους εξασφαλίσουν ένα
καλύτερο µέλλον. Είναι γυναίκες ατρόµητες στις δοκιµασίες και πολύ καλές
στην επίλυση προβληµάτων, αντιµετωπίζοντας τα πράγµατα κατά πρόσωπο.
Στις 30 του µήνα: Οι γυναίκες αυτές είναι πάρα πολύ έξυπνες και διαθέτουν
εξαιρετική διπλωµατία, µε την δουλειά όµως δεν θέλουν να έχουν καµία
σχέση… ∆ιαθέτουν πλούσιο εσωτερικό κόσµο και µεγάλα αποθέµατα αγάπης
για τον σύντροφο και τα παιδιά τους. Απεχθάνονται τα ψέµατα και απαιτούν
και από τους άλλους την ανάλογη συµπεριφορά.
Στις 31 του µήνα: Είναι γυναίκες που διαθέτουν πολλές φορές κάποια
ταλέντα, ιδιαίτερα σε ασυνήθιστες ή λιγότερο διαδεδοµένες τέχνες. Συνήθως
γίνονται διάσηµες αφού αναπτύξουν το ταλέντο τους, βαριούνται όµως εύκολα
και αναζητούν κάτι καινούργιο, µε αποτέλεσµα να µην ολοκληρώνουν τους
στόχους τους. Είναι αρκετά σχολαστικές µε τους φίλους τους, οι φιλίες τους
όµως είναι πολυετείς και διατηρούνται µέχρι αργά στην ζωή τους.
Αλίντα Κανάκη
για µία προσωπική πρόβλεψη στο
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